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Wijnwandelen in RHEINHESSEN 

Van donderdag 29 augustus tem zondag 1 september 2019 

 

Wijnwandelen… Het klinkt mooi, en dat is het ook! De laatste 10 jaar hebben we in Duitsland heel wat 

ervaring opgebouwd aangaande de combinatie van wandelen, wijn en gastronomie. Keer op keer stellen 

we de schoonheid van de wijnregio’s van onze Oosterburen vast. Nadat we vele jaren bezoekdagen naar 

wijndomeinen in Duitsland hebben georganiseerd willen we nu een stap verdergaan en een stukje van onze 

wandelervaringen delen. Het resultaat is een totaalpakket waar we van alle aspecten van een regio 

trachten te genieten: landschap, wijn en gastronomie. 

We kunnen niet heen om het feit dat we een boon voor Rheinhessen hebben. De wortels van onze 

wijnpassie liggen hier, en meer bijzonder in Wonnegau (het zuidelijk gedeelte). Het is een regio die 

toeristisch gezien nog wat onontgonnen terrein is. Des te meer is deze wijnwandelreis bijzonder. We zullen 

er in alle rust en vrijheid enkele knappe plekjes in Rheinhessen ontdekken, en we proeven er bij gekende en 

minder gekende wijnproducenten.  

Rheinhessen noemt men ook de regio van de 1000 heuvels, maar het gebied is zoveel meer. De 

geografische, geologische en klimatologische verschillen maken van Duitslands grootste wijnbouwgebied 

een echte wijnspeeltuin! In 4 dagen trachten we een indruk te geven van die diversiteit. We reizen met een 

kleine groep, dit om de kwaliteit en de interactie te stimuleren. 

De wandelingen zijn zodanig gekozen zodat ze voor iedereen met een goede basisconditie  te doen zijn. 

Wel willen we benadrukken dat deelname aan deze reis ook deelname aan de wandelingen impliceert. We 

wandelen ook onder het motto “slecht wandelweer bestaat niet, enkel slechte kledij”. We duimen 

uiteraard voor heerlijk wandelweer, maar een regenbui zal ons plezier niet vergallen.  

Gerd Brabant 

info@vinikus.be  

0478/34 69 84 



Vinikus vof – Gerd Brabant – Spiegellaan 26 – +32 (0)478/34 69 84 – info@vinikus.be 
 

Programma 

DAG 1 (DONDERDAG 29 AUGUSTUS) – Ontdek Wonnegau 

Individueel vertrek uit België. Reken op een 4-tal uur vanuit Brussel. Afspraak en check-in om 13u aan het 

Gästehaus Steinmühle (Osthofen). Aangezien voor deze reis een minibus wordt gehuurd is er de 

mogelijkheid om mee te rijden vanuit Merchtem (zie prijs & voorwaarden). 

 

We starten vandaag rustig en wandelen 8 km vanuit het Gästehaus via  Bechtheim naar Mettenheim. 

Onderweg bezoeken we 2 wijndomeinen. In Bechtheim houden we halt bij Weingut Geil en in Mettenheim 

bij Weingut Sander. Johannes & Elli Geil zijn al jaren vrienden en hun wijndomein is ons tweede thuis. We 

komen er quasi maandelijks. De wijnen van Johannes zijn tegelijk sappig, intens en steeds meer precies. Op 

het vlak van prijs/kwaliteit hoort dit domein bij de beste in Duitsland. Tijdens onze halte op het domein 

bezoeken we de kelder en proeven een selectie uit 

het gamma. Vervolgens trekken we te voet verder via 

de Geyersberg (beste wijngaard van Bechtheim) naar 

Mettenheim. Daar ontmoeten we Stefan Sander, 

eigenaar van het oudst biologische domein van 

Duitsland. Transfer met minibus naar het Gästehaus.  

’s Avonds dineren we in een zeer leuke wijnbistro, nl. 

Vis-à-Vis in Osthofen. Deze bistro, vlakbij het 

Gästehaus, behoort tot Weingut Spiess. Bij het diner 

zullen de gerechten worden begeleid door wijnen van 

dit domein. 

 

DAG 2 (VRIJDAG 30 AUGUSTUS) – De roter Hang 

Unieker kan Rheinhessen haast niet zijn. De zeldzame rode leisteenwijngaarden vind je hier in veelvoud. 

Klinkende wijngaardnamen zoals Hipping, Pettenthal en Rothenberg zorgen voor enkele van Duitslands 

meest markante wijnen. En nergens in Rheinhessen is de Rijn ook zo goed zichtbaar. Vandaag wandelen we 

een wat meer, nl. 18 km, van Oppenheim naar Bodenheim. Aansluitend nemen we de trein terug naar 

Oppenheim en proeven bij één van de opkomende 

domeinen. Bij Weingut Raddeck vinden we 

prachtige prijskwaliteitswijnen. We gaan ons 

opfrissen in het hotel en trekken nadien terug 

richting de roter Hang waar we in de Stube van 

Weingut Gehring zullen dineren. Theo en Diana 

Gehring zullen ons ontvangen voor het aperitief en 

zullen het domein voorstellen. Tijdens het diner 

proeven we een selectie van hun wijnen. Hun 

keuken is regionaal wat we graag onder de noemer 

van “comfortfood” plaatsen. 
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DAG 3 (ZATERDAG 31 AUGUSTUS) – Siefersheim, een ongekend pareltje in Rheinhessen 

Na het ontbijt zetten we met onze mini-bus aan richting het westen van Rheinhessen. Dit randgebied was 

tot niet heel lang geleden eerder onbekend als kwaliteitsgebied. In vele jaren was het te koel om echte 

topwijn te maken. Maar door de klimaatsopwarming, en aanwezigheid van grote talenten zijn de daar 

gelegen dorpen misschien wel het beste gewapend om met de stijgende warmte om te gaan. De wandeling 

in Siefersheim is één van de mooiste in Rheinhessen. Uitgestrekte velden, steile wijngaarden, 

heidelandschap,… Dit traject heeft veel te 

bieden. ’s Middags verorberen we onze 

picknick die we vanuit het Gästehaus 

hebben meegenomen. Bij mooi weer 

houden we ook halt bij de Winzeralm. Met 

blik op het mooiste wijnzicht van 

Rheinhessen uit 2016. Je kan er genieten 

van het zicht met een glas wijn. 

Na de wandeling gaan we proeven bij één 

van de beste producten van Duitsland: 

Wagner-Stempel. De domeingebouwen 

stralen al één en al authentieke charme uit, 

de wijnen zijn ongelooflijk mooi mineraal, 

gestructureerd en fijn. Een degustatie om 

naar uit te kijken! 

 

Na de degustatie keren we terug naar het hotel en gaan we ons opfrissen voor het laatste diner in het 

uitstekende zum goldenen Engel te Flonheim. Een gastronomischer getint menu met regionale wijnen. 

 

DAG 4 (ZONDAG 1 SEPTEMBER) 

Na het ontbijt nemen we afscheid van elkaar en keert iedereen huiswaarts.  

Voor wie wenst kunnen we nog een extra wandeling/bezoek ergens inplannen. Bijvoorbeeld een bezoek 

aan het machtige wijnklooster van Eberbach (in Rheingau). 
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Gästehaus Steinmühle 

 

Gästehaus Steinmühle 

Eulenberg 39 

67574 Osthofen 

Tel.: +49 (0)6242 990 8666 

info@gaestehaus-steinmuehle.de 

www.gaestehaus-steinmuehle.de  

 

In een rustig gedeelte van Osthofen ligt het 

Gästehaus Steinmühle, waar we verzekerd 

zullen zijn van een heerlijke nachtrust. De 

kamers zijn ruim en gezellig-modern ingericht. 

Op het dak is een leuke openluchtlounge 

ingericht. Ideaal om een warme avond af te 

sluiten met en glas en babbel. Het uitgebreide 

ontbijt zorgt voor de nodige wandelenergie! De 

gastvrouw, Steffi Schösler, barst van de energie 

en enthousiasme. Hier kan je je echt welkom 

voelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@gaestehaus-steinmuehle.de
http://www.gaestehaus-steinmuehle.de/
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Prijs & voorwaarden 

Prijs per persoon op basis van tweepersoonskamer:  € 695  

Supplement voor éénpersoonskamer:   € 60 

 

Inbegrepen: 

3 overnachtingen met ontbijt in Gästehaus Steinmühle 

2 keer lunchpakket op vrijdag & zaterdag (dranken niet inbegrepen).  

Iedereen neemt daarvoor een dagrugzak mee. 

Alle wijndomeinbezoeken en degustaties. We proeven bij 4 wijndomeinen. 

Diner op donderdag, vrijdag & zaterdag: all-in menu met wijn, water en koffie 

Vervoer terplekke. We rijden met een mini-bus 

Begeleiding door Gerd Brabant 

 

Niet inbegrepen: 

Vervoer heen en terug 

Meerijden met de minibus vanuit Merchtem is mogelijk.  

Dit kan aan €37,50 pp heen en terug en wordt apart berekend. Max. 6 plaatsen.   

Eigen drank tijdens de wandelingen. Afhankelijk van het weer heb je 1,5 à 2,5l nodig per wandeltocht. 

Dranken buiten de wijnbegeleiding van de menu’s 

Trein tussen Bodenheim en Nierstein (wordt terplekke afgerekend) 

Eigen annulatie- en reisbijstandsverzekering 

€5 dossierkosten van Archeon Travel 

 

Deze reis komt tot stand met medewerking van :  

Archeon Travel bvba 

Stationstraat 3 

1861 Meise 

02/270 30 10 – info@archeontravel.be 

 

Na ontvangst van het inschrijvingsformulier volgt een voorschotfactuur van €210 pp. Het saldo is te 

betalen 6 weken voor vertrek. 

Annulatievoorwaarden:  

Vanaf 2 maanden voor aanvang van de reis is de volledige reissom verschuldigd. 
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Inschrijvingsformulier 
volgens bijgevoegd programma, basis € 695 pp. 

Ondergetekende neemt deel aan de trip “Wijnwandelen Rheinhessen”  

van donderdag 28 augustus tem zondag 1 september 2019, volgens het beschreven programma. 

DEELNEMER 1 

Naam:  …………………………..……….  Voornaam: …………………………..………. 

Geboorte: …………/……………/..……….  GSM:  …………/……………/..………. 

DEELNEMER 2 

Naam:  …………………………..……….  Voornaam: …………………………..………. 

Geboorte: …………/……………/..……….  GSM:  …………/……………/..………. 

Straat + Nr: ………………………………………………….……..……….   

PC + plaats: ………………………………………………….……..……….   

Telefoon: …………/……………..………. Email: …………….…………………………@……………….…………...………. 

Gegevens volgens identiteitskaart 

Kiest voor een: 

 eenpersoonskamer (supplement van € 60)  Een rokerskamer is niet beschikbaar 

 tweepersoonskamer 

 Rijdt mee met de minibus vanuit Merchtem aan €37,50 pp. Max 6 plaaten. 
 

Een annulatieverzekering of reisbijstandsverzekering is niet ingebrepen in de reissom. Indien je een annulmatieverzekering wenst 

kan dat bekomen worden via het reisbureau Archeon Travel aan 5% van de reissom. Zie contactgegevens op vorige pagina. 

Indien u reeds een reisbijstandsverzekering heeft: 

Naam van de maatschappij:  …………………………..……………. 

Aansluitingsnummer:   …………………………..……………. 

Telefoon:    ……………/.…………..……………. 
 

In geval van een ernstig voorval tijdens de reis, gelieve volgende persoon te verwittigen: 

Naam:     …………………………..……………. 

Telefoon:    ……………/.…………..……………. 
 

Eventuele allergieën ivm menu’s: ………………………………………………………………………………….……………. 
 

HANDTEKENING 

Terugbezorgen aan:   Vinikus, Gerd Brabant, Spiegellaan 26, 1785 Merchtem 

    info@vinikus.be  
 

Inschrijving is pas definitief na het ons bezorgen van dit inschrijvingsformulier en het betalen van het voorschot van  

€210 pp. Dit voorschotfactuur zal je worden toegezonden vanuit het reisbureau Archeon Travel na ontvangst van het 

inschrijvingsformulier. Het saldo is te betalen 6 weken voor vertrek. 

mailto:info@vinikus.be

