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Familie 
Schwalbach 

 
op naar Trier! 

 
H a r t e l i j k    w e l k o m  

 
 
 
 
Duitland’s oudste stad met een christelijke en 
romeinse geschiedenis: Porta Nigra, Dom, 
Basilika, Kaiserthermen, Amphitheater, St. 
Matthias, St. Gangolf, Karl Marx, .... 

ontbijt 

U kunt uw ontbijt zelf 
klaarmaken, bij een ontbijtservice 
bestellen of tot u nemen in het 
Café Moback gelegen in onze 
wijk.  
 
 

 
 
eten en drinken   

bij de eettafel. 
 

   
routebeschrijving  

 
Vanaf de autobaan volgt u 
de vierbaansweg langs de 
Moezel richting Konz (B51). 
Vlak voor het verlaten van 
Trier bij het stoplicht linksaf 
richting Saarbrücken 
(B268). Na 300 meter 
rechtsaf richting Trier-
Feyen, daarna eerste straat 
rechts: Zum Römersprudel. 

Tot rust komen en ontspannen  
 
 
 
 
 

 
 
 
in onze *** vakantiewoning in Trier 

 

gelegen in de historische vierlandenregio 
Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en Belgiё 

Uitzicht op de woonkamer. 

Voldoende parkeergelegenheid.  

   
Luchtopname: idylisch aan de rand van het bos 

 
 

De 3-sterren vakantiewoning biedt u volgend 
comfort: 
� slaapkamer met grote kast, nachtkastjes, 

leeslampen en een grote spiegel 
� woonkamer met slaapbank, flatscreen tv, 

minibar, kapstop, schoenenrek, centrale 
verwarming, kachel en terras 

� keuken magnetron, koelkast met vriesvak, 
elektrische kookplaat, afwasmaschne, 
pannen, bestek, kopjes en glazen 

� douche met daglicht, föhn, wasbak, 
douchekabine, wasmaschine en handdoeken 

� gemeubileerd terras, beddegoed, kinderbed 

gezellig  

De kachel zorgt voor warmte en 
behagelikheid tijdens frisse 
avonden.  
 
 
 
 
 

 

terras  

Buiten kunt u in de zon zitten. 
 



boeken  

‘s Avonds lezen bij de kachel of 
op het terras.  

 
 
 
 

 
voor uw gezin 

Spelletjes voor onze kleine en grote gasten. 
Kinderreisbed en kinderstoel beschikbaar.  

tot rust komen 

De aparte slaapkamer is 
geheel te verdonker-en 
met rolluiken te 
verdonkerende. Het 

beddegoed is inbegrepen.  
 
 
wonen  

Ontspannen op de zit- /slaapbank met poef. 

communicatie 

WiFi op aanvraag. 
 

 

 

 

entertainment 

Radio/CD speler, flatscreen 42 `` 
kabel tv met international zenders 

   
openbaar vervoer 

Bushalte op 40 meter afstand. 
Lijn 3 en lijn 83 rijden van 6.00 
tot na middernacht meer 
maals per uur.  

 
 

 
trier Card 

Tegen betaling is bij ons de Trier Card 
verkrijgbaar. Hiermee kunt u van alle bussen 
gebruik maken en krijgt u bovendien attraktieve 
kortingen op diverse toegangsprijzen. 

Blik op de eigen ingang 
Wij verheugen ons op uw bezoek in onze 

moderne 44m2 vakantiewoning met 2 kamers/ 
keuken/douche/terras voor 2-4 personen. 

woonkamer 

 
 
 
 
 
 
 

Modern en komfortabel ingerich 
 
DTV certificaat 

3-sterren vakantiewoning.  

   
beweging 

De woning ligt maar 200 
meter van het Moezelfietspad. 
In de buurt van de stuwdam in 
de Moezel gaat u langs het 
terras van het Hotel Estricher 

Hof ongeweer 80 meter over een bosweggestje 
om bij ons te komen. Fietsverhuur op aanvraag.  
wandelen 

Aantrekkelijke wandelroutes zijn de Saar 
Hunsrück route, de Eifelroute en de 
Moezelwandelroute. 

wellnessdouche 

Douche met daglicht en 
wastafel. Moderne douche met 
afneembare douche-kop en 
raindance. 
 
 
 
 
 

Hand- en theedoeken zijn inbegrepen.  

koken en genieten  

Voledig ingerichte keuken met 
magnetron, koelkast met vries-
vak, inductieplaat, afzuigkap, 

afwasmaschne, pannen, 
bestek , kopjes en glazen, 
toaster, koffiezetapparaat, strijkijzer en strijkplank. 


