
Moselregionen. Upptäck och njut !
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I 
spetsen

Välkommen till Mosel, 

Saar och Ruwer - superlativens 

landskap väntar på dig! 

Här skapar vinodlare internatio-

nella toppviner, här grundade 

romarna Tysklands äldsta stad 

och här finner du det 

mest lyckade mötet mellan rik, 

urgammal kultur och en dels 

ljuvlig, dels spektakulär natur. 

Närheten till Frankrike och 

Luxemburg och livskonsten där har 

inspirerat bl a Moselregionens 

kök och det finns knappast någon

annan vin- och turistregion 

som kan fascinera med 

så många fasetter.
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Vinodlarna - hjältar på branta 

I OTALIGA VINDLINGAR

gräver sig Mosel ned i djupa

bergsklyftor på sin mer än 240 km

långa väg genom Tyskland, tills

den slutligen flyter samman med

floden Rhen i „Koblenz“. Europas

brantaste vinberg, „Bremmer 

Calmont“ med 68 graders lutning,

ligger i världens största samman-

hängande branta vinodlingsområ-

de. Ca hälften av Moselregionens

totala vinodlingsarealen, som upp-

går till omkring 10 000 hektar, 

kultiveras med mödosamt handar-

bete. Här får vinodlarna inte ha

anlag till svindel. De branta slutt-

ningarna och terrasserna med det

milda mikroklimatet och skiffer-

jorden, som har förmågan att lagra

värmen, är en idealisk „terroir“ för

druvsorten Riesling, som ger ena-

stående fint fruktiga och tempera-

mentsfulla viner. De torra vinerna,

som vinodlarna förädlar till

mångfaldiga individuella smakny-

anser, passar framför allt utmärkt 
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sluttningar

till delikata maträtter. Även de

ädelsöta „släktingarna“, som gör

sig bäst till exempelvis desserter,

ost eller en cigarr, har funnit trog-

na anhängare bland vinkännarna.

Mosel-Saar-Ruwer rankas av 

erfarna vinjournalister som en av

de bästa vinregionerna. Av de 

100 bästa tyska vingodsen är 

30 belägna här. Riesling har gjort

regionen berömd, men även andra

viner pressas här. På kalkjorden

längs övre Mosel växer frisk och

okomplicerad Elbling och man 

odlar fruktig-torr Rivaner och mer

och mer även vit och grå Burgun-

der. Röda viner, framför allt 

Spätburgunder och Dornfelder,

kompletterar vinodlarnas rika 

sortiment. Moselvinernas otaliga

aromriktningar gör att det aldrig

blir tråkigt att prova och njuta. 

Det betyder upptäckarlust för 

vinets vänner. Och tack vare den

relativt låga alkoholhalten går 

det bra att dricka ett glas extra. 

I de traditionsrika vinorterna härs-

kar en livskultur som påminner

om den kring Medelhavet. Först-

klassiga restauranger eller små

värdshus med gammal skråkarak-

tär - för varje smak det riktiga. Här

kan man äta husmanskost i trevlig

och familjär atmosfär eller raffine-

rat i utsökt och påkostad omgiv-

ning. Romarna som för 2000 år se-

dan införde vinrankan till Mosel

lade grundstenen till den hjärtliga

gästvänligheten i vinets tecken.
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Året ru

Den klassiska tiden för en resa till Mosel är vinskörden  

välsmakande söta och aromatiska isvinet. Till de 

s.k. „Federweißer“-vinet - det jäsande vinet - och den 

godsen. Vinfester finns i alla tänk-

bara varianter, alltifrån jordnära

samvaro med vinodlarna i någon

by till nobla sammankomster i 

förnämare gastronomiska lokaler.

Musik hör också till. Hela spektru-

met alltifrån jazz via pop till klas-

sisk musik och folklore är repre-

senterat och hänför gästerna. Vin 

& gourmé-festivalen på våren är

mellan klimat/geologi och vin.

Andra teman som du kan ta del av

på din upptäcktsresa är Moselre-

gionens historia och metoder och

finesser som praktiseras inom 

vinodlingen. Sommaren skänker

druvorna allt de behöver, för att 

de skall bli till en njutning som

smakar sol och värme. Det är tiden

för vinfester på gatorna och vin-

Du kan hela året anlita 

specialutbildade „vinupplevelse-

guider“, som på ett speciellt

åskådligt sätt ledsagar dig genom

vinets värld kring Mosel, Saar 

och Ruwer. På en tur med en 

„vinupplevelseguide“ kan du 

naturligtvis prova de ädla drop-

parna på plats, men du får även

kunskap om sammanhanget 
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nt
När man lever mitt ibland vinbergen, är det vinet som sätter sin prägel på året. 

på hösten fram till de första frostnätterna, en förutsättning för det 

 typiska attraktionerna i Moselregionen under den här tiden hör vinprovningar med det 

 aromatiska lökpajen „Zwiebelkuchen“. Men varför inte upptäcka något nytt?

en höjdpunkt för gourméer. 

Under ett par veckors tid är floden 

centrum för alla nöjen, „Genuss

am Fluss“. „Rhytm’n’Wine“, 

sektgala i rokokomiljö eller antika

vinprovningar ... det finns otaliga

varianter för att fira kombinatio-

nen vin, livskonst och delikata 

maträtter.Vintern slutligen är den

bästa tiden för vinkännare att i

lugn och ro prova viner från 

tidigare år. Riesling dricks inte 

bara ungt. Toppviner från utvalda

odlingsområden mognar med åren

till sanna skatter inom vinkultu-

ren. Vintertidens gemytliga 

atmosfär gör Moselregionen till 

en idealisk ort för spa, för kärleks-

full, ostörd tvåsamhet, för att ta 

ledigt från vardagen.
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Scenen är fri
Moselregionen är ett kulturellt centrum. 

Och inte undra på det. Romarna tog inte bara med 

sig vinet till det nya hemlandet. 
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festivalen i delstaten Rheinland-Pfalz, är events som 

engagerar hela regionen. Kloster, vinkällare och borgar

utgör praktfulla kulisser för talrika musik- och 

teater-föreställningar, konstutställningar, författar-

möten, kabaréer och litterära vinprovningar. Allt som har

med kultur att göra är hemma i Moselregionen, 

från „after-work-partyn“ och „lounge-musik“ i staden 

till folkdräktsträffar i vinodlarbyn. 

Moselregionen är berömd för sina intellektuella 

storheter. Nikolaus von Kues som betydande filosof 

och tvärtänkaren Karl Marx är kända i hela världen för 

att ha förändrat den historiska epok de levde i. Regio-

nen är en medelpunkt för religiösa människor. 

Domkyrkan i „Trier“ är den äldsta grundade kyrkan 

norr om Alperna. „Der heilige Rock“, en tunika som 

man förmodar har burits av Jesus, lockar än en dag 

till sig tusentals pilgrimer. Aposteln Mattias’ reliker 

finns bevarade i „Trier“.

D E N  R O M E R S K A  B Y G G N A D S K O N S T E N S

prakt är ofta välbevarad. Det gäller den eleganta „Villa 

Rustica“, amfiteatrar, termer och tempel liksom 

anläggningar för vinpressning, skulpturer och monu-

menter. De romerska byggnadsverken i staden Trier hör

till UNESCO:s världskulturarv. Arkitekturhistorien kan

även bjuda på yngre skatter. Berömda är de medeltida

borgarna som t ex borgen „Eltz“ eller „Reichsburg 

Cochem“ och korsvirkesfasaderna i barockstil i staden

Bernkastel och i många andra städer längs Mosel. Ett

särskilt bra uttryck för Moselregionens livsglädje är de

lekfulla byggnaderna i jugendstil, framför allt i staden

Traben-Trarbach. 

Moselregionens metropol „Trier“ är förstås särskilt rik på

kulturella höjdpunkter som t ex de antika festspelen med

moderna insceneringar av antika teman. Framgångsrika,

återkommande arrangemang som Moselfestveckorna, 

sedan 15 år tillbaka den största klassiska musik- 
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Stig på och upplev

ramför allt cykelåkare är i sitt 

esse när de färdas längs de måleri-

ska flodvindlingarna. Turer längs

Mosel, Saar och de andra biflo-

derna till Mosel, som Sauer, Kyll,

Lieser och Ruwer, är idealiska för

cyklister som tycker om avspänd

motion och som inte bara drivs av

ren sportambition. Utmärkta och

av tyska cykelklubben (ADFC) 

testade sträckor gör nöjet på två-

hjulingen perfekt och i Mosels sid

odalar, som ofta är fulla av vilda

bergsklyftor, finns det mycket att

titta på för naturälskare. Det lönar

sig att ta cykeln. Men även andra

Det finns många sätt att njuta av 

Moselregionen i samband med sportaktiviteter.
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sportvänner får valuta för pengar-

na i Moselregionen. Golf, paragli-

ding, vattenskidåkning, rodd, fiske

och fallskärmshoppning ... när det

gäller sport finns det ingenting

som saknas i utbudet.

Vinlärostigar och den s k „Mosel-

höhenweg“, en väg som löper

längs båda sidor om floden, lockar

vandrare att utforska landskapet

till fots. Upplevelsebad och bad

anläggningar är ett paradis för 

simentusiaster och samtidigt ett

Eldorado för människor som är

måna om sitt fortsatta välmående.

Spa spelar en viktig roll i vår 

region, framför allt i staden Traben-

Trarbach/Bad Wildstein och i Bad 

Bertrich med Tysklands enda 

varma glaubersaltkälla. Den är

belägen i en sidodal till Mosel 

och det varma vattnet befrämjar

hälsan. Ett flertal förstaklasshotell 

i Moselregionen erbjuder spa- och

skönhetsprogram som svarar mot

högsta anspråk.

Den klassiska metoden att ta sig

fram i Moselregionen är naturligt-

vis att åka med en av de eleganta

båtarna i den „vita flottan“. Rund-

turer, dansutflykter, hel- och halv-

dagsutflykter eller som speciell

höjdpunkt en färd i det mjuka

kvällsljuset är från påsk till slutet

av oktober ett bra alternativt 

att lära känna Moselregionen och

samtidigt bara njuta av att inte 

göra något alls. Det finns ingenting

som verkar så avslappnande som

att glida fram över vattnet med

motorernas stilla puttrande i öro-

nen och med riktigt god mat och

ett par ädla droppar framför sig.
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Moselregionens turistorganisation 

MOSELLANDTOURISTIK erbjuder inom ramen 

för sin gästservice utförlig information om hela 

regionen och hjälper gärna till med att planera 

din resa till Moselregionen. Om du är intresserad 

av en speciell semesterort eller redan har bestämt 

dig för en sådan, står våra anslutna turistföreningar 

till tjänst med detaljerat prospektmaterial. 

Vinodlarnas intresseförening MOSEL-SAAR-RUWER WEIN E. V.

lämnar tips om den mångsidiga vinvärlden längs Mosel, Saar och Ruwer. 

Vi skickar dig vår vinguide, en översikt över de talrika vinfesterna och ytterligare informationsmaterial 

om vin och vinodlare, för att du skall kunna planera din upplevelseresa i vinets värld.

SAARBURG

WASSERBILLIGERBRÜCK

KONZ

Kurs mot nöjenas värld 

F R A N K R I K E

SAAR-OBERMOSEL-TOURISTIK
Cykelåkarparadis mellan tre länder - vinlandskap med Elbling och Riesling vid övre Mosel och Saar
Granastr. 22, D-54329 Konz, Fon (+49) 06501-7790 und Graf-Siegfried-Str. 32, D-54439 Saarburg, 
Fon (+49) 06581-995980, www.saar-obermosel.de

M
os

el

Sa
ar

Sauer

FERIENREGION TRIERER LAND E.V.
DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE TOURIST INFORMATION
Mellan Mosel, Sauer och Kyll: ett gränsöverskridande nöje för cykelåkare och vandrare.
Moselstr. 1, D-54308 Langsur-Wasserbilligerbrück, Fon (+49) 06501-602666, www.lux-trier.info
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TRABEN-TRARBACH

BERNKASTEL-KUES

NEUMAGEN-DHRON

TRIER

ZELL

KRÖV

POLCH

TREIS

KARDEN

KOBERN-GONDORF

KOBLENZ

BAD BERTRICH

COCHEM

SCHWEICH

TOURIST-INFORMATION BAD BERTRICH
Varmt rekommenderad: den enda glaubersaltkällan 
i Tyskland.
Kurfürstenstr. 32, D-56864 Bad Bertrich, 
Fon (+49) 02674-932222, www.bad-bertrich.de

TOURIST-INFORMATION
TRIER STADT UND LAND E.V.
En gång det andra Rom och idag
Tyskland äldsta stad: högskolesta-
den Trier.
An der Porta Nigra, D-54290 Trier, 
Fon (+49) 0651-97808-0,
www.trier.de/tourismus

VERKEHRSAMT RUWER
Vidsträckt skog intill utsökt vin:
i Ruwerdalen.
Rheinstr. 44, D-54292 Trier,
Fon (+49) 0651-551-24,
www.ruwer.de

TOURIST-
INFORMATION 
MITTELMOSEL-
KONDELWALD
Ett oförglömligt 
evenemang varje år: 
dräkter och vin på den 
flytande Moselscenen.
Rathaus, D-54536 Kröv, 
Fon (+49) 06541-706-111
www.mittelmosel-
kondelwald.de

TOURIST-INFORMATION 
ZELLER LAND
Det här vinet är världsberömt och smakar utsökt: 
„Schwarze Katz“ - från Zell.
Rathaus, Balduinstr. 44, D-56856 Zell,
Fon (+49) 06542-9622-0, www.zellerland.de 

TOURIST INFORMATION
FERIENLAND COCHEM
Syns från fjärran: den stolta 
borgen „Reichsburg Cochem“.
Endertplatz, D-56812 Cochem, 
Fon (+49) 02671-6004-0
www.cochem.de

VERKEHRSAMT DER 
VERBANDSGEMEINDE 
NEUMAGEN-DHRON
Ett tack till det romerska 
vinskeppet: Tysklands äldsta 
vinodlarby.
Römerstr. 137, 
D-54347 Neumagen-Dhron,
Fon (+49) 06507-9255-0, 
www.moselvielfalt.de

MOSEL-GÄSTE-ZENTRUM
TOURIST-INFORMATION BERNKASTEL-KUES
Vinrankans och vinets internationella stad: romantiskt helt igenom.
Gestade 6, D-54470 Bernkastel-Kues, Fon (+49) 06531-4023,
www.bernkastel.de

MITTELMOSELTOURISTIK BERNKASTEL-KUES
Välkommen till solurens och de romerska vinpressarnas land: 
Mosel i sitt mellersta flodlopp.
Gestade 18 a, D-54470 Bernkastel-Kues, Fon (+49) 06531-3075,
www.bernkastel-kues.de

TOURIST-INFORMATION 
TRABEN-TRARBACH
Vinhandeln fick den att blomstra: 
jugendstilens stad.
Bahnstr. 22, 
D-56841 Traben-Trarbach,
Fon (+49) 06541-83980, 
www.traben-trarbach.de

VERBANDSGEMEINDE MAIFELD
Cykla, jogga, inlineåkning på Maifeld - 
runtomkring borgen Eltz.
Marktplatz 4, D-56751 Polch, 
Fon (+49) 02654-9402-0, www.maifeld.de

TOURIST-INFORMATION 
FERIENLAND
TREIS-KARDEN
Från romarnas och stifts-
herrarnas tid: traditionsrikt
vinkulturlandskap.
Hauptstr. 27, 
D-56253 Treis-Karden/Ortsteil
Treis, Fon (+49) 02672-6137,
www.treis-karden.de 

TOURIST-INFORMATION
SONNIGE UNTERMOSEL
Branta vinodlingar, talrika 
vinbergsterrasser - och solen 
glittrar i ditt glas.
Bahnhofstr. 44, 
D-56330 Kobern-Gondorf, 
Fon (+49) 02607-4927,
www.untermosel.de

r.
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uw
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TOURIST-INFORMATION 
ROEMISCHE WEINSTRASSE
Från en romersk villa till nästa med 
vinet ständigt i fokus.
Brückenstr. 46, D-54338 Schweich, 
Fon (+49) 06502-9338-0, 
www.schweich.de/tourismus



Fler tips? Varsågod!
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