1st „Straßenweinfest“ (the weekend after Father’s day)
1e Straatfeest (Weekend na Hemelvaart)

Whitsun Weinwanderung (Whitsun Sunday)
Pinksterwijnwandeling (Pinksterzondag)

Happy Mosel (the weekend after Whitsun, every two years)
Happy Moezel (Weekend na Pinksteren, om de twee jaren)

Wine festival (the weekend after the Assumption Day)
Wijnfeest (3e weekend van Augustus)

2nd „Straßenweinfest (3rd weekend in September)
2e Straatfeest (3e weekend van September)

How to find Pünderich
Zo kunt U Pünderich vinden

Vacation
Vakantie

Concept & realization © www.plan33.de, photo credits: panorama of the river Mosel – Michael Neyses, photos from the inside – Peter Friesenhahn, Götz Burger (Ferryman’s house), Grady Reese – www. istockphoto.com (canoe)

Events / Evenementen

Kinderbeuren

Pünderich

Tourist information / Toeristeninformatie
- officially recognized vacation resort - Staats erkende rustoord -

Raiffeisenstraße 3
56862 Pünderich
» via telephone +49 (0) 65 42 90 00 21
» via fax +49 (0) 65 42 90 00 22
» via email to: info@puenderich.de
» on the Internet: www.puenderich.de

Pünderich
A gem of the Mittelmosel region
Een juweel van de midden-Moezel

Wine

Wijn

The inhabitants of Pünderich love to party and they are
excellent hosts. The “Straßenweinfest”, the wine festival in
the narrow alleys of the village center and the August wine
festival are very popular events both of which have their focus on
presenting regional delicacies and the superb Riesling wines grown in
the Mosel region.
The interaction between the mostly south-facing steep slopes, porose slate soils and the maritime-like climate (terroir) offer perfect conditions to the Riesling grown in the Mittelmosel region and have made
it famous throughout the world. The wine is characterized by a fine
fruity nature, a full body and complexity. Due to the many individual
ways of wine maturing, the wine lists of the numerous local winegrowers offer wines to cater for all tastes.
Once you have experienced the smell of freshly baked onion tart and
Federweisser in the narrow streets during fall, you will surely wish to
return again and again.
De inwoners van Pünderich vieren graag feestjes en zijn
uitstekende gastheren. Heel populair zijn het Straatwijnfeest
en het Wijnfeest, waar regionale specialiteiten en de excellente Moezel riesling centraal staan. Het samenspel van zuidwaardse
steile hellingen, poreuze leisteen bodem en het maritiem beïnvloede
klimaat (Terroir) schept voortreffelijke omstandigheden voor de riesling aan de midden-Moezel. Echter groeien ook druivenstokken van
andere wijnsoorten in dit klimaat uitstekend. Uiteindelijk wanneer de
smalle stegen in de herfst naar verse ‚Zwiebelkuchen‘ (uientaart) en
‚Federweißer‘ (ongegist druivensap) geuren, zult U steeds weer graag
naar Pünderich terug willen keren.

Culture

Cultuur

In the historical village center there are quite a number of
skillfully restored timber-framed buildings. When strolling
unhurriedly through the narrow alleys you will feel like you
have returned to medieval times. Near the ferry’s landing place the
two old houses the “Old Ferryman’s House” (built in 1621) and the “Old
City Hall” (built in 1548) make up a magnificent ensemble. Here you
can cross the river Mosel with one of the last remaining car ferries to
walk through the wine trail all the way up to the Marienburg which
towers over Pünderich.
Due to the closeness to Trier, Germany’s oldest town, and a huge
number of historical castles and places of interests nearby, Pünderich
is also an ideal starting point for your fascinating tours.

„Droomwereld uit de Middeleeuwen...“
In het historische centrum vindt U vele liefdevol herstelde
vakwerkhuizen, welke U bij een ontspannen wandeling door
de bochtige stegen naar de droomwereld van de Middeleeuwen ontvoeren. Bij de veerboot aanlegplaats ‘Fährkopf‘ vormen
het Oude Veerhuis (1621) en het Oude Stadhuis (1548) een prachtig
ensemble. Hier kunt U met een van de laatste veerponten van de
Moezel de andere oever bereiken om, via de wijninformatieroute, de
over Pünderich tronende Marienburg te bezoeken. Pünderich is een
ideaal startpunt voor spannende uitstapjes omdat de stad vlak bij
Trier, de oudste stad van Duitsland, ligt en er veel historische burchten
en bezienswaardigheden in de omgeving zijn.

Landscape

Landschap

Pünderich is located within one of Germany’s most beautiful
and multifaceted tourist regions. Here you will find anything
you could expect from a vacation combining cultural and
recreational aspects.
The unique landscape alongside the river makes the Mosel valley
attractive for touring cyclists. The cycling route is not overly challenging and offers numerous possibilities for interesting rest stops in the
wine growing villages and towns along the way. The variety of cultural
and other interesting sights along the route make cycle touring also
attractive to elderly people and families.
Due to its central location between Eifel and Hunsrueck and its many
leisure time facilities, Pünderich offers a visitor an excellent opportunity for an enjoyable vacation. Whether you want to spend a relaxing
or rather an active vacation discovering the cultural sights and natural
beauties of the region, it can all be found in Pünderich.
Pünderich ligt in een van de mooiste en veelzijdigste vakantie
regios van Duitsland. Hier vindt u alles wat voor een onvergetelijke cultuur- en avontuurvakantie noodzakelijk is. De unieke
rivierlandschap maakt het Moezeldal een aantrekkelijk doel voor fietsers. Er zijn nauwelijks hellingen, talrijke rustplaatsen in de wijndorpen
en stadjes en veel cultuur en bezienswaardigheden onderweg. Al dit
maakt het fietsen ook voor senioren en gezinnen interessant.
Ongeacht of U liever ontspant en uitrust of een actieve cultuur- en
natuurvakantie wilt beleven – Pünderich biedt u alle mogelijkheden
door zijn vele recreatieve voorzieningen en door zijn centrale ligging
tussen Eifel en Hunsrück.

For more detailed information please visit www.puenderich.de
Uitgebreide informatie vindt U op www.puenderich.de

Recreation

Ontspanning

A delicate meal along with a glass of good wine in a comfortable surrounding are the perfect match to top off a fascinating active day of discovering the surroundings – whether by
foot or bike.
Pünderich offers it all: from excellent restaurants to comfortable bistros to the “Straußwirtschaften” which are part of many vinerys – one
of them will surely suit your taste.
For a good night’s sleep there are a lot of excellent accommodation
options to choose from. Make your choice: hotel, vacation apartment,
guest room or camping site – you will surely feel completely comfortable.

Being excellently cared for...
Na een spannende dag op de fiets of op de
Moezel wil men vaak graag nog van een lekker
etentje en een glas wijn in een leuke sfeer
genieten. Hier is voor elke smaak iets te vinden – van
uitstekende restaurants, gemoedelijke bistro’s tot aan
wijngaarden gelegen ‘Strausswirtschaften’ (= cafeetje
waar wijn en soms snacks worden opgediend; meestal uitgebaat door een wijnboer
die er zijn eigen wijn verkoopt).
Voor de verdiende nachtrust zijn er in
Pünderich veel uitstekende overnachtingsmogelijkheden, zoals hotels,
appartementen, kamers of camping – U
zult zich gegarandeerd ronduit prettig
voelen.

