Wandelvakantie Winterspelt (Duitsland)
van donderdag 8/9/2016 tot en met zondag 11/9/2016
De Eifel in al zijn glorie!
(in te schrijven door betalen voorschot
tegen uiterlijk 15/01/2016!!!)
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Hotel “Haus Hubertus”

West Wall wandelpad

Loodmijn Bleialf

Beste wandelaars,
Onder het motto “Niet ver en niet duur maar gezellig en vooral veel natuur.” organiseren we in
september 2016 reeds voor de zesde maal onze wandelvakantie van donderdag 8/9/2016 tot en met
11/9/2016. In Winterspelt, net over de Duitse grens en niet ver van St.Vith, slaan we voor 4 dagen onze
figuurlijke tenten op en neem ik jullie graag onder mijn hoede.
Hotel “Haus Hubertus” (http://www.hubertus-winterspelt.de/nederlands/home) wordt onze
uitvalsbasis. Dit 3-sterrenhotel beschikt over volledig vernieuwde kamers, gratis wifi in het ganse hotel,
mogelijkheid tot sauna en een bowling. Het werd mij ten zeerste aanbevolen door familie die er reeds
meermaals te gast waren. Traditiegetrouw is er ook ’s avonds amusement voorzien onder de vorm van
een quiz en aangezien ons hotel over een kegelbaan beschikt zullen we daar zeker gebruik van maken.
Voldoende redenen dus om er bij te zijn.
WANDELPROGRAMMA (onder voorbehoud van wijzigingen)
DAG 1: 12u: samenkomst op de parking van het hotel –verkenningswandeling van de streek ( 9 Km),
onderweg eten we onze zelf meegebrachte picknick op
DAG 2: na het ontbijt vertrekken we voor een dagwandeling van zo een 18 km in en om Winterspelt
DAG 3: na het ontbijt vertrek per wagen naar de “Blockhaus Schwarzen Mann” (ongeveer 20 min rijden)
waar we het West Wall wandelpad verkennen met onderweg diverse ruines van bunkers van de Duitse
verdedigingslinie tijdens WOII (Sigfridlinie).
Terugkeer naar hotel via Bleialf met bezoek aan de loodmijn “MÜHLENBERGER STOLLEN”.

DAG 4: na ontbijt verlaten van de kamers, afrekenen verteer – huifkartocht terugkeer naar België

Prijs en verblijf:
We verblijven in Hotel – Restaurant Haus Hubertus, Hauptstraße 34 - 54616 Winterspelt op basis van
volpension (ontbijt, lunchpakket en 3-gangenmenu).
2-persoonskamer: 200,00 € per persoon
1-persoonskamer: 224,00 € per persoon
Inbegrepen: begeleid bezoek loodmijn, gebruik bowling en huifkartocht.
(Niet in de prijs inbegrepen: persoonlijke uitgaven (o.m drank aan tafel).
Betalingsmogelijkheden in het hotel: cash, Maestro, MasterCard en Visa.

Inschrijving – opgelet: inschrijving door storting voorschot tegen uiterlijk 15/01/2016 !!!
De inschrijving gebeurt uitsluitend door:
1. storting van het voorschot t.b.v 100,00 € per persoon op rekeningnummer 001-5043709-76 (IBAN:
BE91 0015 0437 0976, BIC: GEBA BE BB, BNP Fortis) op naam van Van de Velde Johan (penningmeester
Fina’s Voetstap), met vermelding van
‘Winterspelt 2016 – Voorschot voor …………
(namen deelnemers én voorkeur kamer 1-persoons/2-persoons vermelden aub)’
2. Bevestiging deelname per e-mail naar wandelclub@finasvoetstap.be met vermelding namen
deelnemers, voorkeur kamers, gsm nummer en e-mailadres.
Geef als onderwerp van de e-mail WINTERSPELT.
Wandelgroeten.
Filip Maes

