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E-2 Duitsland,  Zuid Eifel. 

Na 2 mislukte pogingen nu toch nog een keer in de aanbieding de Zuid-Eifel onder de inspirerende 
leiding van Patrick Hommel. De reis zal plaatsvinden in de gebruikelijke busjes, maar in verband met 
de regel van 1,5 meter afstand houden, zullen we de busjes met maximaal 5 deelnemers plus 1 
chauffeur bezetten. Met iets minder mensen is het wel veel comfortabeler in de busjes. Het is ook 
wel zo prettig om ons eigen vervoer bij de hand te hebben. Mochten de maatregelen in verband met 
Corona daartoe aanleiding geven kunnen we altijd nog beslissen om met meer mensen in een busje 
plaats te nemen. 

Over comfort gesproken, ook het gekozen hotel is dit keer van alle comfort voorzien. We hebben 
gekozen voor Landgasthaus Hoffmann in Kruchten vlak bij de grens tussen Duitsland en Luxemburg. 
Hou er wel rekening mee dat het aantal eenpersoonskamers beperkt is. 

 
 
De Zuid-Eifel met het Wittlicher Land en de regio Müllerthal-Luxemburgs Klein Zwitserland bezit 
enorme natuur- en cultuurrijkdommen, waardoor een bezoek zeer de moeite waard is. Immense 
loof- en naaldbossen variërend met boomgaarden. Akkers en weidevelden geven de omgeving een 
bijzonder karakter. Ontelbare bergriviertjes, beekjes, burchten en kastelen en kleine dorpjes en 
stadjes verspreiden een middeleeuwse sfeer.  

De Zuid-Eifel wordt gekenmerkt door een zeer afwisselend landschap. Hier zijn er romantische 
rotsformaties, diep ingesneden dalen langs riviertjes, met mos bedekte beekdalen, graslanden en 
veelbelovende hoogvlakten.  
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Ook is van dit kalkrijke biotoop bekend, dat 
er vele soorten orchideeën voorkomen. Dit 
hangt natuurlijk onlosmakelijk samen met de 
ondergrond die voor de geologen onder ons 
heel interessant is. Er zijn vele wandelpaden 
in het gebied die alle verschillende 
kenmerken laten zien.  

 
 
 
 
 
      Centaurea montana 
 
 
 
 
 
E-2 (2022)  Reisgegevens:  
 
Data:  29 mei t/m 3 juni 2022. 
Aantal dagen:  6 
Reisleiding:  Patrick Hommel 
Reissom:   € 599,-- (Kosten 1 persoonskamer € 125,-- pp)  
Inschrijfgeld:   € 60,--  
Soort reis:   bus, hotel , volpension 
Thema:   flora en landschap 
Zwaarte:   2 schoentjes. 
Aantal deelnemers:   minimaal 5, maximaal 10.  
Informatie:   Magda Gerlach 
Telefoon:  06-48639231 
Email:    secretaris@arc.knnv.nl 
Opgave:   vóór 1 januari 2022 
Inschrijven:  in het hoofdmenu ziet U onder "Reizen 2022" een 
  kopje "Inschrijving 2022": daar kunt U alle gegevens 
  invullen tbv. een inschrijving voor een van de reizen in 
  2022. 
 


