
14

B.O.C.C.-weekend - 18 tot 21 mei 2018 - Rik & Anita                                                 

Vrijdag 18/05/2018

Samenkomst omstreeks 12.00 uur te 

-hotel Eifelerhof

Omstreeks 14.00 uur vertrekken wij richting 

Alken.

Het tracé naar Alken is voor 80% over 

landelijke wegen.

U kunt dan genieten van de mooie en vooral 

rustige wegen, langs pittoreske stadjes, ver 

van de snelweg.

Wij verwachten de aankomst te Alken 

omstreeks 17.00 uur in het Burg Café

Moselstraße 11 te D-56332 Alken 

Tel: +49 2605 4443

Na toewijzing van de kamers wordt u door de 

eigenaars getrakteerd op een 

welkomstdrank.  Daarna gaan we aan tafel 

voor een heerlijk avondmaal.

Daarna is er tijd om gezellig te babbelen of 

voor de liefhebbers om een wandeling door 

Alken te maken.

Zaterdag 19/05/2018

Na het ontbijt vertrekken wij richting 

Bernkastel-Kues.

Ook deze keer via rustige landelijke wegen, 

langs mooie stadjes en met mooie 

vergezichten van de Moezel en de omgeving. 

Wegen met lichte hellingen, uitgetest met de 

Citroën, en goed bevonden.

Even voor Bernkastel-Kues te Graach an der 

Het splinternieuwe museum, open sinds 

11/05/2017, biedt een mooie collectie auto’s, 

moto’s, en bromfietsen uit onze jeugdjaren 

aan, alsook enkele vooroorlogse modellen. 

Ook vindt u hier enkele winkels met een 

interieur uit grootmoederstijd.  

Na het bezoek rijden wij verder naar het 

centrum van Bernkastel en waar jullie op 

eigen houtje deze mooie stad aan de Moezel, 

waar het aangenaam vertoeven is, kunnen 

verkennen.

De terugrit naar Alken werd uitgestippeld 

langs de oevers van de Moezel, ook nu weer 

rustige wegen waar het aangenaam rijden is.

Zondag 20/05/2018

Vandaag mogen onze Citroëns genieten van 

een rustdag want wij gaan varen.
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Het MS Goldstück brengt ons naar de mooie 

stad Cochem.  Waarom per schip?  Dit mooie 

langs de wijnbergen.  Na aankomst te 

Cochem hebben jullie ruimschoots de tijd (2 

uur) om te wandelen, te winkelen, te genieten 

van de prachtige huizen, of een leuk terrasje 

mee te pikken.

Daarna brengt het MS Goldstück ons terug 

naar Alken. 

Maandag 21/05/2017

Het Pinksterweekend is bijna gepasseerd 

maar wij genieten verder van de mooie 

Slechts:  € 225,00 per persoon

Niet inbegrepen zijn de dranken.

Twee brave honden zijn toegelaten, wel 

vooraf melden bij uw inschrijving.

BELANGRIJK

Eerst inschrijven om te informeren of er 

nog plaats is.  Inschrijven kan tot 25 maart 

2018.  Uw inschrijving wordt definitief na 

ontvangst van de betaling.

De vroege afsluitdatum is op uitdrukkelijke 

vraag van het hotel omdat zij ook nog andere 

aanvragen voor overnachtingen hebben 

lopen.  

Gelieve uw inschrijving aan Rik en Anita te 

melden, zodat zij aan het hotel tijdig een 

stand van zaken kunnen doorgeven.

Anita Wagemakers - 0498 92 77 86

Cochem


