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Het water met een ster.

Vakantieregio Trier-Land und das benachbarte Luxemburg
Deutsch-Luxemburgische Tourist-Information
Moselstraße 1 | 54308 Langsur
Tel. +49 (0) 6501/602666 | Fax +49 (0) 6501/605984
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Gerolsteiner!

MEER INFORMATIE VIA:

Vakantieregio Felsenland Südeifel
Tourist Information Felsenland Südeifel
Tourist Informationen Bollendorf, Irrel, Naturparkzentrum Teufelsschlucht, Tourist Infopunkt Neuerburg
Neuerburger Straße 6 | 54669 Bollendorf | Zentrale Rufnummer: +49 (0) 6525/93393-0
info@felsenland-suedeifel.de | www.felsenland-suedeifel.de

Duik in de

Voor spontane bezoekers (individueel of met het
gezin) is er dagelijks van maandag tot en met
vrijdag om 15 uur een rondleiding voorzien.
Kom gewoon eens langs.

Vakantieregio Bitburger Land – Bitburg | Speicher | Kyllburg
Tourist-Information Bitburger Land
Tourist-Informationen in Bitburg und Kyllburg
Römermauer 6 | 54634 Bitburg | Zentrale Rufnummer +49 (0) 6561/94340
info@eifel-direkt.de | www.eifel-direkt.de
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Wat maakt ons mineraalwater zo bijzonder?
Kom voorbij en ontdek het zelf!
Onze rondleidingen (enkel voor groepen)
kunnen het hele jaar door, iedere maandag
tot en met vrijdag, om 9 uur, 11 uur en 13 uur,
gereserveerd worden.

Vakantieregio Arzfeld

Gastheren 2017

Hotels, pensions,
vakantiewoningen/-huizen,
camping, jeugdvakantie

Willkommen · Bienvenue · Welkom · Welcome
Een landschappelijk autonoom karakter, een ongerepte natuur, gezond middelgebergte klimaat, een groot stuwmeer, een wereldberoemde brouwerij, oertypische Eifelse boerderijen, mysterieuze rotslandschappen, middeleeuwse burchten en kastelen,
evenals moderne vrijetijds- en natuurbelevenis-voorzieningen: Daar staat de Zuid-Eifel voor.
Met een idealen mix van rust en ontspanning, activiteit en vrijetijdsplezier, presenteert de Zuid-Eifel zich met aanbiedingen voor
jong en oud, voor wandelaars en fietsers, natuurliefhebbers en cultuurminnenden, gezondheids-bewuste mensen en families.
Wij nodigen u uit met ons op ontdekking te gaan en de rijkdom van onze streek te leren kennen.
De toeristische dienst en onze gast-heren/-vrouwen zien uit naar uw bezoek!
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Ontdek Trier met …

Verklaring over de advertenties
Hotels | Pensions
Gastenverblijven

Vakantiewoningen/-huizen

A1 planquadrat | plan quadrillé

A1

10

100

aantal bedden | nombre de lits
restaurant aan huis | restaurant

4

planquadrat
plan quadrillé/numéro de l‘hôtel
vierkante meter | mètre carré
aantal personen | personnes

Campings

A1
100
4

planquadrat
plan quadrillé/numéro de l‘hôtel
vierkante meter | mètre carré
aantal personen | personnes

Classificatie
Hotels
HHHHH

= Luxus

HHHH

= First Class

HHH

= Komfort

bad/toilet | bains/WC

keuken | cuisine

keuken | cuisine

HH

= Standard

douche/toilet | douche/WC

bad/toilet | bains/WC

bad/toilet | bains/WC

H

= Tourist

haardroger | sèche-cheveux

douche/toilet | douche/WC

douche/toilet | douche/WC

S	
= Dit bedrijf bereikt aanzienlijk meer waarderings
		 punten dan nodig is voor zijn categorie.

wasmachine | machine à laver

kinderbedje | lit d‘enfant

telefoon op de kamer
téléphone dans le chambre
Internet op de kamer
Internet dans le chambre
Internet | Internet

handdoeken incl. | serviette de toilette
compris dans le prix
beddegoed incl. | linge de literie compris
dans le prix

toegankelijk voor rolstoelgebruikers
accessible en fauteuil roulant
lift | ascenseur
ruimtes voor vergaderingen en feesten
salles de conférences et de réceptions
sauna | sauna

Kwaliteitszegel „vakantie op de
boerderij“

Kwaliteitsbedrijven Eifel

iPod-uitleenstation Audiotour
Bollendorf

Afkortingen | Prijzen

P = Eerste klas faciliteiten

televisiekamer | chambre der télévision

huisdier toegestaan
animaux de compagnie autorisés

P

= Gemiddelde comfort

EZ = éenpersoonskamer

FeHa = Vakantiehuis

radio | radio

terras | terrasse

P

= Gewone faciliteiten

DZ = tweepersoonskamer

FeWo = Vakantiewoning

Internet | Internet

ligweide | parc/jardin

Vakantiewonaingen

niet-rokers | chambres réservées aux
non-fumeur
toegankelijk voor rolstoelgebruikers
accessible en fauteuil roulant
Verblijven voor 1 nacht mogelijk
Séjour pour une nuit possible
Voordelen voor kinderen
réduction pour les enfants
huisdier toegestaan
animaux de compagnie autorisés
Huisdieren op aanvraag
Animaux sur demande

niet-rokers | chambres réservées aux
non-fumeur

F = Eerste klas faciliteiten

Terrasse | terrace

speeltuin | aire de jeux
BBQ | barbecue
fietsverhuur | location de bicyclettes
fietsenstalling | garage pour bicyclettes
geschikt voor fietsers
adapté à l’accueil des cyclistes
geschikt voor motorrijders
adapté à l’accueil des motards
parkeerplaats | parking

ligweide | parc/jardin

biljart | billard

speeltuin | aire de jeux

tafeltennis | tennis de table

BBQ | barbecue

buitenzwembad | piscine en plein air

fietsverhuur | location de bicyclettes

vissen | pêcher

geschikt voor fietsers
adapté à l’accueil des cyclistes

bootverhuur | location de bateaux

parkeerplaats | parking réservé aux voitures

fietsenstalling | garage pour bicyclettes

camperen | camper

parkeerterrein voor bussen
parking réservé aux autobus
fiets- en wandelwegen
pistes cyclables et sentiers de promenades

geschikt voor motorrijders
adapté à l’accueil des motards

Caravans te huur | caravanes à louer

parkeerplaats | parking

versorging voor stacaravans
Approvisionner pour les camping-cars

ligweide | parc/jardin

fiets- en wandelwegen
pistes cyclables et sentiers de promenades

kinderen-toilet | enfants toilettes
ruimte voor luierkindje
bébé espace de bobinage
Supermarkt | Épicerie

Op zoek naar …
… van de Romeinen
… van de Middeleuwen
… van de architectuur
… van het joodse Trier
… van Karl Marx en
Friedrich Spee
Trier op een regendag

Privékamers

accomodatie

binnenzwembad | piscine couverte

geschikt voor fietsers
adapté à l’accueil des cyclistes
geschikt voor motorrijders
adapté à l’accueil des motards

Bett+Bike – fietsvriendelijke
accomodaties

Kamers

balkon | balcon

fietsenstalling | garage pour bicyclettes

IG Eifel te paard

= Goede en geriefelijke faciliteiten

solarium | solarium

huisdier toegestaan
animaux de compagnie autorisés
Huisdieren op aanvraag
Animaux sur demande

Kwaliteitsonderkomen voor de
wandelnde gast in Duitsland

P

bar | bar

Wandelingen in
30 minuten tot 3 uur –
met Stadtplattegrond

Vakantie (vrienden) op de
boerderij IG

televisie | télévision

minibar | minibar

balkon | balcon

voordelen voor kinderen
réduction pour les enfants

Servicekwaliteit Duitsland

= Uitstekende faciliteiten

televisie | télévision

niet-rokers ruimte
chambres réservées aux non-fumeur
Voordelen voor kinderen
réduction pour les enfants

kinderstoeltje | chaise d‘enfant

Certificaatjes en Kwaliteitszegel

P

televisie op de kamer
télévision dans le chambre

Trier in een dag

Stadsgids Trier

DB = driepersoonskamer
FZ = familiekamer
MBZ = meerbeddenkamer

F

= Uitstekende faciliteiten

F

= Goede en geriefelijke faciliteiten

Verzorging

F

= Gemiddelde comfort

Ü = overnachting

F

= Gewone faciliteiten

Ü/F = overnachting met onbijt

Gastenverblijven, herbergen en pensions
GHHHHH = Accomodatie voor de hoogste eisen

Andere
NK = bijkomende kosten
De overnachting prijzen
van hotels, gasthuizen en
pensions zijn de prijzen
voor 1 persoon per dag.

50 x 60 cm
ISBN 978-3-935 281-78-2

GHHH

= Accomodatie voor matige behoeften

Uitgever:

GHH

= Accomodatie voor gewone behoeften

GH

= Accommodatie voor eenvoudige behoeften

Tourist-Information Arzfeld
Luxemburger Str. 5 | 54687 Arzfeld | www.islek.info

pictogrammen:
„Deutscher Hotelführer ©“ des Deutschen Hotel- und Gaststätten
verbandes e.V. (DEHOGA), www.hotelguide.de; Verlag Weyand

24 pagina‘s | 10 x 21 cm | 57 afbeeldingen
ISBN 978-3-935 281-74-4

Stadplattegrond Trier

Impressum

Tourist-Informationen; Gemeinden; Inserenten; Verlag Weyand; Raymond Clement; Sven Arce de la Cruz; Eifelpark Gondorf; Haas Pierre; Naturpark Südeifel
Frank Schaal; Werbefotografie Schlösser; A. Leibisch; Dominik Ketz, Christopher
Arnoldi; Stefan Jacobs; Eric van de Perre; Charly Schleder, Irrel

alleen
3,90 Euro

VP = volpension

= Accomodatie voor hogere eisen

Bron afbeeldingen:

64 pagina‘s | 11,5 x 16,5 cm
ISBN 978-3-935 281-89-8

alleen
2,90 Euro

HP = halfpension

GHHHH

Bedrijven zonder sterren hebben aan de vrijwillige classificatie niet deelgenomen. Een waardering voor het bedrijf
is daarmee niet geassocieerd.

Ontdek de GESCHIEDENIS van Trier als Romeinse
keizerstad en als zetel van de keurvorsten. Het rijke
bezit aan historische GEBOUWEN, waarvan acht op
de UNESCO lijst van Wereldcultuurerfgoed voorkomen, MUSEA en EVENEMENTEN dragen hun
steentje ertoe bij om in Trier eens even lekker uit te
zijn. De PLATTEGROND maakt het nog eenvoudig
ook.

Tourist-Information Bitburger Land
Römermauer 6 | 54634 Bitburg | www.eifel-direkt.de

alleen
1,50 Euro

Felsenland Südeifel Tourismus GmbH
Neuerburger Str. 6 | 54669 Bollendorf www.felsenland-suedeifel.de
Deutsch-Luxemburgische Tourist-Information
Moselstr. 1 | 54308 Langsur | www.lux-trier.info
Totale productie en copyright:
Verlag Michael Weyand GmbH, Trier | www.weyand.de
vertaling: Marleen Decroos
De informaties in deze lijst zijn gebaseerd op de van de bedrijven gegeven
bescheiden, voor de volledigheid en nauwkeurigheid kan niet gegarandeert
worden. Voor zinsfouten, weglatingen, aangegeven prijzen enz. aanvaardt
de uitgever geen verantwoordelijkheid. Alle rechten voorbehouden.
Stand: november 2016

Verkrijgbaar in de boekhandel, bij de Deutsch-Luxemburgische Tourist-Information en www.shop-weyand.de.
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„De mens kan slechts wonderen beleven, wanneer hij
bereid is zijn hart en ogen daarvoor te openen …“
Augustinus von Hippo (354–430), kerkelijk onderwijzer

vakantiestreek arzfelD
… doet U dit, hier bij ons
Beleeft U deze prachtige streek in het hart van Europa in de drielandenhoek van Duitsland, Luxemburg en België. Deze streek wordt niet slechts beinvloed door schilderachtige dorpjes
met modere landbouw, kwaliteitsbewuste ambachtsbedrijven, draagkrachtige dienstverleners en
zeer actieve detailhandel. Juist vanwege de topografie is de Islek een geliefde vakantiestreek met
een veelheid aan vakantieaanbiedingen voor natuur- en cultuurliefhebbers die zich te voet, met de
fiets, de auto of de motor op ontdekkingsreis begeven.
De vakantiestreek Arzfeld wordt gekenmerkt door heuvelruggen met hoogtes tot ca. 570 m en de
daarmee verbonden prachtige panorama´s over het landschap en in zuidelijke richting steeds dieper
uitgesneden rivierdalen waar zich intussen de bever heeft gehuisvest.
Het beschermde natuurgebied „Irsental“ bij Daleiden is een kostbaar ecologisch systeem met een
verrassende veelvoud aan insekten.

DEN
EXCURSIES EN BEZIENSWAARDIGHE
• Devonium (museum van oertijd),
• Klöppel-oorlogsmonument,
Waxweiler
Arzfeld
• Mariensäule, Waxweiler
• buitenzwembad Waxweiler
• museum in de wachtkamer,
• erekerkhof Daleiden
Welchenhausen
• kasteel Dasburg, Dasburg
• NaturWanderPark delux
• schilderijen in de parochiekerk
• Enz- en Prümﬁetspad
„St. Luzia“, Eschfeld
• luisteren pad Dasburg
• Höckerlinie des Westwalls,
• barrierevrij parcours in het Irsental
Großkampenberg
• Eifel-dierentuin, Lünebach

TOURIST-INFORMATION ARZFELD
luxemburger straße 5 | 54687 arzfeld
tel. +49 6550/961080 | fax +49 6550/961082
ti@islek.info | www.islek.info
Openingstijden:
maandag tot vrijdag: 9 tot 17 uur
zaderdag: 10 tot 13 uur (juli + augustus)

ti@islek.info | www.islek.info

Pension Islekhöhe Gansen

Krautscheider Hof

Im Pfenn 3 | 54689 Irrhausen
Tel. +49 6550/1408 | Fax 929874
info@im-pfenn.de | www.im-pfenn.de

Daniela Zwank | Bitburger Str. 1 | 54673 Krautscheid
Tel. +49 6554/431 | Fax 1450
info@islekhoehe.de | www.islekhoehe.de

Bitburger Str. 6 | 54673 Krautscheid
Tel. +49 6554/469 | Fax 958939
krautscheider-hof@t-online.de
www.krautscheider-hof.de

Familiebedrijf, Eifelse keuken met regionale specialiteiten,
rustig gelegen. W-Lan, kindvriendelijk. Wandelaars, fam. en
groepen zijn welk. Geen huisd. Garage v. fietsen en motorrijt.

Gezellig pension met eigen tennishal en kegelbaan. Clubweekends, uitgebreide wandel- en Motortoeren. Breng een
actieve vakantie door in de Eifel.

Rustig gelegen aan bosrand, goede keuken. Groepen en bikers welkom. Parkeerpl. Bij 1 Ü: € 3 toeslag. Hond € 5/dag.

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 39
v.a. 34
12,50
19

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
32–36
29–33
11
–

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 34
v.a. 31
12
–

Rest.-Pension Im Pfenn

B2/3

G HHH

21

C3

22

C3

14

Fünf Mädelshaus

Gastverblijf-Pension Geimer G HHH

Waldhotel Machtemesmühle

Maria Mühlen | Hauptstr. 41 | 54649 Lambertsberg
Tel. +49 6554/366 | Fax 1554
info@fuenfmaedelhaus.de | www.fuenfmaedelhaus.de

Hauptstr. 2 | 54597 Plütscheid
Tel. +49 6554/7119 | Fax 935083
info@gasthaus-geimer.de | www.gasthaus-geimer.de

Machtemesmühle | 54689 Preischeid
Tel. +49 6524/855 | +49 6550/1559 | +49 171/9931604
info@machtemesmuehle.com
www.machtemesmuehle.com

Familiepens. met inheemse keuken en eigen producten. 2 kegelbanen, buitenterras, ligweide, paardrijden, huifkar-toeren,
weekendprogramma en club-accommodatie.

Beleef de gastvriendschap in onze verzorgd en familiaal geleid huis in het Natuurwanderpark DeLux en geniet van onze
bekende goede keuken met regionale specialiteiten.

Rustige ligging, Restaurant met uitstekende keuken. Ü met
paarden mogelijk. Motorrijders welkom, parkeergelegenheid.

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 38
v.a. 28
12
19

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 37,50
v.a. 29,50
14
20,50

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP 2 Gänge HP 3 Gänge
v.a. 32
v.a. 30
12
14,50

D2

60

Hotel-Rest. Zur alten Mühle

E2

HHH

22

Huis Mannertal

A3

F 

40

Hotel am Schwimmbad

Marco Dhur | Dorfstr. 7 | 54617 Stupbach
Tel. +49 6559/223 | Fax 1266
info@zuraltenmuehle.com | www.zuraltenmuehle.com

Mannertalstr. 1 | 54619 Üttfeld-Binscheid
Tel. +49 6559/660 | Fax 93005
info@haus-mannertal.de | www.haus-mannertal.de

Bahnhofstr. 8 | 54649 Waxweiler | Tel. +49 6554/389
info@hotelamschwimmbad.de
www.hotelamschwimmbad.de

Geleg. in idyllische Our-dal, bijzondere uitstraling, worden de
gasten hier volgens de regels der kunst verwend. Chef kookt
zelf, dagelijks nieuwe menu‘s. Ligweide, parkeerplaats.

Met veel liefde voor detail ingericht familiaal geleid pension
met goede keuken:„Een stukje Eifel om van te genieten“
Vergaderruimtes, parking, wandel- en fietspaden, ligweide.

Gezellig ingerichte kamers nodigen uit tot ontspannen. Op
culinair vlak kunt u zich in het café-restaurant laten verwennen met Eifelse specialiteiten. Geschikt voor familiefeesten.

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
57,50
47,50
22,50
–

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
39
32
13–22
18–27

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
42,50
35
–
–

A1

28

B2

10

D2

15

Hotels | Pensions | Gastenverblijfen
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Ferienregion Arzfeld | Tel. +49 6550/961080

Vakantiehuis Kribs

F 

Vakantiehuis Heyen

F /


Neuratherstr. 14 | 54687 Arzfeld
Tel./Fax +49 6550/305
www.ferienhof-kribs.de

Unterstr. 9 | 54687 Arzfeld
Tel. +49 6550/960792 | heyen.brigitta@t-online.de
www.erholungpurbeiheyennur.de

Familie-vriendlijk boerderij met koeien en kalfjes, konijntjes,
eendjes, geiten, kippen en veel liefde katten. Onze hangbuikvarkens ze van hartelijk welkom.

Vrij staand vakantiehuis met 4 appartementen en grote
speel-/ligweide in Islek. Een huis waar de hele familie zich
thuis voelt.

Tot 2 personen € 50 | elke extra persoon € 6

Tot 2 pers. v.a. € 30/40/50 | e. e. pers. € 8 | kind. € 4

B2

80

5

B2

27-95

Vakantiewoning Altes Forsthaus
An der Burg 1 | 54689 Dasburg
Ortsgemeinde Dasburg
Tel. +49 6550/772
forsthaus@dasburg.de | www.dasburg.de
Aan de ruine van de Dasburcht gelegen: Grote ruimtes voor 4
volwassenen en 2 kids. Uitzicht op het dal, TV, terras, parking.
Uitstappen naar Luxemburg, Natuurpark Südeifel, Nat‘Our
Route 2. Mogelijkheid tot eind-poets: meerprijs € 40.
Tot 2 pers. tot 3 Ü € 45 | tot 2 Ü € 55 | e. e. pers. € 5

2-5

A3

Ferienhof Pütz

F 

Hoeve Hetzgeshof

F 

115 bis 6

Vakantiewoning Jakobsweg

Dorfstr. 1 | 54649 Eilscheid | Tel. +49 6554/7206
Fax 900528 | puetz-eilscheid@t-online.de
www.ferienhof-puetz.de

H. W. Schares | Kapellenstr. 16 | 54689 Jucken
Tel. +49 6550/928878 | info@hetzgeshof-jucken.de
www.hetzgeshof-jucken.de

4 nieuwe vakwon., 2 met private sauna, gedeeltelijk gelijk
vloers en barrierevrij, ontbijt, avondmaal, broodjesdienst. Uitzicht op de Eifel, tuin, pony rijden, melken. actieve boerderij.

Hoeve met tuin, beschermd monument, met flair. Eifel puur.
2 vakwon. en vrijstaand bakhuis, met smaak gerestaureerd.
Broodjesdienst, verse melk. Speelschuur + boerderij 2 km.

Vakantiewoning direct aan het Jakobsweg met gebruik van
tuinhuis, tafeltennis, parkeerplaats.

Tot 2 personen € 55–65 | elke extra persoon € 10

Tot 2 personen vanaf € 48 | elke extra persoon € 10

Tot 2 pers. € 40 | e. e. p. € 10 | kinderen v. 5 J. € 5

D1/2

62-98

2-6

B3

65-90

2-4

Hauptstr. 17 | 54597 Lascheid
Tel. +49 6554/958597 | +49 151/50629701
info@fewo-jakobsweg-eifel.de
www.fewo-jakobsweg-eifel.de

D2

6

90

Mayischhof

F 

Andreas und Andrea Hermes
Kapellenweg 4 | 54649 Lauperath
Tel. +49 6554/935093 | Fax 900668
info@mayischhof.de | www.mayischhof.de
Beleef hier traditie en gastvriendelijkheid in een bijzondere ambiente. De zeer gezellige vakantiewoningen met de mooie oude
boerderijmeubelen en de smaakvolle versiering verspreiden
een tikje overgrootmoeders tijd. Comfortabele keuken met o.a.
vaatwasmachine, magnetron. Blijvende indrukken, vooral bij de
kinderen, laten natuurlijk de omgang met en de verzorging van
de vele verschillende dieren. (koeien, kalfjes, varkens, pony‘s,
geiten, hond, katten, konijntjes, kippen en eendjes). Met veel
plezier worden de kleine boeren bij de dagelijkse verzorging
betrokken. Broodjesdienst, typische boerentuin, pony rijden,
speelschuur, BBQ mogelijkheid.
Tot 2 personen € 54 | elke extra persoon € 9

C2/3 70

Vakantiewoningen | Vakantiehuizen | Boerderijen

5/6

ti@islek.info | www.islek.info

Schmiedshof

Vakantiewoning Geiben

FeWo Susanna Ziewers

Maria Hermes | Kapellenweg 1 | 54649 Lauperath
Tel. +49 6554/405 | hermes-schmiedshof@freenet.de
www.schmiedshof.de

Hauptstr. 22 | 54619 Leidenborn
Tel. +49 6559/343
haus-geiben@t-online.de | www.geiben.beep.de

Bölzstr. 53 | 54597 Lünebach | Tel. +49 6556/529
info@ferienwohnung-ziewers.de
www.ferienwohnung-ziewers.de

Geniet van het leven op de boerderij met familie-vriendlijk
atmosfeer – veel dieren – in een prachtige locatie. 2 comfortabele vakwon., gelijkvloers, fietspaden.

3 vakwon. gezins-vriendelijk, rustige ligging, ideaal voor
groepen. Ontspanningsruimte „Oase” met fantast. uitzicht.
Vrijetijdsr., tafeltennis, biljart, lakens € 4/.pers., wasmachine.

Gezellige, op de gelijkvloers, woning, aparte ingang aan de
zuidelijk berghelling. Tuinhuis met voetbalspeler. Schommel,
extra bed v. 2 personen meer, mogelijk, huisdier € 4/Ü.

Tot 2 personen € 41/50 | elke extra persoon € 5/8

2 tot 5 personen € 35–42

Tot 2 p. tot 3 Ü € 50, v.a. 4 Ü € 40 | elke extra p. € 5

C2/3

45/75

F 

2/4

B1

48-64

2-5

D1

80

F 

4

Bungalow Lambertshof

Vakantiewoning Sternenblick

bos jeugdhuis Dasburg

Heilhausen 1 | 54649 Waxweiler | Tel. +49 6554/1306
Fax 935205 | rzwicker@t-online.de
www.ferienhaus-lambertshof.de

Maria Kremer | In der Gauch 29 | 54649 Waxweiler
Tel. +49 6554/934212
info@fewo-eifelstern.de | www.fewo-eifelstern.de

Förster Rainer Mettler | Tel. +49 6550/1431
waldjugendheim.dasburg@wald-rlp.de

U zult versteld staan van deze unieke ligging midden de natuur. Het afgebakend terrein wordt enkel door u gebruikt.
Hond € 4. Ontbijtkorf mogelijk.

Aan de rand van het dorp, in de nabijheid van bos en weiden
gelegen. Ideaal voor wandeltoeren. Arts in huis.

Tot 3 personen € 55–67 | elke extra persoon € 6

Tot 2 personen € 45 | elke extra persoon € 5

D2

95

5

D2

70

3

Zelfverzorger-huis. Nieuwbouw 2002. 6 kamers met 6 bedden, 2 kamers met 2 bedden, allen met douche/wc. Keuken,
eetzaal, vrijetijdsruimte, meerdere bijgebouwen. Inrichting
van het Landbosbeheer RLP voor milieuonderricht met de
boswachter in samenwerking met de „Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald”, voornamelijk voor schoolkl. en jeugdgroep.
Prijzen op aanvraag

A3

Camping en klimpark Irsental
Campingplatz 1 | 54689 Irrhausen (B2/3)
Tel. +49 6550/9285005 | Fax 920029
info@ferienpark-waxweiler.de
www.waldpark-eifel.de
In het hart van de Zuid-Eifel ligt het kleinste beschermd natuur
gebied van Duitsland „Ginsterheide im Irsental” Harmonisch
ingebed in dit gebied ligt de camping en het klimpark Irsental
in de nabijheid van de gemeente Irrhausen.
Het bospark Eifel omvat de „Hoge-kabel-avonturen-wereld” de
camping Irsental en het bospark restaurant. Ons familievrien-

40

Campingpark Eifel
delijk terrein biedt de ideale combinatie van rust en ontspanning
enerzijds en van vrijetijdsaktiviteit en avontuur anderzijds.

Schwimmbadstr. 7 | 54649 Waxweiler (D2)
Tel. +49 6554/92000 | info@ferienpark-waxweiler.de
www.ferienpark-waxweiler.de
Idyllisch vakantiepark met bungalows en camping. Openluchtzwembad naast het park. Voor gasten vrije toegang. Fietsclubs.

Tot 4 personen vanaf € 55 | tot 6 personen vanaf € 73
vanaf 3 Ü

Vakantiewoningen | Vakantiehuizen | Jeugd- en groepsaccommodaties | Camping

5

6

ferienreGion arzfelD | tel. +49 6550/961080

jeuGD- en GroePsaCCommoDaties

Fascinatie Natuur

Wandelen zonder Grenzen
Het „NaturWanderPark delux” nodigt op zijn
23 rondwandelingen uit voor wandelroutes in
de drielandenhoek Duitsland – Belgiëё– Luxemburg.
14 Eifel-routes en 9 Duits-Luxemburgse routes
leiden U door de indrukwekkende natuur- en
cultuurlandschappen en 4 verschillende natuurparken: het natuurpark Noord-Eifel, het natuurpark Our,
het Duits-Luxemburgs natuurpark en het
natuurpark Zuid-Eifel.
Nadere informatie:
Eifel Tourismus GmbH
Kalvarienbergstr. 1, 54595 Prüm, Tel. +49 6551-96560
www.naturwanderpark.eu

8

Malberg met schilderachtige burchten

stuwmeer van Bitburg

in Biersdorf am See

regio BitBurg
BitBurg | sPeiCHer | kYLLBurg

Het hart van de Zuid-Eifel
Het „Bitburger Land” biedt alles, wat het hart begeert. Zonovergoten hoogvlaktes, diep
ingesneden rivierdalen en van licht doorstroomde bossen bepalen dit schilderachtig
landschap en bieden een schitterend natuurspektakel.
Reeds de Romeinen wisten de schoonheid van deze landschapsstrook te waarderen als ze zich voor
2.000 jaar hier vestigden en de eerste steen van de huidige bebouwing legden. Tot op vandaag zijn
sporen te vinden uit deze tijd, zoals in de Romeinse Villa Otrang bij Fließem of op de archeologische
wandeling in Bitburg. Ook schilderachtige burchten, zoals het slot Malberg hebben de tand des tijds
doorstaan en zijn nu zeer aantrekkelijk voor de cultuur-minnende bezoeker. Wie van de ongerepte
natuur van het „Bitburger Land” op een actieve manier wil genieten, komt op de bekroonde wan-

TOURIST-INFORMATION
BITBURGER LAND
römermauer 6 | 54634 Bitburg
marktplatz 8 | 54655 kyllburg

delwegen van het NatuurWanderPark de Lux en op de fietspaden in de rivierdalen goed aan zijn/
haar trekken. Ook op culinair vlak valt in de streek heel wat te beleven. Een absolute highlight is een
bezoek aan de wereldbekende brouwerij van Bitburg, sinds de zomer van 2009 is dat mogelijk in de
nieuwe Bitburger Marken-Erlebniswelt. In het ommeland, kan men bovendien in kleine branderijen
het geheim van het „schnaps”branden ontdekken.
We zien ernaar uit ook U weldra in onze streek te mogen verwelkomen!
Van harte welkom in het Land van Bitburg.

DEN
EXCURSIES EN BEZIENSWAARDIGHE
• Kreismuseum in Bitburg
• archeologisch parcours in
• NaturWanderPark delux
Bitburg
• Nims-, Kyll- en Prümfietspad
• Bitburger Marken-Erlebniswelt
• Romeins Villa Otrang op Fließem
• Kasteel Dudeldorf
• slot Hamm
• Kasteel Rittersdorf
• slot Malberg
• Eifelpark Gondorf
• stiftskerk Kyllburg
• Recreatiebad Cascade in Bitburg
• stuwmeer Bitburg in Biersdorf am See
• Klooster St. Thomas

tel. +49 6561/94340 | fax +49 6561/943420
info@eifel-direkt.de | www.eifel-direkt.de
facebook: www.facebook.com/bitburgerland
Openingstijden Bitburg:
November tot Maart:
maandag tot frijdag: 9 tot 17 uur
zaterdag: 10 tot 13 uur
April tot Oktober:
maandag tot frijdag: 9 tot 18 uur
zaterdag: 10 tot 14 uur
zondag: 10 tot 12.30 uur (juli + augustus)
Openingstijden Kyllburg:
maandag tot frijdag: 9 tot 12 uur

info@eifel-direkt.de | www.eifel-direkt.de

HHHH

Idyllische locatie, direkt aan het stuwmeer van Bitburg, bieden wij
U alles voor een ontspannende vakantie. U heeft de keuze tussen
comfortabele hotelkamers, ruime appartementen of compleet ingerichte chalets, waarvan enkelen met bijzonder kindvriendelijke
inrichting. Wij bieden U de mogelijkheid Uw vakantie „in Uw eigen huis“ door te brengen. Ons recreatie-programma laat niets
te wensen over: kinderland, bowling, squash, tennis- en golfbanen (cursus-mogelijk), indoor-klimwand, badminton, tafeltennis,
animatieteam, Romeins zwemparadijs met kinderbad, sauna,
massage, enz. Ontspannen, sportief actief zijn, of genieten – bij
ons is alles mogelijk.
Parkeerplaats: € 3 per auto/dag – betaalbaar ter plaatse
In ons serre-restaurant, op de plaza, óf op ons terras aan het
meer, bieden wij U lekkernijen voor iedere smaak.
Speciale arrangementen en aanbiedingen op aanvraag.

Seeuferstr. 1
54636 Biersdorf am See
Tel. +49 6569/990 | Fax 7909
info.bitburg@dorint.com
www.dorint.com/bitburg

e4

433

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 64
v.a. 54
28
–

Hotel Huis Kornmarkt
Anja Lehnen Hurkes
Kornmarkt 8 | 54636 Biersdorf am See
Tel. +49 6569/464 | Fax 7783
info@hotel-kornmarkt.de | www.hotel-kornmarkt.de
Gelegen in het romantische Prüm-dal, omgeven door heerlijke
bossen en vergezichten, ca 500 m van het stuwmeer van Bitburg, dat met zijn 4,8 km wandelweg uitnodigt op verkenning
te gaan. Vele vrije tijd faciliteiten op enkele meter afstand:
Paardrijden, tennissen, squash, bowling, overdekt zwembad,
sauna, solarium, surfen, zeilen, wellness-centrum. Jeneverstokerij met huifkarren-rit boekbaar. Het 18- holes-golfterrein
„Bitburger Land“ ligt op 5 km afstand. Alle 27 kamers met/
zonder balkon en TV. Afzonderlijk lees-TV-zaal voor onze huisgasten. Landelijke keuken met eenvoudige en degelijke.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
45
36
13
21

e4

53

Het hotel Eifelstern, met HHH S klass., beschikt ook voor
grotere groepen en bijeenkomsten aller aard, over voldoende
kamers. Het hotel Eifelstern biedt voor elke soort gast een geschikt verblijf, in ruime één, twee, drie en vier-pers.kamers met
zeer goede accommodatie of in appartementen voor max. 4
personen met bad, douche/wc, tel., radio, sat-tv, WLAN.

Hotel Theis Mühle

HHH

Mühlenstr. 4 | 54636 Biersdorf am See
Tel. +49 6569/96770 | Fax 967777
info@theismuehle.de | www.theismuehle.de
Familiebedrijf met 20 kmrs, rustige ligging aan de bosrand, in
onmiddellijke nabijheid van het stuwmeer. Eigen bakkerij en
patisserie. Specialiteit: vers gevangen forellen.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 39
v.a. 33
16
19

e4

43

HHHS

In huis bevindt zich een gemoedelijke bar en in de weekends is
de danszaal geopend. ´s Zomers opent de landelijke bierterras
met aangrenzende speeltuin zijn poorten. In de verschillende
restaurants kan men naast een gunstig middagmaal ook een
avond-en ontbijtbuffet bekomen. Het hotel Eifelstern ligt aan
de periferie van Bitburg op een vroegere Amerikaanse legerbasis.
Het ligt centraal tussen de landsgrenzen van België, Luxemburg en Duitsland. Trier ligt slechts op enkele tientallen km van
Bitburg verwijderd. De pittoreske Moesel is snel te bereiken.

Charles-Lindbergh-Allee 6 | 54634 Bitburg
Tel. +49 6561/91500 | Fax 91510
info@eifelstern.com | www.eifelstern.com

f5

350

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 64
v.a. 49
op aanvr.
op aanvr.

HoteLs | Pensions | gastenverBLijfen
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Bitburger Land | Tel. +49 6561/94340
Hotel Eifelbräu

HHHH

Römermauer 36 | 54634 Bitburg
Tel. +49 6561/9100 | Fax 910100
info@eifelbraeu.de
www.eifelbraeu.de
Het hotel Eifelbräu en het restaurant Eifelstube staan tegelijkertijd voor traditie en innovatie en beloven een onvergetelijk
verblijf. In perfecte brouwerij atmosfeer garandeert het restaurant een voortreffelijk aanbod aan spijs en drank. U komt in het
culinair genot van onze specialiteiten en geniet van het dagelijks wisselend aanbod. U kan ontspannen in onze behaaglijke
hotelkamers met uitstekend wooncomfort en genieten van
onze hartelijke gastvriendschap.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 64
v.a. 96
18
32

F5

64

HHH

Trierer Str. 23 | 54634 Bitburg
Tel. +49 6561/94520 | Fax 945250
info@bitburger-hof.de | www.bitburger-hof.de

Het stadshotel „Bitburger Hof” ligt in het centrum van Bitburg
op wandelafstand van de voetgangerszone, van het museum
en van de Bitburgse merken- en belevenis-wereld.
Het hotel beschikt over 29 kamers, daarvan 4 barrière-vrij.
Verder biedt het huis goede vertrekpunten voor uitgebreide
bike- en fietstochten in het nabij gelegen Zuid-Eifel-gebied,
naar Luxemburg, België en naar de Moesel.
Begin uw dag met een uitgebreid ontbijtbuffet en laat u op
zondag verwennen met een weelderig langslapers-ontbijt.

Hotel Leander

De dag kunt u afsluiten met een fris getapte Bitburger-pils in
onze eigen bistro.

Am Markt 2 | 54634 Bitburg
Tel. +49 6561/3422 | Fax 940118
info@hotel-leander.de | www.hotel-leander.de

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
62–65
44–49,50
18,50
–

Centrale ligging, moderne kamers, gezellig restaurant, verse
keuken, buitencafé, veilig en gratis parking. Fietsenstalling.

F5

70

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
56
43
18
–

F5

Hotel Louis Müller

25

HHH

Hauptstr. 42a | 54634 Bitburg
Tel. +49 6561/9190 | Fax 919299
info@hotel-louis-mueller.com
www.hotel-louis-mueller.com
Traditioneel, familiaal geleid huis.
Zich rondom op zijn gemak voelen in het hartje van de stad Bitburg. De liefde voor gastvrijheid met alle zintuigen waarnemen.

Jugendhotel Bitburg „Youtel“

Regionale gerechten voor de proefzin, gezellige ruimtes en
biertuin voor de conversatie en moderne kamers voor de beste
nachtrust en ontspanning.

Westpark 10 | 54634 Bitburg
Tel. +49 6561/944410 | Fax 944420
info@youtel.de | www.youtel.de

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
49–58
37–44
14
–

Strandvolleybal, tafeltennis, trapveld, balspelen, boogschieten, klimwand (12 m.) overdekte klimwand, barbeque-avonden, bistro, terras, bioscoop, W-Lan. Huisdieren toegestaan.

F5

49

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
MBZ
DZ
HP
VP
v.a. 13
v.a. 21,90
8,90
14,40

F5
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info@eifel-direkt.de | www.eifel-direkt.de

Hotel „Zum Simonbräu“
Am Markt 7 | 54634 Bitburg
Tel. +49 6561/3333 | Fax 3733
info@simonbraeu.de | www.simonbraeu.de

F5

Wij heten u zeer hartelijk welkom, hier in het stam-huis van de in
1817 gestichte Bitburger Brouwerij.
Ook vandaag nog is het brouwers-café „Zum Simonbräu” het
eerste adres voor een verzorgd getapte premium-pils van het
huis Bitburger. Met de grootste zorg en passie uit de beste
grondstoffen gebrouwd, streeft de Bitburger-pils, dé nummer 1
in Duitsland, zowel vroeger als tegenwoordig, de hoogste kwaliteitsgarantie na:
Naast het goede Bitburger bier zal ook onze keuken u aangenaam verrassen. Onze keukenchef presenteert u regionale,
moderne Brouwershuis-keuken met afwisselende en interessante
gerechten.

Ons leidmotief is: Korte wegen van producent naar verbruiker,
milieuvriendelijke teelt, diervriendelijke veeteelt en verse zelf
bereide gerechten. De plaatselijke levensmiddel-producenten
worden in het productieproces betrokken, zoals de bekende
bitburgse zegelhoppe, die 15 km verder in Holsthum verbouwd
wordt en het brouwerij-water dat uit de bitburgse Trias-panne
stamt. We wensen u genotvolle uurtjes in het brouwers-café
„Zum Simonbräu”.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
75
v.a. 46
–
–

Pension Turmann
Arnold Turmann
Mainzer Str. 21 | 54634 Bitburg-Erdorf
Tel. +49 6561/3950 | Fax 18003
hotel-turmann@t-online.de
www.hotel-turmann.com
Het ruim uitgebouwde hotel is centraal en rustig gelegen. Tennis en zwem-mogelijkheid in onmiddellijke omgeving (5 km).
Familiebedrijf met lange traditie (85 jaar).
Directe treinverbinding en aansluiting aan het Kyll-fietspad.
Voor 1 nacht + € 1,50.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 35
v.a. 28
–
–

G4

15

Hotel Am Hohnersberg

HHS

Am Hohnersberg 1 | 54646 Brimingen
Tel. +49 6522/268 | Fax 848
info@hohnersberg.de | www.hohnersberg.de
Wij hechten veel belang aan kwaliteit, ontspanning en hartelijkheid! Met zelfgemaakte specialiteiten, thema-kamers,
Eifel-weekend, genieters-dagen, wandel- en e-fietsroutes.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
40,50–45
33,50–38
ab 13

D5

24

GHHH

Marienstr. 16
54664 Auw an der Kyll
Tel. +49 6562/9654090
Fax 9654099
info@pfarrhaus-auw.de
www.pfarrhaus-auw.de

Beleef de uitnodigende gastvriendschap en de bijzondere
ambiente van het 240 jaar oude, beschermd monument, de
vroegere pastorie. Goed eten in een gezellige en verzorgde atmosfeer. Stijlvolle gewelfde kelder (60 pers.). Stijlvol ingerichte
gastenkamers, alle met modern uitgeruste badkamers. 3 Kamers met een afzonderlijke slaapkamer voor families. Uitgang
sen rustplaats voor wandelingen in het bos en voor fietstoeren.
Direct aan het Kylltal-fietspad. Vanaf de treinhalte Auw rijden
om het uur treinen naar Trier en richting Bitburg/Gerolstein/
Köln. Huisdieren op aanvraag.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
FZ
HP
VP
52
42
42
–
–

G6
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Bitburger Land | Tel. +49 6561/94340

Pension Freis

Gasthuis-Pension Kranz

Hotel Huis Wehrbüsch

Pickließemer Str. 31 | 54647 Dudeldorf
Tel. +49 6565/2239 | Mobil +49 171/4274826
info@pension-freis.de | www.pension-freis.de

Wolfgang Kranz | Hauptstr. 4 | 54636 Echtershausen
Tel. +49 6569/228 | Fax 7548
gasthauskranz@t-online.de

Wilseckerstr. 16 | 54655 Kyllburg
Tel. +49 6563/2666 | Fax 2271
hekinfo@t-online.de | www.kyllburger-waldeifel.de

Rustige ligging, ideaal uitgangspunt voor daguitstappen in
de onmiddellijke omgeving, goede aansluiting met autosnelweg. vakantiewoning (2–5 pers.) vanaf € 58,50 2 personen.

Bekend om zijn goede keuken. De bosrijke omgeving nodigt
tot wandelen uit. Boogsch. (WM-Parcour 1999) op 1 km. Tuin
m. paviljoen + BBQ-plaats, ligweide. Korting v.a. 4 nachten.

Familiaal geleid huis met goede Eifelse keuken. Kyll-fietspad
aan het huis, vele wandelwegen. Nabijheid openlucht zwembad, W-Lan, ligweide.

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
–
v.a. 24,50
–
–

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
32
32
13
6

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
Reduc. v.a. 4 Ü
HP
41
38
3
11

G/H
5

16

12

E4

G3
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Pension Neises
Otranger Str. 32 | 54636 Fließem
Tel. +49 6569/7414
Zeer mooie verzorgde gastenkamers in rustige en aangename
dorpssfeer.
Ideaal uitgangspunt voor uitstappen aller aard.
Wandel-fietspaden in de nabijheid.
Gunstig tarief voor kinderen. Motorrijtuig-vriendelijk.
Meerprijs tot 2 nachten € 4/persoon/dag.

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 26
v.a. 24
–
–

F4

5

Hotel Gasthuis Zur Post
Bahnhofstr. 30 | 54655 Kyllburg
Tel. +49 6563/5193186
info@hotelzurpostkyllburg.de
www.hotelzurpostkyllburg.de
Gelegen in het idyllische Kylltal, direct aan fietsweg en sta
tion. Gezellige gerenoveerde kamers, goede keuken.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
DB
HP
–
v.a. 34
v.a. 32
–

G3
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Hotel-Restaurant
Waldhaus Eifel GmbH

HHH

Am Eifelpark/Weißstr. 11 | 54647 Gondorf
Tel. +49 6565/9240 | Fax 924123
info@waldhaus-eifel.de | www.waldhaus-eifel.de
Centraal gelegen, tussen Bitburg, Trier, vulkaan-Eifel en Luxemburg. Gelegen bij het dieren- en recreatiepark „Eifelpark
Gondorf“.
Restaurant, café, terras, kegelbaan, zwembad, bruisbad, sauna,
solarium, cosmetische behandelingen en massages.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
DZ
EZ
HP
VP
44,50–
53–59
17
–
49,50

G5
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info@eifel-direkt.de | www.eifel-direkt.de
Gasthuis Pension
Zum Holzwurm

Vakantiewoningen Näckel
Familie Näckel | Auf der Reileff 15 | 54533 Gransdorf
Tel. +49 6567/8419 | Fax 932039
holzwurmgransdorf@t-online.de

Oberkailer Str. 12 | 54533 Gransdorf
Tel. +49 6567/8419
holzwurmgransdorf@t-online.de

2 vrijstaande vakantiehuizen met telkens 2 app., 65 qm rustig
gelegen aan de dorpsrand. 2 Slaapkam. (2–5 pers.), ingebouw
de keuken met vaatwasmachine, grote woon-eetkamer met
haard. Vloerverwarming, wasmachine, droger, SatTV, terras,
tuinmeubels, BBQ. Lakens, handdoeken ter beschikking, broodjesdienst.
Ontbijt of halfpension mogelijk.
Stroom wordt na gebruik afgerekend. Honden € 2,50/dag.

Familiebedrijf, rustig, centraal gelegen. Behaaglijke gastenkamers met douche/WC, sat.-TV, appartementen met keuken en
balkon. Zalen voor kleinere en grotere groepen, kegelbaan,
ligweide, buitencafé, veranda, parking.
Vanaf 4 overnachtingen € 3 reductie. Kinderen tot 3 jaar gratis.
Hond € 2,50 per dag.

2 personen € 35/dag (Voor- + buiten het seizoen)
2 personen € 40/dag (Hoofdseizoen)
elke extra persoon € 8/dag
Kinderen tot 3 jaar gratis

Pakketten op aanvraag.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
HP
VP
EZ
DZ
32
9
16
36

H4

H4

65

2-4

26

Eifelhotel Malberg
Am Annenberg 23 | 54655 Malberg
Tel. +49 6563/9608505 | Fax 9639082
info@eifelhotelmalberg.de
www.eifelhotelmalberg.de
Bitburg, Prüm en Trier. Het Eifelhotel Malberg is het enige hotel met panoramisch zicht op het mooie Kylltal en is centraal
uitgangspunt voor wandelingen, fietstochten, motortoeren,
mountainbiking, sportvissen, GPS en geo-caching, natuur- en
vele andere activiteiten.
Het hotel biedt echter ook eenvoudig een plaats om te ontspannen. Kortom: The place to be!
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
47,50
42,50
–
–

G3

33

We begroeten u in ons stijlvol ingericht gasthuis in een van
de mooiste boerendorpen uit de Eifel. In 2008 werden wij van
SWR tot één van de 20 beste logies in Rheinland-Pfalz uitverkoren. In onze buiten-regionaal bekende keuken verwerken we
alleen streekeigen producten. Als u wilt ontsnappen aan stress
en gejaagdheid en een hoogwaardige regionale keuken waardeert, dan bent u bij ons in het mooie Meckel aan het juiste
adres. Onze 4 tuinkamers hebben een zeer rustige locatie met
zonneterras.

Opleiding-/vrije-tijd-centrum Stiftsberg
Auf dem Stift 6 | 54655 Kyllburg
Tel. +49 6563/9622990 | Fax 96229935
info@stiftsberg.de | www.stiftsberg.de
Onze inrichting op de rand van de idyllische Eifel-stad Kyllburg, midden in de bosrijke omgeving van de Kyllburgse Eifel,
biedt talrijke mogelijkheden v. verscheidene groepen.

Gasthuis Herrig

GHHH

Hauptstr. 20 | 54636 Meckel
Tel. +49 6568/298 | Fax 7886
info@gasthaus-herrig.de
www.gasthaus-herrig.de

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
MBZ (3 pers.) HP
38–44
62–74
69–87
–

G3

85

Wij bieden u arrangementen voor elke gelegenheid:
- EIFEL Gourmet-All-in – … hier leert u genieten!
- EIFEL Genot Puur – 5 nachten blijven, 4 betalen!
- DeLuxWandelgenot Z-Eifel – voor sportieve genieters … en
natuurlijk ook voor alle anderen!
- EIFEL Smul-weekend – voor smulpapen … en voor allen die
het willen worden!

F6
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Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
43–53
31–38
17
–
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Bitburger Land | Tel. +49 6561/94340
Vakantieoord Wiedenhof Palace
Rainer Bohlen sen. | Preister Str. 91 | 54662 Speicher
Tel. +49 6562/966-0 | Fax 966-500
info@wiedenhof-palace.com
www.wiedenhof-palace.com
Rustige ligging aan de dorpsrand, moderne appartementen met
comfortabele uitrusting, kompleet uitgeruste keuken, TV, SAT,
WLAN, reiniging en nevenkosten incl., kosteloze wasgelegenheid met droger, recreatieruimte, speelplaats, kosteloze parking
voor auto's en moto's. À-la-carte-restaurant met mooie buitenterras aan het huis. Inkoopmogelijkheden in het dorp, modern
zwembad 5 min., beauty-salon 3 min., Trier en Luxemburg 30
min., Eifelpark Gondorf 10 min., nabijheid Eifel-wandeling en
Kyll-fietspad. Daunse kratermeer, station Speicher 2 km.
Per Apartment vanaf € 49 (2 volwassenen, 1 kind)/dag
Vanaf 14 dagen € 39 (2 volwassenen, 1 kind)/dag

H5

Hotel & Café Berrens

35-80

2-4

HHHS

Frau Berrens | Bahnhofstr. 1 | 54662 Speicher
Tel. +49 6562/96780 | Fax 967822
info@hotel-berrens.de | www.hotel-berrens.de
Centraal in het dorp gelegen, in de driehoek Bitburg, Trier,
Wittlich.
Kylldal-fietsroute, wandelwegen, crossfiets-parcours, Eifelpark
Gondorf en div. mogelijkheden voor dag-tripjes naar b.v. Luxemburg, wijnbouwgebieden Moezel-Saar-Ruwer en de kratermeren van Daun.
Huis-bakkerij en confiserie.

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
50
45
–
–

H5

15

Hotel Huis Kylltal
Familie Kleis | Dorfstr. 4 | 54655 Zendscheid
Tel. +49 6563/2810 | Fax 1426
info@kylltal.com | www.kylltal.com
Idyllisch, direct aan de Kyll en het Kyll-fietspad, ligt ons familiaal geleid hotel met 9 app., verschillende grootte voor 2–6
pers. Overdekt zwembad, sauna.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
balkon kam.
v.a. 38
v.a. 38
16
+5

G2

64

Vakantiewoning Heck

Vakantiewoning Mathes

Vakantiewoning Delattre

Klosterstr. 7a | 54664 Auw/Kyll | Tel. +49 6562/2602
info@ferienwohnung-auw.de
www.ferienwohnung-auw.de

Waldweg 5 | 54636 Baustert | Tel. +49 6527/1003

Regina Delattre | Altbettingen 2 | 54646 Bettingen
Tel. +49 6527/933367 | ferienwohnung@delattre.de
www.ferienwohnung.delattre.de

Onze vakantiewoning ligt in het dorpje Auw aan de Kyll. Het
app. (3 kmrs, keuken, bad) maakt deel uit van een mooi 2-gezinshuis en is modern ingericht.

Familie-vriendelijk, comfortabel en stijlvol ingericht. 1. woning: 2 slaapkamers, living. 2. woning: zelfst. wooneenheid
in antieke stijl, 2 slaapkamers, rustige ligging aan bosrand.
Ons vrijetijds-aanbod: geleide wandelingen, schildercursus,
antiek-tentoonstelling.

2 pers. € 45 | e. extra pers. € 7 | tot 2 nachten + € 5

Tot 2 personen € 35 | elke extra persoon € 7

G6
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4
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80/90
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Idyllisch, volkomen rustig gelegen aan de bosrand m. beekje,
afzonderlijke ingang. Vertrekpunt voor wandel-en fietstoeren
(Prümtal-fietspad), uitstappen naar Bitburg, Trier, Luxemburg.
Tot 2 personen vanaf € 55 | elke extra persoon € 12

D5

70

4

info@eifel-direkt.de | www.eifel-direkt.de

Fam. Ambros | Maximinstr. 18 | 54646 Bettingen
Tel. +49 6527/483
4 Nieuwe, gezellige vakantiewoningen in de dorpskern.
Kruidenierswinkel, slagerij, restaurant en arts in onmiddellijke
nabijheid. Directe verbinding met Prümtal-fietspad. Ideaal ver
trekpt. voor uitstappen naar Trier en Luxemburg.
Diverse recreatiemogelijkheden: golf, zwemmen, tennis, kanovaren, minigolf, enz. op enkele minuten afstand.

Tot 2 personen € 54 | elke extra persoon € 5

D5

Vakantiewoning Pint

47-63

2

Vakantiepark Biersdorf

Haus am See „Anita“

Annemie Pint | Zur Huf 18 | 54636 Bickendorf
Tel. +49 6569/630 | +49 151/70076720
info@ferienwohnung-pint.de
www.ferienwohnung-pint.de

Contact: Zur Rotlay 8 | 54636 Biersdorf am See
Tel. +49 6569/9622482 | +49 151/59086837
info@ferienpark-biersdorf.de
www.ferienpark-biersdorf.de

Ferienstr. 40 | 54636 Biersdorf am See
Contact: Vinzenzallee 7 | 50859 Köln
Tel. +49 2234/9878781 | +49 178/6357806
anita.boettel@t-online.de | www.hausamsee-eifel.de

Rustig gelegen, comf. en vriendelijk. Ideaal uitgangspunt
voor uitstappen, barrière-vrije ingang, Kinderen v.a. 12 J. € 5.

Geniet van uw vakantie in onze comf. landhuizen zowel aan
de bosrand als aan het stuwm. gelegen. Roeien, vissen, golven.

Excl. landhuis met zicht op het stuwmeer van Bitburg. Ideaal
voor rustzoekenden en wandelaars. Zuidhelling terras.

3 Ü 2 p. € 165 | e. e. Ü € 45 | week € 315 | e. e. p. € 10

Vanaf € 54/dag bijkomende kosten na gebruik

Tot 4 pers. € 80 vanaf 6 Ü | 2–5 Ü € 50 toeslag

F3
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F 

4
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4

Vakantiehuis Bitburg Stausee

Vakantiewoning Zewe

Huis in der Ey

Ferienstr. | 54636 Biersdorf am See
Tel. +49 2056/921136 | +49 171/2407388
r.schnick@schnick.de
www.ferienhaus-bitburg-stausee.de

Karin Zewe | Messenweg 33 | 54634 Bitburg
Tel./Fax +49 6561/12877

Klaus Michels | Schulstr. 1 | 54636 Echtershausen
Tel. +49 6560/7703 | klaus.michels@christen-laudon.de

Landhuis m. uitzicht op het meer, perfect v. wandelingen en
uitstappen. Manège + golfterrein in de onmiddellijke omgev.

Goed ingericht vakantiewoning met afzonderlijke ingang.
Absoluut rustige ligging aan de dorpsrand op 10 min. gaan
van het centrum. Directe aansluiting op wandel- en fietsroute.

Zeer mooi gelegen vakantiehuis op ca 200 m van de dorpsrand. Afgelegen en direct aan de oever van de Prüm. Het huis
is volledig gerenoveerd met grote ligweide, BBQ mogelijkheid eveneens overdekt terras met open haard.

Vanaf € 79/dag

2 personen € 40 | elke extra persoon € 8, vanaf 3 Ü

Tot 2 personen € 45 | elke extra persoon € 8
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BitBurger Land | tel. +49 6561/94340
Vakantiehuis „Am Wiesental“
Oberkailer Str. 13 | 54533 Gransdorf
Tel. +49 6567/571 | www.monika-jung.de
Klein, gezellig vakantiehuis voor 2–4 personen, compleet ingericht met woonkeuken, living, 2 tweepers. slaapkmrs en
douche/toilet. Grote speel- en ligweide, tuinmeubels en BBQ
mogelijkheid.
Tuin met schilderachtig zicht op de dorpskerk (14de eeuw). Ideaal uitgangspunt voor excursies. Bewegwijzerde wandelpaden.
Kinderen zijn welkom. Voordelen voor kinderen op aanvraag.
Gasthof en kinderspeelplaats in de onmiddellijke nabijheid.

FeWo boerderij Heck

F 

Norbert Heck | Hauptstr. 13 | 54646 Halsdorf
Tel. +49 6522/265 | Fax 933833
mail@bauernhof-heck.de | www.bauernhof-heck.de

Broodjesdienst mogelijk. Parking aan huis. Huisdieren niet toegelaten. Niet-rokers huis.

4 nieuwe vakantiewon. in apart gebouw. Koeien, kalfjes,
pony's, kleinvee, schnaps-branderij, fietsen, tafeltennis, voetbalsp. Openlucht zwemb., tennisveld op 3 km. Wandelprogr.

Tot 2 personen vanaf € 36 | elke extra persoon € 9

Tot 2 personen € 48 | elke extra persoon € 6
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Katalogus met nóg meer aantrekkelijke
vakantie-aanbiedingen aanvragen bij:
Geschäftsstelle UaB-Landurlaub in der Eifel,
Ferienhof Weires, Dorfstraße 5,
D-54673 Nasingen, Tel. +49 65 64 - 24 90

Slot Hamm

Vakantiehuis Kylltaler Hof

Ferdinand Graf von Westerholt | Schloss Hamm
54636 Hamm | Tel. +49 6569/963536 | Fax 962919
schloss.hamm@t-online.de | www.schlosshamm.de

Hauptstr. 16 | 54655 Malbergweich
Tel. +31 637447489
info@eifelvillas.nl | www.eifelvillas.nl

Middeleuwse burcht m. 2 ruime vakantiewoningen in de bijgebouwen m. zonnig terras, gelegen in het Prümtal in het
natuurpark Zuid-Eifel. Betover-ende wandelwegen.

Lux., nieuw gerenoveerde vakantie villa voor groepen met
sauna, bioscoop, fitnessruimte, biljard, WiFi gratis. Tuin m. Jakuzzi, terrassen, tafeltennis, speelplaats, betoverend uitzicht.

Tot 2 personen € 65–85/Ü | elke extra persoon € 12

14 personen vanaf € 519/4 nachten
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www.eifelhoefe.de
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Am Annenberg 25
54655 Malberg
info@ferienhaus-annenberg.de
www.ferienhaus-annenberg.de

Het 5-sterren vakantiehuis Annenberg gelegen in een unieke
zuid-west ligging, hoog boven het Kylltal met een adembenemend uitzicht op het kasteel Malberg en de kapittelkerk van
Kyllburg. Gebouwd in de 1960-tiger jaren als architectenhuis,
werd het door de nieuwe eigenaars in 2015/16 grondig maar
behoedzaam gerenoveerd. Temidden van een grote tuin op de
helling, biedt het huis op 2 verdiepingen 140 vierkante meter
woonruimte, verschillende terrassen, living met open haard en
als highlight een verwarmde outdoor-pool (12x3m) met grandioos uitzicht op het Kylltal.
Vanaf 4 personen v. € 45/p/Ü | vanaf 3. Ü v.a. € 39/p
Cautie: € 200

g3
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info@eifel-direkt.de | www.eifel-direkt.de

Vakantiewoning Lichter

Vakantiewoning Schneider

Vakantiewoning Streit

Kirchstr. 14 | 54634 Metterich | Tel. +49 6565/3335
drwlichter@t-online.de
www.ferienwohnung-lichter.de

Bitburger Str. 4 | 54634 Metterich
Tel. +49 6565/2716 | www.eifelferien-schneider.de

Kirchstr. 16 | 54634 Metterich | Tel. +49 6565/2221

3 vakwon in de oude dorpskern in een huis dat als beschermd monum. geldt uit 1805. Mod. wooncomfort. Zeer
rustige ligging. Geen doorgaand verkeer. A60 (6 min.).

Comfortabele vakantiewoning met idyllische ligging boven
het Kylldal. Ideaal uitgangspt voor wandelingen, fietstochten
en sportvissen. Eifelpark en avonturenbad in de nabijheid.
Inkoopmogelijkheden en restaurant in de buurt.

Compleet nieuw ingericht, in de dorpskern, in een oude,
volledig gerenoveerde hoeve. Schnaps-branderij. Kinderspeelplaats. Inkoopmogelijkheid en restaurant in de onmiddellijke omgeving. Uitgangspunt voor wandelingen, fietstoeren en dag-uitstappen.

Tot 2 personen € 36,50–49,50 | elke extra pers. € 15

Tot 2 personen € 38 | elke extra persoon € 10

Tot 2 personen € 30 | 3 dagen: meerprijs € 5
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Vakantiewoning A. Heid

Vakantiehuis Dorfblick

Nattenheimer Mühle

Hauptstr. 6 a | 54634 Metterich | Tel. +49 6565/2742
info@ferienwohnung-heid.de
www. ferienwohnung-heid.de

Schulstr. 18 | 54634 Metterich | Tel. +49 6565/9348884
info@ferienhaus-dorfblick.de
www.ferienhaus-dorfblick.de

54636 Nattenheim | Tel. +49 6569/235 | Fax 1587
info@nattenheimer-muehle.de
www.nattenheimer-muehle.de

Goed ingerichte, rustige ligging vakantiewoning. In de buurt
van Bitburg (avonturenbad), Eifelpark Gondorf, Kyll-fietspad,
Trier, Luxemburg en Spangdahlem. W-Lan.

2 Rustige, comfortabel ingerichte woningen met 2/4 slaapkamers. Tenminste 4 overnachtingen.

Alleenstaande boerderij in de nabijheid van het bos, aan de
Nims. Roeiboot, vissen. Melkveebedrijf, meehelpen mogelijk.
Schnaps-branderij, proeverij in de oude boerderij-Stube.

Vanaf 3 Ü tot 2 pers. € 34/d. | elke extra pers. € 8/d.

1 Ü € 85/dag | elke extra p. Ü € 55 | e. e. p. € 10

2 personen € 48 | elke extra persoon € 7
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Vakantiewoning Langner

Hauptstr. 42 | 54636 Nattenheim
Tel. +49 170/4893803
dirkvarschen@icloud.com | www.dirksferienhaus.de

Bachstr. 14 | 54657 Neidenbach
Tel. +49 6563/2950 | m.dillenburg@t-online.de
www.bauernhof-dillenburg.de

Mooi, pas gerenoveerd en gezellig vakantiehuis met afgesloten tuin en meerdere terrassen. In het centrum van het Eifeldorp Nattenheim gelegen en goed te bereiken via de A60.

Boerderij met pony, kippen, kat en hond. Ideaal uitgangspunt
voor uw wandeling. Comfortabele vakantiewoning met zit
hoek op het erf, in de tuin en in de oude smidse.

Rustig gelegen, aparte ingang, barrière-vrij .1x2 pers. slpkmr,
1x3 pers. slpkmr, kinderbed, -stoel. Verschillen wandelingen.

Vanaf 2 Ü tot 6 personen € 85/dag

2 pers. € 48 (v.a. 3 Ü) | e. e. pers. € 6 | kind. tot 3 gratis

2 personen vanaf € 45
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Unter den Buchen 7 | 54597 Neuheilenbach
Tel. +49 6563/930930 | Fax 930934
Mail@ferienwohnung-Langner.de
www.ferienwohnung-langner.de
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Bitburger Land | Tel. +49 6561/94340

Vakantiewoning Elvira Karpen

Vakantieboerderij Streit F 

Vakantiewoning Hau

Gartenfeldstr. 6 | 54298 Orenhofen
Tel. +49 6580/8643 | karpen.orenhofen@t-online.de

Röhler Str. 1 | 54636 Scharfbillig | Tel./Fax +49 6561/8008
ferienhof-streit@gmx.de | www.ferienhof-streit.de

Heinrich Hau | Bachstr. 10 | 54636 Seffern
Tel. +49 6569/313 | fewohau@gmx.de

Heerlijk rustig gel. m. airconditioning, 2 slaapkamers, gr.
woonkamer, eethoek, zithoek m. waterpartij in de tuin. Ideale uitgangspositie voor excursies naar Trier, Luxemburg, de
Moezel, de vulkaanmeertjes. Inkoopmogelijkh. in het dorp.

Boerderij aan de dorpsrand rustig gelegen met aangrenzende weide met fruitbomen. Gezellige zithoek op het erf. Verbinding m. fietspaden in het dorp, mooie wandelwegen in de
nabijheid, pony rijden, tt, tafel-voetbal-spel, families welkom.

Rustig en zonnig gelegen in een mooi dal met beekje. Op
het terras kan u van uw vakantie genieten en u ontspannen.
Veel vrijetijdsaanbod in de nabijheid. Keuken met eethoek.
Afz. living. 2 x 2 personen-slaapkamer, carport voor moto's

Tot 2 personen € 36 | elke extra persoon € 8

Tot 2 pers. € 45 | elke extra pers. € 6 | toeslag tot 3 Ü

V.a. 3 Ü | tot 2 p. v.a. € 38 | e. e. pers. € 6 | Hond € 6
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Vakantiewoning Laudor

An der Kyll

Alter Postweg 22 | 54662 Speicher
Tel. +49 6562/2437

Kyllweg 3 | 54655 St. Thomas
Tel. +49 6563/2992 | bernd.heinicke@t-online.de
www.ferienwohnung-an-der-kyll.eu

Centrale, rustige ligging, afz. ingang, 1 groot Frans bed.
Overnachting, ook voor één nacht mogelijk.

2 personen € 35
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Nengshof
Hauptstr. 13 | 54636 Wißmannsdorf | Tel. +49 6527/776
kontakt@nengshof.de | www.nengshof.de

De comf., volledig nieuw ingerichte vakantiewon. ligt in een
doodlopende straat, direct aan de Kyll, aan de Kyll-fietsroute
en aan de bosrand. Vele excursie-mogelijkheden in de beurt.

Welkom op de Nengshoeve. Relaxen, een stuk vrijheid genieten. Belevenissen in de natuur meemaken. Al dat en veel
meer is op de boerderij mogelijk. Laat uw vakantie tot een
onvergetelijke Eifel-belevenis uitgroeien.

Tot 2 pers. v.a. 4 dagen € 45/dag | e. extra pers. € 6

Vanaf 2 personen vanaf € 55
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Gaby Schultheis | Altenhofer Str. 2–5 | 54655 Usch
Tel. +49 6594/1580 oder +49 172/2139662
www.heidschnuckenhof-schultheis.de
Aan de rand van het schilderachtige dorpje Usch, aan de westelijke helling van het Kylldal. In de weilanden direkt naast de vakantiehuis graast het schapenras „Heidschnucken”, waarnaar
deze boerderij werd vernoemd. Perfekte uitgangspositie voor
talloze fietstochten en wandelingen.

Onze accomodatie Rüberg biedt een modern 4-sterren-comfort,
een appartement waar U zich thuis voelt en een verlokkend uitzicht over het Kylldal. Geen bijkomende kosten.
Bezoek ook ons Heidschnuckenwinkeltje met delicatessen en
streekspecialiteiten.

Ons huis „Alte Scheune” biedt u een 5 sterren comfort in een
historisch kader. Welness-ruimte met infra-rood thermen.
Geen bijkomende kosten.

2 personen/week € 420 (zaterdag–zaterdag)

2 personen/week € 560 (zaterdag–zaterdag)
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Prümtal-Camping
Oberweis

C HHHHH

In der Klaus 17 | 54636 Oberweis
Tel. +49 6527/92920 | Fax 929232 | www.pruemtal.de

E5

Of u rust zoekt of eerder kiest voor een actieve vakantie: de Prümtal-camping biedt voor elk wat wils. Omgeven door de landschappelijk zeer mooie, bosrijke Eifel, langs de rivier de Prüm biedt de
camping de ideale omgeving om te ontstressen.
Wie de drang voelt zich te bewegen kan terecht in het moderne openlucht zwembad, kan zich naar hartelust uitleven op een
grote sportplaats, bij het volleybal, basketbal of tafeltennisspel.
Allen die de streek van het mooie Prümtal willen verkennen, raden we aan een wandeling of een uitgebreide fietstocht op de
aangrenzende paden te ondernemen door het schilderachtige
landschap.

Naar traditionele stokerij-technieken
van het huis Faber

Whisky uit de Eifel .
Een “Single Malt Whisky”; Naar traditionele methode
gebrand volgens een speciaal recept uit de stokerij
Faber. Het rijpingsproces van zes jaar in vaten van de
Amerikaanse witte eik zorgt voor een typische whisky
met een unieke smaak. Voor kenners een echte aanrader.

Wie een gezellige avond met familie en vrienden wil genieten
kan terecht in het gezellige restaurant „Köhler-Stuben“, bestaand uit café, restaurant, hoppe-tuin en terras.
Onze familiaal geleide 5-sterren-camping is onderscheiden
als kwaliteitsbedrijf, Eifel-Gastheer, natuur-vriendelijk bedrijf,
land- en gouden medaille-winnaar in „voorbeeldigste camping
in Duitsland“ en „Gastheer van het jaar 2011“ in RheinlandPfalz.

De kunst
vruchten te veredelen.
De producten uit het huis Faber zijn synoniem voor puur
genieten. Het beste fruit wordt met veel liefde en ervaring
gedestilleerd tot iets bijzonders voor uw smaakpapillen.
Verheug u op een onvergetelijke belevenis.
Leer het stokerij-huis Faber kennen en boek een
bezichtiging van onze stokerij met degustatie van
onze specialiteiten.
We zien uit naar uw bezoek.

B R E N N E R E I F A B E R • Büchelstraße 20 • D - 54668 Ferschweiler
Tel.: +49 (0)65 23 /2 45 • Fax: +49 (0)65 23 / 2 08 • brennerei@faber-eifelbrand.de • www.faber-eifelbrand.de
Villa Otrang

Camping
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Schloss Vianden

www.castle-vianden.lu / info@castle-vianden.lu
Jeden Tag ab 10:00 Uhr geöffnet Tel.: (00352) 83 41 08-1

MARKEN-ERLEBNISWELT

Bitburger met alle zintuigen beleven
Bezoek de Bitburger Marken-Erlebniswelt
De Bitburger brouwerij, opgericht in 1817 in de zuidelijke Eifel, behoort
met een jaarlijkse productie van zo‘n vier miljoen hectoliter tot een van
de belangrijkste premium-brouwerijen van Duitsland.
Zie, hoor, voel en proef wat ons Bitburger Premium Pils
zo bijzonder maakt. Wij laten u zien hoe Duitslands
meest getapte bier ontstaat.

Toegangsprijzen
Volwassenen:
8€
Kinderen (tot 12 jaar):
gratis entree
Jongeren (12 tot 15 jaar):
4€
Scholieren, studenten, leerlingen,
(vervangende) dienstplichtigen (vanaf 16 jaar): 6 €
Openingstijden
Werkdagen:
10:00 tot 19:00 uur
Zaterdag en feestdagen:
10:00 tot 17:30 uur
Zondag:
11:00 tot 16:30 uur
Gelieve de beperkte openingstijden in acht te nemen.

Bitburger Braugruppe GmbH
Römermauer 3, 54634 Bitburg
Telefoon
+49 (0)6561 14-2497
E-mail
marken-erlebniswelt@bitburger.de
Internet
www.bitburger.de

Tijdens een rondleiding door de Bitburger Marken-Erlebniswelt kunt u Bitburger met alle zintuigen beleven
In de genieters-lounge kunt u even relaxen bij een vers
getapt Bitburger Premium Pils en een hartige Brezel
Neem bovendien een kijkje in de Bitburger shop met
zijn gevarieerde aanbod
Onze Bitburger Marken-Erlebniswelt is aangepast
voor gehandicapten
Wij verheugen ons op uw komst!
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VakantIeStreek feLSenLand SüdeIfeL
Het landschapsavontuur midden in het Duits-Luxemburgs Natuurpark!
Verborgen in de bossen van de hoogplateaus tussen de Sûre, Prüm, Nims en Enz, ligt een mysterieus
rotsen-landschap, waar smalle paden zich door ravijnen en kloven, tussen machtige steenbrokken
en bizarre torens van rotsblokken slingeren. Wie door de „Groene Hel” van Bollendorf of door de
Duivelskloof wandelt, blijven onvergetelijke beelden hangen. Meer naar het noorden beleef je de
oorspronkelijke veelvoud van de Eifel-Ardennen regio: De weidse hoogvlakte van de Islek, het wilde
dal van de Our en als contrast de liefelijke heuvels van het Gutland. Hier kunt u wandelen zonder
grenzen: De Duits-Luxemburgse toeren van het Natuur-Wandel-Park de Lux laten u twee landen op
één wandeling beleven! De routes bieden u een unieke belevenis van de natuur en leiden u naar
culturele schatten: naar met sagen omgeven menhirs en romantische nederzettingen, naar protserige
burchten en betoverende barokkastelen. Wie graag fietst kan zich uitgebreid uitleven op de goed
uitgebouwde fietspaden langs de rivierdalen.
Laat het landschap op u inwerken: De gastheren/gastvrouwen van de vakantieregio „Felsenland
Südeifel” nodigen u hartelijke uit!

den
eXCursies en BeZiensWaardiGHe
• rotsvijver, Ernzen
• Teufelsschlucht, Dinosaurierpark
• westwal museum in „Panzerwerk
en Naturparkzentrum TeufelsKatzenkopf“, Irrel
schlucht
• historisch luchtkuuroord Neuerburg
• Irreler watervallen
• Ourtalschleife et hat kasteel planten
• Grüne Hölle bij Bollendorf
Falkenstein
• Menhire aan de Ferschweiler
• slot en Johanniterkerk Roth a. d. Our
Plateau
• oven- en ijzermuseum Hüttingen b.
• romeinse villas in Bollendorf en
Lahr
Holsthum
vliegveld Utscheid
zeil
•
• slot en hoogovens Weilerbach
• bedevaartkerk Weidingen
• Liborius-kapel en kluizenaarsverblijf, Ernzen

TourisT informaTion felsenland
sÜdeifel
tourist Informationen Bollendorf, Irrel en
naturparkzentrum teufelsschlucht en
tourist Infopunkt neuerburg
neuerburger Straße 6 | 54669 Bollendorf
centraal telefoonnummer:
+49 6525/93393-0
info@felsenland-suedeifel.de
www.felsenland-suedeifel.de
openingstijden:
de huidige openingstijden van de tourist
Informationen in Bollendorf, Irrel en
naturparkzentrum teufelsschlucht, ernzen en
tourist Infopunkt neuerburg zie
www.felsenland-suedeifel.de.
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De historische abdij-hoeve
Het voornaamste adres voor alle gasten van Bollendorf en omgeving.
In het voormalige herenhuis – beschermd monument gebouwd in 1723 – van de abdij van Echternach, treft het heden het verleden. De toeristische dienst van Bollendorf is ondergebracht in het „Haus des Gastes”, dat 2013 geopend werd. De sfeer van de
historische ruimtes brengt de geschiedenis van de streek dichterbij en nodigt uit daar wat langer te verwijlen en zich uitvoerig te
laten informeren en het een of ander vakantiesouvenirtje van Bollendorf mee te nemen naar huis.
Informeer u hier naar onze bijzondere toeristische aanbiedingen:
• Audio-toer „Grüne Hölle”– groene hel – , de bekroonde hoor-wandeling van en met mensen uit het dorp. Te huur bij de
Bollendorfse hotels en pensions en in het toerisme bureau.
• Het Bollendorfse sprookjespad – een „rotsig” verhaal over koning Bollybur
• Welkomsgroet aan onze gasten met rondgang door het dorp en geleide wandelingen met ervaren gidsen
• Verhuur van E-bikes en nog veel meer
Hebben we u nieuwsgierig gemaakt? Kom dan toch naar Bollendorf!

Tourist Information Bollendorf
Im Abteihof – Neuerburger Str. 6
54669 Bollendorf
Tel. +49 6525/93393-30
i-bollendorf@felsenland-suedeifel.de
www.felsenland-suedeifel.de
De huidige openingstijden zie
www.felsenland-suedeifel.de

Luchtkuur-oord Bollendorf
Direct aan de grens met Luxemburg gelegen in het dal van de Sûre, is Bollendorf het toeristisch centrum van de streek. Het unieke,
mooie landschap met de machtige rotsformaties en geheimzinnige ravijnen en kloven, als de „Duivelskloof” en de „Groene Hel“,
daarenboven altijd weer fantastische uitzichten, maakt elke wandeling tot een avontuur. Van de rijke geschiedenis getuigen monumenten uit alle eeuwen, zoals de menhir het „Fraubillenkreuz” genoemd, de Romeinse villa Bollendorf, de burcht Bollendorf en
het laat-barokke slot Weilerbach met ijzersmelterij en smidse.
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ferIenreGIon feLSenLand SüdeIfeL | tel. +49 6525/933930

Uur oase van rust
en ontspanning …
Uw familiehotel in het hart van het Duits-Luxemburgse natuurpark.
Het hotel ligt volkomen rustig en afgelegen aan de zuid-helling met
een panoramisch uitzicht op het vallei van de Sauer en het „Luxemburgs Zwitserland“, bij het uitgangspunt van de mooiste wandelpaden.
z Overdekt panoramisch zwembad met water uit een natuurlijke
bossenbron 5 x 10 m | sauna | zonnebank | massages | infrarood
warmte-cabine | sauna-terras in open lucht
z Standaard kamers | comfort kamers | suites | kamer met balkon
z Goedkoop wellness-arrangement of 5 dagen wandelen incl. halfp.
vanaf slechts € 655,– voor 2 personen of wellness-arrangement 2
dagen vanaf € 520,– voor 2 personen
z Beste Eifel-keuken uit eigen productie, met inbegrip van originele Eifel appelbrandewijn-amandel-rozijnen-taart, appelsap
uit onze eigen appels, Wild uit de Eifel
z Restaurant Bellevue met internationale en regionale keuken,
uitgelezen wijnen
z Grote buitenterras | ligweide | bouleplaats | rosen-terras
z Kinderspeelplaats | rijlessen voor kinderen op aanvraag (Pony
en Haflinger)
z Naar natuurparkcentrum Ernzen en
-park

Snel WLAN gratis! BIKEPORT gratis!
Eifel-premiumwandelweg, Startpunt van de audiotour-wandeling „Grüne Hölle“ (groene hel).

HOTEL NÜBEL GbR
Mechthild Nübel | Hermann Nübel
Sonnenbergallee 1
54669 Bollendorf
Tel. +49 65 26/92 80-0
Fax +49 65 26/92 80-79
info@waldhotel.com
www.waldhotel.com

Prijs Ü excl.f per persoon/dag (bad/douche/toilet) in eur
onbijt
VP
EZ
DZ
HP
–
v.a. 60,50 v.a. 28,50 8,50
22
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info@felsenland-suedeifel.de | www.felsenland-suedeifel.de

Geniet van uw vakantie in een echte burcht.
De in de laatste 3 decennia volledig gerenoveerde burcht uit de 17e eeuw biedt ideale omstandigheden om te ontspannen en tot rust te komen.
Gezellige, rustige kamers in drie categorieen, vriendelijke en attente service, deskundig en
individueel advies alsmede een lekkere traditionele keuken met specialiteiten uit de Eifel
wachten op u.
 40 tweepersoonskamers met tv, bad of douche en WC, haardroger
 Weekend programmas
 2 À-la-carte-Restaurants
 Ontbijtzaal

 Burchtzaal voor 80 personen
 Rustige burcht-terras in het binnenhof

Burg Bollendorf GmbH
54669 Bollendorf
Tel. +49 6526/69-0 | fax 69-38
info@burg-bollendorf.de
www.burg-bollendorf.de
d7
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 Halfpension met „4-gangen-menu”
 Midweek-speciaal: 3 overnachtingen met ontbijtbuffet vanaf € 114/persoon
Vraag naar onze brochure met een gedetailleerd programmaboekje.
Uw Familie Freundt

Prijzen vo
or
groepen v
anaf
21 person
en op
aanvraag.

Prijs Ü/f per persoon/dag (bad/douche/toilet) in eur
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 56
v.a. 44
22
–

 26 Comfort-tweepersoonskamer

 6 kasteel-suiten

 huwelijks-suite

hoteLS
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Ferienregion Felsenland Südeifel | Tel. +49 6525/933930
Hotel Restaurant

HHH

In het romantische vallei van de sûre, omgeven door uitgestrekte
bossen, ligt het luchtkuuroord Bollendorf.
In het centrum van het dorp, met uitzicht op de grensrivier de
sûre, is het „Hotel Hauer”.
Een ideaal uitgangspunt voor excursies naar Bitburg, Trier, Vianden, St.Vith, Prüm, Bonn.
Of voor een wandeltocht in het „Luxemburgs Zwitserland”, een
wild-romantisch rotsgebied.

Sauerstaden 20 | 54669 Bollendorf
Tel. +49 6526/920500 | Fax 9205050
info@hotel-hauer.de | www.hotel-hauer.de

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 49
v.a. 39
18
–

D7
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Pension Elli & Hans Reder
Kirchstr. 25 | 54669 Bollendorf
Tel. +49 6526/8563 | Fax 9339970
pensionreder@t-online.de
Familiair geleid pension. Ideaal uitgangspunt voor wandelingen en fietstochten door het Duits-Luxemburgse natuurpark.
Wandel- en fietsgroepen zijn van harte welkom en kunnen op
waardevolle routes rekenen. Gezellig ingerichte kamers. Kinderbedje, kinderstoeltje, terras.
Speciale fietsenstallingen, parkeerplaatsen voor motorfietsen.
Op uw bezoek verheugd zich familie Reder.

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
28–38
22–32
–
–

D7

15

Hotel Ritschlay
Hotel Am Wehr
Echternacher Str. 2 | 54669 Bollendorf
Tel. +49 6526/920300 | Fax 920309
hotel.amwehr@t-online.de
www.hotel-am-wehr.de

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 36
v.a. 31
12
–

Ons familie gerund huis biedt 13 tweepersoonskamers met
douche/WC, gedeeltelijk balkon/tv of terras en ontbijtbuffet.
Kinderbedje, kinderstoeltje, ligweide, speeltuin.
Ideaal voor wandel-, fiets- en motorfietstoeren.
Het hele jaar door all-in-aanbiedingen. Groepsprijzen
Garages zijn beschikbaar.

D7
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HHH

Auf der Ritschlay 3 | 54669 Bollendorf
Tel. +49 6526/9299-0 | Fax 9299-50
info@ritschlay.de | www.ritschlay.de
Rustig, direct aan het wandelpad m. zicht op het dal. Haardroger, W-Lan, safe, sauna, solarium. Tips v. wandeltoeren,
moto-vriendelijk, huisdieren toegelaten (niet in restaurant).
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 60
v.a. 45
20
–
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55

info@felsenland-suedeifel.de | www.felsenland-suedeifel.de
Gastenverblijven „Beitberg“
Kurt und Doris Allar
Im Beitberg 18 | 54669 Bollendorf
Tel. +49 6526/92000 | +49 160/5555506
Fax +49 6526/92002
hausallar@t-online.de
www.haus-allar.de

Comf. gastenverblijf in de Landhuis-stijl, midden in het groen,
zuidhelling.
Gastenkamers (30 qm) met douche/WC en balkon.
· 1 pers.-, 2 pers.-kamers en kamers met meerdere bedden
· Woonstudios voor zelf verzorger
· Comfortabel vakantiewoning voor 2–3 personen
· Groote ligweide, overdekte parkeerplaats, panoramisch uitzicht
· Geen huisdieren, niet-rokers
· Audio-Tour-advies en apparaat lenen
· Prijzen zijn geldig vanaf 7 dagen verblijf!

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
DZ m. F.
Woonstudio Vakantiewon.
v.a. 25
v.a. 45
v.a. 55

D7
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Biesdorfer Hof
Landhuis Oesen
Marianne Hauer
Auf den Oesen 13 | 54669 Bollendorf
Tel./Fax +49 6526/305
landhaus-oesen@t-online.de
www.landhaus-oesen.privat.t-online.de
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
–
30
–
–

Altes Zollhaus

P 

Fam. Neyses-Eiden | 54675 Biesdorf | Tel. +49 6566/363
biesdorferhof@t-online.de | www.biesdorferhof.de
Het gezellig pension in het Duits-Luxemburgse natuurpark.
Prachtig gelegen boven het dorp en toch centraal.
Panoramakamers (30 qm)
Balkon (17 qm)
Vanaf 3 nachten.
Geen huisdieren.

D7
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Boerderij in volle bedrijvigheid met melkveebedrijf, fam. atmosfeer. Rustige alleenstaand temidden van groene weiden.
Gr. boerderij om te spelen, speel-ligweide. Zelfgemaakte producten. Gezellige gastenkam., niet-roken kam., parkeer pl.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
28
25
11
16 v.a. 4 d.

C6
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F  P 

Dorfstr. 6 | 54675 Ammeldingen an der Our
Tel. +49 6566/1450
info@alteszollhaus-eifel.de
www.alteszollhaus-eifel.de
Het oude tolhuis in het pittoreske plaatsje Ammeldingen aan
de Our ligt idyllisch te midden van het Natuurpark Eifel, niet
ver van de Luxemburgse grens. De schilderachtige omgeving,
de vele vrijetijdsmogelijkheden en het lekkere eten zijn maar
enkele van de redenen waarom er jaarlijks zoveel mensen naar
de Eifel trekken.
We nodigen u uit, u in het restaurant van het oude tolhuis te
laten verwennen met lekker eten of voor u verblijf in de Eifel 1
van onze comfortabele overnachtingsmogelijkheden te boeken.
2 vakantiewoningen – prijs op aanvraag.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
–
v.a. 34,50
13,20
–

B6
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Ferienregion Felsenland Südeifel | Tel. +49 6525/933930

Eifeler Hof

Hotel – pension – restaurant
Ons huis is een vriendelijk hotel, dat alles biedt, wat reizigers moeten hebben, om
zich goed te voelen. Nieuw gerenoveerde kamers gedeeltelijk met balkon. In de
rustieke eetzaal is er plaats voor 120 personen. Wij hebben een kegelbaan met
kegelkamertje.
Ons huis bevindt zich in een gunstige hoogteligging (ongeveer 360 m boven zeespiegel) in het recreatieoord op het Ferschweiler Plateau, midden in het DuitsLuxemburgse natuurpark (Zuid-Eifel). Ons menu bestaat uit een brede selectie van
regionale specialiteiten met vis- en wildgerechten. De keuken wordt aangevuld
met barbecues in onze grillhut. De wandelaar ontmoet op een wijdvertakt netwerk
van wandelpaden opvallende rotsformaties, zeldzame flora, maar ook getuigen
van het cultuur-historisch verleden.
Te afwisseling tijdens uw verblijf bieden zich veel interessante doelen aan voor
excursies, zo b.v. de meer dan 2025 jaar oude Romeinse stad Trier aan de Moezel,
Vianden, Luxemburg en de Eifelzoo Lünebach. Aanbiedingen all-in „weekend”.
Vraag naar onze brochure.
Familie Edmund Wonner verheugd zich op uw bezoek.
D7
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Overnachting/ontbijt (vanaf 3 Ü) vanaf € 28,50
HP vanaf € 39,50 | VP vanaf € 47 | HP=10 dagen + 1 dag gratis € 338
Büchelstr. 7 | 54668 Ferschweiler | Tel. +49 6523/386 | Fax 1065
info@eifelerhof.de | www.eifeler-hof.de

Hotels | Pensions | Gastverblijfen

· Aanbiedingen voor groepen
· Gezelschapsreizen
· Compleet reisprogramma
· Clubweekends
· Wandelrondleidingen
· Smulpaap weekends
· Huifkarrenritten
· Barbecue party’s
· Concerten
· Dans
· Ontbijtbuffet

info@felsenland-suedeifel.de | www.felsenland-suedeifel.de

Hotel Brimer

HHHH

l-6360 Grundhof
Tel. 00352/2687871
fax 00352/26876313
info@hotel-brimer.lu
www.hotel-brimer.lu

Prijs Ü/f per persoon/dag (bad/douche/toilet) in eur
EZ
DZ
HP
VP
110–125
60–78
98–112
–
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Het hotel ligt aan de Duits-Luxemburgse grens, aan de sûre (in
Luxemburg) – naburig plaats van Bollendorf – in het Natuurpark
Ardennen en Eifel.
HHHH Hôtel met Franse restaurant.
Nieuwe wellnessbereik met Fine sauna, kruidensanarium, Turks
Bad Hamman, rustruimte, verschillende massageruimtes, zwembad, panorama-ﬁtnessruimte. Terras, kinderbedje, kinderstoeltje,
fietsverhuur, vissen.
„Kleine Luxemburger Schweiz“ (klein Luxemburgs Zwitserland)

landgasthuis oberbillig
Wolsfelder str. 11 | 54668 Holsthum
Tel. +49 6523/404 | fax 933310
info@landgasthaus-oberbillig.de
www.landgasthaus-oberbillig.de

Overdekt zwembad Irrel

Restaurant – pension – stokerij
Geniet van de gastvriendschap van ons huis. Wij bieden u een
goede degelijke keuken met regionale en seizoen-specialiteiten, een gezellig buitencafé evenals een zaal voor 100 pers. Het
bedrijfsgebouw werd in 2010 omgebouwd tot een pension met
7 ruime kamers en aangename ambiente, ontbijtzaal en terras.
In onze stokerij bieden wij brandewijnproeven aan.

Het bad geeft zowel de scholen, als de inwoners
van de gemeente, alsook de bezoekers van overal,
de gelegenheid heel het jaar door de zwemsport te
beoefenen.

Prijs Ü/f per persoon/dag (bad/douche/toilet) in eur
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 40
v.a. 35
16
–

Een mooie ruime sauna met duik-bekken rond het
geheel af.

e6

Als bijkomend aanbod kan de gast kiezen tussen:
3x/week vroeg zwemmen van 6u30 tot 8u., aquajogging, watergymnastiek, aqua-power en zwemcursussen voor iedereen.

13

Auf Omesen • 54666 Irrel
Tel. +49 6525/79170

Hotel-restaurant
„im Goldenen Grund“
martin Gödert | Gaytalstr. 33 | 54675 Körperich
Tel. +49 6566/274 | fax 273
imgoldenengrund@t-online.de
www.im-goldenen-grund.de
Familiaal geleid hotel, centrale ligging voor wandel-, mountainbike- en moto-toeren. Eetterras, tuin, W-LAN.
Restaurant met 80 plaatsen.
Eigen fietstochten ter beschikking voor actieve fietsers.

Gastenverblijf Geisen
Kalkofenstr. 4 | 54675 Kruchten
Tel. +49 6566/205 | fax 933381
eg.geisen@t-online.de | www.gaestehaus-geisen.de

Huis-all-in kosten aanvragen!
Prijs Ü/f per persoon/dag (bad/douche/toilet) in eur
EZ
DZ
DB
HP
VP
v.a. 34
v.a. 31
v.a. 31
12
20

B6
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Rustige centrale ligging, naar Trier en Bitburg. Met liegweide,
tuinhuis en grillplaats. Ideaal vor wandelen fietstouren. Afsluitbare garage voor biker en fietsen. W-lan gratis
Prijs Ü/f per persoon/dag (bad/douche/toilet) in eur
EZ
DZ
DZ v.a. 3 Ü
VP
–
25
22
–

c6
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Ferienregion Felsenland Südeifel | Tel. +49 6525/933930

Hotel-Restaurant
Koch-Schilt

HHH S

Prümzurlayer Str. 1
54666 Irrel
Tel. +49 6525/9250 | Fax 925222
info@koch-schilt.de
www.koch-schilt.de

Midden in het wandelparadijs van het Duits-Luxemburgs Natuur
park, ligt ons hotel-restaurant Koch-Schilt, sinds 4 generaties
familiaal bedrijf.
Voortdurend gemoderniseerde kamers in de categoriëen: standaard, comfort en exclusief bieden verzorgd wooncomfort.
In onze verschillende restauratieruimtes, de hoeve-kamer, de
beste kamer, de gilde-of wijnstube, geniet u van de echte Eifelse
keuken met regionale en seizoensgebonden specialiteiten.
Ons team beraadt u ook graag met raad en daad bij het plannen
van uw uitstappen naar de mooiste plaatsen in de Zuid-Eifel.

E7
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Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP (3-Gang) VP
v.a. 52,50
v.a. 42
16
op aanvr.

Gastverblijf/pension/
vakantieboerderij

P 
F 

Marko Hoffmann | Maximinstr. 40 | 54675 Kruchten
Tel. +49 6566/291 | info@pension-hoffmann.de
www.pension-hoffmann.de
Vakantie; Deze mooiste tijd van het jaar in de Eifel genieten. Op
u wachten 4 comfortabele Vakantiewoningen, evenals moderne gastenkamers, een kindvriendelijk huis om u echt goed in te
voelen. Laat u verwennen met verse producten van de boerderij en uit de streek. Eigen jeneverstokerij, fitnessruimte, speelplaats, huifkar-ritten, tafeltennis, pony-rijden gratis. Boerderij
en dieren van dichtbij beleven. Ideale wandelmogelijkheden.
Uw vriendelijke vakantie thuis. Gezin Hoffmann.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 38
v.a. 31
12
op aanvr.

C6
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Ferienhof Neises

P 

Hauptstr. 20 | 54310 Minden/Sauer | Tel. +49 6525/7172
info@pension-neises.de | www.pension-neises.de
Welkom. Mooie fiets-/wandeltochten in de ongerepte natuur.
Naar Dinosauruspark, extra bed beschikbaar.

Tot 2 pers. vanaf € 52/dag | elke extra pers. € 10/dag

C6
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Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
35
25–30
–
–

E7

Hotels | Pensions | Gastverblijfen | Boerderijen

8

info@felsenland-suedeifel.de | www.felsenland-suedeifel.de

familie Kickert-fischels
enztalstr. 15 | 54675 mettendorf
Tel. +49 6522/341 | fax 513
hotel-kickert@t-online.de | www.hotel-kickert.de
Ons traditioneel geleid familiehotel biedt u modern uitgeruste
gastenkamers met douche/WC, lift, restaurant, TV-hoek. Tot
ons wellness- en vrijetijdsaanbod horen met overdekt zwembad, sauna met rustruimte, solarium, fitnessruimte evenals 2
(„Bundes”) kegelbanen, ligweide, grote tuin, kinderspeelplaats,
grote parking aan het huis.
All-in-aanbod:
3 dagen kegelweekend
3 dagen wildweekend
3 dagen gastronomisch weekend
6 dagen Eifel-wandeldagen
6 dagen midweek
8 dagen seniorenarrangement

156 Euro
172 Euro
177 Euro
245 Euro
245 Euro
311 Euro

Prijzen per persoon/per dag:
1–3 overn./
weekend
Ü+F 37 Euro
39 Euro
45 Euro
HP
43 Euro
45 Euro
51 Euro
VP
51 Euro
53 Euro
59 Euro
– alle prijzen incl. gebruik overdekt zwembad –
v.a.7 overn.

c5
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HHHH

freizeit- und Tagungshotel gGmbH
Bitburger str. 21 | 54673 neuerburg
Tel. +49 6564/96090 | fax 960966
info@euvea.de | www.euvea.de
Ons hotel bevindt zich temidden van een parkcomplex in het
centrum van het schilderachtige, middeleeuwse stadje Neuerburg. Restaurant met 90 plaatsen, 13 barriere-vrije kamers
voor rolstoelgebruikers. Cafeteria, terras, vrijetijd- en zitruimtes,
grillhut, speelweide. Wellness met sauna en whirl- pools. 3 moderne vergaderruimtes met technische installaties. Bovendien
individueel wellness-aanbod.
Prijs Ü/f per persoon/dag (bad/douche/toilet) in eur
DZ
DZ v.a. 10 P.
HP
VP
42,50
35,50
6,50
11,50

c4
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Pension Beyerhof

P 

Beyerhof 1 | 54673 neuerburg
Tel. +49 6564/2225 | www.beyerhof.de

Vakantiehoeve neumühle

P 

Hotel Huis am Berg

regina Berg | 54636 altscheid/neumühle
Tel. +49 6527/207 | fax 8342 | neumuehle@freenet.de
www.ferienhof-neumuehle.de

Kapellenstr. 15 | 54668 Prümzurlay
Tel. +49 6523/9337633 | +49 160/91202274
www.haus-am-berg-prümzurlay.de

Afgeleg. ligging aan het Enztal-fietspad en aan de stadsrand
van Neuerburg. Comf. gastenkamer met ontbijtbuffet, W-Lan
gratis. Overdekt terras, tuin, avontuurlijk openlucht zwembad
200 m, wandelaars en fietsers welkom. Garage gratis.

Rustige, bosrijke omgeving, pony-rijden, speelplaats, tafeltennis, ligweide, BBQ-plaats, kamer met haard en kookhoek.
Koeien, pony‘s, pluimvee en aaibare hoeve-dieren.

Verzorgde huis, rustig gelegen. Familiar atmosfeer, ideaal uitgangspunkt voor touren langs de regio. Kamers met/zonder
balkon. Sat-TV, W-lan

Prijs Ü/f per persoon/dag (bad/douche/toilet) in eur
EZ
DZ
HP
VP
–
25–30
–
–

Prijs Ü/f per persoon/dag (bad/douche/toilet) in eur
EZ
DZ
HP
VP
32–40
25–33
–
–

Prijs Ü/f per persoon/dag (bad/douche/toilet) in eur
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 39
v.a. 39
–
–
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Ferienregion Felsenland Südeifel | Tel. +49 6525/933930

Hotel Garni „Ourtaler Hof“
Landhuis im Park
Im Kotnol 6 | 54668 Prümzurlay
Tel. +49 6523/558 | Fax 1470
info@landhaus-im-park.de
www.landhaus-im-park.de

E7
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Ourtalstr. 27 | 54675 Roth a.d. Our | Tel. +49 6566/218
burger@ourtaler-hof.de | www.ourtaler-hof.de
De villa is gelegen aan de rand van een klein aangelegd park
aan de oever van de Prüm, naast het Prümtalfietspad.
Alle kamers zijn uitgerust met voorzieningen (tv en w-lan), gedeeltelijk met balkon, terras, kinderbedje en -stoeltje. Er wordt
een gevarieerde, lekkere en verse keuken aangeboden. Menukeuze, arrangementen en all-in-aanbod. Vissen.
Leer onze gastvrijheid en het prachtige Felsenland van de ZuidEifel kennen en geniet u van beide.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 32
v.a. 32
18
–

Landhuis in het idyllisch Ourtal. Vianden (2 km). Ideaal uitgangspunt voor uitstappen. Biker-/motorriders welkom.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
DBZ
HP
voor groepen
v.a. 35
30
27,50
o.a.

B6
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Huis Wallstein
Familie Hösdorff | Bergstr. 23 | 54675 Wallendorf
Tel. +49 6566/432 | Fax 933606
wallstein@t-online.de | www.haus-wallstein.de
Midden in het hart van het Duits-Luxemburgse natuurpark ligt
ons familie-vriendlijk en familiair geleid hotel. Vanuit de rustige
ligging aan de zuidelijke helling geniet u van een prachtig panoramisch uitzicht op de vallei van de twee grensrivieren sûre
en Our. Beleef een prachtige landschap met een unieke flora
en fauna, die elke wandeling tot een belevenis laat worden.
Wij bieden individuele en op maat gemaakte groepsprogrammas en arrangementen het hele jaar door.
Spreekt u ons aan, wij adviseren u graag! Uw familie Hösdorff
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
45
35
14
–

C7
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Hotel-Restaurant
Hôtel Dimmer
Grenz-Wée 4 | L-9392 Wallendorf-Pont
Tel. 00352/836220 | Fax 869077
hdimmer@pt.lu | www.hoteldimmer.com
www.wanderhotel.lu

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
61–75
39–53
29
40

C7
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Aktief zijn in de vakantie, nieuwe vrienden leren kennen, dit zijn
de prioritaire wensen van onze vakantiegangers. Voila, we hebben het begrepen … Aan de rand van de Ardennen, midden in
het Duits-Luxemburgse natuurpark, nodigt ons charmant, familie
gerund hotel met „a la carte” restaurant uit om te blijven.
Direct aan het nieuwe Müllerthal-trail gelegen, biedt zich u een
betoverend landschap, dat heel indrukwekkend is omwille van
haar bizare rotsformaties, mysterieuse sleuven, charmante rivieren beekdalen en adembenemende vergezichten. Tussen de middeleeuwse plaatsen Vianden, Echternach, de Romeinse stad Trier
en de bierstad Bitburg biedt zich onder andere voor fietsers een
aansluiting aan het zeer ruime Duits-Luxemburgse fietswegennetwerk en uitgebreide mountain-bike routes.
Een stuk oorspronkelijke natuur, ver weg van de haast van de
tijd en toch in harmonie met de cultuur en beschaving. Onthaast
u bij ons!
Wij bieden onze gasten ter plaatse: Idyllisch gelegen particuliere
camping, aan de monding van de Our en de Sauer, Vakantiewoningen en gastenverblijf, Droogruimte voor wandelaars, fietsers
en motorrijders, Fiets-, cruiser-, chopper-, mountainbike verhuur
met voorstellen van routes, Verhuur van Nordic-walking-stokken
met voorstellen van routes, Kano en kajak verhuur (april–oktober), Wandelen zonder bagage (wij brengen uw bagage naar

Hotels | Pensions | Gastverblijfen

het volgende hotel van uw keuze in de regio), Wandelgids op
aanvraag tegen vergoeding, Zonneterras met zicht op de oever,
Fitnesscenter, solarium, tennisbaan, Wellnessbereik met tepidarium, hamam, sauna, voetwisselbad, belevenisdouches

Nieuw vanaf 2017
Overnachten in een historisch stationsgebouw „Charm hotel
Linn Prince Henri” met zijn stijlvolle ingerichte kamers.

WAGNER’S Grillstube
Landelijk restaurant
Geniet van de spreekwoordelijke Eifelse gastvrijheid in de onvervalste ambiente van ons landelijk restaurant. Wij verwennen u met stevige en (h)eerlijke kost uit de Eifel. Afzonderlijke ruimte voor groepen
van 30 personen. Grote zonnige terras voor 50 personen direct aan
de Prüm gelegen.

Südeifelbrennerei WAGNER
Uitgelezen brandewijnen
Uit de beste natuurproducten en met liefde voor detail ontstaan onze
edele fruitjenevers van uitstekende kwaliteit. Vanaf het inmengen
van het fruit over het destilleren tot het vullen van de flessen gebeuren alle bewerkingen in de huisstokerij Wagner.
Wij gidsen u graag door onze stokerij en tonen u waar de brandewijnen gemaakt worden. Gasten die wat geestrijke drank mee naar
huis willen nemen of cadeau doen, vinden in onze verkoopruimte
zeker hun gading.
Grillstube Wagner & Südeifelbrennerei Wagner | Hauptstr. 63 | 54666 Irrel | info@suedeifelbrennerei.de | www.grillstube-wagner.de | Tel. +49 6525/864 | Fax 932072
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ferIenreGIon feLSenLand SüdeIfeL | tel. +49 6525/933930
Huis rob
an der römischen Villa 7 | 54669 Bollendorf
Tel. +49 6526/205 | fax 929122
info@haus-rob.de | www.haus-rob.de
Gelegen aan de zuidhelling, panoramisch uitzicht op het vallei
van de Sauer.
Uitrusting:
6 vakantiewoningen, elk appartement heeft een afsluitbare
parkeerplaats.
Niet-roker-vakantiewoning.

2 personen vanaf € 65 | elke extra persoon € 5
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faBrYs apartmenthof
neuerburger str. 10 | 54669 Bollendorf
Tel. +49 6526/92780 | fax 927890
mail@fabrys.eu | www.fabrys.eu
Hofkomplex met 3 appartementengebouwen centraal en rustig in
het midden van het dorp.
Fiets- en wandelpaden in de directe omgeving.
Ontbijtbar, kegelbaan, gratis parkeerplaatsen, ligweide, speelplaats, klimrotsen, fietsverhuur, garage voor motorfietsen, indoorspeelruimte, wasruimte, tv, gratis WLAN-hotspot.

2-kamer appartement voor 2 personen:
vanaf € 52/nacht
3-kamer appartement voor 4 personen:
vanaf € 74/nacht
ontbijt: € 5,50/7,50/9,50/persoon

d7
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In het hooggebouw: lift, sauna, sonnebank, massage.

1-6

Alle appartementen met balkon.
Bakker, supermarkt, restaurants, apotheek en bank op loopafstand.

Huis Bonny
neuerburger str. 58 | 54669 Bollendorf
Tel. +49 6526/223 | +49 176/10109976
siegfried.bonny@t-online.de | www.haus-bonny.de

„Zur schönen aussicht“

f 

merlbacherstr. 3a | 54673 Berkoth
Tel./fax +49 6564/2600 | info@ferienlandhaus-hager.de
www.ferienlandhaus-hager.de
Beste wandelmogelijkheden in de mooie Zuid-Eifel, direct
voor de deur. Mooie vakantiewoningen met 2 slaapkamers,
ontbijt naar wens. 2 pers. kamer en ontbijt vanaf € 24.
Tot 2 personen € 40–43 | elke extra persoon € 6
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VakantIeWonInGen | VakantIehuIzen

· Appartement in een rustige locatie
· Panoramisch uitzicht op de zonnige kant
· Aan de rand van het dorp gelegen en liefdevol ingericht voor
2 personen
· Verhuur alleen maar aan niet-rokers en gasten zonder
huisdieren
· Separate ingang
· Eigen groot terras met zonnescherm
· Alle kosten in prijs inbegrepen, W-Lan gratis
· Bijkomend alleen maar de touristenbelasting
Verdere info‘s: www.haus-bonny.de
€ 45/dag | minimum-verblijf: 4 nachten
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info@felsenland-suedeifel.de | www.felsenland-suedeifel.de
Panorama Vakantiewoningen
An der Römischen Villa 9 + 9a | 54669 Bollendorf
Tel. +49 6526/931034
info@panorama-ferienwohnungen.com
www.panorama-ferienwohnungen.com
2 gezellige vakawon., schilderachtige ligging op de helling m.
buitengewoon zicht op het dal. Ned.-TV. Wij spreken nederlands.
Vakantiewoning 1: Aanvullend gasten-WC.
2 personen vanaf € 65 | vanaf 4 nachten

D7
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Gastenverblijf Mohnen

F 

Dianastr. 29 | 54669 Bollendorf-Weilerbach
Tel. +49 6526/400 | Fax 935000
erwin.mohnen@t-online.de
www.gaestehaus-mohnen-bollendorf.de

Vakantiewoning 2: Comf. boxspringbed (1,60 x 2 m), smart-TV.

Vakantiewoning, 2 slaapka., een extra comf. inrichting. Gelegen aan de zuidhelling aan de bosrand. Barbecuepaviljoen.

vanaf € 50/dag

2 pers. vanaf € 47 | 3 pers. € 63 | 4 pers. € 74/dag

D7
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Huis Hoffmann

Vakantiehuis Jegen

Im Beitberg 9 | 54669 Bollendorf | Tel. +49 6526/8409
theo-elfi.hoffmann@t-online.de
www.hoffmann-bollendorf.de

Auf dem Deich 11 | 54669 Bollendorf | Tel. +49 6526/364

F 
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Vakantiehuis „Hof Scheeben“
Martinstr. 2 | 54298 Eisenach/Eifel
Tel. +49 651/84487 | gather-herweg@t-online.de

Sep. ingang, rustige zuidhelling, panoramisch zicht op het
Sauertal en Luxemburg. 2 slaapka., sep. WC, woon-eetkamer,
vaatwasmachine, microgolf. Geen huisdieren.

Compleed gerenoveerd met comfortabele uitrusting aan de
zuidelijk berghelling. Panoramisch uitzicht op het vallei van
de Sauer. Geen huisdieren. Woonkamer met tv en radio. Eetkamer, nieuw compleed uitgeruste keuken, slaapkamer voor
2 personen. Balkon met zonnescherm.

Gerestaureerde boerderij met centrale verwarming. Gelijk
vloers: woonka., nieuwe keuken, hist. keuken (m. hout-kacheloven). Bovenverdieping: bad, 2 tweepersonenkamrs. Zolder: living met 2-3 slaapmogelijkh. Groene tuin, tuinmeubels.

2 personen vanaf € 40

2 personen vanaf € 55

2 pers. v.a. 2 Ü € 50/nacht | elke ex. pers. € 20/nacht
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Vakantiewoning in Eisenach/Eifel
Margaretenstr. 10
54298 Eisenach/Eifel
Tel. +49 6506/626 oder 910855
ja-sehr@t-online.de
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Brouwerijbezichtiging en tractorrit mogelijk!
Heel rustig gelegen aan de rand van het dorp dichtbij de grens
van Luxemburg. Woon-/slaapkamer met ingebouwde keuken,
bad met douche en WC, tv, compact-installatie, balkon 5 x 1,5 m.
Parkeerplaats bij het huis. Huisdieren zijn helaas niet toegestaan.
Op uw bezoek verheugen zich
Jakob en Monika Sehr.

F7
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2 personen € 26, vanaf 4 overnachtingen
€ 5/dag toeslag voor 2–3 overnachtingen
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Ferienregion Felsenland Südeifel | Tel. +49 6525/933930
Vakantiehuis Irreler Mühle F 
Talstr. 23 | 54666 Irrel
Tel. +49 6525/9346494 oder 93096
info@irreler-muehle.de
www.irreler-muehle.de
Vakantie, waar je je prettig voelt, omgeven van water en bos:
In de voormalige Irreler Mühle aan de Nims verwachten u vier
liefdevol en uitstekend uitgeruste, familievriendelijke vakantiewoningen.
Speciale aanbiedingen op aanvraag.
Het gelijkvloers appartement is barrierevrij ingericht.

Vakantiewoning Holsthum F 
Wolsfelder Str. 6 | 54668 Holsthum | Tel. +49 151/11625864
info@ferienwohnung-holsthum.de
www.ferienwohnung-holsthum.de

Bovendien: een gezelschap- en een seminarieruimte met
keuken.

Liefdevol, compleet en comfortabel ingericht vakantiewoning. Landelijk, rustig en idyllisch gelegen met goed herstel
tussen weide, bos en fruitbomen en hoptuin.

Tot 2 personen vanaf € 45, vanaf 3 overnachtingen

2 personen vanaf € 35
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Vakantiewoning Pilar

Huis Pelzer

Vakantiewoning Schönenberger

Dr. Erich Bauer
Karthausstr. 43 | 54666 Irrel
Tel. +49 6525/7272 of Fr. Altstädt (vervanging) 578

Elfriede Pelzer
Auf Omesen 36 | 54666 Irrel
Tel. +49 6525/402 | ee.pelzer@t-online.de
www.ferienwohnung-pelzer-irrel.de

Auf Omesen 32 | 54666 Irrel
Tel. +49 6525/886 | ch.schoenenberger@t-online.de
www.fewo-schoenenberger.de
www.irrel-tourist.de

Mooie vakantiewoning met tweep.k. en slaapbank in het
woonbereik, rustige locatie aan de rand van het dorp. Keuken
met vaatwasser. Dichtbij het bos met fiets- en wandelwegen.

Separate ingang, rustige ligging aan de rand van het dorp.
Dichtbij overdekt zwembad.

Gezellige vakantiewoning met sep. ingang in het paterre in
Rustige locatie aan de rand van het dorp.

2 personen vanaf € 40 | elke extra persoon € 5/dag

Vanaf € 30/dag, vanaf 4 Ü | elke extra persoon € 3

2 personen vanaf € 32, vanaf 4 Ü
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Vakantieboerderij Mertz F 

Gastenverblijf bij Schmetten

FeWo Orchideenwiese

Schlossstr. 8 | 54675 Körperich/Niedersgegen
Tel. +49 6566/407 | heinz.mertz@t-online.de
www.ferienwohnungen-mertz.de

Neu-Afrika-Str. 54 | 54675 Kruchten
Tel. +49 6566/618

Irreler Str. 15 | 54310 Menningen
Tel. +49 6525/93141 | terra-romana@web.de
www.ferienwohnung-orchideenwiese.de

F 

Hoeve met slotallures, direct aan de romantische Gaybach
gelegen. Ideale plaats voor ontspanning en voor natuurliefhebbers. Pony‘s, poezen en een hond.

Afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen en zich
thuis voelen! 4 slaapkamer, bad met douche/toilet, keuken
met magnetron, vaatwasmachine, tv, balkon, hof met grillplaats.

Rustig aan de rand van het dorp ligt deze compleet nieuw ingerichte woning tussen Echternach/Lux. en Irrel. Gelijkvloers,
afzonderlijke ingang, Echternach 5 km, Irrel 1 km.

Tot 2 personen € 45 | elke extra persoon € 7 v.a. 3 Ü

Prijs op aanvraag

Vanaf € 39/nacht

B6

80

bis 5

C6

130 bis 6

Vakantiewoningen | Vakantiehuizen

E7

50

2

info@felsenland-suedeifel.de | www.felsenland-suedeifel.de

„Altes Backhaus“
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FeWo Niederweis

F 

Laaschhof

F 

Ferienhof Weires | Dorfstr. 5 | 54673 Nasingen
Tel. +49 6564/2490 | altesbackhaus@gmx.de
www.backhaus-in-der-eifel.de

Hauptstr. 8 | 54668 Niederweis | Tel. +49 6568/93093
info@ferienwohnung-niederweis.de
www.ferienwohnung-niederweis.de

Beate Ledo | Kreuzstr. 4 | 54675 Nusbaum
Tel. +49 6522/319 | Fax 933841
ledo@laaschhof.de | www.laaschhof.de

Deze Eifel-typische hoeve van 1850, liefdevol gerestaureerd,
verenigt modernste wooncomfort met regionale bouwstijl. 4
smaakvol ingerichte woningen, wellness.

Een klein stukje Eifel-paradijs in het Rotsen-land Zuid-Eifel.
Ideaal uitgangspunt voor uitstappen naar Luxemburg, Echternach, Bit., Prüm en de Irreler watervallen. Sijn u onze gast!

Familievriendel., op een ca. 200 jaar oude boerderij aan de
rand van het dorp. Gezellige kamers P , v.a. € 27 (DZ).
Barbeque, producten van eig. boerderij. HP en VP mogelijk.

Tot 2 personen € 70–100 | elke extra persoon € 10/15

Tot 3 personen € 65

Tot 2 personen € 42–47 | elke extra persoon € 6
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Landhuis Burger

Ourtalblick

Gasthof „Bei Margret“

Ourtalstr. 6 | 54675 Roth a.d. Our
Tel. +49 6566/218 | Fax 1444
burger@ourtaler-hof.de | www.ourtaler-hof.de

Ourtalstr. 71 | 54675 Roth an der Our
Tel. +49 6566/8778 | bernie.schaefer@t-online.de

Margret Hecker-Pax | Hauptstr. 2 | 54675 Sinspelt
Tel. +49 6522/344 | Fax 343
info@pension-margret.de | www.pension-margret.de

Weldoende gemoedelijke rust, ontspannen in kwalitatief
hoogwaardig ingerichte gastenka./2 personen- appartementen. Ontbijt mogelijk in het 100m verder gelegen Ourtaler Hof.
Prijs op aanvraag

B6
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Gezellige vakantiehuis aan de zuidelijk berghelling in het
Ourtal gelegen, 2 km van Vianden, dichtbij luxemburgischen
Schweiz met veel wandelwegen.
Tot 2 personen vanaf € 50/Ü
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Vakantiehuis in landhuisstijl, centraal gelegen. Aangrenzend
pension, 5 kamers m. Du/WC. Hobbyboerderij. Wandelingen
en traktorritten. Gekwalificeerd bedrijf. NK na gebruik.
Tot 4 personen € 50–82 | vanaf 3 overnachtingen

C5
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Slot Weilerbach

Vak.-hoeve Hesels F  (tot 4 p.)
Markus Hesels | Michelbachstr. 4 | 54636 Weidingen
Tel. +49 6527/560 | Fax 932022
heselsm@aol.com | www.ferienhofhesels.de
Dorpsrand gelegen, dicht bij het bos. Geschikt v. families met
kinderen. Zithoekjes en paviljoen. Aparte ingang. Boerderij
knuffeldieren. Gekwalificeerd bedrijf, meewerken mogelijk.
Tot 4 personen € 45 | elke extra persoon € 5
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Ferienregion Felsenland Südeifel | Tel. +49 6525/933930

Jeugd- en vrije tijd-plaats Fischbach
P. Schuster | Talstr. 2 | 54675 Fischbach-Oberraden
Tel. +49 6564/4530 | Fax 930823 | www.jfs-fischbach.de
Zelfverzorger-huis voor schoolklassen, verenigingen en andere groepen. Het hoofdhuis: grote vrijetijdsruimte, 2 gescheiden
was-ruimtes, grote keuken met gastronomie-apparatuur, 2
begeleider-ruimtes met slaapplaats voor ca. 10 personen. 2
grote slaapzalen met 2 begeleider-ruimtes in het overnachtingsgebouw. In de 2 blokhutten kunnen telkens 12 personen ondergebracht worden. De totale inrichting biedt plaats aan ca 120

personen. Er is rijkelijk plaats voor extra tenten op het domein.
Wasmachine, droogkast, telefoon, disco-installatie (te huur),
satelliet: TV/projector, satelliet-ontvanger meebrengen! NK na
gebruik.
Overnachting per persoon € 4,50
Vanaf 100 personen € 4

C4
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Natuurervaringscamp Ernzen
Weilerbacher Str. | 54668 Ernzen
Reservering: Natuurparkcentrum Teufelsschlucht
Tel. +49 6525/93393-20 | www.teufelsschlucht.de
Groepsaccomod. m. 7 verw. blokhutten op gr. weideland
dicht bij het bos. 2 keukens, recreatiezaal, dagelijks kost, belevenis-prog. Pakketten v. schoolreizen, meerdagse tochten.
Vanaf € 45/hut en dag

E7
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Bos-jeugdcamp Irrel
Inlichting en boeking:
Norbert Thünemann | Büchelstr. 4 | 54666 Irrel
Tel. + 49 6525/932555 | Fax 932559
thuenemann-irrel@t-online.de | www.suedeifelinfo.de
of Tourist-Info | Tel. +49 6525/500

E7
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Het luchtkuuroord Irrel, in het heel romantische zuidelijke
Prümdal gelegen, biedt ontspannen verblijf en een prachtige
bos- en rotsachtig landschap.
„Irrel is menselijk” – natuur puur ervaren.
7 slaaphutten met elk 7 bedden, een mooie kampeerplaats
met vuurplaats en een keukenhut met overdekte „Lange Tafel”
bieden, omgeven door uitgebreide gemengde en loofbossen,
de ideale omstandigheden voor jeugdrecreatie en vakantiekampen.
Een grote tentplaats aan de oever van de Prüm nodigt uit tot
groepsreizen en vrijetijdsplezier.
Prüm fietspad

Jeugd- en groepsaccommodaties

info@felsenland-suedeifel.de | www.felsenland-suedeifel.de

Jeugdtenplaats Ferschweiler
Locatie:

Aanbiedingen in de omgeving van 8

· mooie en rustige ligging

km:

· waterdoorlatende ondergrond

· Natuurparkcentrum Teufelsschlucht en

· aan twee kanten van bos omgeven

	Dinosaurierpark

· Toilettes met separate wasruimtes
· Inrichting geschikt voor gehandi-

Ortsbürgermeister Rudolf Schmitt
Tel. +49 6523/1454

brück en Bollendorf
· Overdekt zwembaden in Irrel, Echternach en Bollendorf

Ferschweiler
Ringstr. 10 | 54668 Ferschweiler

· Buitenzwembaden in EchternacherUitrusting:

Gemeentebestuur

info@ferschweiler.de
www.ferschweiler.de

· Watervallen van de Prüm

Aanspreekpartner: Frau Brück

· Recreatiezaal voor 50–60 personen

· Ultralicht-vliegveld Ernzen

Spreekuur:

· Bezettingsgraad 400–500 personen

· Westwallmuseum

dinsdag + donderdag 10–12 Uhr

· Speelplaats

· Kastelen en burchten

capten

· 2 separate keukens

Recreatieoord Ferschweiler
In Ferschweiler bent u in het centrum van het Duits-Luxemburgse natuurpark. Voor alle kenners van de vroegste geschiedenis in
ons land is het „Ferschweiler Plateau” al lang een begrip, vooral omwille van de vele stenen getuigen uit voorchristelijke tijd.
Middenin dit plateau, van wiens rotsbastions steile berghellingen in de rivierdalen van alle kanten schuin aflopen, ligt in een beschutte inzinking het recreatieoord Ferschweiler. De gast kan hier veel rust en ontspanning verwachten, maar ook gezelligheid op
lokale feesten en kuur-concerten, bij het paardrijden en bij koetstochten. Vanaf het plateau kan men gemakkelijk het uitgestrekte
netwerk van wandelpaden (ca. 70 km) van het Duits-Luxemburgs natuurpark bereiken. In de diepe uitgestrekte bossen heeft men
bij alle wandelingen ontmoetingen met de geschiedenis. De overblijfsels van de voormalige Fliehburgen (heel vroege burchten)
zoals Niederburg en Wikingerburg getuigen van de weerbaarheid van de keltische Treverers, die vroeger hier gevestigd waren. Nog
ouder zijn de menhirs uit het Neolithicum.

Camping | Jeugdaccommodaties
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Ferienregion Felsenland Südeifel | Tel. +49 6525/933930

Hofstr. 19 | 54666 Irrel
Tel. +49 6525/510
info@camping-suedeifel.de
www.camping-suedeifel.de
7=6 | 14=12 | 21=18

E7

Camping Altschmiede

HHHH

Familie Richard
54669 Bollendorf | Tel. +49 6526/375 | Fax 1330
info@camping-altschmiede.de
www.camping-altschmiede.de

Vakantiehuizen: vanaf € 60 (2–6 pers./2–4 pers.)
Verdere prijsofferten vindt u onder
www.camping-altschmiede.de
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Camping

- Camping direct aan de Prüm
- in het luchtkuuroord Irrel
- rustige, centrale ligging
- vlakke ondergrond
- W-lan beschikbaar op alle plaatsen
- mogelijkheden om te hengelen vlakbij de camping
- nieuwe sanitair met babybad
- kinderboerderij (ezels, konijnen, cavias en kippen)
- paarden
- Huifkar-tochten mogelijk.
- fiets- en wandelpaden direct vanaf de camping

· Camping
· verwarmd openluchtzwembad met 3
waterglijbanen
· Vakantiehuisverhuur, wasmachine
· Kanoverhuur
· Bistro bij het openluchtzwembad
· Snackbar
· Restaurant
· Winkel
· Kinderspeelplaats
· Boerderij met branderij
Wij verheugen ons op uw bezoek!

info@felsenland-suedeifel.de | www.felsenland-suedeifel.de

e7

Recreatieoord Echternacherbrück

Een juweeltje van het aanbod in het Duits-Luxemburgse natuurpark, maar wel een met de grootste voordelen, omdat Echternach/
Luxemburg met zijn wereldberoemde spring-processie op dinsdag na Pinksteren, direct naast ons ligt. Ook zonder auto kan men
binnen enkele minuten in het centrum van Echternach zijn. Echternacherbrück ligt midden in een prachtige landschap, voor
natuurliefhebbers een paradijs – en heel dichtbij het „Luxemburgs Zwitserland”.
Prospectussen en informaties: Verkehrsverein Echternacherbrück 54668 Echternacherbrück | Tel. +49 6525/93153 | Fax 93155

De camping (eigendom van de gemeente) strekt zich 1000 m langs de sûre uit, uitgerust met moderne sanitaire voorzieningen.
De camping beschikt over een modern buitenzwembad met grote ligweide en een kiosk voor verfrissingen en snacks. Minigolf,
tennis, sportvliegen, kano varen, kegelen, fietsen, wandelpaden en nog veel meer vindt u in de buurt. Ontspan u in het aangenaam
klimaat en beleef ons prachtig vakantiegebied in de Zuid-Eifel.
Komt ons toch eens bezoeken – wij verheugen ons!
CAMPINGPLATZ ECHTERNACHERBRÜCK Mindener Str. 18 | 54668 Echternacherbrück | Tel. +49 6525/340 | Fax 93155
info@echternacherbrueck.de | www.echternacherbrueck.de

camPInG
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· Wandelhutten Comfort Plus
· nieuwe, modern vakantiewoning
· mobiel-homes
· te huren woonwagens
· gastenkamers
· W-Lan
· comfortabele standplaatsen

B6
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Uferstr. 17 | 54675 Gentingen
Tel. +49 6566/352
info@eifelidyll.de | www.eifelidyll.de

Eifelcamping Reles-Mühle
Kapellenweg 3 | 54675 Körperich-Obersgegen
Tel. +49 6566/1465 | info@eifelcamping.com
www.eifelcamping.com
Geniet met ons van de vakantie en ontspanning puur! Vakantiepret met de hele familie in de heerlijke ongerepte natuur.
Ontdek burchten, kastelen en musea. Wandel- en fietstoeren
direct aan de camping. De heerlijke ligging langs de „Gaybach”
met inkoopmogelijkheden in de onmiddellijke nabijheid evenals het aangrenzende Luxemburg wachten op u.
Overtuig uzelf van de aangename ambiente van onze locatie.
Uschi & Ede met zoon Alexander heten u hartelijk welkom.
Volwassenen € 3,50 | Kinderen 2–14 jaar € 3
Caravan € 3,50 | Camper € 5
Grote tent € 3,50 | Klein tent € 2,50 | Auto € 3,50
Motorrijders € 3 | Hond € 2 | Electriciteit a. KWh € 0,50

B6

Camping

info@felsenland-suedeifel.de | www.felsenland-suedeifel.de
Gaytal Camping

Ourtalschleife

familie Back | Gaytalstr. 2 | 54675 Körperich
Tel. +49 6566/1472 | camping.back@t-online.de
www.camping-koerperich.de
Aan de Luxemburgse grens, in het Duits-Luxemburgs Natuurpark. 200 plaatsen voor toeristen en sta-caravans.
Aanbevolen van ADAC en ANWB.
In de onmiddellijke omgeving van verwarmd zwembad. Heel
het jaar geopend.
Camping-herberg met restaurant voor onze campinggasten (35
plaatsen binnen, 35 plaatsen buiten). In het seizoen doorlopend snacks.
WiFi gratis.
staanplaatsen € 5,50/Ü | Volwassenen € 3,50/Ü
Kinderen € 2/Ü | Hond € 2/Ü | electriciteit € 2,50/Ü

B6
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Vakantiestreek oMgeVing trier
en het BuurLanD LuXeMBurg
Ingebed in de uitlopers van de Zuid-Eifel en omkaderd van de rivierdalen van Moezel, Kyll en Sure,
ligt het vakantiegebied „Trier-Land“ en het nabij gelegen Luxemburg.
Fietsers en wandelaars komen hier volop aan hun trekken. De mooie rivierlandschappen lenen zich
uitstekend om te fietsen, of het nu met sportieve ambitie is, of om van de natuur te genieten, er is
voor elk wat wils. Een goed uitgebouwd wandelwegennet verbindt de regio’s van Eifel, Moezel en
Luxemburg. De streek-en rond-wandelwegen leiden door diepe kloven, hoge wijnbergen en indrukwekkende wouden.
De nabijheid van Trier en het Groot Hertogdom Luxemburg maakt het „Trierer Land” ook aantrekkelijk voor cultuur- en shopping-fans. Op uw tocht door de streek ontdekt u weer getuigen uit verschillende eeuwen, in Igel bijvoorbeeld een Romeinse grafzuil (Igeler Säule-UNESCO werelderfgoed), in
Kordel de ruine van de burcht Ramstein of een kleine Romeinse groeve bij Butzweiler.

Uw brug naar Vakantieland

Gemoedelijk en gezellig gaat het eraan toe in de idyllische dorpjes met ontelbare dorp- en wijnfees-

DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE
ToURIST-INFoRMATIoN
Moselstr. 1 | 54308 Langsur
Tel. +49 6501/602666
Fax +49 6501/605984
info@lux-trier.info | www.lux-trier.info

ten, concerten, tentoonstellingen en optredens van plaatselijke en internationale kunstenaars.

DEN
EXCURSIES EN BEZIENSWAARDIGHE
• Genoveva- en Klausengrot,
• romeinse grafsteen „Igeler Säule“,
bosgebied Kordel/Butzweiler
Igel
• gevonden Keltischer Glasovens,
• Grutenhauschen, gereconstrueerHochmark Kordel
de graftempel, Igeler wijnbergen
• Gallo-Romeinse begraafplaats in
• Hermenanlage in Welschbillig
Weiler bos tussen Mertert en Lellig (L)
• overblijfselen van de romeinse
• park Mertert (L)
muur in Butzweiler en Zemmer
• aquarium Wasserbillig (L)
• Romeinse kopermijn tussen
• vlindertuin Grevenmacher (L)
Kordel en Butzweiler
• burcht Ramstein bij Kordel

openingstijden:
April tot oktober
Maandag tot Frijdag: 9 tot 17 uur
Zaterdag + Feestdag: 10 tot 14 uur
Zondag: gesloten
November tot Maart
Maandag tot Frijdag: 10 tot 16 uur
Zaterdag, Zondag + Feestdag: gesloten

info@lux-trier.info | www.lux-trier.info
★★★ S

Trierer Str. 41 | 54298 Trier-Igel
Tel. +49 6501/9261-0 | Fax 9261-40
info@igelersaeule.de | www.igelersaeule.de
Liefdevol ingericht hotel direct aan de stadgrens van Trier onder
familiale leiding. Niet ver van het Moezel-fietspad en van de
grens naar Luxemburg hebt u het ideale uitgangspunt voor uw
tochten in het gewest. Directe stadsbus-verbinding (om de 20
min. naar de binnenstad) en centraal gelegen tussen Moezel,
Saar en Eifel.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
49–85
47,50–60
20
25
75
g
9/10

★★ S

Kreuzfeld 1 | 54306 Kordel
Tel. +49 6505/9140-0 | Fax 9140-40
info@hotelneyses.de | www.hotelneyses.de

Stap binnen in de warme sfeer van een familiehotel met restaurant.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 47
v.a. 32
20
35

h7
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Kom als gast, kom terug als een vriend van de familie.
Direct aan Eifelsteig en aan de Kylltal-fietsweg.
Onze culinaire gasten genieten zeer graag van ons geliefde
verwen-pension (feestelijk, seizoen-gebonden 4 gangen menu).
Huisdieren op aanvraag.
Het hele jaar interessante all-in-prijzen en evenementen.

Gastvrij particulier pension op een rustige locatie met een familiale sfeer in het idyllische Kylltal.
Ideaal uitgangspunt voor iedereen, die ontspanning zoekt, actieve vakantiegangers, wandelaars en fietsers. Een uitgebreid
ontbijt.
Gezellig restaurant, gelegen aan Kylltal-fietsweg en Eifelsteig,
traditionele keuken, terras.
Bij ons kunt u de hele dag en avond in een gezellige ronde
doorbrengen.

Pension – gastverblijf
Gertrud Reichert
Hauptstr. 19–20 | 54306 Kordel
Tel. +49 6505/1757
pension-gasthaus.reichert@t-online.de

Speciale arrangementen voor langere verblijven (vanaf 4 overnachting) en assemblage bedrijf.

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
30–35
31–38
v.a. 16
op aanvr.

h7
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Hotel Restaurant Burg Ramstein
Fam. Moll | 54306 Kordel | Tel. +49 6505/1735 | Fax 1784
burgramstein@aol.com | www.burg-ramstein.de
Midden de bossen, behaaglijke ruimtes, zonnig terras,
burchttuin, moderne bondskegelbaan. Direct aan Kylltalfietspad, Eifelsteig en Romeinse pad gelegen. Niet-rokerskamer, Vergader-/feestzalen, ligweide.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
45
35
18
–

h7
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hoteLs | Pensions | gastenVerBLiJFen
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46

Deutsch-LuXeMBurgische tourist-inForMation | tel. +49 6501/602666
Johannishof
Trierer Str. 24 | 54308 Langsur-Mesenich
Tel. +49 6501/92339-0 | Fax 92339-16
info@johannishof.eu | www.johannishof.eu
Wijngaard | wijn-cafe | restaurant | gastenverblijf
Op onze wijngoedhof is er een enthousiaste bedrijvigheid. Drie
generaties nemen de tijd, om u met de geheimen van de Sauer
en de Moezel vertrouwd te maken.
Duik in in de aromarijke wereld van het wijngoed Johannishof.
Keuze tussen 4 standaardkamers, 2 appartementen en 14
„wijnzinnige” comfortkamers.

Freilichtmuseum

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
47–90
32–60
–
–

F9

Roscheider Hof
roscheider hof 1
54329 konz
tel. +49 6501/92710
info@roscheiderhof.de
www.roscheiderhof.de

40

Landgasthuis

Brückenstr. 4 | 54310 Ralingen
Tel. +49 6585/537
Ralinger.Hof@online.de
www.ralinger-hof.de
Bezoek onze nieuw ingerichte hotelkamers en beleef een ontspannende vakantie in een uniek natuurlandschap.
Creatieve, afwisseling-rijke keuken. Zonnige terrassen met uitzicht op het stuwmeer – wandel- en fietspaden direct bij het
hotel.

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 48
v.a. 35
18
–

F8
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Intern. ontmoetings- en
educatiecentrum voor de jeugd
Gastenverblijf Eifelblick
Trägerberg 20
54298 Welschbillig
Tel. +49 6506/99026 | Fax 99027
Haus-Eifelblick@t-online.de
www.jgh-eifelblick.de

Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
29–40
24–35
9–14
14–23

g7

180

Modern huis in een bosrijke hoogteligging (400 meter b. zeesp.)
omgeven van een 45.000 qm parkachtig terrein. Het gastenverblijf 30 tweepersoonskamers en kamers met meerdere bedden
(sommige met hotel-comfort of geschikt voor Minder-Validen).
Talrijke gezelschaps- en vergaderzalen van 15 tot 240 personen
(goede media techniek).
Goede en redelijk geprijsde keuken, met veel eigen biologische
produkten – maar ook zelfverzorging voor groepen tot 150 personen mogelijk. Barbecuehut, dubbel-kegelbaan en een groot
sport- en speelterrein, internet cafe. Bijzonder geschickt voor
schoolreisjes, vrije tijden, firmatrainings, club uitstapjes, koor- en
orkestrepetities en dergelijke.

hoteLs | Pensions | gastenVerBLiJFen

Pension-gastverblijf Zur Windmühle
An der Windmühle 16 | 54298 Welschbillig
Tel. +49 6506/8404
Herberg voor pelgrims (met pelgrimsstempel) met een gezellig cafe, moderne, onlangs genoveerde tweep.k. en eenp.k.
Tussen Trier en Bitburg gelegen, dichtbij Luxemburg (6 km)
en Echternach. Veelomvattend ontbijt, biertuin, danscafe.
Prijs Ü/F per persoon/dag (bad/douche/toilet) in EUR
EZ
DZ
HP
VP
v.a. 30
v.a. 30
–
–

g7
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info@lux-trier.info | www.lux-trier.info
3 comf. vakantiewoningen, gelegen aan de bosrand.
Ligweide, bbc-en mogelijk. Speelmogelijkheid dichtbij.
Kleines Gedankenspiel F :
zol. verd., ingericht: grote woonkamer met eethoek en zitje (dub.
slaapbank), kleine slaapkamer met dub. slaapbank; droger; dou/
WC; zuid-balkon, Pergola.

Vakantiewoningen Gedankenspiel
Monika Walter
Schauinsland 43 | 54298 Igel
Tel. +49 6501/16256 | www.fewogedankenspiel.com

G
9/10

45-92

2-5

Mittleres Gedankenspiel:
Voor rolstoelgebruikers op de benedenverdieping, barriere-vrije
parking. Volledig ingericht: grote woonkamer met zitgroep, grotere tussenruimte met dubb. slaapbank,1 2 pers. kamer (Seniorenbed 2x1 pers. bed mogelijk). Barriere-vrije douche/WC, eethoek,
wasdroger, overdekte zuid-terras en open ruimte.
woonkamer Großes Gedankenspiel
Großes Gedankenspiel F:
part. in buurthuis, barrière-arm. Volledig ingericht: grote woonkamer met zitje + dub. slaapbank, balkon met trap naar de tuin, 1
dakkamer, 1 kamer met dub. slaapbank/stapelbed; grote eetkamer met dub. slaapbank, droger; bad/WC.
We speak English. On parle français.
Bij lichamelijke beperking gelieve indien gewenst meer info in
te winnen.

Kleines Gedankenspiel: vanaf 2 personen € 42–54
Mittleres Gedankenspiel: vanaf 2 personen € 45–59
Großes Gedankenspiel: vanaf 2 personen € 54–72

Vakantiewoning Rosemarie Erasme

Vakantiewoning Peter Mehliß F 

Vakantiewoning Zimmer

Am Hang 8 | 54306 Kordel
Tel. +49 6505/910404 | Fax 910448
Rosemarie-Erasme@t-online.de
www.ferienwohnung-erasme.de

Unterm Möhnerberg 37 | 54306 Kordel
Tel. +49 6505/8015 | Fax 952442
Peter.Mehliss@t-online.de
www.ferienwohnung-mehliss.de

30, Syrdallstrooss | L-6850 Manternach
Tel. 00352/710181 | Fax 710896
www.steckemillen.lu | mzimmer1@pt.lu

Rustige woonwijk, comf.-vak.won., gr. woon-slaapka. Direct
bij de Eifelsteig, buitenzwembad in het dorp, dichtbij station.

Comfortabele, goed uitgeruste, rustige locatie, prachtig pano
ramisch uitzicht. Tweep.k., slaapmogelijkheid in de woonka.

2 vakwon in het mooie Syr’tal, direct aan het bos gelegen.
Veel Speelmogelijkheden voor kinderen. Verbouwde schuur
voor indoor-activiteiten (tafeltennis, kicker, billard). Feestzaal.

2 personen € 45

2 pers. € 40 | week € 220 | elke extra persoon € 10

€ 375–400/week

H7
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Am Schneidersberg

H7

55

3-4

E10

60-100

2-7

Vakantiehuis „Haanzenhof“

Vakantiewoning Weber

Igeler Str. 24 | 54311 Trierweiler-Fusenich
Tel. +49 651/9929084 | ferring.katja@gmail.com

Ringstr. 7 | 54313 Zemmer-Rodt
Tel. +49 6580/8692 | hedi-weber@t-online.de

Lichte, vriendelijk FeWo. Ontspanning vaan de eerste minuut.
Rustig gelegen aan de dorpsr.,TR (10 km), kinderen welkom.
Uitspannen, wat cultuur genieten en in de natuur bewegen.

Liefdevol gerestaureerde boerderij (1812) met vele bewaard
gebleven details. Gelijkvloers: 1x1pers.kmr, dou/wc, open
keuken, hist. zitk. met open haard; Boven: 2x2 pers.kmr, 1x1
pers.kmr, bad/dou/wc; zolder: woonkmr, seminarieruimte.

Gezellige vakantiewoning in een rustige ligging aan de rand
van de plaats, 1. verdieping, tot 3 personen, 2 slaapkamers,
woon/eetkamer. Gelegen aan de wandelpaden van de Eifelsteig en van het nordic-walking-parcours „Fidei”. Trier 20km.

2 personen vanaf € 38

2 personen vanaf € 60 | elke extra persoon € 20

2 personen vanaf € 36

F 

Schneidersberg 6 | 54311 Trierweiler | Familie Kröger
Tel. +49 651/84640 | info@urlaub-bei-kroegers.de
www.urlaub-bei-kroegers.de

H7

42

2-4

F9

130

2-6

H7
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2-3

Vakantiewoningen | Vakantiehuizen
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Deutsch-LuXeMBurgische tourist-inForMation | tel. +49 6501/602666

Camping
Alter Bahnhof Metzdorf
Uferstr. 42 | 54308 Langsur-Metzdorf
Tel. +49 6501/12626 | www.camping-metzdorf.de
Het hele jaar open. Staanplaatsen direct aan de Sauer. Caravans en kamers te huur van begin april tot eind oktober.
Restaurant, terras, avonturenspeelplaats, Boccia-baan, barriere-vrije sanitaireruimte. Vissers welkom!

Camping Mertert

Stokerij Kelterei Bohrshof

Camping du Parc Mertert
31, rue du Parc | L-6684 Mertert
Tel. 00352/748174

Familie Bohr
Bohrshof | 54298 Welschbillig
Tel. +49 6506/202 | Fax 8617 | www.bohrshof.de

Camping categorie 1
Camping seizoen van 15.04. tot 15.10.

Bezoek en bezichtig onze boerderij! Proeflokaal, verkoopruimte, 30 zelfs gemaakte klare brandwijnen en likeuren, viez
(cider), appelsap, ciderazijn. U vindt bij ons locale produkten,
die sinds lange tijd in onze streek geproduceerd worden. Zoals b.v. Viez, die u in flessen gevuld of in andere verpakkingen
vers van het vat te kopen bekomt.

F9
e10

Camping Schützwiese
Wasserbillig
8, rue de la sure | L-6649 Wasserbillig
Tel. 00352/740543 | Fax 26714203
info@camping-wasserbillig.lu
www.camping-wasserbillig.lu

Heerlijk, rustig, romantisch en goed onderhouden complex, direct
aan de grensrivier sûre.
Talrijke mogelijkheden voor excursies, b.v. naar Luxemburg-stad,
Saarburg, Trier, Echternach.
5 minutjes te voet tot het station.
Fietswegen naar Trier, echternach en Saarburg.

e/F
10

Vooraf gereserveerd, is een gezellige brandwijn- of likeurproeverij met snack mogelijk.

WiFi, wandelpaden.
Vakantiecampers welkom, schone sanitaire voorzieningen
(barriere-vrij), lounge.
Mogelijkheden om te vissen, jeu de boules-baan, kinderspeeltuin, inkopen in de directe omgeving, maar ook tennisbanen en
fietsverhuur. Openluchttzwembad op 6 km.
In COSMOS en DCC
Heel het jaar geopend!

caMPing

eVeneMenten

Evenementen 2017
 17. tot 19. maart | Beda-Markt | Bitburg
 april tot oktober | elke zaterdag

 16. juli | Fietsdag Kylltal Aktiv
tussen Kyllburg en Gerolstein-Lissingen

Rondleiding Schloss Malberg | Malberg

 29. juli | Braderie Bitburg | Bitburg

 2. april | Lente markt | Irrel

 23. tot 27. augustus | Wandelweek Trier-Land

 16. april | Traditioneel Eierlage | Bollendorf, Echternacherbrück,

 2. tot 3. september | Pruimenfeest met boeren- en

Geichlingen, Neuerburg en Utscheid

 12. mei | 200 jaar Bitburger – feestelijke plechtigheid
 21. mei | Dag van het Natuurpark | Daleiden
 25. tot 28. mei | Mussen feest | Wasserbillig
 3. tot 4. juni | Wolsfelder Bergrennen (autoraces) | Wolsfeld
 4. juni | Fietsdag Nim(m)s Rad (pak des fiets!)
tussen Rittersdorf en Rommersheim

ambachtenmarkt | Geichlingen

 2. tot 3. september | Bitburger autofestival,
„Gäßestrepper“feest en Bitburg Classic | Bitburg

 3. september | Vrolijk Prümtal autovrije fietszondag |
tussen Waxweiler en Olzheim

 11. september | Braderie | Wasserbillig
 16. tot 17. september | Appelfeest | Bollendorf

 11. juni | Eifel-marathon | Waxweiler

 17. september | 200 jaar Bitburger – jubileums-feest

 18. juni | Fietsdag „Südeifel-Tour“

 1. oktober | Boerenmarkt | Waxweiler

25 km autovrije tussen Arzfeld, Neuerburg en Ernzen

 25. juni tot 4. september | elke vrijdag
dans en folklore | Markt en Neuerburg

 4. tot 8. oktober | Wandelweek Südeifel
 8. oktober | Bitburger Boerenmarkt | Bitburg
 17. november | Live Café | Mertert/Wasserbillig

 2. juli | Origineel Eifelse Rommelmarkt | Roth a. d. Our

 25. tot 26. november | Kerstmarkt | Dudeldorf

 juli tot augustus | elke woensdag

 25. tot 26. november | Kerstmarkt | Neuerburg

Summer Jazz in de Bedagarten | Bitburg

 7. tot 10. juli | Internationaal folklorefestival | Bitburg

 beginning december | Kerstmarkt | Bitburg
 9. tot 10. december | Kerstmarkt | Irrel

Fietsdag Nim(m)s Rad

Kerstmarkt Dudeldorf

Internationaal
folklorefestival
Bitburg

Rommelmarkt in Roth an

Wandelweek

 Vakantieregio Arzfeld
 Vakantieregio Bitburger Land
 Vakantieregio Felsenland Südeifel

 Vakantiestreek Trier-Land und das benachbarte Luxemburg
 In de hele regio

der Our
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Attracties

Devonium Waxweiler | D2
Het „Devonium Waxweiler” is een geo-toeristisch highlight, dat men nergens anders in Duitsland vindt. Het museum verbindt op unieke wijze de tijd voor 400 miljoen
jaar (geologisch: Devon-tijd) met de huidige tijd. In het
„Devonium” worden fossielen, vroegere planten uit de
steengroeve Köppen bij Waxweiler, getoond, maar ook
nu nog levende planten uit het Devon-tijdperk, zoals
mossen,varens en gewassen uit de Wolfsklauwfamilie.
Deze plantensoorten zijn alle te vinden op vochtige plaatsen in het natuurpark Zuid-Eifel.
Contact: Haus des Gastes
Hauptstr. 28 | 54649 Waxweiler
Tel. +49 6554/811
www.devonium.de

Eifelpark Gondorf | G5
De natuur beleven,een onbezorgde dag met de familie
doorbrengen, daarbij spelenderwijs iets over fauna en
flora leren en een heleboel plezier hebben op de kermis
attracties, dit alles wacht op de bezoeker van het Eifelpark Gondorf.
Op het grote domein kunnen beren, wolven, lynxen,
steenbokken en vele andere in het wild levende dieren
geobserveerd worden. Met de Eifel-coaster kan men een
pittige rit in het dal ondernemen en in de zweefmolen
de wind om de oren laten suizen. Highlights voor de
kleintjes zijn het glijbaan-paradijs, de nieuwe familieachtbaan, avontuurlijke speeltuinen, autoscooters en nog
veel meer. Een bijzondere belevenis is het bezoek aan de
roofvogel-vliegshow, het voederen van de dieren en boeiende amusementsshows.
Weißstr. 12 | 54647 Gondorf
Tel. +49 6565/9566-0
www.eifelpark.com

De historische stad Neuerburg | C4
Het stadje Neuerburg is één van de historische centra in
de West-Eifel. De ligging van het dorp, diep in het dal van
de Emz, waar de parochiekerk, de torens, het leenhuis
en de machtige burcht er bovenuit torenen, is buitengewoon schilderachtig. Hier komt men overal waar men
gaat of staat geschiedenis tegen. De burcht, naamgever
aan de stad Neuerburg, werd in de middeleeuwen tot
een versterkte vesting uitgebouwd. Dat werd uiteindelijk
zijn ondergang, daar de Fransen hem in de 17de eeuw
tot ontploffing brachten. De toegangspoort en het paleis
bleven bewoonbaar; tegenwoordig is daar de jeugdherberg in onder gebracht. Voor de ruïne ligt het terrein van
de voorburcht met de laatgotische parochiekerk van de
zogenoemde Kleine Burcht. Dit bevallige gebouwtje met
het trappen-torentje is het voormalige „Vogthaus” uit de
17de eeuw. Dit en nog vele andere bezienswaardigheden
kan men ontdekken als men een wandeling maakt door
de stad.Dé tip voor iedereen die in de stad en haar omgeving uitgebreid willen wandelen; De Neuer-Burg-Weg,
één van de premium-routes van het Natur-Wanderparkdelux, leidt u naar een stevige rondwandeling van 13 km
over rotsige paden rond Neuerburg.
www.neuerburg-eifel.de

Cascade Erlebnisbad met Saunawelt | F5

Teufelsschlucht met Natuurparkcentrum | D7

Of het zomer of winter is, speelt in het CASCADE-avonturenbad met sauna geen enkele rol. Spanning en actie is
er in het avonturenbad met zijn wild- water-baan, watervallen, waterkanonnen, met zijn steile wandglijbaan en
klimnetten, alom. Glijplezier beleef je in de 55 m lange
buisglijbaan. In het plons-bad kan je heerlijk stoeien.
Wie actief zijn zwemconditie wil verbeteren, staat een 25
m-zwembassin met een 3 en 1 m-hoge springtoren. In
de zomer gaat het vanzelfsprekend naar het open-luchtzwembad met een 50 m bad, een 5 m springplank, een
niet-zwemmer- en plons-bad. Voor de gezondheid en
het wellness-gevoel maakt men gebruik van de saunaaccommodatie met een grote eerste klasse-sauna met
speciale etherische oliën. Voor de afkoeling- en rustfase
staan douches, een koud-waterbekken binnen en buiten
ter beschikking, evenals een verwarmd ligbad en een
relax-ruimte.

Een magisch rotslandschap: Ten gevolge van een geweldige rotsen-lawine en -verschuivingen aan de rand van
het Ferschweiler plateau tegen het einde van de ijstijd,
voor ca 12.000 jaar ,ontstond een tegenwoordig 28
meter diepe en aan haar smalste kant één meter brede
rotsspleet, die haar naam niet gestolen heeft: de Duivelskloof. Het avontuurlijke rotslandschap rond de kloof
belooft niet alledaagse natuurbelevenissen en fascineert
zowel kinderen als volwassenen.
Wie meer wil weten, moet zich de „Duivelskloof-app”
met de audio-gids op zijn smartphone laden: Deze onderhoudende en informatieve wandelgids in reportage stijl,
is in drie talen beschikbaar en kan ook in het natuurparkcentrum uitgeleend worden. Daar zijn bovendien interessante tentoonstellingen te zien en informatie te krijgen
over de „Duivelspaden”, een grote souvenirs-winkel en
een bistro „Duivelskeuken”.

Talweg 4 | 54634 Bitburg
Tel. +49 6561/96830
www.cascade-bitburg.de

Ferschweilerstr. 50 | 54668 Ernzen
Tel. +49 6525/93393-20 | www.teufelsschlucht.de

Schmetterlingsgarten Grevenmacher | E10
De aan de Moezel gelegen vlindertuin is een paradijselijk
eiland voor vlinders uit heel de wereld. Men kan hier alles observeren vanaf het leggen van het eitje door het
vrouwtje, het ontstaan van de rups en het spinnen van
een cocon tot en met de metamorfose en het ontpoppen
tot een prachtige vlinder. Dankzij het tropische klimaat in
de serre, leven hier op 600 m2 ettelijke andere exotische
dieren als bv. Chinese dwergkwartels, kameleons, schildpadden, verschillende vogelsoorten en een bijenvolk (in
een glazen kas).
Op aanvraag worden ook rondleidingen aangeboden.
route de Trèves | L-6793 Grevenmacher
Tel 00352/758539
www.papillons.lu

Attracties

Ijssporthal Bitburg | F5

Een bijzonder genoegen in het koude seizoen biedt de
ijssporthal aan de zuidring in Bitburg. Zes dagen van
de week kan groot en klein er ijsschaatsen. Op smalle
schaatsen sierlijk over het ijs glijden, bochten nemen
en pirouettes draaien met mooie muziek: Dit wintergenoegen zal iedereen kunnen genieten. Wie fitness belangrijk vindt, komt aan de winterklassieker ijsschaatsen
niet voorbij. Het trainingseffect steekt daarin dat deze
sport alle spieren aanspreekt en bovendien evenwicht,
lichaamsgevoel, coördinatie en bloedsomloop traint.
Zo blijven de bezoekers ook in de winter fit. Daarvoor
zorgen bovendien speciale aanbiedingen als ijs-disco of
ijsschaats-cursussen.
Güterstr. 7 | 54634 Bitburg
Tel. +49 6561/8447
www.eissporthalle-bitburg.de

Kerk St. Luzia Eschfeld | A/B2
Een bijzondere kerk is te vinden in Eschfeld, een kleine
gemeente in het drielandenpunt België, Duitsland, Luxemburg. Daar heeft namelijk de pastoor Christoph März
in de jaren 1906–1921 een opengeslagen bijbel op de
muren en de gewelven van de kerk geschilderd. Geïnteresseerde bezoekers kunnen zijn werk bewonderen.
Kirchstr. | 54689 Eschfeld
Tel. +49 6559/858 oder +49 6559/1237
www.eschfeld.de/seiten/sehensw/kirche.html
Dagelijks open: 10–18 Uhr
Rondleiding op aanvraag.

Igelse Zuil (Igeler Säule) | G9/10

In het centrum van de gemeente Igel troont – vrij toegankelijk – de in zandsteen gebouwde Igelse Zuil uit het begin van de 3de eeuw na Christus. Dit is het best bewaard
gebleven Romeinse zuil-grafmonument ten noorden van
de Alpen en behoort tot het UNESCO werelderfgoed.
Afwisseling-rijke reliëfs sieren de vier zijden en tonen het
leven van een lakenfabrikant, dagelijkse taferelen uit het
leven van de Romein, evenals afbeeldingen uit de GrieksRomeinse mythologie.
Na een restauratie pronkt de Zuil nu weer in oude glorie.
Meteen werd ook de onmiddellijke omgeving opnieuw
aangelegd en op de helling achter het monument is een
in terrassen aangelegde zuilen-tuin ontstaan, die tot verpozen uitnodigt.

Slot en Eisenhütte Weilerbach | D7
Na tientallen jaren van verval straalt het kasteel Weilerbach in de omgeving van Bollendorf weer in nieuwe
glans. Dit terecht als „rococo juweel “geklasseerd gebouw is het bewijs in steen voor de enge historische band
tussen de Zuid-Eifel en Luxemburg. In 1780 liet de laatste
abt van het machtige klooster in Echternach het slot als
zomerresidentie en administratiezetel bouwen voor de ijzergieterij, die ernaast ligt. Zeer het bezichtigen waart, is
de kasteeltuin met paviljoen, terrassen en bronnenhuis .
Het kasteeldomein kan-met uitzondering van de vroegere ijzergieterij-heel het jaar bezocht worden. Binnenbezichtiging van het kasteel is niet mogelijk. Gidsen op
aanvraag.
In het museumcafé – het voormalige koetshuis – zijn
producten uit de vroegere ijzergieterij van Weilerbach
tentoongesteld, vooral kachel- en versierde afdekplaten,
maar ook landbouwwerktuigen.
Het museumcafé is vanaf Pasen tot midden oktober
dagelijks open van 11u tot 18u.
Meer informatie: www.felsenland-suedeifel.de

Dinosauriër park | E7
Alleszins een bezoek waart is het „Dinosauriër park Teufelsschlucht”. En niet alleen voor diegenen, die door hun
wandeling tussen de rotsen van de Duivelskloof, meer
willen weten over de geschiedenis van de aarde. Een 1,5
km lange rondwandeling loopt door het attractieve openluchtdomein van het park. De wandeling neemt de bezoeker mee op een reis door de geschiedenis van de aarde.
Ze begint voor 400 miljoen jaar in het Devon-tijdperk en
eindigt bij de Neanderthalers en mammoeten voor ongeveer 40.000 jaar.
Meer dan 100 levensgrote reconstructies van uitgestorven diersoorten, waaronder natuurlijk de T. Rex en Co.,
laten zeer aanschouwelijk de ontwikkeling van het leven zien in 400 miljoen jaar. Info-borden, thematische
speelstations, het onderzoekers-kamp en een gratis te
bekomen viertalige audioguide, leveren spannende en
interessante wetenswaardigheden over het verleden en
heden van de aarde en haar bewoners.
Ferschweilerstr. 50 | 54668 Ernzen
Tel. +49 6525/93393-44
www.dinopark-teufelsschlucht.de

Aquarium | E/F10
Klein maar fijn en veelvuldig presenteert zich het aquarium in Wasserbillig. Men kan er een unieke onderwaterwereld uit 5 continenten komen bewonderen met bonte
koraalriffen en interessante bewoners. In het grotere bekken kan je met wat geluk een jagende snoek bekijken, de
fameuze piranha‘s in ogenschouw nemen en de veelkleurige Japanse koi‘s in hun verscheidenheid bewonderen.
rue des Pépinères/Promenade de la Sûre
L-6645 Wasserbillig
Tel. 00352/26740237
www.wasserbillig.lu
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Gast-opname- en bemiddelingsvoorwaarden van de gastheren in de Zuid-Eifel.
De toeristische diensten van Arzfeld, Bitburger Land en VG Südeifel, evenals toerisme GmbH van Felsenland Südeifel en de Duits-Luxemburgse
toeristische dienst, verder „VVV-kantoren” genoemd bemiddelen tussen
cliënt en gastheer bij verhuur van diverse accomodaties overeenkomstig met het actuele aanbod. Volgende voorwaarden worden voor zover
rechtsgeldig overeengekomen, bestanddeel van het bij reservering gesloten contract tussen cliënt en gastheer en regelen tevens, aanvullend
op de wettelijke voorschriften, de relatie tussen cliënt en gastheer en
het bemiddelend optreden van het desbetreffende VVV-kantoor. Gaarne
deze bepalingen zorgvuldig te lezen.
1. Positie van de VVV-kantoren, Toepassingsgebied van gast-opnamevoorwaarden
De VVV-kantoren hebben, tenzij er uitdrukkelijk anders overeengekomen is, slechts de bemiddelende positie. Zij zijn niet aansprakelijk, voor
eventueel foutieve informatie, welke door de gastheren is verstrekt. De
aansprakelijkheid betreffende de bemiddeling door de VVV-kantoren
blijft gehandhaafd.
De onderhavige gast-opnamevoorwaarden gelden, voor zover rechtsgeldig overeengekomen, voor alle boekingen van accomodaties waarbij de
boeking door de door het VVV-kantoor uitgegeven catalogus met vakantieadressen, óf door overeenkomstige aanbiedingen op de internetpagina tot stand gekomen is.
Het is de gastgever voorbehouden met de gast individuele gast-opnamevoorwaarden overeen te komen en andere regels te laten gelden, die van
de navolgende gast-opname-voorwaarden afwijken of deze aanvullen.
2. Gesloten overeenkomst, reisbemiddelaars, vermelding in hotelgidsen
2.1. Met de reservering sluit de cliënt, na eventueel voorafgaande onverbintelijke informatie, een bindende overeenkomst met de gastheer. Basis
voor deze overeenkomst is de door de cliënt ontvangen toelichting over
het logement en de aanvullende informatie in de betreffende catalogus
(b.v. locatie, logement en eventuele kwalificaties). Voor zover niets anders overeen gekomen, is de gast 5 werkdagen aan zijn boeking (zijn
verdragsaanbod) gebonden.
2.2. De reservering kan mondeling, schriftelijk, telefonisch, per fax, email of via internet worden gepleegd.
2.3. Een contrakt komt met de ontvangst van een reserveringsbevestiging tot stand. Deze bevestiging kan mondeling, schriftelijk, telefonisch,
per fax, e-mail of via internet worden gepleegd en is in elke vorm rechtsgeldig.
2.4. In de regel zal de gastheer bij mondelinge of telefonische boekingen een schriftelijke kopie van de boeking aan de klant overmaken. De
rechtsgeldigheid van het contract bij dergelijke boekingen hangt evenwel niet af van de toegang tot deze kopie.
2.5. Voor zover de gastheer of de VVV-kantoren, als diens bemiddelaar,
de mogelijkheid van een bindende boeking en bemiddeling van onderdak via het internet aanbiedt, geldt voor deze verdragsovereenkomst:
De online-boeking procedure wordt de klant met duidelijke richtlijnen
uitgelegd. Het contract wordt uitsluitend in het Duits opgesteld.
De klant kan via een correctie-mogelijkheid, die hem in de boeking-procedure uitgelegd wordt, afzonderlijke gegevens corrigeren of verwijderen
of het hele online-boeking-formulier terug stellen.
Na afsluiting van de keuze van de door de klant gewenste onderdakprestaties en na het ingeven van zijn persoonlijke gegevens, worden
alle gegevens, inclusief alle essentiële informatie qua prijzen, prestaties,
geboekte bijkomende prestaties en eventueel geboekte reisverzekeringen, aangeduid. De klant heeft de mogelijkheid de gehele boeking te
verwerpen of opnieuw door te voeren.
Via de knop “zahlungspflichtig buchen” biedt de klant de gastheer de
afsluiting van het gast-opname-contract bindend aan. Het drukken op
deze knop leidt dan ingeval van toegang tot een boekingsbevestiging
door de gastgever of de VVV-kantoren als bemiddelaar, binnen de verbindingstermijn, tot het afsluiten van een gast-opname-contract met
verplichte betaling. Het online boeken en gebruik van de knop “zahlungspflichtig buchen” geeft de klant nog geen recht op een gast-opname-contract. De gastheer is vrij in het aanvaarden of het weigeren van
het verdragsaanbod (de boeking) door de klant.
Indien geen boekingsbevestiging als dusdanig volgt, bevestigt de gast
heer of het TIs, als bemiddelaar, de klant zo vlug mogelijk via elektronische weg het ingaan van de boeking. Deze ingangsbevestiging is nog
geen boekingsbevestiging en geeft de klant geen recht op een gastopname-contract volgens de boeking-wens van de klant.
Het contract komt met de toegang tot de boekingsbevestiging bij de
klant tot stand, hetgeen de gastheer of het VVV-kantoren als bemiddelaar, de klant meedeelt in de vorm, die in de boeking-procedure aangegeven is; per e-mail, fax of post.
2.6. Wijkt de inhoud van de boeking-bevestiging af van de inhoud van
de boeking, dan gaat het om een nieuw aanbod van de gastheer. Het
contract wordt opgemaakt op grond van dit nieuw aanbod, wanneer
de gast zich uitdrukkelijk akkoord verklaard, hetzij door betaling of restbetaling, hetzij door de uitdrukkelijke wens dit onderdak voor hem/haar
te reserveren.
2.7. Reisagentschappen en boeking-plaatsen zijn niet bevoegd om
overeenkomsten te sluiten, inlichtingen te geven of beloftes te maken
die de overeengekomen inhoud van het contract veranderen, boven de,
in het verdrag met de gastheer afgesproken prestaties, uitstijgen of in
tegenspraak zijn met de onderdak-en prestatie beschrijving door de
gastheer.
2.8. Opgaven in hotelgidsen en gelijkaardige notities die niet van het
VVV-kantoren of de gastheer uitgaan, zijn voor de gastheer en diens
prestatie-plicht niet bindend, voor zover dit niet door uitdrukkelijke
overeenkomst met de gast tot inhoud van de prestatieplicht van de gastheer gemaakt werd.
3. Onverbintelijke reserveringen
3.1. Slechts in geval van bijzondere overeenkomst met de gastheer of het
VVV-kantoor, is het afzeggen van reserveringen voor de cliënt kosteloos.
3.2. Indien niet uitdrukkelijk een voor de cliënt onverbintelijke reservering wordt overeengekomen, leidt dit voor gastheer en cliënt overe-

enkomstig nr. 2 (gesloten overeenkomst) automatisch tot een bindend
contrakt.
3.3. Indien door de cliënt een optie wordt genomen, wordt de gewenste
accomodatie voor een overeengekomen termijn door de gastheer voorlopig gereserveerd. De cliënt heeft de plicht de betreffende gastheer of
het VVV-kantoor vóór het verstrijken van de overeengekomen termijn te
informeren, of een bindende reservering wenselijk is. Na het verstrijken
van de overeengekomen termijn vervalt de optie automatisch. Gastheer
en VVV-kantoor zijn niet verplicht de cliënt hiervan in kennis te stellen.
Indien de cliënt binnen de overeengekomen termijn te kennen geeft, de
accomodatie conform het aanbod te willen accepteren komt een voor
gastheer en cliënt een bindend contrakt tot stand.
4. Prijzen, service, overboekingen
4.1. Tenzij anders aangegeven, zijn diverse in de katalogus aangegeven
prijzen inclusief omzetbelating en bijkomende kosten. Toeristenbelasting,
verbruikskosten (stroom, gas, water, enz.) en kosten voor speciale overeenkomsten zijn in de regel exclusief.
4.2. De prestaties van de gastheer zijn overeenkomstig met de reserveringsbevestiging, eventueel gesloten aanvullende overeenkomsten
en informatie in de katalogus. Indien aanvullende overeenkomsten
wenselijk zijn, verdient het aanbeveling hiervoor de schriftelijke vorm te
handhaven.
4.3. Voor wijzigingen in aankomst- en vertrekdatum, verblijfsduur, diverse dienstverleningen van de gastheer, gereserveerde aanvullende
overeenkomsten e.d. waarvoor geen wettelijk recht bestaat, kan € 15
berekend worden, kleine wijzigingen zijn nochthans kosteloos.
5. Betaling
5.1. De termijn van aan- en restbetaling richt zich naar de met de cliënt/
opdrachtgever gesloten overeenkomst en de reserveringsbevestiging. Indien geen bijzondere regeling werd gesloten, is het volledige bedrag incl.
bijkomende kosten aan de gastheer betaalbaar bij vertrek.
5.2. Indien geen bijzondere overeenkomst werd gesloten, is de gast
heer gerechtigd een aanbetaling van 15% van het totaalbedrag (voor
accomodatie incl. kosten voor aanvullende reserveringsbestanddelen) te
verlangen.
5.3. Betaling met vreemde valuta en met check‘s niet mogelijk. Betalen met creditcard alleen mogelijk, indien overeengekomen of van de
gastheer aangeboden in zijn affichering. Betaling op het einde van het
verblijf niet mogelijk met overschrijving.
5.4. Indien de aanbetaling ondanks aanmaning en vastzetten van een
uiterlijke betalingsdatum niet of niet volledig wordt betaald, is de gast
heer gerechtigd met de cliënt van het gesloten contrakt terug te treden,
waardoor de cliënt met de in Nr. 6 beschreven annuleringskosten wordt
belast.
6. Annuleren en verstek
6.1. Indien een reservering door de cliënt/opdrachtgever wordt geannuleerd, of deze in het geheel niet verschijnt blijft de cliënt/opdrachtgever
tegenover de gastheer aansprakelijk voor betaling van het overeengekomen bedrag voor accomodatie incl. kosten voor aanvullende reserveringsbestanddelen.
6.2. De gastheer is niet verplicht, bijzondere inspanning te verrichten, het
geannuleerde arrangement opnieuw te mediëren.
6.3. Indien de gastheer het geannuleerde arrangement door een ander
contrakt vervangt, vervalt (eventueel gedeeltelijk) de aanspraak tegenover de teruggetreden cliënt/opdrachtgever.
6.4. Wettelijk vastgelegde, door de terugtredende cliënt/opdrachtgever
aan de gastheer verschuldigde percentages van het volledige bedrag
(incl. bijkomende kosten, excl. toeristenbelasting) zijn:
• Vakantiehuisjes en logementen zonder maaltijden
90%
• Logies met ontbijt
80%
• Halfpension
70%
• Volpension
60%
6.5. Het is de cliënt/opdrachtgever voorbehouden de gastheer aan te
tonen, door diverse redenen in geringere mate aansprakelijk te zijn. Indien dit kan worden nagewezen is de cliënt/opdrachtgever de gastheer
slechts een geringere som verschuldigd.
6.6. Een annuleringsverzekering wordt dringend aanbevolen.
6.7. Vanwege administratieve redenen is het is dringend noodzakelijk
het VVV-kantoor (niet de gastheer) een schriftelijke annulering te doen
toekomen.
7. Aankomst en vertrek
7.1. Indien geen bijzondere overeenkomst werd gesloten, dient de cliënt
vóór 18 uur bij de gastheer te arriveren.
7.2. Voor vertraagde aankomst geldt:
a) De cliënt is verplicht, de gastheer uiterlijk vóór verstrijken van de
overeengekomen aankomsttijd over een eventuele vertraging, of bij
langer verblijf over eventuele aankomst op een latere datum in kennis
te stellen.
b) Indien dit niet, resp. te laat plaats heeft, is de gastheer berechtigd, de
accomodatie aan andere personen ter beschikking te stellen.
c) Indien de de gastheer van een vertraagde aankomst in kennis gesteld
wordt, verschuldigd de de cliënt overeenkomstig Nr. 6.4 en 6.5 de oorspronkelijk overeengekomen som, inclusief de niet aan het vakantieadres
doorgebrachte dagen, exclusief de bijkomende kosten voor genoemde
periode.
7.3. Indien geen bijzondere overeenkomst werd gesloten, dient de cliënt
vóór 12 uur de accomodatie te verlaten. Bij een later vertrek behoudt de
gastheer zich voor, een toeslag in rekening te brengen. Tevens heeft de
gastheer het recht een vergoeding voor verdere onkosten te verlangen.
8. Verplichtingen bij door de cliënt geconstateerde schade, gebreken
of storingen, meebrengen van huisdieren, opzegging door de gastheer
8.1. De cliënt is verplicht, de gastheer direkt over eventuele gebreken of
storingen te informeren en een oplossing te verlangen. Melding bij het
VVV-kantoor is niet toereikend voor het indienen van een schadeclaim.

Indien bewust geen melding van een eventueel gebrek wordt gemaakt,
verliest de cliënt alle rechten een gedeeltelijke of volledige terugbetaling
te kunnen ontvangen.
8.2. Slechts in geval van enorme gebreken of storingen, kan de cliënt
de gesloten overeenkomst voortijdig beeindigen. Het is noodzakelijk de
gastheer een redelijke termijn voor herstel te verlenen. Indien herstel
onmogelijk is, de gastheer weigert het gebrek te herstellen, of het gebrek absoluut onaanvaardbaar is, kan het contrakt onmiddelijk voortijdig
worden beeindigd.
8.3. Voor het meebrengen van huisdieren geldt:
a) Het mee- en onderbrengen van een huisdier naar de gehuurde accomodatie is slechts toegestaan, indien de gastheer deze optie in de
advertentie heeft aangeboden en dit bestanddeel van de reserveringsbevestiging is.
b) De cliënt is verplicht correcte informatie over soort en grootte van het
dier te verstrekken.
c) Onjuiste informatie verleent de gastheer het recht het contrakt nietig
te verklaren.
d) Het onaangekondigd meebrengen van een huisdier en onjuiste informatie over het betreffende dier verlenen de gastheer het recht de
accomodatie niet door de cliënt te laten bewonen en van het gesloten
contract terug te treden. In dit geval treedt Nr. 6 van deze voorwaarden
in kracht en is de cliënt de gastheer de oorspronkelijk overeengekomen
som, inclusief de niet aan het vakantieadres doorgebrachte dagen, exclusief de bijkomende kosten voor genoemde periode verschuldigd.
9. Aansprakelijkheid
9.1. De aansprakelijkheid van de gastgever uit het gastopname-contract
volgens § 536a BGB voor schade, die niet resulteert in schade aan de
levensomstandigheden, aan lichamelijke of geestelijke gezondheid, is
uitgesloten, in zover deze niet het gevolg is van opzettelijke of grove
nalatigheid van de gastgever, van een wettelijke vertegenwoordiger of
van een bediende van de gastgever.
9.2. De aansprakelijkheid van de gastgever als (restaurant)uitbater voor
aangelegenheden volgens § 701 ff. BGB blijft door deze regeling onaangetast.
9.3. De gastheer is niet aansprakelijk voor schade door annulering van
diverse activiteiten, waarvoor hij slechts als bemiddelaar is opgetreden
(b.v. sportieve activiteiten, theaterbezoek, tentoonstelling enz.), dit geldt
tevens indien deze activiteiten reeds bestanddeel van de reservering waren, maar in de bevestiging als zg. „Fremdleistungen“ gekenmerkt zijn.
10. Verjaring
10.1. Contractuele claims door de cliënt/opdrachtgever tegenover de
gastheer, resp. het VVV-kantoor betreffend gevaar voor leven en welzijn, inclusief aanvragen voor smartegeld die op bewust plichtverzuim
berusten verjaren na de periode van 3 jaar. Dit geldt tevens voor diverse
andere schadeclaims tegenover de gastheer of een betreffend VVVkantoor, welke op nalatigheid van laatstgenoemden berusten.
10.2. Alle andere claims verjaren na de periode van 1 jaar.
10.3. De verjaring volgens bovenstaande bepalingen treedt in werking
aan het einde van het jaar, waarin de cliënt door schuld van de gast
heer, resp. het VVV-kantoor schade is ontstaan en bij voorgenoemden
werd geclaimd. Indien de laatste dag van deze verjaringstermijn op een
zondag of nationale feestdag valt, loopt de termijn met de eerste daarop
volgende werkdag af.
10.4. Indien een claim door de cliënt tegenover de gastheer of het
VVV-kantoor nog niet is afgehandeld, wordt de verjaringstermijn aangehouden tot één der partijen tot een besluit gekomen is. In dit geval
treedt de verjaringstermijn van een jaar, 3 maanden na het einde van de
aanhoudingsperiode in kracht.
11. Rechtsgebied
11.1. Met het oog op de wet betreffend consumenten-conflictbijlegging,wijzen de gastgever en VVV-kantoren erop dat bij het
openbaar maken van deze gast-opname-voorwaarden,een deelname
van de gastgever en de VVV-kantoren aan de consumenten-conflictbijlegging,niet verplichtend is en de gastgever evenals TIs niet aan een
vrijwillige consumenten-conflict-bijlegging deelnemen.In zover een verbruikers-conflict-bijlegging voor de gastgever en /of TIs verplichtend zou
worden,informeren deze de gast/consument hierover op gepaste wijze.
De gastgever en de VVV-kantoren wijzen op het Europese online-conflict-bijleggings-platvorm voor alle contracten die in het elektronisch
rechtsverkeer afgesloten worden onder:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
11.2. Bij geschillen tussen cliënt/opdrachtgever en gastheer, resp. VVVkantoor is uitsluitend het Duitse recht van toepassing; dit geldt tevens
voor diverse andere rechtskwesties.
11.3. Voor zover gerechtvaardigde eisen door de cliënt/opdrachtgever
tegenover de gastheer of het VVV-kantoor vanuit het buitenland plaatshebben, is tevens in het bijzonder voor omvang van betreffende aansprakelijkheid het Duitse recht van toepassing.
11.4. De cliënt/opdrachtgever kan de gastheer resp. het VVV-kantoor
slechts persoonlijk aansprakelijk stellen.
11.5. Voor eisen van de gastheer, resp. het VVV-kantoor tegenover de
cliënt/opdrachtgever is het adres van de cliënt maatgevend. Voor eisen
tegenover commerciele instituties, juridische personen voor het openbare of persoonlijke recht, of personen met een buitenlands- of onbekend
adres is het adres van de gastheer maatgevend.
11.6. Deze bepalingen zijn niet van toepassing, indien toepassing van
bepalingen door de Europese Unie mogelijk zijn.
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Classificatie
Hotels
HHHHH

= Luxus

HHHH

= First Class

HHH

= Komfort

bad/toilet | bains/WC

keuken | cuisine

keuken | cuisine

HH

= Standard

douche/toilet | douche/WC

bad/toilet | bains/WC

bad/toilet | bains/WC

H

= Tourist

haardroger | sèche-cheveux

douche/toilet | douche/WC

douche/toilet | douche/WC

S	
= Dit bedrijf bereikt aanzienlijk meer waarderings
		 punten dan nodig is voor zijn categorie.

wasmachine | machine à laver

kinderbedje | lit d‘enfant

telefoon op de kamer
téléphone dans le chambre
Internet op de kamer
Internet dans le chambre
Internet | Internet

handdoeken incl. | serviette de toilette
compris dans le prix
beddegoed incl. | linge de literie compris
dans le prix

toegankelijk voor rolstoelgebruikers
accessible en fauteuil roulant
lift | ascenseur
ruimtes voor vergaderingen en feesten
salles de conférences et de réceptions
sauna | sauna

Kwaliteitszegel „vakantie op de
boerderij“

Kwaliteitsbedrijven Eifel

iPod-uitleenstation Audiotour
Bollendorf

Afkortingen | Prijzen

P = Eerste klas faciliteiten

televisiekamer | chambre der télévision

huisdier toegestaan
animaux de compagnie autorisés

P

= Gemiddelde comfort

EZ = éenpersoonskamer

FeHa = Vakantiehuis

radio | radio

terras | terrasse

P

= Gewone faciliteiten

DZ = tweepersoonskamer

FeWo = Vakantiewoning

Internet | Internet

ligweide | parc/jardin

Vakantiewonaingen

niet-rokers | chambres réservées aux
non-fumeur
toegankelijk voor rolstoelgebruikers
accessible en fauteuil roulant
Verblijven voor 1 nacht mogelijk
Séjour pour une nuit possible
Voordelen voor kinderen
réduction pour les enfants
huisdier toegestaan
animaux de compagnie autorisés
Huisdieren op aanvraag
Animaux sur demande

niet-rokers | chambres réservées aux
non-fumeur

F = Eerste klas faciliteiten

Terrasse | terrace

speeltuin | aire de jeux
BBQ | barbecue
fietsverhuur | location de bicyclettes
fietsenstalling | garage pour bicyclettes
geschikt voor fietsers
adapté à l’accueil des cyclistes
geschikt voor motorrijders
adapté à l’accueil des motards
parkeerplaats | parking

ligweide | parc/jardin

biljart | billard

speeltuin | aire de jeux

tafeltennis | tennis de table

BBQ | barbecue

buitenzwembad | piscine en plein air

fietsverhuur | location de bicyclettes

vissen | pêcher

geschikt voor fietsers
adapté à l’accueil des cyclistes

bootverhuur | location de bateaux

parkeerplaats | parking réservé aux voitures

fietsenstalling | garage pour bicyclettes

camperen | camper

parkeerterrein voor bussen
parking réservé aux autobus
fiets- en wandelwegen
pistes cyclables et sentiers de promenades

geschikt voor motorrijders
adapté à l’accueil des motards

Caravans te huur | caravanes à louer

parkeerplaats | parking

versorging voor stacaravans
Approvisionner pour les camping-cars

ligweide | parc/jardin

fiets- en wandelwegen
pistes cyclables et sentiers de promenades

kinderen-toilet | enfants toilettes
ruimte voor luierkindje
bébé espace de bobinage
Supermarkt | Épicerie

Op zoek naar …
… van de Romeinen
… van de Middeleuwen
… van de architectuur
… van het joodse Trier
… van Karl Marx en
Friedrich Spee
Trier op een regendag

Privékamers

accomodatie

binnenzwembad | piscine couverte

geschikt voor fietsers
adapté à l’accueil des cyclistes
geschikt voor motorrijders
adapté à l’accueil des motards

Bett+Bike – fietsvriendelijke
accomodaties

Kamers

balkon | balcon

fietsenstalling | garage pour bicyclettes

IG Eifel te paard

= Goede en geriefelijke faciliteiten

solarium | solarium

huisdier toegestaan
animaux de compagnie autorisés
Huisdieren op aanvraag
Animaux sur demande

Kwaliteitsonderkomen voor de
wandelnde gast in Duitsland

P

bar | bar

Wandelingen in
30 minuten tot 3 uur –
met Stadtplattegrond

Vakantie (vrienden) op de
boerderij IG

televisie | télévision

minibar | minibar

balkon | balcon

voordelen voor kinderen
réduction pour les enfants

Servicekwaliteit Duitsland

= Uitstekende faciliteiten

televisie | télévision

niet-rokers ruimte
chambres réservées aux non-fumeur
Voordelen voor kinderen
réduction pour les enfants

kinderstoeltje | chaise d‘enfant

Certificaatjes en Kwaliteitszegel

P

televisie op de kamer
télévision dans le chambre

Trier in een dag

Stadsgids Trier

DB = driepersoonskamer
FZ = familiekamer
MBZ = meerbeddenkamer

F

= Uitstekende faciliteiten

F

= Goede en geriefelijke faciliteiten

Verzorging

F

= Gemiddelde comfort

Ü = overnachting

F

= Gewone faciliteiten

Ü/F = overnachting met onbijt

Gastenverblijven, herbergen en pensions
GHHHHH = Accomodatie voor de hoogste eisen

Andere
NK = bijkomende kosten
De overnachting prijzen
van hotels, gasthuizen en
pensions zijn de prijzen
voor 1 persoon per dag.

50 x 60 cm
ISBN 978-3-935 281-78-2

GHHH

= Accomodatie voor matige behoeften

Uitgever:

GHH

= Accomodatie voor gewone behoeften

GH

= Accommodatie voor eenvoudige behoeften

Tourist-Information Arzfeld
Luxemburger Str. 5 | 54687 Arzfeld | www.islek.info

pictogrammen:
„Deutscher Hotelführer ©“ des Deutschen Hotel- und Gaststätten
verbandes e.V. (DEHOGA), www.hotelguide.de; Verlag Weyand

24 pagina‘s | 10 x 21 cm | 57 afbeeldingen
ISBN 978-3-935 281-74-4

Stadplattegrond Trier

Impressum

Tourist-Informationen; Gemeinden; Inserenten; Verlag Weyand; Raymond Clement; Sven Arce de la Cruz; Eifelpark Gondorf; Haas Pierre; Naturpark Südeifel
Frank Schaal; Werbefotografie Schlösser; A. Leibisch; Dominik Ketz, Christopher
Arnoldi; Stefan Jacobs; Eric van de Perre; Charly Schleder, Irrel

alleen
3,90 Euro

VP = volpension

= Accomodatie voor hogere eisen

Bron afbeeldingen:

64 pagina‘s | 11,5 x 16,5 cm
ISBN 978-3-935 281-89-8

alleen
2,90 Euro

HP = halfpension

GHHHH

Bedrijven zonder sterren hebben aan de vrijwillige classificatie niet deelgenomen. Een waardering voor het bedrijf
is daarmee niet geassocieerd.

Ontdek de GESCHIEDENIS van Trier als Romeinse
keizerstad en als zetel van de keurvorsten. Het rijke
bezit aan historische GEBOUWEN, waarvan acht op
de UNESCO lijst van Wereldcultuurerfgoed voorkomen, MUSEA en EVENEMENTEN dragen hun
steentje ertoe bij om in Trier eens even lekker uit te
zijn. De PLATTEGROND maakt het nog eenvoudig
ook.

Tourist-Information Bitburger Land
Römermauer 6 | 54634 Bitburg | www.eifel-direkt.de

alleen
1,50 Euro

Felsenland Südeifel Tourismus GmbH
Neuerburger Str. 6 | 54669 Bollendorf www.felsenland-suedeifel.de
Deutsch-Luxemburgische Tourist-Information
Moselstr. 1 | 54308 Langsur | www.lux-trier.info
Totale productie en copyright:
Verlag Michael Weyand GmbH, Trier | www.weyand.de
vertaling: Marleen Decroos
De informaties in deze lijst zijn gebaseerd op de van de bedrijven gegeven
bescheiden, voor de volledigheid en nauwkeurigheid kan niet gegarandeert
worden. Voor zinsfouten, weglatingen, aangegeven prijzen enz. aanvaardt
de uitgever geen verantwoordelijkheid. Alle rechten voorbehouden.
Stand: november 2016

Verkrijgbaar in de boekhandel, bij de Deutsch-Luxemburgische Tourist-Information en www.shop-weyand.de.

Belevenis met een
präsentiert:

Zuid

Eifel bezoek...
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Tourist-Information Arzfeld
Luxemburger Straße 5 | 54687 Arzfeld
Tel. +49 (0) 6550/961080 | Fax +49 (0) 6550/961082
ti@islek.info | www.islek.info
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wereld van
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gerolsteiner.de/besucherzentrum
+49 (0) 65 91 14 238
besucherzentrum@gerolsteiner.de

Het water met een ster.

Vakantieregio Trier-Land und das benachbarte Luxemburg
Deutsch-Luxemburgische Tourist-Information
Moselstraße 1 | 54308 Langsur
Tel. +49 (0) 6501/602666 | Fax +49 (0) 6501/605984
info@lux-trier.info | www.lux-trier.info

Gerolsteiner!

MEER INFORMATIE VIA:

Vakantieregio Felsenland Südeifel
Tourist Information Felsenland Südeifel
Tourist Informationen Bollendorf, Irrel, Naturparkzentrum Teufelsschlucht, Tourist Infopunkt Neuerburg
Neuerburger Straße 6 | 54669 Bollendorf | Zentrale Rufnummer: +49 (0) 6525/93393-0
info@felsenland-suedeifel.de | www.felsenland-suedeifel.de

Duik in de

Voor spontane bezoekers (individueel of met het
gezin) is er dagelijks van maandag tot en met
vrijdag om 15 uur een rondleiding voorzien.
Kom gewoon eens langs.

Vakantieregio Bitburger Land – Bitburg | Speicher | Kyllburg
Tourist-Information Bitburger Land
Tourist-Informationen in Bitburg und Kyllburg
Römermauer 6 | 54634 Bitburg | Zentrale Rufnummer +49 (0) 6561/94340
info@eifel-direkt.de | www.eifel-direkt.de
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Wat maakt ons mineraalwater zo bijzonder?
Kom voorbij en ontdek het zelf!
Onze rondleidingen (enkel voor groepen)
kunnen het hele jaar door, iedere maandag
tot en met vrijdag, om 9 uur, 11 uur en 13 uur,
gereserveerd worden.

Vakantieregio Arzfeld

Gastheren 2017

Hotels, pensions,
vakantiewoningen/-huizen,
camping, jeugdvakantie

Willkommen · Bienvenue · Welkom · Welcome
Een landschappelijk autonoom karakter, een ongerepte natuur, gezond middelgebergte klimaat, een groot stuwmeer, een wereldberoemde brouwerij, oertypische Eifelse boerderijen, mysterieuze rotslandschappen, middeleeuwse burchten en kastelen,
evenals moderne vrijetijds- en natuurbelevenis-voorzieningen: Daar staat de Zuid-Eifel voor.
Met een idealen mix van rust en ontspanning, activiteit en vrijetijdsplezier, presenteert de Zuid-Eifel zich met aanbiedingen voor
jong en oud, voor wandelaars en fietsers, natuurliefhebbers en cultuurminnenden, gezondheids-bewuste mensen en families.
Wij nodigen u uit met ons op ontdekking te gaan en de rijkdom van onze streek te leren kennen.
De toeristische dienst en onze gast-heren/-vrouwen zien uit naar uw bezoek!

