
 SAARBURG 
Hævetagsklubben

Hævetagsklubbens udflugt går i 
2023 til Saarburg. 
Det er en “vintur” med deltagelse i 
Saar-vinfesten. 

Turen er dog ikke alene en vintur, 
men byder også på udflugter med 
bus, tog , (båd) og i egne biler. 
Saarburg ligger ved floden Saar - 
bl.a. kendt fra vin-broderskabet 
“Mosel - Saar - Ruwer.”

SAARBURG  
FREDAG 1.9. - 
LØRDAG 9.9.  



LIDT OM OMRÅDET.

Området langs floderne Mosel, Saar og Ruwer er 
verdens største, sammenhængende Riesling-område. 
Det er samtidigt et af af verdens smukkeste natur-
kultur landskaber. Mosel er et af danskerne foretrukne 
rejsemål i Tyskland og for mange indbegrebet af 
romantisk middelalderstemning. 
Allerede romerne satte pris på det varme klima og 
plantede vinstokke i området. I dag plejes de omkring 
75 millioner vinstokke af 5.000 vinbønder, der må 
arbejde for deres druer: mere end halvdelen af druerne 
vokser på vinmarker med en hældning på mere end 30 
% og hældninger på mere end 50 og 60 procent er 
ingen sjældenhed. Her finder vi således også europas 
stejleste vinmark: Bremmer Calmont med en hældning 
på op mere end 65 %.

http://www.bremm-mosel.de/


Lidt informationer.
Afstanden fra Padborg til Saarburg er ca. 785 km.

Der er meget at se på og opleve i Saarburg - bl.a. vinfesten -  og der er mange spændende udflugtsmuligheder. 
Således er afstanden til Trier kun 25 km., til Luxembourg (byen) 45 km

Vinfesten i Saarburg er fra lørdag 2.9. - mandag 4.9. med søndag som “hoveddagen”. https://
www.saarweinfest.de. Vi har derfor udvidet turen med én dag, så vi mødes allerede fredag.

Vi skal bo, på https://www.camping-leukbachtal.de. Det er en ændring fra tidligere.

Prisen forventes at være kr. 5000,- for en vogn med 2 deltagere og kr. 3000,- for en vogn med én deltager. Prisen 
dækker overnatninger, udflugter, entreer, guides, nogle frokoster, en middag og 2 vinsmagninger med 
tilhørende let måltid.

Turen tilrettelægges af Birger & Lisbeth Wielandt og  Jens Erik Henriksen. 

Lidt om programmet.
Vi er ikke kun på vintur - men vin er en del af programmet.

Den første weekend i september er der vinfest i Saarburg med mange festlige, folkelige og fornøjelige 
aktiviteter. Vinsmagning, musik, optog, kåring af vin-dronningen. Vi deltager i festlighederne og ser på 
optoget, mens de lokale vinbønder - med stor glæde - og gratis - serverer deres vin for os.

Men naturligvis er der også spændende udflugter i omegnen - se program.

Området er naturmæssigt og historisk spændende. I får indsigt i både natur og i området som var den 
nordligste romerske provins med Trier som hovedstad i den romerske provins Gallien.

TILMELDINGS- OG BETALINGSFRIST: FREDAG 10. FEBRUAR 2023

https://www.saarweinfest.de
https://www.saarweinfest.de
https://www.camping-leukbachtal.de


Program
Fredag 1.9.: 
Ankomst til Camping Leukbachtal, Leukbachtal 1,  D-54439 Saarburg. 
Pladsen ligger i gå-afstand fra indkøb (5 min.) og Saarburg (15 min.). Det er en god idé at medbringe 
cykel.
Sidst på eftermiddagen ser vi på det nære område, campingplads og indkøb
Weinprobe - vinsmagning med et lille måltid og orientering ved 18-tiden. 
http://www.weingutappel.de/#  (2,9 km - gå / cykle - køre selv)

Lørdag 2.9.
Besøg i Saarburg. Stadtführung - altså rundvisning i byen.

Søndag 3.9.:
9.00 - 12. Greifsvogelpark-Saarburg. Spændende fugleshow. (kl. 11.00 - ca. 12)
https://www.greifvogelpark-saarburg.de
14.00. Denne dag er der vinfest, som starter kl. 14. Festen foregår med optog gennem byen og nede 
ved floden. I får program.https://www.saarweinfest.de
I køber selv mad på kro eller i en af boderne og går selv rundt -alene eller i grupper.

Mandag 4.9.
Udflugt i egne biler til romersk hus - Römische Villa Borg - og Saarschleife med Baumwipfelpfad. 
Afgang 9.30 ab plads. Forventet hjemkomst senest kl. 16
Frokost ved Saarschleife.
https://www.baumwipfelpfade.de/saarschleife/
https://www.villa-borg.de
Vinfest i Saarburg. Levende musik. Hyggelig afslutning.

Tirsdag 5.9.
Udflugt til Trier. Tog fra Saarburg til Trier. Vi skal nå et tog kl. 10.08.  I Trier går I - efter kort guidet 
overblikstur - på egen hånd - i grupper - efter udleveret guide.
https://tysklandsguide.dk/trier/
Fælles frokost i Trier.
Retur fra Trier: 15.33 - i Saarburg 15.51

Onsdag 6.9.
Uden program. - fridag. 
I kan evt. tage en udflugt til byen Luxembourg, hvis I har lyst. Overkommelig tur med relativt gode P-
muligheder. Mettlach med Villeroy Bock er også en mulighed.
Orienteringsmøde kl. 17.30 på pladsen.
Plan for torsdag og dannelse af besøgsgrupper.

Programmet 
- ohne Gewähr.

http://www.weingutappel.de/#
https://www.greifvogelpark-saarburg.de
https://www.saarweinfest.de
https://www.baumwipfelpfade.de/saarschleife/
https://www.villa-borg.de
https://tysklandsguide.dk/trier/


Program

Torsdag 7.9.
Saarburg. Klokkestøberi, Mølle, A-müseum - rundtur i grupper.
Svævebane.
Eftermiddag: Vinsmagning i Nittel. Vi deles i to hold og går til hver sin Weinstube. 
Evt. Tawern - romersk byggeri på vejen.
Bus vinsmagning Nittel - Link: 

Fredag 8.9.
Kastel Staadt - gå-tur.
Hofgut Serrig med tur i deres lille Feldbahn og i gårdbutikken. 
https://www.hofgut-serrig.de - http://www.feldbahnfreunde-serrig.de
Frokost på Hofgut Serrig.
P-plads Serrig - herefter fri-eftermiddag.

Lørdag 9. september
Afrejse.

https://www.hofgut-serrig.de
http://www.feldbahnfreunde-serrig.de

