
Ontdek het wonder-
schone Moezeldal

Bent u op zoek naar een leuk hotel 
in het Moezeldal? De Alte Weinstube 
is de ideale uitvalsbasis voor een 
onvergetelijk verblijf. Ontdek de regio 
tijdens een week, midweek of week-
end. Maak een van de vele avontuur-
lijke wandel- en fietstochten door het 
mooie heuvellandschap. Ontdek de 
sprookjesachtige kastelen en burchten 
tussen de groene bergen en dalen. De 
Alte Weinstube zelf ligt aan de voet 
van het pad dat naar de burcht Burg 
Eltz leidt. Een bezoek is een bijzon-
dere ervaring voor de liefhebber.

Beste vrienden, gasten en bekenden,

Zoals velen van jullie al weten zijn wij sinds een half jaar de trotse eige-
naars en 'Wirt und Wirtin' van de Alte Weinstube Burg Eltz. In Treis-Karden in 

het mooie, romantische Moezeldal zijn 
we de uitdaging aangegaan om onze 
gasten in een ontspannen atmosfeer 
een  gezellig verblijf te garanderen. 
Daarbij koppelen we de spreekwoor-
delijke Duitse gastvrijheid aan een 
stukje Brabantse gemoedelijkheid. Het 
is de ideale combinatie voor elke 
levensgenieter die de weldadige rust, 
de gezelligheid, de romantiek of de 
geneugten van natuur en cultuur 
zoekt. En het mooie is: Alte Weinstube 
Burg Eltz biedt het allemaal. In deze 
Nieuwsbrief leest u er meer over. 

Wellicht voelt u zich aangesproken en maakt u deze winter nog, en anders 
komend jaar, de reis naar Treis-Karden voor een aangenaam verblijf in Alte 
Weinstube Burg Eltz. Wij heten u nu alvast van harte welkom.

Thea Megens en Cees van Zijl.
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Romantisch logeren in middeleeuwse sferen
Onze Weinstube is op zich al bij-

zonder. Het historische pand stamt 
uit 1637. U logeert dus in middel-
eeuwse sfeer in een van de com-
fortabele kamers. Na een welver-
diende nachrust en een uitgebreid 
en gezond ontbijt wacht u de natuur, 
de cultuur of desgewenst de stad. 
En als u na een mooie dag moe maar 
voldaan op het 'thuishonk' bent 
teruggekeerd, staan de Gaststätte, 
Stube, lounge of wijnkelder tot uw 
beschikking. 

Speciale arrangementen
Nieuw in het seizoen 2014 zijn de 

speciale arrangementen en evene-
menten die we onze gasten bieden.
Dat kan een wijnproeverij zijn, maar 

Alte Weinstube 
Burg Eltz

ook een concert of wandeltocht. 
Ideeën hebben we genoeg. Actuele 
informatie hieromtrent vindt u op 
onze website. 

Alte Weinstube Burg Eltz is het 
gehele jaar geopend. 

Alte Weinstube Burg Eltz, Burg-Eltz-Weg 2, D-56253 Treis-Karden
T +49 2672 913 666 W zimmerfrei-burg-eltz.com, 

E  info@alteweinstube-burgeltz.de E megensthea@gmail.com

Wellicht hebt u al kennis gemaakt met Alte Weinstube Burg Eltz, als onze 
gast of van onze voorgangers André en Antoinette. Dan weet u in elk geval 
wat u kunt verwachten. Maar er is meer. Als nieuwbakken Wirt en Wirtin wil-
len we onze gasten uit Nederland, België en Duitsland met open armen ont-
vangen. We bieden een gezellige, comfortabele uitvalsbasis voor de vele acti-
viteiten die in de prachtige omgeving worden geboden. De overweldigende 
natuur, de indrukwekkende historie, of u nou wandelaar, fietser, motorrijder, 
natuurzoeker of cultuursnuiver bent, vanuit Alte Weinstube Burg Eltz kunt u 
zich eindeloos laven aan al het moois dat de omgeving biedt.

Maar we hebben ook leuke plannen voor de toekomst die uw verblijf nog 
aangenamer kunnen maken. Onze kamers zijn wat luxueuzer geworden, er 
zijn nog meer faciliteiten beschikbaar en ons terras is uitgebreid. De inwen-
dige mens hebben we uiteraard ook niet vergeten. We hebben inmiddels een 
keur aan heerlijke Moezelwijnen en regionale bieren in huis en vanaf 1 april 
2014 bieden we een kleine kaart met bijzondere regionale hapjes en ge-
rechten. O ja, en op de kaart vindt u ook de authentieke Bouwman gehaktbal 
en het echte Brabantse worstenbroodje. Onder ons gezegd zijn deze ook in 
Duitsland niet te versmaden.


