
 

 
PROGRAMMA 
 
Donderdag 5 September 
Om 12.00 uur verzamelen we in Eupen voor een Quick Lunch in Gourmet-
Restaurant Langesthaler Mühle, Langesthal 58, B-4700 Eupen. Hier worden de 
equipes voorzien van de benodigde informatie en de roadbooks en volgt de officiële 
start van Routes des Chateaux. 
 

Wij worden om 16:00 uur verwacht in Hotel Deutscher Hof aan de Südallee 25 in 
Trier, waar wij om 18.00 uur worden opgehaald om een bezoek te brengen aan 
Schloss Saarstein in Serrig a/d Saar. Hier genieten we van de eerste wijnproeverij 
met diner. Vervolgens worden wij weer teruggebracht naar ons hotel in Trier en is er 
voor de liefhebber de mogelijkheid is om op eigen gelegenheid Trier te verkennen. 

 
 

Vrijdag 6 September  
Na het ontbijt is er een briefing en ontvangt u de 
route voor die dag met als bestemming 
Hotel Husseren-Les-Chateaux aan de Rue 
du Schlossberg  in F- 68420 Husseren-Les-
Chateaux Alsace.  We zijn dan aangekomen 
in een van de mooiste wijngebieden: 
"de Elzas". 
 

Vanuit ons centraal gelegen hotel, waar wij 
drie nachten zullen verblijven, zijn er een aantal routes uitgezet die een rijdershart 
sneller doen kloppen. Deze eerste dag zal er een bezoek worden gebracht aan het 
wijndomein van André Scherer. Hier maken we kennis met een wijndomein van top 
kwaliteit dat nog steeds word gedreven word door de fam. Scherer. De avond wordt 
afgesloten met een typisch gerecht uit de Elzas. 

 
 

Zaterdag 7 September  
Na het ontbijt vertrekken voor een wel heel 
bijzondere rit door de Vogezen. Dit gebied wat niet 
alleen bekend staat om zijn micro klimaat aldaar, 
maar door de kenners geroemd wordt om zijn 
bijzonder mooie wegen met veel hoogteverschillen 
 

 



 

 
 
 
en echt bochtenwerk. Het gebied waar dus niet alleen de wijnliefhebber tot leven 
komt maar ook uw Porsche zich in zijn element gaat voelen. Tijdens deze rit zullen 
we plaatsen als Ribeauville, Riquewihr en Turckheim passeren. Plaatsen welke zeker 
de moeite waard zijn om te bezoeken. En natuurlijk zullen we in dit gebied ook een 
wijnproeverij hebben in een gerenommeerd Chateaux. Na een dag waar we veel 
indrukken hebben opgedaan, zien we elkaar weer in het hotel waar zullen gaan 
genieten van het Diner, compleet met een wijnarrangement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 8 september                  Dit is een dag die vrij te besteden is. Natuurlijk zijn er voor 

de liefhebbers een aantal aanbevolen routes of plaatsen die 
zeker een bezoek waard zullen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maandag 9 september    

 
Na ons ontbijt zullen we vertrekken voor een route 
door de Kaiserstuhl, het Duitse deel van de Elzas. 
Wederom belooft het een fascinerende route te 
worden met als eindbestemming Ihringen in 
Duitsland. 
  
 



 

 
 
 
 

 
Wij worden  rond 15.00 uur in Hotel Winzerstube aan de 
Wasenweiler Strasse 36 in Iringen verwacht. We zullen 
dan een bezoek brengen aan Weingut Dr. Heger,  dat is 
uitgeroepen tot  Duits wijngoed van het jaar. Tijdens 
een zeer uitgebreide wijnproeverij zal Kellermeister 
Markus Mleinek ons alle informatie geven over de 
verschillende wijnen. Als 
onze wijnkennis weer is 

geoptimaliseerd en onze smaak pupillen zijn verwend gaan we 
terug naar ons Hotel voor een heerlijk viergangen diner met 
wijnarrangement van Dr. Heger. 
 
 
 
Dinsdag 10 september       

 
Natuurlijk eerst ontbijten en briefing en praten we 
bij over de bijzonder ervaringen van de dagen 
hiervoor. Maar dan is het tijd om te vertrekken 
richting Oestrich-Winkel alwaar ons een bijzondere 
ervaring staat te wachten. Iets wat je niet kunt 
vertellen maar moet ervaren. Wij zullen hiervoor een 
bezoek brengen aan Weingut Allendorf. Hier zullen 
wij onze laatste gezamenlijke wijn- en spijsavond hebben.  De nacht zullen we 
doorbrengen in Hotel Jesuitengarten aan de Haupstrasse 1 in Oestrich-Winkel. 
 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Woensdag 11 september  
 
De laatste dag na het ontbijt bent u vrij om te gaan en staan waar u wilt, want het is dan tijd 
om afscheid te nemen van elkaar. Routes des Chateaux zit er op.  
We zijn  er van overtuigd dat we dan terug kunnen kijken naar een bijzonder evenement waar 
we veel hebben kunnen zien en hebben genoten van mooie wijnen en vooral van onze 
bijzondere auto “onze Porsche”. 

 

 
 
 
Algemene informatie 

Het is in Frankrijk verplicht om alcoholtesters en veiligheidshesjes (fluor) bij u in de auto te 
hebben. Deze zijn onder andere verkrijgbaar bij de ANWB.  

Wij kunnen ons voorstellen dat wanneer u kennis maakt met de heerlijk wijnen, u deze ook 
graag thuis zou willen drinken. Dat is ook mogelijk! U kunt deze ter plaatse bestellen en 
deze zullen in Nederland via de Coninck Wines worden uitgeleverd. 

 

 


