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27, 28 en 29 april 2018 
 

Ook dit jaar blijven we onze gewoontes getrouw. Opnieuw leggen we weer enkele dagen vast die we in 

onze drukke agenda omcirkeld hebben met de melding  “kringweekend”  !!!  

 

Het hotel en de ligging 
 

 
 

Voor 2018 is onze keuze op “de Moezel” gevallen. Hier gaan we genieten van een degelijk hotel gelegen 

aan de boorden van de rivier in een van de mooiste delen van het Moezeldal. Voor zover als nodig : de 

mooie Moezel meandert zich vanuit Frankrijk in vele bochten via Luxemburg en Duitsland een weg tussen 

steile wijnbergen, schilderachtige dorpjes en stadjes om in Koblenz in de Rijn uit te monden.  

 

We verblijven in het Hotel Pollmanns ***+ ,  Moselstrasse 53-55, 56814 Ernst – tel. +49 2671-8683 –  

www.Hotel-pollmanns.de 

Het hotel geniet een zeer goede reputatie. Het beschikt over receptie , lift, restaurant, bar, terras met 

uitzicht op de Moezel,  gratis diverse sauna’s, stoombad, belevenisdouche, ontspanningsruimte, ligstoelen 

op zonneterras en tegen betaling massage, zonnebank en schoonheidssalon. In de omgeving is er 

fietsverhuur. 

 

Ons hotel “hotel Pollmanns” ligt in Ernst , op een 5 tal km van Cochem en op een half uurtje rijden van 

Koblenz. Vanuit Antwerpen bereiken we het hotel na ca 300 km.  

 

Hier gaan we enkele dagen “als vrienden onder elkaar” genieten van wat het hotel en de streek ons te 

bieden heeft.  
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Je kan er van op aan dat het wijngebeuren slechts een 

detail is, als je ook in acht neemt dat de streek bekend 

staat voor haar vakwerkhuizen, burchten, ruines , 

historische stadjes en andere toeristische troeven.  

 

Denk maar aan de prachtige wandelwegen tussen de 

wijnranken op de wijnbergen en de schitterende fietsroutes 

langs de oevers van de rivier. 

 

We hebben er alles aan gedaan om jullie op 27, 28 en 29 april 2018 weer een weergaloos KKOLP weekend 

te kunnen aanbieden. Zo hebben we van het hotel zeer aantrekkelijke voorwaarden bekomen en een 

totaalprogramma kunnen afspreken aan niet te weerstane prijzen.  

 

Reken daarbij onze specifieke, begeleidende KKOLP-reisservice en je weet dat je ongelijk hebt indien je niet 

op ons aanbod zou ingaan.    

      

De kamers 
 

Het hotel heeft de beschikking over 90 moderne kamers van 

verschillende types (zie info ‘arrangement’).  Alle kamers zijn 

modern uitgerust met TV, bad/douche, haardroger en toilet, 

soms met  balkon.  

 

Tegen betaling is het huren van een kluisje mogelijk.  

 

  



 

 

Het arrangement 
 

KKOLP bekwam een forse vermindering op de gangbare prijzen zodat wij u het volgende arrangement 

kunnen aanbieden :   

- de 7 duurdere kamers van het hotel (nl. de 5 kamers type Weinkönigin -3 met balkon , 2 zonder) 

en de 2 kamers  type Weinkönigin de Luxe) en een voldoende aantal kamers van het type 

Bacchus. De kamers van het type Bacchus zijn bovendien alle voorzien van een balkon 

- 2 x overnachten 

- 2 x uitgebreid ontbijt 

- vrijdagavond = 3 gangenkeuzemenu 

- vrijdagavond = bezoek aan gewelvenkelder met wijnproeverij  

- zaterdag = niet-verplichte moezelvaart met vertrek in Ernst naar Cochem (via sluizencomplex en 

tussenstop in Beilstein. Terugvaart naar hotel of zo gewenst op eigen kracht via gratis openbaar 

vervoer. 

- zaterdag = na aankomst met boot in Cochem gelegenheid tot stadsbezoek en bezichtiging 

Rijksburcht met gids – aansluitend terugvaart naar het hotel of indien gewenst op eigen kracht 

met het gratis openbaar vervoer 

- zaterdagavond : 4 gangen “snoepersmenu” met aperitief 

- beschikking over een “gästekarte” (toeristenpas) die o.a. gratis toegang geeft op het openbaar 

vervoer in de regio 

- gratis WIFI 

- de K.K.O.L.P.- zekerheden zoals o.a. de avondwandeling met jenever, aperitief,… 

- de garantie dat het bestuur de deelnemers aangenaam zal trachten te verrassen 

- de zekerheid dat alles kan maar niets moet!  

  



 

 

Prijzen 
 

Kamers :  zoals we hierboven reeds meedeelden bekwam de kring uitzonderlijke voorwaarden !  Zo kunnen 

we beschikken over alle duurdere kamers (= 7 kamers van het type Weinkönigin en Weinkönigin De Luxe) 

+ de betere Bacchuskamers (alle met balkon). Bovendien werd er een gering prijsverschil bekomen tussen 

de zgn. duurdere kamers en het type Bacchus.  

Hierdoor heeft het bestuur van de kring beslist om alle kamers aan de uniforme prijs van 200 Euro per 

persoon ter beschikking te stellen.  

De betalingsdatum zal gebruikt worden bij het toewijzen van de kamers. De deelnemers ontvangen 

hierover op een later tijdstip bericht (zie hoger).    

 

Huisdieren = €8 dier/nacht 

 

Reisinfo 
 

De deelnemers ontvangen na inschrijving nog bijkomende informatie met o.a. de reisweg, kamertoewijzing 

en andere nuttige last-minute info. 

 

 
  



 

 

INSCHRIJVINGEN 
 

De inschrijvingslijsten moeten uiterlijk op 15 februari 2018 afgesloten worden.   

 

Vlug inschrijven en betalen is dus de boodschap vermits dit uw reservatie definitief maakt en de 

datum van ontvangst van uw betaling gebruikt wordt bij het toewijzen van de kamers (zie hiervoor). 

 

Let op : annuleringen brengen hoe dan ook kosten met zich mee !  De Kring zal deze, in voorkomend geval, doorrekenen aan 

het betrokken lid ! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

INSCHRIJVINGSSTROOK 
 
Ja, ik neem deel aan het Kringweekend 2018 ! 
 
Ik schrijf mij in voor  1 persoon /  2 personen 
 
Naam1  …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Naam2  …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ik reserveer : 

 Tweepersoonskamer 2 personen x € 200 = € …………... 

 Eenpersoonskamer  1 persoon x €200 = € …………... 

 Huisdier(en)  :                                       ……huisdier(en) x  €16 = € …………... 

   TOTAAL = € …………... 

Antwoordstrook zo snel mogelijk (en zeker voor 15 februari) terug te sturen naar Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie 

kkolp.vzw@gmail.com  

Of schrijf ONLINE IN (klik op “formulier invullen”) 

 

FORMULIER INVULLEN 

 

 
 

1) Het totaalbedrag stort ik (met vermelding kringweekend 2018) onmiddellijk op rekeningnummer 220-0971394-72 (BE38 

2200 9713 9472) van de Kring Officieren zodat mijn inschrijving vanaf de betalingsdatum definitief is 

2) ik zend de ingevulde inschrijvingsstrook tegelijkertijd terug naar de Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie  

kkolp.vzw@gmail.com 
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