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Wandelvakantie Wallendorf (Duitsland)
van donderdag 6 t.e.m. zondag 9/9/2018
in te schrijven door betalen voorschot

tegen uiterlijk 15/1/2018

Beste wandelaars,
Fina’s Voetstap organiseert voor de 8e maal op rij een wandelvakantie. Onder het motto
‘ik keer tevreden terug’ en aangezien de wandelmogelijkheden in die streek bijna
onuitputtelijk zijn, gaat het opnieuw richting tegen
Wallendorf
Duitsland. Het hotel waar we
15:1:2017
verblijven is zoals vorig jaar “Haus Wallstein”
Met deze editie vieren wij ook onze 250ste wandeling.

Wandelprogramma
Dag 1 - do 6 september: Samenkomst in Vianden om 13 u in de rue Vieux Marché op
het einde van de straat, (op de parking aan het kerkhof waar men gratis kan parkeren)
aan de Our (± 280 km vanuit Gent). De zelf meegebrachte pick-nick kunnen we hier
nuttigen. Rond 14 u starten wij met de wandeling in dit idylische stadje. We wandelen
langs de stuwdam richting het kasteel van Vianden. Dit kasteel is gebouwd tussen de 11de
en 14de op de ruïnes van een Romeinse vesting. Het is een van de grootste en mooiste
adelijke residenties van de romaanse- en gotische perioden in Europa. Sinds 1977 is het
in staatsbezit. Sindsdien is het kasteel hersteld in zijn oude glorie, en is het een
toeristische trekpleister.
Daarna volgen wij de Our tot aan zijn monding in de Sûre richting hotel.
Na de maaltijd is er animatie voorzien.
Dag 2 - vrij 7 september: Rond 9u45 starten we de wandeling van aan het hotel richting
Bigelbach (± 13 km). Bigelbach is wat hoger gelegen en we genieten van het prachtige
uitzicht op de vallei van de Our en Sûre. Onderweg, nuttigen wij ons lunchpakket.
Na het avondmaal is er animatie voorzien.

Dag 3 - za 8 september: Rond 9u45 rijden we met een beperkt aantal auto’s naar
Beaufort. (ongeveer ± 15 km) waar we opnieuw een stevige wandeling maken in Klein
Zwitserland (±10 km). Op deze wandeling maken we een langzame klim tot 300 m, van
waaruit we mogen genieten van een mooi panorama. Wij verkiezen om opnieuw van
hieruit te vertrekken wegens de mooie locatie en de goede parkeergelegenheid, en een
aangename bistro in de buurt. Onderweg nuttigen we onze pick-nick.
Ter gelegenheid van onze 250ste wandeling wordt een (5-gangen) feestmenu voorzien).
Als ons buikje goed gevuld is, wordt er de nodige animatie voorzien.
Dag 4 - zo 9 september: Na het ontbijt, valies maken en verteer afrekenen.
Dan maken we een korte wandeling in Wallendorf. ‘s Middags gaan we onze pick-nick in
het hotel nuttigen. Hier nemen we afscheid. Aan de Luxemburgse-Belgische 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:
- 3 x lunchpakket
- 3 x aperitief
- Gratis wifi
Betalingsmogelijkheden in het hotel: cash, Maestro en Visa
Inschrijven tegen uiterlijk 15/1/2018 door:
1. storting 100€ pp op rek.nr. IBAN BE91 0015 0437 0976 op naam van Van de Velde
Johan met vermelding van Wallendorf 2018 – 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
vanlimbergenluc@gmail.com – 0497 945 523
maerrem@gmail.com 0499 413 773

