Dag 2 : Traben-Trabach en eventueel Bernkastel-Kues
Vertrek om 9u (ontbijt om 8u) richtin Traben-Trabach
1e afzetpunt wandelaars 24 km , Zeltingen Rachtig, An der Zeltinger Brücke 54470, Bernkastel-Kues, 49.95438 - 7.00170, zijweg B57
(eventueel slechts 1 bus die naar hier komt met enkel de lange afstandswandelaars)
Afstand hotel > punt 1: 30 km, Hotel > A1 (richting Koblenz), tot Kreuz Wittlich, > E 42, rincting
Mainz, Flughafen Hahn, Afrit Traben– Trarbach, tot rondpunt en dan richting Traben-Trarbach
op baan B53 links af.

2e afzetpunt wandelaars 18 km , Parking langs Moezel in Ürzig , 49.97843 - 7.00734, ligt
naast weg B57 aan rechterkant , beide bussen kunnen eventueel naar hier komen.
Afstand hotel > punt 1: 33 km, Hotel > A1 (richting Koblenz), tot Kreuz Wittlich, > E 42, rincting
Mainz, Flughafen Hahn, Afrit Traben– Trarbach, tot rondpunt en dan richting Traben-Trarbach
baan B53 volgen tot na rond punt in Ürzig

3e afzetpunt wandelaars 12 en 8 km , Parking 54538 Kinheim, 49.98492 - 7.03791, vanaf afzetplaats 18 km, Moezel volgen tot Kröv, Links L 58, Am Sankt Peter, voorbij rond punt weg blijven volgen, afstand tot Parkplatz: 10 km.
Hier wachten op de wandelaars van de langere afstanden om iets te laten drinken. Nadien, of
reeds 1 bus naar volgende parking (ca. 2 uur na afzetten, minimum 1 bus vertrekken)

Ophaalpunt 8 km en drank alle afstanden, 1 bus kan eventueel al doorrijden met de 8 km wandelaars, de 12 km wandelaars moeten hier zijn voor de 8 km. De 18 en 24 km komen later en kunnen eventueel bevoorraad worden door 2e bus.
Adres: Kövenigerstrasse , Traben-Trarbach, 49.97844 - 7.11327. parkeren op de kleine parking.

Nadien met 8 km wandelaars naar Traben-Trarbach en parkeren op parking aan de Moezel, Am
Moselufer, 56841 Traben-Trarbach. Afstand 5 km.

Om 15 u verzamelen aan de bus en we rijden naar Bernkastel-Kues, Gestade 18, 54470 Bernkastel-Kues. Afstand 30 km. We kunnen hier een tijdje blijven. Ca. 1 uur, blits bezoek aan Bernkastel.
Om 16u30 rijden we door naar hotel. Aankomst 17u15 vermoed ik.

