3 daagse reis : Saarland - vr 23/08/2019 - zo 25/08/2019
Dag 1: Merchtem - Bitburg - Trier - Merzig
Vertrek om 06:00 te Merchtem. Via Brussel en Luik (koffiestop) naar Bittburg voor een bezoek aan de befaamde
brouwerij met de beroemde slogan "Bitte ein Bit". Degustatie van 2 bieren en aansluitend middagmaal. Daarna
naar Trier voor geleide wandeling. Verder via Orscholz (korte wandeling tot uitzichtspunt Cloef) naar Merzig.
Check in, avondmaal en logies.
Dag 2: Merzig - Konz - Saarburg - Villeroy & Boch
Uitgebreid ontbijtbuffet. Nadien brengen we een bezoek aan Roscheider Hof in Konz. Dit openluchtmuseum
geeft een beeld van de volkscultuur in het gebied van de Eifel, Moezel en Saar.
Enerzijds is er een tentoonstellingsgebouw dat vooral de agrarische wereld voor 1940 voorstelt. Anderzijds is er
een buitenterrein met allerlei heropgebouwde typische vakwerkhuizen. Een boeiend terugkijken naar de “goede
oude tijd”. Vervolgens naar Saarburg, een romantisch wijnstadje aan het riviertje De Leuk, die midden in de stad
een luidruchtige waterval vormt. Middagmaal en bezoek / vrije tijd. Om 15u naar het beroemde keramiekbedrijf
Villeroy & Boch. We zien een bedrijfsfilm en bezoeken de toonzaal / museum met heel wat unieke stukken ivm
l’art du table. Gelegenheid om een koffie te drinken in het unieke museumcafé met 15000 handbeschilderde
tegels. Eventueel nog eens rondneuzen in de outlet van Vileroy & Boch en dan terug naar het hotel. Avondmaal
en logies.
Dag 3: Merzig- Remich - Caves St Martin -Luxemburg
Ontbijt. Nadien naar Remich, een prachtig stadje gelegen langs de Moezel, die daar de grens vormt tussen
Luxemburg en Duitsland. Vrije tijd langs de Moezelpromenade. Omstreeks 10:30 bezoek aan de bekende
schuimwijnkelder van Caves St Martin. Degustatie + middagmaal. Na het middagmaal rijden we naar Luxemburg
voor geleid bezoek aan deze prachtige stad. Vrije tijd en nadien huiswaarts.

Prijs per persoon: 400€ op basis van dubbel kamer (single: + 26€)
INBEGREPEN : vervoer per luxe touringcar – verblijf op basis van vol pension vanaf het
middagmaal de 1ste dag tot en met het middag- maal de laatste dag (drank niet inbegrepen)
Bezoeken zoals vermeld in het programma – gidsbegeleiding – annulatie- en bijstands
verzekering - wegentaksen – dienst vergoeding chauffeur
(prijs op basis van minstens 40 deelnemers, per 5 personen minder suppl. € 15 / pp.
Minimum 30 deelnmers)
Inschrijvingen dienen te gebeuren vóór 20 juni 2019 en dit door voorschot over te
schrijven op rekening van LG Merchtem : BE67 7341 4800 0787, met de vermelding
“voorschot reis LG” + duidelijke vermelding van de namen van de deelnemers.
Voorschot: 100€ per persoon. Enkel de overschrijving dient als bewijs van inschrijving. Wil je
zeker mee, schrijf dan zo snel mogelijk het bedrag over. (De overschrijvingsdatum telt als
inschrijvingsdatum)
De deelnemers ontvangen in juli een uitnodiging tot betaling van het resterende saldo en met
de nodige uitleg over het vertrek en andere reisgegevens. Verblijfshotel: hotel Laux in
Merzig-Weiler.
Contactpersoon reis: Marcel Wynants - 052/372686

