Programma Reil 2015
Zondag 23 augustus: vertrek richting Reil met tussenstop
10,30 bezoek mergelgrotten van Zichen‐Zussen‐Bolder
E313 afrit 32 Tongeren‐Maastricht 4 km richting Maastricht
Aan lichten kruispunt Riemst rechts 3 km richting Visé tot restaurant Delicia – rechts afslaan
Rechts 2de straat voorbij kerk Zichen is Gielenstraat – parking voor ingang
Adres: Gielenstraat 18 warme kleding (temperatuur 11°C) trap naar onder, dan alles vlak
De bezoeker maakt kennis met:
 Ca. 200 kunstwerken in houtskool aangebracht op de wanden
 Beeldhouwwerken in kalksteen
 Fossielen uit de Krijtzee, 100 miljoen jaren oud
 Schuiloorden voor de bevolking in oorlogstijden
 Historische tekeningen en inscripties die verwijzen naar werkomstandigheden
 Vleermuizenreservaat
 Mergelfront dat refereert naar de ambachtelijke uitbatingtechnieken van de
blokbrekers
 Het rijpen van biologische grottenkaas
 Suggestieve voorstelling van champignon‐ en witloofkwekerij
Nadien kan een grottenbiertje gedronken worden in het “Grotterieke” rond de open haard
Gids: Mon Heynen die boven de grotten woont
13,00 uur uitgebreide koffiemaaltijd in de Waterburcht van Riemst
Adres: Kattestraat, 22 te Riemst (dicht bij oprit autostrade)
Met dank aan Erik, hoofdonderwijzer van Riemst voor de organisatie.
Daarna vertrek naar Haus Burgblick in Reil
Let op: Bergstrecke tussen Ursig en Reil over Mont Royal is afgesloten wegens werken
Avond: Gastronomische warme maaltijd door onze koks ter plaatse
Wijn uit de eigen gerenommeerde wijnkelder

Maandag 24 augustus: Kloster Machern en Bernkastel

08,15 ontbijt

10,00 uur Kloster Machern zie: www.klostermachern.de
Rondleiding met Vlaams‐sprekende gids rond het klooster met bezoek aan de Barokzaal en
kloosterkapel – duur45 min.
Bezoek Kloostermuseum met poppen – steeltuigen – iconen – eventueel tentoonstelling
duur 30 min.
12,15 uur vertrek per schip naar Bernkastel
13,10 uur aankomst en vrije tijd voor eten, winkelen, rondleiding ………

15,20 uur vertrek per schip terug naar Kloster Machern
15,55 uur aankomst
Tijd voor een ijsje of een fris Klosterbier uit de eigen brouwerij (hell, dunkel of hefeweizen)
Terug per auto naar Reil
19,00 eetmaal in Reilerhof ‐ menu naar eigen keuze volgens kaart
Zie: www.reiler‐hof.de

Dinsdag 25 augustus Mont Royal
08,30 ontbijt
10,00 vertrek naar Mont Royal
Wandeling door de vroegere vesting van Lodewijk XIV:
 Een stukje geschiedenis
 Mooie uitzichtpunten
 Een beetje avontuur
 Ondergrondse kelders (pillamp meenemen)
 Veel natuur
 Wie zich verder wil uitleven: kletterparcours‐zweefvliegen

13,00 eetmaal (snack) in park Landal Mont‐Royal (mooie speeltuin)
Daarna vrij bezoek aan Traben Trarbach of Kröv

19,00 BBQ
Stoker Marco met de bijstand van ons eigen kookteam
Hou plaats voor een dessertje

Wijn Haus Burgblick

Woensdag 26 augustus Bengel
08,30 ontbijt
09,45 vertrek naar Bengel
10,00 Bezoek aan de Struisvogelfarm
in het Bauernhof “Zur Klostermühle”
Springiersbacher Mühle, 2 te Bengel

www.zur‐klostermuehle.com
Geleid bezoek aan de boerderij met gids Christoph Engels (jongleur en komediant)
12,30 laatste eetmaal in Reil bij Marco
Inpakken en wegwezen naar huis

