Trier , Saarburg en Graach 2010
Maandag 31 mei 2010
Onze geplande reis langs de Seine in Frankrijk hebben we opgeborgen voor volgend jaar
of wie weet in het najaar. In de plaats kwam er een minitrip naar Duitsland , dit keer naar
het stadje Trier waar we de camperplaats Treviris (aan de brug) opzochten. Het zag er
vandaag een bewolkte dag uit en met wat geluk hielden we het vandaag in Trier
misschien wel droog. Iets na onze aankomst trokken we erop uit voor een wandeling naar
de binnenstad om al dat Romeins te gaan bekijken. Het werd een hele wandeling want
we trokken eerst bij de camperplaats zelf de brug over om dan zo langs de straatjes naar
de binnenstad te trekken ( Achteraf bleek dat niet zo een goede manier en kon men beter
het wandelpad volgen langs de kant van de camperplaats en zo langs de moezel naar de
Römerbrucke) Hier gingen we de moezel over en volgden de brede avenue
Kaiserstrasse/Südallee met de beplanting in het midden, tot we op onze linkerkant de
wandelstraat naar het oude stadscentrum tegenkwamen. Dit is een autoluwe zone waar
het gezellig wandelen is. We trokken de hele stad door tot we op het einde aan de Porta
Nigra stonden waar ik in de info het boekje “Wandelingen door Trier” ging kopen.

Aan de hand van het stadsplannetje konden we meer gericht ons bezoek aan deze mooie
stad verder zetten, we trokken die dag nog van hier naar daar tot ons bezoek aan Trier
eindigde bij de Kaiserthermen die zich bevond aan het einde van de grote avenue
Südallee.

Nu was het tijd om terug te gaan naar de camperplaats, daar het wat frisjes was
geworden besloten we maar niet te barbecueën en werd er binnen gekookt. De zalm op
de barbecue werd er ene uit de pan, maar hij smaakte heerlijk met een frisse pint erbij. s’
Avonds nog wat gelezen en plannen gemaakt voor onze zomerreis en met een wijntje,
wat versnaperingen binnen handbereik maakten we deze mooie toch een beetje bewolkte
dag rond.
Dinsdag 1 juni 2010
Het beloofde een mooie dag te worden want de zon kwam al vlug opzetten en met een
kleine 20 graden s’morgens vroeg in de mobilhome zonder verwarming op, was het zeker
geen koude nacht geweest. Deze morgen geen frisse brotchen, want geen besteld en
werden het Hamse boterhammen. Vandaag zouden we in de voormiddag terug de
binnenstad intrekken voor deel 2 van ons bezoek aan Trier, deze keer vertrokken we
langs het fiets/wandelpad aan deze kant van de Moezel tot aan de Römerbrucke, waar we
eerst eens gingen kijken naar de oude kranen langs het water en dan zomaar kriskras
richting binnenstad.
Het was heerlijk weer vandaag en we bezochten nog een paar mooie grote gebouwen,
gingen een paar kaarsjes branden in de Dom.

Nog wat inkopen doen en zo terug naar de mobilhome waar we buiten gingen eten en
nog wat nagenieten in het zonnetje vooraleer we verder trokken richting Saar. De rit
naar Saarburg duurde ongeveer een uurtje en daar aangekomen zochten we ons een

mooi plaatsje, het viel ons echter op dat er verschillende plaatsen gereserveerd waren. In
de late namiddag trokken we te voet naar het stadje, hier bezochten we de binnenstad en
zochten een terrasje op langs de waterval voor een wijntje bij den Italiaan, er waren hier
precies veel Italiaanse uitbaters, zouden dat geen achter gebleven Romeinen zijn ?

Het was reeds 7 uur als we terug aan de mobilhome aankwamen, hoog tijd voor het
aansteken van de barbecue, gelukkig viel de temperatuur en het windje buiten mee zodat
we nog een gezellige tijd buiten hadden.
Woensdag 2 juni 2010
Op het eerste gezicht zag het er buiten maar een miezerig uit, een beetje mistig, geen
zonnetje aan de hemel. Dus tijdens de koffie s’ morgens een beetje aan mijn verslagje
werken, na een tijdje begon het zowaar op te klaren en gingen we even buiten zitten.
Straks nog een laatste wandeling naar het centrum voor een bezoekje aan de burcht van
Saarburg. Het werd een schitterende voormiddag en na het eten gingen we nog wat
genieten van het zonnetje buiten aan de mobilhome.

Rond 2 uur maakten we ons klaar voor een rit terug richting Moezel waar we ons gingen
zetten op de camperplaats in Graach. Het was er reeds druk en we hadden het geluk dat
er waarschijnlijk net een plaatse vrijgekomen was aan het water. Daar we onderweg een
paar lasagne gekocht hadden namen we hier ook elektriciteit zodat we ons ovenke eens
goed zijn gang konden laten gaan
Even vragen achter wifi , dat was volgens de vriendelijke jonge man misschien een
probleem, we stonden nogal ver en hun versterker was niet zo zwaar. We zullen wel zien
of mijn extern antenneke van de laptop het internet wel kon vinden. Het was schitterend
weer dus meteen de fietsen eraf en wij weg naar Bernkastel, hier kwamen we al redelijk
snel aan want het was ook niet zo ver. Even door het mooie dorpje en dan kozen we voor
een wandeling naar de waterval of burcht boven, het werd uiteindelijk de waterval. Na
een mooie wandeling kwamen we uiteindelijk weer bij onze fietsen aan en reden we terug
naar Graach. Hier hebben we toch nog een tijdje buiten kunnen zitten tot het uiteindelijk
wat frisjes begon te worden. s’ Avonds eens controleren of we wifi ontvangst hadden en
inderdaad mijn extern antenneke werkte perfect en konden we gelijk enkele berichtjes
doormailen naar het thuisfront.

Donderdag 3 juni 2010
Het beloofde weer een mooie dag te worden, de zon kwam al zeer vroeg piepen. Na het
ontbijt even buiten zitten en daarna een wandeling maken naar het dorpje Graach.
Vandaag begon het Kellerwegfest dat 4 dagen zou duren, alleen jammer dat we zelf
reeds vroeg in de vooravond thuis verwacht werden. In het dorpje volgden we de stoet
van de plaatselijke bevolking een tijdje, zij begeleidde de pastoor naar verschillende
vieringen bij de vele versierde Mariabeelden die opgesteld waren bij de wijnboeren. Toen
zij uiteindelijk de kerk binnen wandelden zij we verder getrokken met onze wandeltocht
door de straten van Graach. Het dorp leek wel verlaten, geen volk op de terrasjes precies
of iedereen zat in de kerk.

Teruggekomen aan de mobilhome hebben we buiten langs de oever van de Moezel
gegeten en nog wat nog wat genoten van onze laatste uurtjes op deze mooie rustige
plaats. Toen we ons klaar maakten om te vertrekken stond er reeds een mobilhome te
wachten om zich op ons mooi plaatse te zetten, het beloofde een druk weekeind te
worden want de camperplaats stond goed vol. Na een rustige rit kwamen we in de vroege
vooravond terug thuis aan

