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Wildernis Trail
In vier dagen door het
Nationaal Park Eifel
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Er dwars doorheen  er middenin

Boekingsaanvraag
We zetten u graag een persoonlijk aanbod voor een wandeling
op de Wildernis-Trail van Monschau-Höfen naar HürtgenwaldZerkall in elkaar. Om een vlotte boekingsverloop te garanderen,
hebben wij uw aanvraag op zijn laatst 10 werkdagen voor
reisbegin nodig.
Het basisarrangement bestaat uit 3 overnachtingen vanaf 169,euro per persoon in een tweepersoonskamer (douche/wc) incl.
ontbijt.
volwassenen
's Zomers groeien er op de dalweiden geurende wilde kruiden.

Vier dagen time-out - neem een duik in de oerwouden van morgen.

kinderen

(leeftijd

Naast de wilde katten leven er ook vele andere dieren in het Nationaal Park Eifel.

Aanvullende prestaties tegen meerprijs
éénpersoonskamer
Vier dagen time-out
Ruisende beken, geurende bloemenweiden, diepe bossen en verre
panoramablikken. In vier dagetappes loopt de Wildernis Trail dwars door
het Nationaal Park Eifel. Van Monschau-Höfen in het zuiden tot aan het
noordelijkste punt bij Hürtgenwald-Zerkall. Wandeletappes tussen 18 en
25 kilometer lengte tonen u de veelvuldigheid en schoonheid van de
natuur. De borden met het wilde kat-pictogram leiden u over de in totaal
85 kilometer door alle levensruimten en landschappen van het Nationaal
Park Eifel: de narcissenweiden en naaldbossen in het zuidelijke Nationaal
Park, de stuwmeren- en rivierenlandschappen in het hart van het gebied,
het wijde grasland van het voormalige militairoefenterrein Vogelsang en
de loofbossen in het noorden van het Nationaal Park. Sinds begin 2004
heeft de mens in het 10.700 ha grote beschermingsgebied afstand gedaan
van het gebruik van hout, vruchten en andere natuurproducten. Onder
het motto Natuur natuur zijn laten kan zich de dieren- en plantenwereld
over een groot oppervlakte vrij ontplooien.
De regio verkennen
Als alternatief of aanvulling aan de doorlopende vierdaagse wandeling
kunt u op een tussendoor-luieren-dag de regio verkennen. Musea,
vriendelijke stadjes en idyllische openluchtzwembaden nodigen u uit op
een bezoek. Rijk geschakeerde informatie en tips krijgt in de Nationaal
Park poorten in Monschau_Höfen, Simmerath-Rurberg, Schleiden-Gemünd,
Heimbach en Nideggen. Naast het toeristische servicegedeelte biedt elk
informatiehuis ook een tentoonstelling over de dieren- en plantenwereld
van het Nationaal Park. De Nationaal Park poorten zijn dagelijks van 10
tot 17 uur geopend, de entree is kosteloos.
Informatie over het arrangement
Uw korte vakantie op de Wildernis Trail kunt u individueel samenstellen
of als servicepakket boeken.

Het basisarrangement vanaf 169,00 euro omvat:
- 3 overnachtingen met ontbijt
- Terugreis van het eindpunt Zerkall naar het beginpunt Höfen met de
Rurtalbahn en de afroepbus Trail-Express (die kan men ook bij de
individuele planning aanvragen)
- Wandelbeschrijving Der Wildnis-Trail im Nationalpark Eifel (alleen in
het Duits verkrijgbaar, wordt naar wens uit de totale prijs weggestreept)
- Wandelkaart voor het Nationaal Park Eifel
- Speldje Wildnis-Trail
- Wandelpas om af te laten stempelen en een oorkonde na succesvolle
doorkruising
U overnacht bij gecertificeerde Nationaal Park gastheren. Deze bedrijven
ondersteunen het beschermingsgebied en komen de milieu- en
kwaliteitscriteria van Viabono resp. de Regionalmarke EIFEL na. De
gastheren informeren hun gasten uitgebreid over het aanbod rondom het
Nationaal Park Eifel en verklappen u graag de één of andere geheime tip
voor uw bezoek in de belevenisregio.
Mogelijke aanvullende prestaties: bagagetransfer, centrale overnachting
met transfer naar de start- en eindpunten van de etappes of aanvullende
tussendoor-luieren-dag. Een buitengewone belevenis is de Wildernis Trail
als u zich door een Nationaal Park bosbegeleider op één of meerdere
etappes laat begeleiden.
Internet-tip
Of u nu het arrangement boekt of uw reis individueel plant: op de
internetsite www.nationalpark-eifel.de is, om uw Wildernis Trail voor te
bereiden, nuttige informatie verkrijgbaar. Als u graag met GPS wandelt,
krijgt u hier de gegevens kosteloos. Hoogteprofielen geven zicht op de
moeilijkheidsgraad van de etappes. Toepasselijke links en contact-

gegevens vergemakkelijken u de heenreis en vertrek  ook met het openbaar
vervoer.

aanvullende overnachting voor de eerste dagetappe

Contact
Voor vragen of boekingen bereikt u de boekingscentrale op werkdagen
van 10 tot 17 uur. Of u boekt direct online op de internetsite
www.wildnis-trail.de.

aanvullende overnachting na de laatste dagetappe

Monschauer Land Touristik e.V.
Telefoon +49 (0) 24 73. 9377-0, Fax -20
E-Mail: info@wildnis-trail.de

centrale overnachting incl. personentransfer

Literatuur
Verkrijgbaar in de boekhandel en in de Nationaal Park poorten (alleen in
het Duits).
- Wandelkaart voor het Nationaal Park Eifel
(Eifelverein e.V., Wanderkarte Nr. 50, ISBN 978-3-921805-51-0)
- Wandelbeschrijving Der Wildnis-Trail im Nationalpark Eifel van
M. A. Pfeifer, G. Harzheim en H.-G. Brunemann
(J.P. Bachem Verlag, ISBN 978-3-7616-2154-7)

aanvullende overnachting na de
bagagetransfer

begeleiding door een Nationaal Park bosbegeleider
op de
etappe(s)
het meenemen van honden (aantal)
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