Wandelvakantie – Vulkaneifel – Kyllburg.
Onthaastend wandelen in een ongerepte natuur met een sterk vulkanisch
verleden…..
van zaterdag 10/09/2011 tot en met woensdag 14/09/2011.
(in te schrijven door betalen voorschot tegen uiterlijk 10/12/2010 !!!)

Daun kratermeren

Het Lieserpad

Wallenborn
geiser

Malberg

Wolfschlucht

St-Thomas
klooster

Beste wandelaar,
het is ons een bijzonder groot genoegen jullie uit te nodigen voor een wandelvakantie in de Vulkaneifel en
meer bepaald in Kyllburg (afstand Gent-Kyllburg : +/- 320 km, 3 uur rijden). De Eifel is een middelgebergte
en een ideale plek om te wandelen. Wie van de natuur houdt, is in de Eifel op de juiste plek.
Programma :
- Dag 1 : aankomst in het hotel en betrekken van de kamers; 13u00 kennismakingswandeling met Kyllburg en
Malberg (afstand 9 km);
- Dag 2 : Meerfeld-Heidesmuhle-Wolfslucht-Mosenberg-Meerfeld (afstand 16 km, kan ingekort worden tot
13,5 km);
- Dag 3 : een deel van één van de meest geliefde wandelpaden in de Eifel, nl. het Lieserpad : WeiersbachUdersdorf-Weiersbach (afstand 11 km); na de wandeling bezoeken we Daun;
- Dag 4 : wandeling rond de bekendste groep kratermeren : de Dauner Maare (afstand 18 km, kan ingekort
worden tot 15 km); na de wandeling brengen we een bezoek aan de (koudwater)geiser in Wallenborn;
- Dag 5 : wandeling in de rust van Mohrweiler en St-Thomas, met zijn eeuwenoud klooster en actueel
‘naturerlebnispfad’ (afstand 8,5 km); na de wandeling : afscheid nemen en terugkeer naar huis (moe en
hopelijk voldaan) ….
Uiteraard ben je niet verplicht om elke dag mee te stappen; je kan ook een snipperdag nemen en –op eigen
houtje- een uitstapje maken (Bitburg-Trier-Prüm, Echternach…..).
We verblijven in Kyllburg in Hotel Haus Wehrbusch (http://www.kyllburger-waldeifel.de/index.html) op basis
van volpension (dwz : overnachting-ontbijt-lunchpakket-3-gangenmenu ’s avonds). Het is een knus en
gemoedelijk familiepension en de maaltijden zijn uiterst verzorgd. We hebben een optie genomen op 10
dubbelkamers en 3 éénpersoonskamers (let op : meer kamers zijn er niet !!! wie dus meewil, schrijft best zo
snel mogelijk in; vol = vol); om deze optie al dan niet te kunnen bevestigen, vragen wij om in te schrijven
(door het voorschot te betalen) vóór 10/12/2010.

Prijs : 175,00 euro per persoon op basis van een 2-persoonskamer voor FG2-leden; niet-leden dienen zich
eerst lid te laten maken van onze vriendenkring FinaGent2 door storting van 10 euro lidgeld (per gezin) op
rekeningnummer 737-0177976-24 van FinaGent2 met de vermelding ‘Lidgeld 2011’;
wie een 1-persoonskamer neemt, betaalt 12 euro supplement;
alle kamers hebben douche en WC op de kamer + balkon;
inbegrepen : 4 dagen volpension + toegang geiser Wallenborn + bijdrage wandelclub Fina’s Voetstap + 5
dagen geleide natuurwandelingen;
niet inbegrepen : persoonlijke uitgaven (o.m. drank aan tafel……);
We opteren terug voor het systeem van carpooling (de chauffeur ontvangt dan een bijdrage van zij die
meerijden).
De deelnemers zullen later nog meer bijzonderheden toegestuurd krijgen (namen deelnemers, reisroute,…).

Inschrijving - opgelet : in te schrijven (door storting voorschot) vóór 10/12/2010 !!!
de inschrijving gebeurt uitsluitend door storting van het voorschot t.b.v. 75,00 € per persoon op
rekeningnummer 001-5043709-76 (IBAN : BE91 0015 0437 0976; BIC : GEBA BE BB; naam bank : BNPFortis) op naam van Van de Velde Johan (penningmeester Fina’s Voetstap), met vermelding van ‘Vulkaneifel
2011 – Voorschot voor …………(namen deelnemers vermelden aub)’

Voor meer informatie kun je terecht bij :
Johan Van de Velde
Tel werk : 0257/92609 – GSM 0494/413.222
Email : johan.vandevelde@minfin.fed.be

Wandelgroetjes,
Johan

