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Wandelvakantie Wallendorf (Duitsland)
van donderdag 7 tem zondag 10/9/2017
in te schrijven door betalen voorschot
tegen uiterlijk15/1/2017

Beste wandelaars,
Fina’s Voetstap organiseert voor de 7e maal op rij een wandelvakantie opnieuw in
Duitsland, meer bepaald Wallendorf . Het hotel waar we verblijven is “Haus Walstein”.
tegen 15:1:2017
Haus Walstein is gelegen tegen een bergflank aan de Duits-Luxemburgse grens in
natuurpark Süd-Eifel, dichtbij het Duitse Bollendorf en het Luxemburgse Echternach, aan
de samenvloeiing van Our en Sûre. Wallendorf dat in de laatste fase van de 2e
wereldoorlog bijna helemaal was vernietigd, heeft een begraafplaats waar ± 300 Duitse
soldaten hun laatste rustplaats vonden.

Wandelprogramma :
Dag 1 : Samenkomst in Esch-sur-Sûre om 13 u op parking rue de Jardin aan de Sûre (±
250 km). De zelf meegebrachte pick-nick kunnen we hier nuttigen. In het stadje zelf is er
mogelijkheid om terplaatse iets (een snack) te eten. Rond 14 u starten wij met de
wandeling in dit prachtige stadje. We bezoeken de ruïnes van het oude kasteel van de
heren van Esch. Ook een kort bezoekje aan de stuwdam die een van de grootste van
Luxemburg is.
Daarna volgen wij de Sûre in zijn natuurlijke en elegante loop richting Wallendorf.
’s Avonds na de maaltijd is er een snapps-proeverij.

Dag 2 : rond 9u30 starten we de wandeling richting Echternach (± 18 km). Onderweg, ter
hoogte van Bollendorf nuttigen wij ons lunchpakket.
Op deze wandeling wandelen we afwisselend langs Duitse of Luxemburgse kant.
Terugkeren naar onze thuisbasis doen we met het openbaar vervoer. Na het avondmaal is
er animatie voorzien.
Dag 3 : Rond 9u30 rijden we met een beperkt aantal auto’s naar Beaufort. (ongeveer ±
15 km) waar we een wandeling maken in Klein Zwitserland (± 12 km). Onderweg
nuttigen we onze pick-nick . Na de wandeling bezoeken we de ruïnes van het prachtige
kasteel van Beaufort en wordt er ons een streekprodukt (zwarte bessenlikeur “Cassero”)
aangeboden. Na het avondeten is er animatie voorzien.
Dag 4 : Na het ontbijt wordt de valies gemaakt, en afgerekend (verteer dranken)
Dan maken we een wandeling in Wallendorf en Reisdorf ( ± 8 km). “s Middags gaan we
onze pick-nick in het hotel nuttigen. Hier nemen we afscheid. Aan de LuxemburgseBelgische grens is mogelijkheid tot shoppen. Het commercieel centrum Knauf in
Pommerloch, is alle dagen open. Er zijn ook meerdere tankstations in de buurt.

Prijs en verblijf :
We verblijven op basis van vol pension in hotel “Haus Walstein”, Familie Hösdorff,
Bergstraβe 23, D 54675 Wallendorf .
Tweepersoonskamers : 200 € per persoon
Eenpersoonskamer : 230 € per persoon

Inbegrepen in deze prijs :
-

Lunchpakket
Aperitief aangeboden door de wandelclub
Busreis Echternach naar Wallendorf
Snapps-proeverij
Bezoek kasteel Beaufort met glaasje bessenlikeur (streekprodukt)
Gratis wifi

Betalingsmogelijkheden in het hotel : cash, Maestro en Visa
1) Inschrijven gebeurt door storting 100€ pp op rek.nr. IBAN BE91 0015 0437 0976 op
naam van Van de Velde Johan met vermelding van Wallendorf 2017 – voorschot voor …
(namen deelnemers en voorkeur 1 of 2 persoonskamer vermelden).
2) Bevestiging deelname per e-mail naar vanlimbergenluc@gmail.com met vermelding
namen, deelnemers, voorkeur kamers, gsm-nummer en e-mailadres. Onderwerp van de
mail : Wallendorf (deze gegevens kunnen belangrijk zijn, daar er soms al iets vergeten
wordt en op die manier zijn we allen bereikbaar).
Groetjes
Luc en Myriam

