
 
Donderdag 11 tot en met zaterdag 13 november 2021 
 
Niet ver over de grens vinden we het Ahrtal, bijna volledig omsloten door de Eifel. De rode draad vormt 
het riviertje de Ahr, dat in Blankenheim ontspringt en na ongeveer 90 km bij Kripp in de Rijn stroomt. 
Langs de oevers zien we hier en daar steile en rotsachtige wanden. Dat belet de vele wijnboeren niet 
om hun activiteit verder te zetten. We bemerken op de zuidhellingen vanaf Altenahr lange linten van 
wijngaarden. Het hoogste goed is de “Spätburgunder” (pinot noir), een volle rode wijn. Een bezoek bij 
een wijnboer om deze heerlijke drank te proeven staat zeker op ons verlanglijstje. 

Donderdag 11 november 

Via de autosnelwegen bereiken we Monschau, de meest pittoreske 
stad van de Eifel. We wandelen er langsheen de mooiste plekjes via de 
idyllische steegjes. Vrij middagmaal. Dan gaat het richting de middel-
eeuwse stad Blankenheim en ontdekken er de bron van het bergri-
viertje de Ahr. Langsheen de Ahr rijden we verder naar Bad Neuenahr. 
Onderweg vangen we al een eerste glimp op van de mooie wijnranken 
die het gebied een speciaal karakter geven. Hier nemen we onze intrek 
in het Setahotel, met als kwalificatie 4-sterren-superior.  

Vrijdag 12 november  

Onze verblijfplaats is een schilderachtig kuuroord omgeven door 
wijngaarden op de hellingen van het Ahrtal en bestaat eigenlijk uit 
twee plaatsen die iets uit elkaar liggen: namelijk Bad Neuenahr en 
Ahrweiler. Vandaag gaan we op verkenning. We maken kennis met de 
romantische vakwerkhuizen van Ahrweiler die worden ingesloten 
door een volledig bewaard gebleven middeleeuwse ringmuur. In Bad 
Neuenahr is het vooral genieten van de uitgelezen flair van de 
kuurcomplexen, het casino en de Jugendstilhuizen. Om deze dag af te 
sluiten is er een uitgebreide wijndegustatie voorzien. 

Zaterdag 13 november  

Na een uitgebreid ontbijt is het vandaag huiswaarts rijden. Via Kripp 
rijden we naar de bekende Ludendorffbrug in Remagen. Deze spoor-
brug over de Rijn viel op het einde van WO2 ongeschonden in de 
handen van de geallieerden. Van daaruit gaat het richting Bad 
Münstereifel, een romantisch stadje met mooie vakwerkhuizen. Vier 
poorten en achttien torens domineren deze middeleeuwse stad. In de 
namiddag vatten we de terugreis aan. Onderweg kunnen we 
nagenieten van een mooi weekend. 

Prijs : € 349,- pp 
 

Inbegrepen : heen- en terugreis met comfortabele autocar, verblijf op basis van 2-pk en half pension 
in 4*-hotel superieur, wijndegustatie, reisbegeleiding, Duitse baan- en stadstaksen, garantiefonds.   
 
Toeslagen :  
* single kamer : € 75 (op aanvraag) 
* annulatie- en bijstandsverzekering : € 25 
 
Onder voorbehoud van de Covid-maatregelen op dat ogenblik. 
Bij wijzigingen van reisdokumenten of aanpassingen in het programma wordt u door ons verwittigd.   


