
Programma lang weekend Ahr: Duitsland’s rode-wijnparadijs 

 

          

 

Dag 1  Vrijdag 

13.30 Aankomst bij het hotel nabij Mayschoss, pal aan de meanderende Ahr gelegen, met een grote, 

romantische tuin langs het water. Kennismaken onder het genot van een glas wijn, beknopte 

inleiding over het wijngebied Ahr. 

Korte wandeling stroomopwaarts naar het mooie plaatsje Altenahr met zijn vakwerkhuizen en de 

kasteelruïne Are. 

Wijnproeverij bij een familiebedrijf in Altenahr. 

Tijd om even uit te blazen in een gezellige Biergarten aan de Ahr.  

Hierna lopen we weer rustig terug langs de rivier. 

Het diner in is in ons hotel. Het restaurant is gespecialiseerd in forel en wildgerechten.  

Overnachting in hotel in Mayschoss. 

Dag 2 Zaterdag 

Vandaag lopen we vanuit het hotel een stuk van de hooggelegen Rotweinwanderweg met prachtige 

vergezichten. Deze wandelroute is een van de mooiste van Duitsland.  

Aankomst in Dernau, lunch op de binnenplaats van de ‘Gutsschenke’ van wijngoed Meyer-Näkel. Dit 

restaurant is gevestigd in een sprookjesachtig middeleeuws huis, middenin het dorp. 

Tijd om de kleine straatjes van Dernau te bekijken met zijn vakwerkhuizen. 

Wijnproeven bij een bekend wijnhuis, Meyer-Näkel. Werner Näkel is een van de grote vernieuwers 

geweest in het Ahrdal. Dochters Meike en Dörte zijn de huidige wijnmakers. 

De terugtocht voert langs de Ahr en via de Ruine Saffenburg. 

De avond is vrij. Je kunt in het hotel eten of bij een van de vele restaurants in Mayschoss. 

Overnachting in hotel in Mayschoss. 

Dag 3 Zondag 

We nemen de trein naar Ahrweiler, een prachtige rit van 23 minuten langs de meanderende rivier en 

door vele tunnels.  

Kort bezoek aan in deze middeleeuwse, volledig ommuurde ‘Anton Pieckstad’; koffie bij een 

Konditorei. We klimmen aan de andere Ahroever naar boven voor een wandeling over de 

Rotweinwanderweg met wederom schitterende uitzichten. We passeren het imposante Hotel-

restaurant Hohenzollern en de ‘Bunte Kuh’. 

De lunch is in een zéér sprookjesachtig restaurant. Je waant je in de Efteling. We maken kennis met 

de Ahr-Flammenkuchen en drinken er wijn van eigen wijngaard bij. 

Via Weingut Kloster Marienthal en de Mosesquelle lopen we boven Dernau langs naar Mayschoss.  

Het diner is weer in het hotel 

Overnachting in hotel in Mayschoss. 



Dag 4 Maandag 

We checken uit uit het hotel. Met eigen vervoer rijden we naar de Maibachfarm, een bio-wijnbedrijf 

gelegen in een liefelijk, bosrijk beekdal zuid van Ahrweiler. Hier is een mooie wandeling te maken 

langs de beek en door de bossen, met uitzicht op klooster Calvarienberg. 

Wijnproeverij met eenvoudige lunch bij Maibachfarm, een idyllisch tussen bos, velden en 

wijngaarden gelegen, groot en modern wijnbedrijf. 

Hierna is het programma afgelopen. 

 

          

 

 

Prijs 2020 uitgaande van 2 p.p. kamer € 595 p.p., geen extra kosten voor eenpersoonskamer!  

Inclusief  

3 overnachtingen met goed ontbijt  

3 of 4 x wijnproeverij / bezoek wijnbedrijf  

5 x wijnproeverij aan tafel  

2 diners inclusief wijnen   

4 lunches inclusief wijnen  

Begeleiding, toelichting en uitleg door vinoloog  

De trein op zondag 

Reisdocumentatie, waaronder info over de wijnen  

Exclusief  

Heen- en terugreis  

Avondeten dag 2 

Verzekeringen, persoonlijke uitgaven en fooien 

 


