Natuurwandelaars

vzw

33ste vierdaagse  programma 8-12 juni 2022
Traumschleifen (“droom-rondwandelingen”)

& Saar-Hunsrück Steig in de Hunsrück
Met de bekende Geierlay hangbrug - https://geierlay.de/haengeseilbruecke/
Donderdag 9 - Traumschleife Masdascher Burgherrenweg – 22 km - 490 m. 
Duitslands mooiste wandelweg 2018 - Premium Weg Duits Wandel Instituut: 92/100
Uitgebreid met wandelroutes naar, van en over de Geierlay hangbrug

Een wandeling over de 360 meter lange brug, 100 meter boven het Mörsdorfer Bachtal, is
misschien niet het van het voor mensen die bang zijn voor hoogtes. Maar durf je het aan dan
is het een unieke belevenis en een onvergetelijke ervaring. De Geierlay is gebouwd naar het
voorbeeld van Nepalese hangbruggen en hangt tussen twee bruggenhoofden.
Ons (uitgebreid) parcours met als extraatje de Geierlay brug:

https://www.routeyou.com/nl-de/route/view/9687330/hikingroute/masdascher-geierlay-testroute

Verplaatsing met de auto’s: naar Mastershausen – 17 km - 17 minuten
Middageten: Mörsdorf (wellicht Thai)
INFO over de basiswandeling:
1. www.saarschleifenland.de/nl/Media/Touren/Traumschleife-MasdascherBurgherrenweg-Droomwandeling-Masdascher-Burgherrenweg
2. https://www.saar-hunsrueck-steig.de/traumschleifen/masdascher-burgherrenweg

Vrijdag 10 – Traumschleife Layensteig Strimmiger Berg - 19,6 km - 520 m. 
Premium Weg Duits Wandel Instituut: 90/100
Gecombineerd met een stukje Saar-Hunsrück Steig en de 4-Bäche-Runde
Met als animatie-elementen de Klettersteig Schinnkaul & de Burgberg Klettersteig

(beide Klettersteigen zijn vermijdbaar via alternatieve routes voor minder-macho’s)

Ons (uitgebreid) parcours:
https://www.routeyou.com/nl-de/route/view/9687907/wandelroute/layensteig-klettersteig-test
Verplaatsing met de auto’s: naar Liesenich – 28 km – 25 minuten.
Middageten: Fettsmühle (midden in het bos - http://fettsmuehle.de/wordpress/)
INFO over de basiswandeling:
1. https://www.saarschleifenland.de/nl/Media/Touren/Traumschleife-LayensteigStrimmiger-Berg
2. https://www.saar-hunsrueck-steig.de/traumschleifen/layensteig-strimmiger-berg

Zaterdag 11 – Een combinatie van delen van 2 wandelingen: - 25,6 km – 553 m. 
Traumschleife Oberes Baybachtal – Premium Weg Duits Wandel Instituut: 77/100
Traumschleife Rabenlay - Premium Weg Duits Wandel Instituut: 73/100
Aangevuld met stukjes Baybachtal-Weg en Hunsrückhöhenweg
Ons (uitgebreid) parcours:

https://www.routeyou.com/nl-be/route/planner/10/wandelrouteplanner/hikingroute?route=9679628-nl

Verplaatsing met de auto’s: naar Gondershausen – 20 km – 20 minuten
Middageten: wellicht Italiaans
INFO over de basiswandelingen:
Rabenlay:
1. https://www.saarschleifenland.de/nl/Media/Touren/Rabenlay-droom-loop
2. https://www.saar-hunsrueck-steig.de/traumschleifen/rabenlay
Oberes Baybachtal:
https://www.saar-hunsrueck-steig.de/traumschleifen/oberes-baybachtal

Zondag 12 - Aperitiefwandeling Traumschleife Klingenfloß - 8 km – 111 m. 
Premium Weg Duits Wandel Instituut: 64/100
Vertrek vanaf het hotel
Middageten: na de wandeling in het hotel met vooraf aperitief (aangeboden)
INFO over de wandeling:
https://www.saar-hunsrueck-steig.de/traumschleifen/klingelfloss

Totale afstand vierdaagse: 75,2 km – 1674 m. 

Kostprijs per persoon:
• In een dubbel- of twin-kamer: € 410 (waarvan €10 organisatorische kosten)
• In een (ruime) enkelkamer: € 530 (waarvan €10 organisatorische kosten)

Inbegrepen
•
•
•
•
•
•

Vier overnachtingen in halfpension in een 4* landelijk verwenhotel
Alle administratie- en voorbereidingskosten
Een documentatiepakket & alle info + PowerPointpresentatie op een USB-stick
Een aantal extra’s in het hotel en de kamer (zie hieronder bij de hotel-info)
De medicinale drankjes en (al dan niet zure) beertjes onderweg
Het aperitief zondagmiddag

Niet inbegrepen
•
•

De middagmalen (keuze tussen enkele eenvoudige gerechten) tijdens de wandelingen
Carpooling naar ons hotel en carpooling naar de startpunten van de wandelingen

Landidyll Hotel Restaurant Birkenhof OHG
Birkenweg 1 - 55469 Klosterkumbd bei Simmern / Hunsrück - Tel.: +49 (0)6761/95400
Email: info@landidyll-birkenhof.de - Web: www.landidyll-birkenhof.de

Mag het iets meer zijn?
Een vierdaagse met premium beleveniswandelingen
Plus een dosis avontuur. En dat in een verwenhotel met een gastronomische reputatie!
Het hotel beschikt over een eigen fruitboomgaard en kruidentuin
In de zomer grazen de Charolais en Black Angus runderen in de weiden achter het hotel
Tripadvisor: 4,5/5 – Traveller’s Choice 2021
https://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g1583986-d1772422-Reviews-Landidyll_Hotel_Birkenhof-Klosterkumbd_Rhineland_Palatinate.html

Gereserveerd: 7 dubbelkamers  2 twin kamers  6 enkelkamers

Inbegrepen in het hotel:
•
•
•
•
•

Landelijk ontbijtbuffet (weekdagen vanaf 7:00 – zaterdag en zondag vanaf 8:00)
Welkomaperitief voor het avondeten de eerste dag
Elke avond om 19:30 een viergangenmenu met regelmatig regionale producten
Gratis gebruik van de sauna
Toegang tot de wellness- en cardioruimte
• Een badmantel en slippers zijn ter beschikking in de kamer (maar niet om mee te nemen!)
• Dagelijks vers fruit aan de receptie
• Gratis parking aan het hotel
In de kamer:
• Gratis WIFI + tablet met de dagkranten
• Heldere badkamer met douche, WC en haardroger
• Een gevulde minibar met gratis plat & bruisend water, cola, frisdrank, 2 Bitburg pils en
2 Bitburg pils alcoholvrij. Navullen is wel betalend…
Annuleringsvoorwaarden van het hotel (overeenkomstig de DEHOGA reglementering):
• Gratis annuleren van de overnachtingskosten tot 3 weken voor de aankomst-dag.
• Bij annuleren tussen 3 en 2 weken, betaal je 10% van de overnachtingskosten.
• Bij annuleren tussen 2 weken en 6 dagen, betaal je 50% van de overnachtingskosten.
• Bij annuleren vanaf 5 of minder dagen, betaal je 80% van de overnachtingskosten.
Opmerking: dit betekent ook dat bij annulering de kosten van de maaltijden sowieso terugbetaald worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fleisch vom Birkenhof-Charolais-Weiderind
und Black-Angus Rindern

