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Traumpfade in de Eifel 20-21-22-23 MEI 2021
Er zijn 14 rondwandelingen (Traumpfaden) in de Oost Eifel.
Het oostelijke deel van de Eifel, ooit een vulkaanlandschap, is nu een vruchtbaar groen gebied, dat bij
natuurliefhebbers bekend staat als ‘het groene hart van Europa’. Maar een wandeling door dit gebied
is in de eerste plaats een avontuurlijke reis terug in de tijd. De bergen met hun spitse toppen, de
bijzondere geologische formaties en de Laacher See, een uitgestrekt kratermeer, doen herinneren aan
een tijd dat vulkanen hier het landschap bepaalden. Middenin dit landschap ligt de historische stad
Mayen, het culturele en economische hart van de streek. Een ideale plaats om te winkelen en
ontspannen. De volgende Traumpfaden in de Eifel nodigen uit tot wandelen. Leeftijd speelt geen rol.

4 daagse Bus-wandelreis “ Traumpfaden”
Reisdatum: donderdag 20 t/m zondag 23 mei 2021.

Hotel Maifelder Hof in Burgenstadt Mayen.
Prijs:
€ 295,=
p.p. op 2 persoonskamer ***Hotel + HP.
Toeslag: € 45,=
p.p. 1 persoon op de kamer.
Toeslag: € 95,=
p.p. plaats in de bus.
Er kunnen maximaal 20 deelnemers meedoen.
Dag 1:
Busreis + "korte Traumwanderung Vulkanpfad" (6,6 km).
Dag 2:
"Traumwanderung Pellenzer Seepfad" in Nickenich (16 km)
Dag 3:
"Traumwanderung Förstersteig" Mayen Kürrenberg (15,5 km)
Dag 4:
"korte Traumwanderung Nette Schieferpfad" (9,2 km)
Terugreis rond 14.00 uur naar Nederland.
Opstappunten zijn: O Hoorn O Amsterdam O Utrecht O Breda O Eindhoven O Maastricht

Aanmeldformulier 4-daagse auto/busreis Eifel
naar de Traumpfaden in de Eifel -

20-21-22-23 MEI 2021

Ja, ik ga mee en boek het weekend naar Hotel Mayfelder in Meyen
met de droomwandeltochten in de oostelijke Eifel van: 20 - 23 mei.
(In te vullen voor 2 of 1 persoon. Graag uw N.A.W. gegevens hieronder invullen).
Naam…………..…………………………………...Voornaam………..….…………..…………M/V….…
Geboortedatum……..……………….…E-mail……………..…………………………………….………..
Straat…………………..……..……Postcode……..………..Woonplaats…………..……………………
Telefoon……..……………………..….………Mobiel……..……………………………………………….
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam…………..…………………………………...Voornaam………..….…………..…………M/V….…
Geboortedatum……..……………….…E-mail……………..…………………………………….………..
Straat…………………..……..……Postcode……..………..Woonplaats…………..……………………
Telefoon……..……………………..….………Mobiel……..……………………………………………….
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel thuisblijvers………………………..….………Mobiel………………………………………………….
Mijn opstappunt is: O Hoorn O Amsterdam O Utrecht O Breda O Eindhoven O anders…………….
Ik overnacht op een 2 persoons kamer. Prijs € 590,- Samen op de kamer met ………….………..
Ik overnacht alleen op een kamer. Toeslag: € 45,Ik boek een plaats in de bus. Toeslag: € 95,Ik ben lid van de sportwandelschool. Dit heeft een korting van € 25,Zelf rijden/meerijden (invullen aub.)
O wij rijden / Ik rijd met mijn eigen auto.

O
O
O
O

De Prijs is inclusief: Deelname aan de wandelingen. 3x Overnachten op basis van half pension in een
Hotel in Manderscheid. De dagelijkse transfers tijdens het weekend gaan per bus en auto.
De organisatie:

Gaat er vanuit, dat iedere deelnemer een buitenlandpasje meeneemt
van de zorgverzekeraar, waarbij hij/zij is aangesloten.
De organisatie:
Gaat er vanuit, dat iedere deelnemer een reis- met ongevallendekking
en bagageverzekering heeft afgesloten.
De organisatie:
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 na deze aanmelding 50% van de reissom over op de IBAN rekeningnummer
NL28 INGB 0008068849 ten name van de Stichting Sportwandelschool Hoorn-Westfriesland,
m.v.v. wknd traumpfaden 2021
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

