
Solrød Strand Kajakklub 
Mosel juli 2019 

 

Solrød Strand Kajakklubs tur til Mosel finder sted i perioden torsdag 25. juli til tirsdag 30. juli 2019. 
Dagene er fastlagt af hensyn til ferieperioder i de tyske delstater og for at undgå den meget stærke 
trafik med store kødannelser på de tyske motorveje. 

Den 25. juli og 30. juli betragtes som rejsedage med fire kajakdage den 26., 27. 28. og 29. juli. 

Læs venligst materialet igennem og se især tidsfristen for bindende tilmelding til turen på side 4. 

Lidt om Mosel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosel i Tyskland 

 

Kilde  Col de Bussang i Vogeserne, 735m o.h. 
Munding  Rhinen ved Deutsches Eck i Koblenz  
Længde  278 km i Frankrig (150 km sejlbar),  
  36 km grænseflod mellem Luxembourg og Tyskland, 
  206 km i Tyskland 

Tilstødende floder Madon, Meurthe, Seille, Orne, Sauer og Saar 
Mosel med opland Ca. 28.000 km2 

Dæmninger 10 i Tyskland, 2 i Tyskland/Luxembourg  
Sluser  12 ”Erhverv” L 172 x B 12x D 3,5m  
  12 ”Sport/Fritid” L 18 x B 3,5 x D 1,5m heraf 7 med Bootgasse 

Skibstrafik  Krydstogtskibe og flodbåde (kul og malm) op til 135m x 11,5m – 
dobbeltpramme op til 172m længde 

Sejlrende  Mindst 40m bred og 3m dyb. Markeret med røde og grønne bøjer. 
Udbygget indtil 1964 med sejlrende og dæmninger/sluser og betegnes som 
”Binnenschiffahrtstrecke” (Indre tysk statskontrolleret vandvej) med transport af ca. 16 mio. 
tons gods årligt 
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Vi forventer at turen forløber således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejse- og aktivitetsplan (dag for dag) 
 
Dag 1: Transport Solrød Strand – Traben Trarbach (Rheinland-Pfalz ca. 50 km 
   fra Luxembourg) via Rødby – Puttgarten, Hamburg, Bremen ell. Hannover,  
 Dortmund, Düsseldorf, Köln ca. 875 km. 
 Ankomst ved Ruderclub 1881 Traben Trarbach i løbet af sen eftermiddag,  
 tidlig aften. Overnatning i roklubben i sovesal m. luftmadras/sovepose. 
 Pris 9 Euro pr. person samt 17 Euro (samlet pris) for lån af roklubbens køkken 

m.m. 
Dag 2: Morgenmad og oprydning i roklubben, pakning af kajakker og derefter afgang mod Zell. 
 Kajak fra Traben-Trarbach til Zell, ca. 20 km. Passage af sluse ved Enkirch,  

fald 7,5 m. Overnatning på Camping Park Zell. Telt, luftmadras/sovepose. 

Dag 3: Kajak fra Zell til Senheim, ca. 18,5 km. Passage af sluse ved Sankt Aldegund, fald 7,0 m. 
 Sejlads gennem ”Der Bremmer Bogen”, det smalleste 180 graders sving på hele Mosel,  
 R =350 m. 
 Overnatning på Holländischer Hof Camping. Telt, luftmadras/sovepose. 

Dag 4: Kajak fra Senheim til Cochem, ca. 18,5 km. Passage af sluse ved Fankel, fald ca. 7,0 m. 
 Overnatning på Mosel Camping Cochem. Telt, luftmadras/sovepose. 

Dag 5: Kajak fra Cochem til Hatzenport, ca. 21,5 km. Passage af sluse ved Müden, fald ca. 6,5 m. 
 Afhentning af biler og kajaktrailer i Traben Trarbach, pakning af trailer, klargøring til hjem- 
 transport. Overnatning på Camping Sonnenwerth eller i pensionat/gasthaus, evt. videre i  

ferielandet eller direkte hjemkørsel. 
 
Dag 6: Pakning af biler og evt. kajaktrailer. Hjemtransport til Danmark eller fortsat tur i 
ferielandet. 

- Samlet distance på fire kajakdage ca. 78 km inkl. passage af fire sluser 
- Samlet faldhøjde over fire sluser ca. 28 m 

- Passage af sluser er gratis og sker i særlig sluse for fritidssejlere eller i en såkaldt ”Bootsgasse”  
- Strøm i Mosel ca. 2 km/t 
- Slusesystemet på Mosel: https://www.youtube.com/watch?v=VjRG623WRJA 
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https://www.youtube.com/watch?v=VjRG623WRJA
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Campingpladser 

Startsted Ruderclub 1881 Traben Trarbach  www.rctt.de 

Kajakdag 1 i Zell:   www.campingpark-zell.de/ 

Kajakdag 2 i Sennheim:   www.moselcamping.com/wilkommen/ 

Kajakdag 3 i Cochem:   http://www.moselbad.de/willkommen.html  

Kajakdag 4 i Hatzenport:   www.campinginsel-hatzenport.de/ 

 

Information om overnatningsbyerne: 

Traben-Trarbach   www.traben-trarbach.de/en/ 

Zell:    www.zell-mosel.com 

Sennheim:    www.senheim.de 

Cochem:    www.cochem.de/tourismus/en/index 

Hatzenport:    www.hatzenport.de/ 

 

Information om Mosel (Turistområde): 

http://www.mosellandtouristik.de/de/region-fluss/unterwegs-auf-dem-fluss/wasserwanderroute-
mosel/ 

 

Øvrigt: 

På orienteringsmødet den 8. november 2018 var der interesse for at vide lidt mere om området, vi 
skal ro i. 

- Trier, spændende bymidte med bl.a. romerske bygningsværker. Mest kendt er Porta Nigra 
og statue af Karl Marx, som er født i Trier. 

- Mange steder at smage den lokale vin. Hver by sine vine. 
- Mulighed for at arrangere besøg hos en lokal vingård efter kajakturen. 
- Schengen, hvor Frankrig, Luxembourg og Tyskland mødes ved Mosels bredder. 
- Ville de Luxembourg, Luxembourgs hovedstad absolut et besøg værd 
- Shopping: Et af Tysklands største outlets (en hel lille landsby) i Zweibrucken 

(https://zweibrueckenfashionoutlet.com/en/)  
- Koblenz, hvor Mosel munder ud i Rhinen ved Deutsches Eck. Hyggelig bymidte og mulighed 

for sejlture på Rhinen. Besøg på Ehrenbreistein, en middelalderborg højt over byen. Du 
tager en stor kabinelift derop fra byen ud over Rhinen. Fantastisk udsigt over Rhinen, 
Mosel, Koblenz, Deutsches Eck og Rheinland Pfalz. 

 

 

http://www.rctt.de/
http://www.campingpark-zell.de/
http://www.moselcamping.com/wilkommen/
http://www.moselbad.de/willkommen.html
http://www.campinginsel-hatzenport.de/
http://www.traben-trarbach.de/en/
http://www.zell-mosel.com/
http://www.senheim.de/
http://www.cochem.de/tourismus/en/index
http://www.hatzenport.de/
http://www.mosellandtouristik.de/de/region-fluss/unterwegs-auf-dem-fluss/wasserwanderroute-mosel/
http://www.mosellandtouristik.de/de/region-fluss/unterwegs-auf-dem-fluss/wasserwanderroute-mosel/
https://zweibrueckenfashionoutlet.com/en/
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Transport: 

 

 

 

 

 

 

 

Såfremt du/I har spørgsmål til turen, er Du/I velkomne til at kontakte Jean eller Ena på 

jehjordt@hotmail.dk  

 

Tilmelding til turen: 

Turen afvikles over 6 dage fra den 25. juli til 30. juli 2019.  
Den 25. og 30. juli 2019 betragtes som hhv. udrejse- og hjemrejsedage. 
Den 26. til 29. juli 2019 er kajakdage. 
Bindende tilmelding den 7. april 2019. 
Orienterings- og koordinationsmøder for deltagere maj og juni 2019. 
 
Vi skal afsende bestilling til overnatningsstederne i Tyskland. Derfor har vi brug for en bindende 
tilmelding PRIMO april 2019, så vi kan angive antallet af personer, telte og evt. biler til 
campingpladserne og Ruderclub 1881 Traben-Trarbach. 
Campingpladserne har behov for at vide hvilke datoer vi kommer, hvor mange vi er, hvor mange 
telte vi har med inkl. størrelse. Endvidere hvor mange ”følgebiler”, som er med os på selve turen.  
Nogle campingpladser ville endvidere gerne vide hvor mange kajakker, der ankommer og skulle 
”opbevares” på pladsen. 
 

Såfremt du/I har lyst til at deltage kan du tilmelde dig informationsmødet og 
senere til turen via opslag på ROKORT. Under feltet ”Bemærkning” angiver du/I 
antal personer med og uden kajak, antal telte inkl. størrelse (stort, lille, villatelt 
osv.) og evt. bil på hele turen eller kun til startsted. 
 
 

 

Færge Rødby-Puttgarden Smile Economy 2017 pris: Bil 4 personer m. kajaktrailer  >  6 m retur ca. 
kr. 1730,-  
Bil op til 4 personer/Economy retur: kr. 1430,-   

Transport afstand ca. 1700 km tur/retur: 
Bil m. kajaktrailer 170 l brændstof, 10 km/l á kr. 10,- = ca. kr. 1700,- 
Bil u. trailer 115 l brændstof, 15km/l á kr. 10,- = ca. 1150,-  
(Der er tale om ca. forbrug og beregninger. Varierer fra bilmærke til bilmærke) 
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