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Wie zegt wandelen in de Eifel, zegt het Lieserpfad ( Lieserpfad ).
Het pad geldt als één van de mooiste wandelroutes in de Eifel. Het
loopt van Boxberg in de Vulkaaneifel naar het plaatsje Lieser aan
de Moezel. Een totale lengte van circa 73 kilometer. Het Lieserpfad
is een prachtige wandelroute in de Eifel en is een absolute aanrader!
Volop genieten van de natuur, de rust en het prachtige Lieserpfad
maakt het wandelen hier fantastisch.
Het Lieserpfad volgt de rivier de Lieser, die ontspringt in Boxberg
en uitmondt in Lieser aan de Moezel. Aan het begin is de Lieser nog
een bron en een smal beekje, verderop wordt het meer een rivier.
Het Lieserpfad wordt in 4 etappes gelopen. De hele tocht over het
Lieserpfad is ontzettend afwisselend en voert langs mooie hellingen
met smalle paadjes, door bossen over bredere paden en bruggetjes.
Een mooie natuur en prachtige uitzichten gegarandeerd.
Dag 1 Tussen Boxberg en Daun. Een tocht van 15 km in 4-5 uur.
Dag 2 Tussen Daun en Manderscheid. De 18 km route in 5-6 uur.
Dag 3 tussen Manderscheid en Wittlich. De 23 km in 6-7 uur.
Dag 4 tussen Wittlich en Lieser. 4e Etappe 18 km in 4-5 uur.
Er moet zeker enkele keren geklommen worden. Zo loopt u beneden
langs de Lieser en zo moet er weer een flink stuk geklommen
worden om over de volgende bergtop heen te komen. De hoogteverschillen bedragen wel 250 meter. Het is prima te doen maar wel
(aan te raden) voor de iets meer geoefende heuvelwandelaar.
6 daagse Bus/Wandelreis “ langs de Lieser ”
Reisdatum:
zondag 14 t/m vrijdag 19 april 2019
Hotel:
Hotel Heidsmühle in Burgenstadt Manderscheid
Prijs:
€ 525,= p.p. ***Hotel + Half pension
Toeslag:
€ 75,= p.p. 1 persoonskamer
Programma:
Dag 1:
Dag 2-5:
Dag 6:

Busreis Nederland – Eifel. (+ kleine wandeling)
4 etappes van het Lieserpad.
Stadswandeling Trier + vertrek naar Nederland

Opstapplaatsen: Bus 1 : Hoorn – A’dam – Utrecht – Den Bosch – Maasstricht
Opstapplaatsen: Bus 2 : Alkmaar – Haarlem – Woerden – Breda – Eindhoven
Er kunnen “slechts” 150 deelnemers meedoen aan de Wandel4daagse van de
Lieser. Dit om het karakter van deze wandelingen te behouden. Boek nu…!!!

Aanmeldformulier
Wandel4daagse van de Lieser &
6 daagse busreis Manderscheid in de Eifel
Ja, ik doe mee aan de wandel4daagse van de Lieser en ga mee met de busreis
op 14-4-2019 naar Manderscheid in de Eifel.
In te vullen voor 1 persoon. Graag uw N.A.W. gegevens hieronder invullen).
Naam…………..………………………..…………………...Voornaam…………...….…….……..…………M/V….…
Geboortedatum……..…………………………….…E-mail……………..………………….………………….………..
Straat…………………..……..……Postcode….…..………..Woonplaats…………………….…..……………………
Telefoon……..………………………………….….………Mobiel……....……………………………………………….
Tel thuisblijvers………………………..….………Mobiel……………………….……………………………………….

O Ik slaap op een 2 persoons kamer. Prijs € 525,- Samen op de kamer met…

……….………..

O Ik overnacht alleen op een kamer. Toeslag: € 75,Opstappunt: (invullen aub.) Uitgaande van 2 bussen
Mijn opstappunt is: O Hoorn O Amsterdam O Urecht O Den Bosch O Maasstricht
O Alkmaar O Haarlem O Woerden O Breda O Eindhoven
De Prijs is inclusief: Deelname aan de 4daagse van de Lieser. 5x Overnachten op basis van HP in Hotel
in Manderscheid. Busvervoer Nederland - Eifel v.v. en de dagelijkse transfers tijdens de wandel4daagse.
Stadswandeling op zaterdagmorgen in Trier onder leiding van een stadsgids.
De organisatie:
De organisatie:
De organisatie:

Gaat er vanuit, dat iedere deelnemer een buitenlandpasje
meeneemt van de zorgverzekeraar, waarbij hij/zij is aangesloten.
Gaat er vanuit, dat iedere deelnemer een reis- met ongevallendekking
en bagageverzekering heeft afgesloten.
Zal bij annulering van een deelnemer om wat voor reden dan ook,
niet overgaan tot terugbetaling van de reissom.
Hiervoor dient u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Ik maak gelijk met deze aanmelding 50% van de reissom ad € 262,50 / € 300,00 over
op de IBAN rekeningnummer NL28 INGB 0008068849 ten name van de Stichting Sportwandelschool
Hoorn-Westfriesland, m.v.v. W4d Lieser 2019.
Gelezen en
Ondertekend door: ……………………………..….(naam invullen van de ondergetekende)
Plaats en Datum: …………………….………Handtekening …………..……………………….
Kopieer beide zijden van dit formulier alvorens u dit opstuurt !! (kopie voor u zelf)
Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland - Tel: 0229-239.447 E-mail: info@sportwandelschool.nl
Houtzaagmolen 50, 1622HG te HOORN Website: www.sportwandelschool.nl
IBAN bankrekening NL28 INGB 0008068849 – St. Sportwandelschool H/W te Hoorn
Ingeschreven bij de K. v. Koophandel voor Noordwest Holland te Alkmaar onder nr. 360.537.96

