
Programma
Dag 1  Samenkomst op de camping in 
Siersburg. Kennismaking en welkomstdrink
Dag 2  Fietstocht naar Merzig (15 km).
Stadsbezichtiging en bezoek Expeditions-
museum Werner Freund. Na de middag 
bezoek aan wolvenpark van Werner Freund. 
We sluiten de dag af met een rondleiding en 
proeverij in het Merziger Brauhaus.
Dag 3  Met de fiets naar Völklingen. (24 km)
Bezoek aan Völklinger Hütte, UNESCO 
werelderfgoed,  een voorbeeld van een 
geïntegreerd ijzer- en staalcomplex dat 
het hele productieproces op één locatie 
bijeenbrengt.
Dag 4  Fietstocht naar vestingstad Saarlouis
Gegidst stadsbezoek, museumbezoek, 
shoppingtime!
Dag 5  Verplaatsing naar de camping in 
Saarburg. Briefing en drink. 
Dag 6  Toeristentreintje – boottocht 
– museum-bezoek Villeroy & Boch -  
Saarschleife. Vlakbij de camping stappen 
we op het toeristentreintje dat ons naar de 
aanlegplaats van de schepen brengt.  
Eenmaal aan boord richting Mettlach 
worden we vergast op een ontbijt.  
Hoogtepunt vandaag is ongetwijfeld de  
‘Saarschleife’-rondvaart. Terug in Mettlach 
gaan we aan wal voor een bezoek aan Villeroy 
& Boch, een kort bezoek aan de stad en het 
outletcenter van Villeroy & Boch. We varen 
terug naar Saarburg en genieten onderweg van 
een lekker kopje koffie met gebak. Het toeristen-
treintje zet ons weer af nabij de camping.

Onze gids is de rivier de Saar die door het zacht glooiende 
landschap meandert. Te voet, met de fiets langs de oever naar 
Saarlouis, Völklingen en Merzig, al varend naar Mettlach, vanop de 
stoeltjeslift naar Warsberg, tussen de boomkruinen in Cloef,  
we maken er een gezellige wandel-, fiets- en belevingsvakantie van!

Laat je verleiden door 
de romantische Saar!

Saardal 3 - 14 JUNI 2023

Dag 7  Op ontdekking in Saarburg. 
We zetten jullie actief aan de slag met onze 
zoektocht die je langsheen de vele beziens-
waardigheden brengt. Een bezoek aan het 
Amüseum mag ook niet ontbreken!
Dag 8  Met de fiets naar Perl (15 km) – bezoek 
Romeinse Villa Borg. Via een luxe, indruk-
wekkende villa met functionerend bad, een 
taverne met Romeinse keuken en diverse 
tuinen ervaart u de Romeinse way of life. We 
fietsen verder naar Orchholtz-Cloef (8 km). 
Daar bevindt zich het Cloef-Atrium. We 
brengen een bezoek aan het boomkruinenpad 
en krijgen een fantastisch panorama op de 
Saarmeander.
Dag 9  Vrije dag met invulling naar keuze: 
fietstocht naar Trier (20 km), verder de 
zoektocht in Saarburg afwerken en een 
terrasje meepikken.
Dag 10 Vandaag kiezen we voor de stoeltjes-
lift naar Warsberg van waaruit je  geniet van 
een schitterend uitzicht op Saarburg. Boven 
bevindt zich de ‘Sommerrodelbahn’. 
Wie zich geroepen voelt: we wandelen verder 
naar het greifvogelpark voor roofvogelshow!
Dag 11  We brengen een bezoek aan klok-
kengieterij Mabilon en het Molen museum 
in Saarburg. Wedden dat je onderweg meer 
dan één waterval tegenkomt? In de late 
namiddag fietsen we naar het wijnstadje 
Kanzem (ca. 10 km). We bezoeken er een 
wijnhuis en genieten samen van een 
Weinprobe en een barbecue als afsluiter.
Dag 12 Einde en individuele terugreis.

DEELNAMEPRIJS

per persoon  
(basis: 2 pers./eenheid): € 933

per bijkomende persoon  
(vanaf 3de pers.):  Prijs op aanvraag

alleenreizende: € 1.010 
Honden toegelaten: te betalen ter plaatse

IN DE PRIJS INBEGREPEN

Alle kampgelden, incl. elektriciteit • toegang 
expeditionsmuseum, wolvenpark • rondleiding en 
proeverij in Merziger Brauhaus vesperplatte •  
gegidst bezoek aan Saarlouis • inkom 
Völklingerhütte •  toeristentreintje • boottocht naar 
Mettlach en ontbijt aan boord • toegangsgeld 
Villeroy & Boch •  koffie met gebak aan boord •  
toegangsgeld Romeinse Villa en Boomkruinenpad 
Cloef •  stoeltjeslift Warsberg • wijndegustatie •  
avondmaal in camping Siersburg • barbecue •   
welkomstdrink en extra drinks • prijzenpot 
zoektocht Saarburg • reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING 

Rita Goelens en André De Gendt

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 

1 april 2023 

RESERVEREN 

via het inschrijvingsformulier op p 41  
of www.vkt.be/reizen

12 w w w.vkt.bew w w.vkt.be


