
Rhinen / Mosel 2016
 13 September 2016 startede vi atter mod Rhinen, dog skulle vi lige forbi FB 
Camping for at få en ny fartpilot i
bilen, herfra til Fleg-gård for at
mødes med Hanne og Erling og
Rhina og Vagn. ca. kl. 16 køre vi
mod Hamborg, Første overnatning
på en dejlig plads nær motorvejen
ca 30 km syd for Hamborg. N 53
19 84 Ø 10 05 40 på Ahornsweg i
Egesdorf pris 8 euro

Næste dag videre uden motorvej
til Eder 0 kr. N 51 00 29 Ø 008 63
63,6 dejligt sted med plads til 8 /
10 Biler

Torsdag hvidere til Rhüdesheim
hvor vi ankommer ca kl 13 jeg får talt med dem på pladsen og får at hvide hvor vi 
skal være i år, så nu kan de bare komme i morgen Fredag.

Fredag: I dag er det at folk kommer til pladsen, og så holder vi møde kl 16. 

Lørdag: i dag er det vi skal ud for at se Rhinen i flammer, vi skal sejle kl 17,30 fra 
bro 13. Atter et flot fyrværkeri, men desværre noget regn, så der var mange der kun så
en del, og så gik videre til Rüdersheimerkaffen. Gåturen fra færgen og hjem gjorde at 
alle var godt våde.

 Søndag skal vi med toget til vinbjergene. Atter en perfekt tur, og en dejlig oplevelse

Mandag: I dag forlader vi Rüdesheim og køre på egen hånd mod Lösnich hvor vi 
skal mødes igen Onsdag.

Tirsdag: vi har kørt sammen med Hanne og Erling, over Bjergene, for stille og roligt 
at komme til Mosel, vort første stop var, Mehring, hvor vi var på en plads ned til 
Mosel, ikke den bedste, og til 8 euro og 2 for strøm.

Onsdag: vi ankom sent Tirsdag for at være klar til at at modtage gæsterne, som kom 
fra kl. 9 og frem til 16, og det var tydeligt at alle havde nyt fridagene og havde set 
meget forskelligt kl 18 gik vi alle samlet til Familien Simon som også i år havde lavet
et flot arangement til. os.

Torsdag: Sejlede vi til Traben-Tabach hvor vi besøgte nogle gamle vinkældre, ( det 
var dog så langtrukkent at vi ikke nåede andet end det, inden vi skulle med bussen 
hjem,),  det gjorde at vi holdt et møde da vi kom hjem på pladsen, og her blev det 
besluttet at vi ikke ønskede den samme guide i morgen hvor vi skal til Bernkastel-
Kues.
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