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Klim Sparekasse
– lokal, loyal og selvstændig siden 1877

GARANTREJSE 2019  
TIL TRIER OG LUXEMBOURG

Glæd dig til fem oplevelsesrige dage i Kristi himmelfartsferien 
i det smukke område ved Trier – Tysklands ældste by

Onsdag 29. maj til søndag 2. juni 2019

Pris pr. person kr. 4.490,-

Porta Nigra – den gamle byport i Trier Vinmarker langs Moselfloden

Torv i Trier

Bernkastel-Kues 

Middelalderslottet Chateau de ViandenLuxembourg



DAG 1
Vi tager fra Klim tidligt på morgenen. Undervejs på bus-
turen sydover er sparekassen vært ved morgenkaffe med 
rundstykker og kage – og senere en let frokost i det fri.

Sidst på dagen når vi frem til Hotel Vienna House Easy i 
Trier, hvor vi bliver indkvarteret og spiser aftensmad.

DAG 2
Efter morgenmaden på hotellet skal vi ud at opleve Trier 
på en guidet byrundtur til fods. Trier er kendt som Tysk-
lands ældste by og rummer flere velbevarede bygninger 
fra Romerrigets tid – bl.a. den imponerende byport Porta 
Nigra og et amfiteater. Der findes også mange flotte 
bygninger fra middelalderen som fx domkirken St. Peter 
og Liebfrauenkirche.

Efter rundturen bliver der tid til at færdes på egen hånd 
og finde et sted at spise frokost. Rejselederen er gerne 
behjælpelig med at finde rundt.

Først på eftermiddagen mødes vi igen for at køre til byen 
Nittel, hvor vi skal besøge vingården Karl Sonntag. Her 
får vi en rundvisning og hører om vinproduktion. Der bli-
ver også mulighed for at smage på de lokale produkter.

Vi vender herefter tilbage til Trier, hvor vi skal spise aftens-
mad på restauranten Historischer Keller centralt i byen.

DAG 3
Vi spiser morgenmad og kører derefter til Luxembourg, 
som ligger sydvest for Trier. Her mødes vi med Mikkel 
Strørup, der er Regional Director hos Sparinvest i Luxem-
bourg. Mikkel vil være vores guide hele dagen og starter 
med at tage os på en rundtur i den spændende hoved-
stad, der bl.a. huser flere EU-institutioner som EU-dom-
stolen og Europa-Parlamentets sekretariat.

Dagens frokost spises på Brasserie Guillaume, hvorefter 
der bliver lidt tid til at gå rundt på egen hånd.

Vi kører dernæst ud af byen mod nord til Chateau de Vi-
anden ved floden Our. Slottet blev opført mellem det 11. 
og 14. århundrede og er i dag hjemsted for udstillinger 
om middelalderhistorie.

Efter slotsbesøget kører vi hjem til Trier, hvor resten af 
dagen er til egen disposition.

DAG 4
Efter morgenmaden skal vi på en fire timers sejltur på 
Moselfloden mod nord til vinbyen Bernkastel-Kues. 
Under vejs på sejlturen kan vi nyde udsigten til den 
smukke natur og de mange vinmarker, som ligger på 
begge sider af floden. Om bord på båden kan der købes 
mad og drikke – fx et godt glas vin.

Fremme i Bernkastel-Kues tager vi på gåtur med rejse-
lederen – bl.a. rundt i den gamle bydel med de fine 
bindingsværkshuse. 

Turen tilbage til Trier foregår med bus på den flotte 
strækning langs Moselfloden. Vi spiser aftensmad på 
Restaurant Zur Steipe, som ligger lige ud til et af Triers 
hyggelige torve.

DAG 5
Vi spiser tidlig morgenmad og starter herefter hjemturen 
mod Danmark. Vi holder pauser med passende mellemrum 
– bl.a. med mulighed for at købe frokost. Hvis tiden tilla-
der det, holder vi også en pause ved grænsebutikkerne.

Undervejs gør vi desuden holdt for at spise aftensmad, 
inden vi fortsætter mod Nordjylland.

TILMELDING OG BETALING  
til Klim Sparekasse, telefon 98 22 52 55 
eller e-mail dk@klimsparekasse.dk  
senest mandag 8. april

AFGANG FRA KLIM SPAREKASSE  
Onsdag 29. maj kl. 04.00

PROGRAM

PRISEN INKLUDERER
• Transport i turistbus
• Kaffe, rundstykker og kage dag 1
• 4 overnatninger med morgenmad  

på Hotel Vienna House Easy 
www.viennahouse.com

• 4 x aftensmad 
www.historischer-keller.de 
www.zur-steipe.de

• 2 x frokost
• Guidede udflugter og byrundture
• Besøg på vingård 

www.weingut-sonntag.de
• Besøg på middelalderslot 

www.castle-vianden.lu
• Sejltur på Moselfloden 

www.moselrundfahrten.de
• Dansk rejseleder

Tillæg for enkeltværelse kr. 775,-

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Fjerritslev Rejser – medlem  
af Rejsegarantifonden nr. 2690


