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Waar kan ik informatie vinden?
In Simmerath-Rurberg, Schleiden-Gemünd, Monschau-Höfen, Heimbach
en Nideggen vindt u zogenoemde Nationalpark-Tore (Nationaal Park
Poorten). Zij combineren specifiek op gasten van het nationaal park
gerichte toeristische informatie met verschillende exposities: onder de
titel ‚Lebensadern der Natur’ (Levensader van de natuur) komt u in Rurberg veel te weten over de wateren in de Eifel. In het Nationaal Park
Poort Gemünd staan ‚Knorrige Eichen, bunte Spechte und Waldgeschichte(n)’ (Knoestige eiken, bonte spechten en bosgeschiedenis (verhalen)) in
het middelpunt. Over het beukennatuurbos en de wilde kat informeert u
de expositie in het treinstation Heimbach – voor blinden en slechtzienden
ook in braille. De meertalige expositie in Monschau-Höfen heeft als
thema de bosverandering, narcissen en het wild. En in Nideggen openen
zich voor u de ’Schatkamers van de natuur’ met al hun bevlogenheden.
De beide laatstgenoemde Poorten kunt u in het Duits, Nederlands, Frans
en Engels beleven, ook d.m.v. een geleidesysteem voor blinden en
slechtzienden, audiotoestellen die men lenen kan en met gebarentaal vertaalde video's ook bijzonder goed geschikt voor mensen met handicaps.
De Nationaal Park Poorten liggen allemaal aan de rand van het
Beschermingsgebied, zijn kosteloos en traploos te bereiken. Barrièrevrije sanitaire voorzieningen zijn overal beschikbaar.
Openingstijden:
April tot oktober: 10:00 uur – 13:00 uur, 13:30 uur – 18:00 uur
November tot maart: 10:00 uur – 13:00 uur, 13:30 uur tot 16.00 uur
Kerstavond & Oudejaarsdag: 10:00 tot 13:00 uur,
1e en 2e Kerstdag & Nieuwjaarsdag gesloten
Buiten de Nationaal Park Poorten kunt u zich ook in het Bezoekerscentrum Forum Vogelsang IP alsook in de met de films uitgeruste
Nationaal Park Infopunten informeren.
Meer Informatie vindt u in het internet op www.nationalpark-eifel.de
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Verdere interessante toeristische internetsites:
- www.eifel-expeditionen.eu
(informatie over natuurcentra in de omgeving)
- www.nordeifel-tourismus.de
(Nordeifel Tourismus GmbH, tel.nr. +49 (0)2441 99457-0, fax -29)
- www.eifel-tipp.de
(Monschauer Land Touristik, tel.nr. +49 (0)2473 9377-0, fax -20)
- www.rureifel-tourismus.de
(Rureifel Tourismus Zentrale, tel.nr. +49 (0)2446 80579-0, fax -30)
- www.vogelsang-ip.de
(Vogelsang IP, tel.nr. +49 (0)2444 91579-0, fax -29)
- www.eifel.info
(Eifel Tourismus, tel.nr. +49 (0)6551 96560, fax -96)
- www.nrw-tourismus.de/natur (Tourismus NRW e.V.)
Over het nationaal park zijn volgende kaarten en boeken verschenen:
- Wandelkaart 1:25000, Eifelverein,
ISBN 978-3-944620-02-2, 10,00 Euro
- Wandelgidsen ‚ThemenTouren’, ISBN 978-3-7616-2068-7, -2644-3 en
-2465-4, à 14,95 Euro; ISBN 978-3-7616-2301-5 en
-2302-2, à 6,00 Euro
- ‚Moose und Flechten im Nationalpark Eifel’,
ISBN 978-3-7616-2153-0, 16,95 Euro
- Een natuur- en cultuurgids – ‚Nationalpark Eifel - Der Erlebnisführer
für die ganze Region’, ISBN 978-3-943123-04-3, 14,80 Euro
- ‘Erlebnis Nationalpark Eifel – Bildband zum Nationalpark Eifel‘, 196
bladzijden, ISBN 978-3-95540-207-5, 19,95 Euro (Regionala uitgeverij)
Nationaal Park Eifel - met bus en trein
Kosteloze mobiliteit in de nationaal park-regio: gasten die hier overnachten krijgen bij de deelnemende hotels of pensions voor de duur
van hun verblijf een GastenCard overhandigt. Met deze kaart kunt u
alle bussen en treinen in de gehele belevenisregio en binnen het
gebied van het 'Verkehrsverbund Rhein-Sieg' (VRS) en het 'Aachener
Verkehrsverbund' (AVV) kosteloos gebruiken. Buiten het ticket voor
het openbare vervoer spaart u ook geld met de kortingen op toegangsprijzen in de deelnemende inrichtingen, zoals bijv. In de tentoonstelling ‘Wildnis(t)räume’ in het Nationaal Park-Centrum Eifel. Met de
Deutsche Bahn (trein) komt u vanaf Keulen, Bonn of Trier aan op het
station in Kall waar zich ook een Nationaal Park-Infopunt bevindt. De
Rurtaltrein rijdt tussen Düren (aansluiting van Aken en Keulen) naar de
Nationaal Park Poort Heimbach. Vanaf Aken rijden bovendien bussen
direct naar Simmerath, Gemünd en Monschau. Vanaf Kall, Heimbach
en Simmerath starten meerdere bussen die u direct naar het nationaal
park brengen. Verdere informatie over bus- en treindienstregelingen, de GastenCard en de opvouwbare
kaart 'Natur erfahren - mit Bus und Bahn unterwegs
in und um den Nationalpark Eifel' (wordt in het
voorjaar uitgegeven) en servicenummers vindt u op
www.nationalpark-eifel.de.
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Gedragsregels
Neem a.u.b. volgende voorschriften tijdens uw verblijf in het Nationaal Park Eifel in acht:

Blijf op paden en wegen

Laat de hond aan de lijn

Neem alleen indrukken en observaties mee en géénn planten of dieen

Rook mag alleen uit je sokken komen

Praat zachtjes, anders schrikken de schuwe bosbewoners

Laat niets in het gebied achter

Sterrenpark Nationaal Park Eifel
Met zijn fonkelende sterrenhemel kreeg het Nationaal Park Eifel in het
jaar 2014, als eerste in Duitsland, de onderscheiding 'International
Dark Sky Park'. Sinds 2010 bereid de uit Keulen stammende astronoom Harald Bardenhagen in samenwerking met de regio een
beschermingsgebied voor de sterrenhemel voor: 'De Nationaal ParkRegio Eifel is één van de weinige plaatsen in Duitsland waar men de
Melkweg nog met het blote oog kan zien'.
Buiten deze nachtelijke natuurbelevenis dient de gereduceerde lichtvervuiling de bescherming van natuur en biodiversiteit. De volgende
stap is de ontwikkeling van Sterrenpark naar Sterrenreservaat, dat
naast, voor de lichtvervuiling, streng beschermde nationaal park ook
een gebied van ongeveer 15 kilometer rondom de het nationaal park
bevat.
Om de sterrenhemel te kunnen beleven biedt de Astronomiewerkplaats ‘Sterren zonder Grenzen’ regelmatig evenementen op het Sterrenobservatieterrein in Vogelsang aan.
Verdere informatie over actuele evenementen krijgt u bij:
www.nationalpark-eifel.de/sternenpark
(in het Duits)

Door het toenemende aantal oude bomen in het Nationaal Park kunnen hier –
vaker als in andere bossen – takken en bomen op de weg vallen. Vooral tijdens
storm, sneeuw en onweer betreedt u voor uw eigen veiligheid het bos beter niet
resp. verlaat u het bos zo snel mogelijk. Deelname aan events en het betreden van het
Nationaal Park zijn voor uw eigen risiko.
Wegens munitie levensgevaar terzijde van deuitgez ette wegen op het gehele terrein van
het voormalig militair oefenterrein Dreiborner hoogvlakte.
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Verdere informatie in het internet: www.nationalpark-eifel.de
Het bosbeheer van het Nationaal Park Eifel
Wij wensen u onvergetelijke indrukken, een verblijf vol belevenissen en
verkwikking in het Nationaal Park Eifel.
Met deze folder willen wij u een eerste overzicht van het terrein tonen
en u over begeleidde wandelingen, familiedagen, bewegwijzerde toeren, bezoekercentra en nog veel meer informeren. We willen u bovendien eraan herinneren om op de bewegwijzerde paden te bijven en u
zich aan de nationaal park-regels te houden. Elke kleine storing bijvoorbeeld leidt ertoe dat het wild alleen maar midden in de nacht uit zijn
schuilplaats komt. Het edelhert en zijn kompanen zullen zich pas tonen
als ze de mens als berekenbare en attente bezoeker leren kennen.
,Wald Wasser Wildnis’ (woud, water, wildernis) is het motto van het
eerste nationaal park in Noordrijn-Westfalen. Voor het eerst worden
hier gemengde bossen op grote schaal beschermd, die op schrale
bodem groeien en die door een Atlantisch klimaat beïnvloed zijn. In
het centrum van de Europese beukenverspreiding kunnen op deze
manier weer authentieke natuurbossen ontstaan. Sinds 2004 is de
ruim 110 vierkante kilometer grote beschermingszone, slechts 1 uur
verwijderd van Keulen, de schakel in het westelijke deel van het landelijke netwerk van nationale parken in Duitsland.
Beste bezoeker,
Enorme beuken, knoestige eiken, grillige rotsen, wilde beken en de
ruimte van het open grasland: Dat is wat u verwacht in het Nationaal
Park Eifel. In dit buitengewone landschap heten wij u hartelijk welkom.
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Dat geldt ook voor het Eifeler beschermingsgebied. Op dit moment
nemen niet inheemse boomsoorten zoals de spar en de grove den
grote delen van het oppervlakte van het nationaal park in beslag.
Uiterlijk vanaf het jaar 2034 doet de mens, op driekwart van het
gebied, afstand van het gebruik. In een kringloop van ontstaan en vergaan zal in het nationaal park een wildernis ontstaan, die u nu al met
haar veelvoud en buitengewone beelden zal fascineren.
Het Nationaal Park Eifel - Een ontwikkelingsnationaalpark
Nationale Parken moeten zich daarom vergaand in ongerepte natuur-lijke
toestand bevinden of zich in die richting ontwikkelen kunnen. In het laatste geval worden zij ‚ontwikkelings Nationaal Parken’ genoemd. Dat betekent dat uiterlijk 30 jaren na de oprichting van het nationaal park tenminste 75 procent van het oppervlakte aan zich zelf wordt overgelaten.
Terwijl bomen in een bos voor economische doeleinden gemiddeld
hoogstens eenderde van hun natuurlijke leeftijd bereiken, kunnen zij in
het Nationaal Park honderden jaren oud worden voordat ze zonder
het ingrijpen van de mens afsterven. Op het zo ontstane staande en
liggende oude en afgestorven hout, zijn tal van bedreigde dier- en
plantesoorten aangewezen. Rottende boomstammen en takken
gebruiken ze bijvoorbeeld als leefruimte of voorraadskamer.
Een Nationaal Park – hoezo?
Sinds ongeveer 1.500 jaar doet de mens ingrepen in de natuur, vanuit
economisch oogpunt en om haar naar zijn ideeën in te richten. Beukenbossen maken tegenwoordig nog maar 15 procent uit van het
Duitse bosoppervlak, hoewel zij daar van origine juist bijna overal zouden moeten overheersen. Onder het motto „Natuur natuur laten zijn“
beschermen de Nationale Parken de natuurlijke processen op grote
oppervlakte. Bezoekers kunnen op die manier beleven hoe de natuur
zich zonder de actieve invloed van de mens ontwikkelt.
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De in de 19e eeuw bijna uitgestorven wilde kat profiteert ook van het
Nationaal Park. Ze gebruikt de samenhangende bossen vooral om
haar jongen op te voeden. In totaal leven er ca.1000 wilde katten in
de wijde omgeving van Eifel-Ardennen – de grootste populatie van de
Meer dan 2.000 bedreigde planten- en diersoorten leven in het nationaal park en zijn een bewijs voor de hoognodige natuurbescherming.
Een bijzonderheid is bijvoorbeeld de gele wilde narcis, die hier als
wilde plant haar grootste standplaats in Duitsland heeft. In het voorjaar veranderen zij de dalweiden in de regio Wahlerscheid in een zee
van gele bloemen. De duitse hondstong, de grote graslelie, het waterdrieblad en de vaste judaspenning zijn kleurrijke planten die ook
bescherming verdienen in het grote reservaat.
De ongeveer 33 vierkante kilometer grote Dreiborner hoogvlakte in
het centrum van het nationaal park liggend, zou eigenlijk ook met bos
begroeid moeten zijn, als de mens niet elke keer weer in het landschap zou hebben ingegrepen en het tenslotte niet als militair oefenterrein Vogelsang had gebruikt. Maar omdat graslandvlakten ook zeldzaam zijn, zal deze levensruimte ook gedeeltelijk bestaan blijven. Voor
de bezoeker betekent dat veel afwisseling: donkere bossen en wilde
beken, indrukwekkende uitgestrektheid met fantastische uitzichten op
de bossen, rivieren en merenlandschap.
Bijzonderheden van het Nationaal Park Eifel
Rur (Roer) en Urft heten de twee riviertjes die het gezicht bepalen van
het Nationaal Park Eifel in het natuurgebied ‚noordelijke Eifel’. Hun
diepe, in de hoogvlakte gegroefde, beddingen zijn niet alleen de basis
voor de bekende stuwmeren in de regio, bovendien brachten ze de
zeldzame en de te beschermende ravijn- en beemdbossen met zich
mee. Maar het kenmerk voor het nationaal park zijn de uitgestrekte
beuken- en eikenbossen.
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Nationaal Park-Centrum Eifel - Belevenistentoonstelling
'Wildnis(t)räume' (Wildernisdromen) - Forum Vogelsang IP
De internationale plaats Vogelsang is een heel bijzondere plek in het
nationaal park: De Nationaalsocialisten bouwden in 1934 hier de 'Ordensburg Vogelsang'. Na de Tweede Wereldoorlog was het terrein
eerst een Brits, dan een Belgisch militair oefenterrein. Vandaag de dag
is het een internationale ontmoetings- en educatieplek. Het staat voor
tolerantie, kosmopolitisme en een respectvolle behandeling met de
natuur. In het centrum van het terrein, het Forum Vogelsang IP, kan
men zich over de omgeving informeren en een bezoekje brengen aan
twee spannende tentoonstellingen: de NS-Documentatie over de
geschiedenis van deze plaats en de belevenistentoonstelling
'Wildnis(t)räume' van het Nationaal Park-Centrum Eifel. De 2000 vierkante meter grote 'Wildnis(t)räume' zetten u op een interactieve
manier aan het bewonderen, begrijpen en nadenken en brengen op
een spannende manier de biologische diversiteit en wildernis dichterbij. De tentoonstelling is barrièrevrij en meertalig. Als afronding van uw
bezoek kunt u in het aangesloten restaurant van het unieke uitzicht op
het nationaal park landschap en de Urftsee genieten. Bovendien vindt
er iedere zondag een kosteloze Rangertour naar het voormalige dorpje Wollseifen en terug plaats. Of een keer een koetstocht over de
weidse landschappen maken - dat is van april tot eind oktober op de
Dreiborner Hoogvlakte mogelijk (info zie tabel).

Wald und Holz NRW
Nationalparkforstamt Eifel
Urftseestraße 34
53937 Schleiden-Gemünd
Telefon +49 (0) 24 44 9510-0
Telefax +49 (0) 24 44 9510-85
info@nationalpark-eifel.de
www.nationalpark-eifel.de

bondsrepubliek. In de beken van het nationaal park is de bever teruggekeerd en over zonnige rotsen glipt de in het noorden van Duitsland
zeldzame muurhagedis. Ook de oehoe, wespendief, ijsvogel, rode en
zwarte wouw evenals zwarte ooievaar en grauwe klauwier zijn thuis in
het nationaal park en een opmerkelijk groot aantal edelherten, het
grootste zoogdier van Duitsland, voelt zich hier op zijn gemak. In de
stammen van oude beuken bouwt de zwarte specht holletjes. Later
verlaat de grootste inheemse specht zijn woning en geeft die aan
holenduif, relmuis en vleermuis af.

In één
oogopslag
Wat?
Individuele excursies voor groepen
Touren met bosbegeleiders Individuele wandelingen voor deelnemerinnen en deelnemers
met en zonder handicap met de bos begeleiders van het Nationaal Park. Rondleidingen
zijn in verschillende talen (o.a. E, F, NL, Spa.), ook in duitse en nederlandse gebarentaal
mogelijk. Ook bij de koetstochten, boottochten of tijdens de Wildnis-Trail is begeleiding
door een bosbegeleider mogelijk. Onkostenvergoeding: 15,00 Euro per uur per groep
(Maximaal 25 personen per groep)
Begeleidde open wandelingen en touren
Op excursie met een ranger Begeleidde vastgelegde routes door de
toekomstige Duitse jungle, ook geschikt voor blinde en slechtziende mensen. Schlechthorende mensen kunnen vooraf bij het Nationaal Park Bosbeheer een mobiele geluidsversterker lenen - kosteloos
Rangerexcursie Wahlerscheid - ook voor senioren, kinderwagens/ kinderen geschikt

Rangerexcursie abdij Mariawald - ook geschikt voor kinderen en terrein-kinderwagens

Rijk geschakeerde natuurbelevenissen in het Nationaal Park
Wandelen? Paardrijden? Fietsen? Langlaufen? Van de ongeveer 240
kilometer wandelpaden worden er 104 kilometer als fietspad en 65
kilometer paralel als ruiterpaden gebruikt. Bovendien zijn er rond vijf
kilometer loipen uitgezet. Een overzicht van de begeleidde touren
vindt u hiernaast in de tabel. Alle termijnen staan in de kostenlose
evenementen agenda.
Wat doen de rangers in het Nationaal Park?
De nationaal park-experten met hun grote Mounty-hoeden gidsen u
bijna iedere dag van de week door het natuurbeschermingsgebied
(termijnen zie de tabel) . Bovendien zorgen de Ranger ervoor dat alle
bezoekers zich aan de regels houden, houden de paden en borden in
stand en onderhouden specifieke levensruimten.
Individuele toeren met bosbegeleiders
Meer dan 100 gekwalificeerde bosbegeleiders/ - sters bieden individuele groepenrondleidingen door het nationaal park aan. Voor een onkostenvergoeding begeleiden zij uw gezins- of bedrijfsuitstapje, koetstochten of de etappes van de Wildernis-Trail – ook in verschillende talen.
Er dwars doorheen – er midden in: de Wildernis Trail
Wilt u eens het hele Nationaal Park doorwandelen? Dan
doe de Wildnis-Trail! Tussen Monschau-Höfen en Hürtgenwald-Zerkall maken vier, van 18 tot 25 kilometer lange, dagetappes vol
afwisseling hun opwachting. U kunt een speciaal arrangement van de
nationaal park gastheren boeken of deze Wildnis Trail geheel individueel plannen. Met behulp van de bijbehorende literatuur, gekwalificeerde
bosbegeleiders of GPS-coordinaten, audio- en videobestanden van de
internetsite, staat er een ontspannende en plezierige wandelvakantie
niets meer in de weg. Men kan deze tour onderbreken met een paar
‚tussendoor luieren’-dagen en zich beroepen op educatief verlof.
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Nationaal Park Eifel
voor allen
Het Nationaal Park Eifel doet zijn best zo veel mogelijk aanbiedingen
barrièrevrij te realiseren. Rondleidingen in gebarentaal en met mobiele
gehoorversterkers, belevenisaanbiedingen voor slechtzienden en blinden alsook barrièrevrije tentoonstellingen in de Nationaal Park Poorten
en in het Nationaal Park-Centrum Eifel vormen slechts een begin.
De barrièrevrije Natuur-Belevenisruimte Wilde Kermeter en het natuurverkenningspad 'De Wilde Weg' bevatten een 6,2 kilometer lang
wegennet voor wandelaars met en zonder handicap. Hoogtepunten zijn
het uitzichtspunt Hirschley met zijn panoramablik en de tien interactieve
belevenisstations. Die informeren u over de wildernis, bosontwikkeling
en de rijk geschakeerde dieren- en plantenwereld in het Nationaal
Park Eifel. Bovendien komt u hier te weten wat voor effect een storm
op een bos heeft, u kunt op een klimparcours uw behendigheid testen
en u zich in het onderzoekerstation als wetenschapper voelen.
www.nationalpark-eifel.de/barrierefrei
Nationaal Park Gastheren
Voor uw lichamelijk welzijn en uw logies bevelen wij u
onze gecertificeerde Nationaal Park Gastheren aan gedeeltelijk met gecontrolleerde rolstoeltoegankelijke
aanbiedingen. Door de inachtneming van kwaliteit en
milieu-criteria en deelneming aan bijscholingen krijgen
restaurants, hotels, pensions, camperstaanplaatsen, vakantiewoningen
en campings het gewilde certificaat. Zij zijn te herkennen aan het kenmerk ‚Gastgeber Nationalpark Eifel’.
info@nationalpark-gastgeber.eu,
www.nationalpark-gastgeber.eu

Rangerexcursie Erkensruhr - ook geschikt voor kinderen, niet geschikt voor wandelwagens
Rangerexcursie Kloster-Route - 9 km lange tour voor getrainde wandelaars,
niet geschikt voor kleine kinderen/ kinderwagens
Rangerexcursie Gemünd - niet geschikt voor kleine kinderen/ kinderwagens
Rangerexcursie Rurberg - tevens geschikt voor kinderen, niet geschikt voor wandelwagens.
Van april tot oktober is het mogelijk met de boot terug te varen (tegen betaling)
Rangerexcursie Wilde Kermeter 4,7 km lange, makkelijke wandeling door de barrièrevrije
natuur-belevenisruimte Wilde Kermeter, ook geschikt voor rolstoelers en bezoekers die een
beperkte mobiliteit bezitten, ouderen, kinderen en kinderwagens.
Rangerexcursie Vogelsang-Wollseifen-Route wandeling van 6,5 km met hellingen, ook voor
senioren, kinderen en terrein-kinderwagens geschikt
Speciale ranger-thema-excursies moeilijkheidsniveau en thema verschillen - kosteloos

Excursies met gebarentaal - in samenwerking met het tehuis voor gehoorlozen in
Euskirchen, verschillende routes en moeilijkheidsgraad, ook voor senioren en kinderen
geschikt - kosteloos
Ranger boottocht op het Rurmeer, vooral geschikt voor mensen met een beperkte
mobiliteit - de boottocht is tegen betaling

Trefpunt na afspraak, boekingen onder
tel.nr. +49 (0)2444 9510-71, fax -85,
E-Mail gruppen@nationalpark-eifel.de

het hele jaar door op afspraak

Trefpunt/ Aanmelding

Wanneer?

Wat?
Nationaal Park-Centrum Eifel
Belevenistentoonstelling „Wildnis(t)räume“ Begeleide ontdekkingstour door de barrièrevrije tentoonstelling: 10,00 Euro, gereduceerd 6,00 Euro, incl. toegangsprijs
Aanbod voor groepen en schoolklassen Ontdekkingstocht door de belevenistentoonstelling „Wildnis(t)räume“ op aanvraag in het Engels, Frans of Nederlands alsook Duitse
gebarentaal, Workshops voor schoolklassen, verjaardagsfeestjes

het hele jaar door

elke dinsdag 14.00 uur (ca. 3 uren)

elke woensdag, 14.00 uur (ca. 3 uren)
elke vrijdag, 11.00 uur (4 tot 5 uren)
elke vrijdag, 11.15 uur (ca. 5 uren)
elke zaterdag, 11.00 uur (ca. 3 uren)
elke zaterdag, 11.00 uur (4 tot 5 uren)
elke zondag, 13.00 uur (ca. 3 uren)

elke zondag, 13.00 uur (ca. 3 uren)
elke 4e zaterdag van de maand. Tijd
verschillen (zie ook evenementenagenda)
meerdere tijdstippen,
(zie evenementenkalender)

elke 1e en 3e maandag in april tot oktober,
14.00 uur vanaf mei tot august (Hoofdseizoen),
15.00 uur in april, september en oktober
(Buitenseizoen), 1,75 uren

Koetstochten voor rolstoelen (met begeleiders) aangepast met Horst Steffens.
Volwassenen betalen 6,00/10,00 Euro (enkele tour of heen en terug), kinderen tot 18 jaar
betalen de helft, families betalen 25,00 Euro

Nederlands- Duitse Gezinswandeling
Wilde dieren - Wilde kruiden - Wild bos
Makkelijke tot matige begeleide gezinsvriendelijke wandeling - kosten: Volwassenen
betalen 6,00 Euro, kinderen 4,00 Euro, gezinstarief 16,00 Euro

vanaf paaszondag elke 1e en 3e zondag in
april tot oktober, 11.30 en 14.15 uur vanaf
Nationaal Park-Centrum Eifel

meerdere termijnen, zie de evenementenkalender

Verschillende startpunten, zie de kaart in
Nationaal Park Eifel „in één oogopslag“ aanmelding niet nodig - informatie bij het
Nationaal Park Bosbeheer
Parkeerplaats Wahlerscheid aan de
Rangerhoed aan de B258 tussen Schleiden
en Monschau
Parkeerplaats Abdij Mariawald aan de
Rangerhoed
Speeltuin Erkensruhr aan de Rangerhoed
Nationaal Park Poort in het station Heimbach
Nationaal Park Poort Gemünd aan de
Rangerhoed
Nationaal Park Poort Rurberg aan de
Rangerhoed
Rustpunt Kermeter aan de Rangerhoed aan de
Kermeterhochstraat (L15) tussen HeimbachSchwammenauel en Gemünd-Wolfgarten
Nationaal Park-Centrum Eifel aan de
Rangerhoed
afwisselende startpunten - aanmelding niet
nodig - informatie bij het Nationaal Park
Bosbeheer
Verschillende startpunten - aanmelding niet
nodig, voor vragen aan Gehoorlozen Tehuis
Euskirchen tel.nr. +49 (0)2251 65070-338,
fax -339, E-Mail martina.lenzen@lvr.de
Rurseeschifffahrt, aanlegsteiger
Schwammenauel - Groepen telefonisch
aanmelden bij de Rursee-Schifffahrt:
tel.nr. +49 (0)2446 479,
fax +49 (0)24 46 1267,
E-Mail: info@rurseeschifffahrt.de,
www.rursee-schifffahrt.de - informatie ook
bij het Nationaal Park Bosbeheer
Halteplaatsen: Nationaal Park-Centrum Eifel,
Walberhof, Wollseifen. Bij vragen: Horst
Steffens, tel.nr. +49 (0)177 4478041,
fax +49 (0)2473 9272-494,
E-Mail info@kutsche-steffens.de

Vogelsang IP | Internationale plaats
Vaste tentoonstelling „Bestimmung Herrenmensch“ Openbare rondleiding door de vaste
tentoonstelling: 12,00 Euro, gereduceerd 6,00 Euro, incl. Toegangsprijs
Historische terreinrondgang Kosten: 8,00 Euro per persoon, gereduceerd 6,00 Euro,
kinderen onder 13 jaar gratis
Rondleidingen voor groepen Op aanvraag in zeven talen. Programma voor schoolklassen
en jeugdgroepen over speciale thema's zijn mogelijk.

Sterrenpark Nationaal Park Eifel Observeren van de sterrenhemel, een unieke
natuurbelevenis
Natuur belevenis-excursies voor kinderen en ouders
ook geschikt voor blinde en slechtziende mensen
Familiedagen Bosbelevenis voor groot en klein over verschillende belangrijke thema’s,
kosteloos

Familietour met Junior Rangers Junior Rangers leiden andere kinderen en hun ouders
door het nationaal park
Junior-Ranger-programma Intensief Nationaalpark-kennismaken-programma voor
7 tot 12 jarige kinderen tijdens het hele jaar
Wildernis tentenkamp - vakantie recreatie voor de jeugd van 7 tot 15 jaar
voor deelnemers met en zonder handicap

Nationaal Park-Centrum Eifel, aanmelding
niet nodig, Tickets in het Bezoekerscentrum
Forum Vogelsang IP
Nationaal Park-Centrum Eifel, Boekingen
onder tel.nr. +49 (0)2444 91579-11
fax +49 (0)2444 91579-29
E-Mail: buchung@vogelsang-ip.de
www.nationalparkzentrum-eifel.de

dagelijks 14:00 uur, za., zo. en feestdagen
bovendien 11:00 uur, ca. 1,5 uren

Trefpunt/ Aanmelding

Wanneer?

het gehele jaar door op aanvraag

dagelijks 14:00 uur, za., zo. en feestdagen
bovendien 11:00 uur, ca. 1,5 uren
dagelijks 14:00 uur, za., zo. en feestdagen
bovendien 11:00 uur, ca. 1,5 uren
het gehele jaar door op aanvraag
(ca. 1,5 uren)

meerdere termijnen, zie de evenementenkalender

elke 1e zondag van de maand, 11.00 uur
(ca. 2,5 uren)
bovendien in de NRW schoolvakantie's
dinsdag en donderdag, 14.00 uur
(ca. 2,5 uren)
zie de evenementenkalender, 2,5 uren

Het gehele jaar door iedere 2 weken
beginnend vanaf de zomervakantie
in de zomervakantie

Individuele familiewandelingen - met bosbegeleiders. Onkostenvergoeding:
15,00 Euro per uur/ groep.(max. 25 personen per groep) plus 1 uur voorbereidingstijd

Vakantie recreatie en aanbiedingen voor schoolklassen, kinder- en jeugdgroepen
Beleveniswandelingen – ontdekkingstour langs de rand van de weg, aan de leeftijd
aangepaste, halfdaagse rondleidingen – kosteloos

Dagprogramma’s – projectdagen in de nationaal park
wildernis, verschillende thema's, kosteloos

het hele jaar door, op aanvraag

Bezoekerscentrum in Forum Vogelsang IP,
aanmeldung niet nodig, Tickets in het
Bezoekerscentrum Forum Vogelsang IP
Bezoekerscentrum in Forum Vogelsang IP,
aanmelding niet nodig, Tickets in het
Bezoekerscentrum Forum Vogelsang IP
Boekingen onder tel.nr. +49 (0)2444 91579-11
fax +49 (0)2444 91579-29
E-Mail: buchung@vogelsang-ip.de
www.vogelsang-ip.de
Observatorium in Vogelsang IP
www.sterne-ohne-grenzen.de

Trefpunt verschillend,
(zie ook evenementenagenda),
Aanmeldingen bij het Nationaal Park Bosbeheer onder tel.nr. +49 (0)2444 9510-0,
fax -85, E-Mail info@nationalpark-eifel.de
Aanmeldingen bij het Nationaal Park Bosbeheer onder tel.nr. +49 (0) 24 44 9510-0,
fax -85, E-Mail info@nationalpark-eifel.de
Na afspraak, aanmeldingsformulier op
www.nationalpark-eifel.de
Wilderniswerkplaats Düttling (WWD) in
Heimbach - aanmelding onder
www.nationalpark-eifel.de of per post bij
het Nationaal Park Bosbeheer
Boeking bij het Nationaal Park Bosbeheer
onder tel.nr. +49 (0)2444 9510-16, fax -85,
E-Mail kinder@nationalpark-eifel.de

Verschillende trefpunten - boeking bij het
Nationaal Park Bosbeheer onder
tel.nr. +49 (0)2444 9510-16, fax -85,
E-Mail kinder@nationalpark-eifel.de
Verschillende trefpunten - boeking bij het
Nationaal Park Bosbeheer onder
tel.nr. +49 (0)2444 9510-16, fax -85,
E-Mail kinder@nationalpark-eifel.de

het hele jaar door, op aanvraag

het hele jaar door, op aanvraag

Tourist-Informatie in het Eifeler Tor
Resort Schwammenauel Aanmelding en informatie onder
tel.nr. +49 (0)2446 80949-39
E-Mail: resort@rureifel-tourismus.de
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