Ankomstvejledning
Ankomst i bil
Du finder os nemmest ved at køre via motorvej A48. Forlad A48 ved frakørsel 4-Kaisersesch
og følg skiltene, der viser til Cochem. Fra motorvejsfrakørslen er der ca. 12 km til hotellet.
Når du når Cochem, fortsæt ligeud og drej til venstre inden broen over Mosel. Fortsæt ca. 200
m og drej til højre i lyskrydset på bredden af Mosel. Efter 400 m kommer du til hotellet, som
ligger på højre side af vejen.
Lige ud for hotellet ligger et busstoppested (se kort). Der kan du parkere, mens du tjekker ind.
Når din bagage er bragt op på værelset, viser vi dig, hvor du kan parkere din bil.

Ankomst med tog
Tag toget fra Koblenz (ca. 35 min.) eller Trier (ca. 45 min.) til Cochem. Alle tog, der kører på
strækningen Koblenz - Trier, standser i Cochem. Fra begge retninger kan du nyde det smukke
landskab i Moseldalen. Fra banegården i Cochem er det nemmest at tage en taxa til hotellet.

Ankomst med fly
Frankfurt-Hahn-lufthavnen ligger kun ca. 40 km fra hotellet. Fra lufthavnen er det nemmest at
tage shuttlebussen AirportShuttle Mosel, som kører til Cochem hver anden time alle dage. En
anden mulighed er at leje en bil i lufthavnen. Andre lufthavne, hvorfra du kan komme til
Cochem med tog eller lejebil, er Köln-Bonn, Luxembourg og Frankfurt/Main (afstand: ca. 120
- 160 km).
Parkering
Der er kun meget få parkeringsmuligheder indenfor Cochems middelalderlige, gamle
bykerne. Der er heller ikke altid tilstrækkeligt med pladser i vores garager til alle vores
gæsters køretøjer. Du er derfor velkommen til at reservere en af vores hotelparkeringspladser
til € 8,00 pr. nat. Da afstandene i Cochem er korte, kan vi også tilbyde forskellige andre
parkeringsmuligheder.
Lige ved eller kun få minutters gang fra hotellet ligger forskellige offentlige parkeringspladser
og et parkeringshus (pris for vores gæster: 25 € for op til 4 nætter).
Afstande fra hotellet
Centrum
Banegård
Skib
Motorvej

0,00 km
0,90 km
0,01 km
12,00 km

