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Bitte
frankieren!

Wildernis Trail
In vier dagen door het
Nationaal Park Eifel

Wald
Wasser
Wildnis

Er dwars doorheen - er middenin

Boekingsaanvraag
Wij maken graag een persoonlijke offerte voor de wandeling
op de Wildernis Trail van Monschau- Höfen naar HürtgenwaldZerkall. Om een vlotte boekingsverloop te kunnen garanderen,
hebben wij uw aanvraag op zijn laatst 10 werkdagen voor
reisbegin nodig.
Het basisarrangement bestaat uit 3 overnachtingen vanaf 199,00
euro per persoon in een tweepersoonskamer (douche/ wc) incl.
ontbijt
Volwassenen
De veeleisende wandeling loopt op zijn eerste etappe door vallei weiden, waar
in de lente miljoenen wilde narcissen bloeien en in de zomer wilde kruiden groeien.

Heerlijke uitzichten over het bos- en merenlandschap biedt de tweede etappe van
Einruhr naar Gemünd.

Het Nationaal Park Eifel is een toevlucht voor veel, ook zeldzame, diersoorten zoals
de wilde kat. Hun pictogram staat op de wegwijzers langs de trail.

Een wandeling tussen avontuur en vrije tijd
U kunt zich op veeleisende etappes en onvergetelijke natuurbelevenissen
verheugen! Ruil de alledaagse dag in voor ruisenden beken, geurende
bloemenweiden, diepe bossen en verre uitzichten over de toekomstige
wildernis. Op vier dagetappes met een totale lengte van 85 kilometer
loopt de Wildernis Trail door de wilde schoonheid van het Nationaal Park
Eifel. Van Monschau-Höfen in het zuiden liggend tot aan het noordelijkste
puntje in Hürtgenwald-Zerkall toont deze Trail de gehele landschappelijke
diversiteit van het 10.800 hectare grote Nationaal Park.

Informatie over het arrangement
De vier etappes van de Wildernis Trail kunt afzonderlijk van elkaar
bewandelen of met elkaar combineren. Op die manier kunt u uw korte
vakantie op de Wildernis Trail geheel individueel samenstellen - of als
servicepakket boeken.

ter voorbereiding op uw Wildernis Trail. Een video- en audiobestand geven
u een vooraf-indruk van uw wanderbelevenis. Bovendien staan GPSgegevens ter beschikking die men kosteloos downloaden kan. De
hoogteprofielen geven de moeilijkheid van de etappen aan.

Het in 2004 opgerichte grote Nationaal Park Eifel
wordt nog steeds als 'Ontwikkelings-Nationaal Park'
beschouwd. Nationaal Parken als deze hebben 30
jaren de tijd om driekwart van het oppervlakte van
hun beschermingsgebied aan zichzelf over te laten dan pas voldoen ze aan de internationale criteria van
een Nationaal Park. Vandaag de dag geldt al voor
meer als de helft van het gebied het Nationaal Park- motto 'Natuur, natuur
laten zijn', dat betekent dat de mens de natuur zijn eigen gang laat gaan,
naar zijn eigen wetten. Op de Wildernis Trail kunt u dit spannende proces
van een zich ontwikkelende wildernis van heel dichtbij meemaken!
De omgeving verkennen
Als alternatief of aanvulling aan de doorlopende vierdaagse wandeling
kunt u tijdens een 'tussendoor-luieren-dag' de regio verkennen: musea,
vriendelijke stadjes maar ook attracties zoals het nieuwe Nationaal ParkCentrum Eifel met zijn 2000 vierkantemeter grote, barrièrevrije
belevenistentoonstelling 'Wildnis(t)räume' nodigen u uit om een bezoekje
aan hun te brengen. Informatie en evenemententips krijgt u in de Nationaal
Park-Poorten, die hebben een toeristische service en kleine Nationaal
Park-Tentoonstellingen. De toegang is gratis.

Het basisarrangement vanaf 199 euro omvat:
 3 overnachtingen met ontbijt
 Terugreis van de bestemming Zerkall naar het begin in Höfen met de
Rurtalbahn(trein) en de afroepbus 'Trail-Express' (die kan men ook
bij een individuele planning boeken)
 Wandelboek 'Der Wildnis-Trail im Nationalpark Eifel'
 Wandelkaart
 Speldje 'Wildnis-Trail'
 Wandelpas voor afstempeling en een oorkonde na succesvolle Nationaal
Park-Doorkruising
 Reisverzekeringsbiljet
 PParkeerkaart voor de wandelparkeeplaats in Monschau-Höfen
U overnacht bij gecertificeerde Nationaal Park-Gastheren. Deze bedrijven
ondersteunen de doelstellingen van het beschermingsgebied en voldoen
aan gedefinieerde kwaliteits- en milieucriteria ecologische, economische
en sociale duurzaamheid. De gastheren informeren hun gasten uitgebreid
over het aanbod rondom het Nationaal Park Eifel en onthullen de één of
andere geheime tip omtrent uw bezoek aan de belevenisregio.
Boekbare extra-service: bagagetransfer, centrale overnachting met transfer
naar de start- en eindpunten van de etappes of aanvullende 'tussendoorluieren-dag'. Een buitengewone belevenis op de Wildernis Trail is, als u
zich door een Nationaal Park-bosgids op één of meerdere etappes laat
begeleiden. Of u dit arrangement nu boekt of uw reis zelf organiseert: op
onze homepage www.nationalpark-eifel.de/trail krijgt u nuttige informatie

éénpersoonskamer
aanvullende overnachting voor de eerste dagetappe
aanvullende overnachting na de laatste dagetappe
aanvullende overnachting na de

centrale overnachting incl. personentransfer
begeleiding door een Nationaal Park-bosgids op de
het meenemen van honden (aantal)
heenreis met eigen auto
aankomst datum
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Trouwens: De Wildernis Trail kan men als erkend studieverlof boeken
(Rureifel-Tourismus e.V., telefoonnummer: 02446-8057911, fax
02446/80579-30, E-Mail aan kirch@rureifel-tourismus.de)
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Aanvullende prestaties tegen meerprijs

Contact
Monschauer Land Touristik e.V.
Seeufer 3, 52152 Simmerath-Rurberg
Telefoon 02473-93770
fax 02473- 937720
E-Mail: info@wildnis-trail.de

Literatuur
Verkrijgbaar in de boekhandel en in de Nationaal Park-Poorten
- Wandelkaart voor het Nationaal Park Eifel
(uitgever: Eifelverein e.V., wandelkaart nr. 50, ISBN 978-3-944620-02-2)
- Wandelboek 'Der Wildnis-Trail im Nationalpark Eifel' van Maria A. Pfeifer,
Gabriele Harzheim en Hans-Georg Brunemann (ISBN 978-3-76162465-4)
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