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Rondreis door de Eifel
Genieten in het Middelgebergte dichtbij
huis
Op nog geen 3 uur rijden van Nederland, dichtbij op vakantie en toch waant u zich in het verre
buitenland. Vuur, water, lucht, aarde - nauwelijks een andere regio in Duitsland werd zo
vormgegeven door de elementen, dan het middelgebergte Eifel. Het landschap weerspiegelt in
een versnelde weergave de geologische ontwikkeling van miljoenen jaren: door rivieren
gevormde dalen, gedoofde vulkaankegels, tot veen geworden droge maren, bizarre rotsformaties
en gelaagde hoogtes. Een landschap, dat in beweging schijnt te zijn en een regio, die door het
ontstaan van het Nationalpark Eifel, geniet van een bijzondere bescherming.
Op deze korte tocht door de Eifel fietst u door talloze verschillende rivierdalen via de KyllRadweg, Eifelsteig, Sauertal en de Prümtalroute: u maakt kennis met de rivieren de Moezel, Kyll,
Prüm en Sauer. Het afwisselende landschap maakt de fietstochten tot iets heel bijzonders.
Groene weilanden en bossen worden afgewisseld met kleine historische stadjes met
vakwerkhuizen en Eifeldorpen. U wordt betoverd door adembenemende uitzichten op wijngaarden
en ruige rotskettingen. Keer op keer passeert u oude kastelen en paleizen. En ook op culinair
gebied is er veel te beleven: de Eifel staat bekend om de creatieve en verse regionale keuken.
Door de voormalige spoorlijnen fietst u over en langs uitgerangeerde treintrajecten en
rivierfietspaden en beloven plezierige fietstochten weg van het verkeer en de dagelijkse stress.
Een reis die u het alledaagse leven helemaal laat vergeten!

De hoogtepunten van uw reis door de Eifel:
Trier: de bekende stadspoort Porta Nigra, De Keizerlijke Thermen (UNESCO), de
Römerbrücke, de Basilica van Constantijn (UNESCO) en de Dom van Trier (UNESCO) de
Hauptmarkt
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Bitburg: Bierbrouwerij Bitburger Marken-Erlebniswelt
Gerolstein: Bottelarij Gerolsteiner Sprudel mineraalwater

Reisbeschrijving

QR code voor online versie

Actief

7 dagen / 6 nachten
Individueel
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Reisprogramma
DAG

1

Aankomst in Trier

Uw startplaats wordt beschouwd als de oudste stad van Duitsland, omsloten door
de Eifel en de Hünsruck. De stad biedt vele intact gebleven Romeinse bouwwerken
en andere beschermende monumenten, heiligdommen en kunstschatten uit de
klassieke oudheid. Veel van deze monumenten staan zelfs op de werelderfgoedlijst
van UNESCO! In Trier kunt u 2000 jaar geschiedenis van dichtbij beleven,
restaurants en gezellige terrasjes ontbreken uiteraard ook niet. we raden aan om
vroeg aan te komen. Bezoekt u zeker de bekende stadspoort Porta Nigra, De
Keizerlijke Thermen (UNESCO), de Römerbrücke, de Basilica van Constantijn
(UNESCO) en de Dom van Trier (UNESCO) de Hauptmarkt.
's Avonds is er een persoonlijke begroeting en worden de fietsen aan u
overhandigd.

DAG

2

Trier – Bitburg

ca. 55 km

Als u gisteren al wat tijd heeft besteed in Trier kunt u vandaag al vroeg starten met
de eerste etappe. De Moezel wijst u de weg uit de stad. Maar al bij Ehrang vertakt
de rivier zich en volgt u de Kyll, de langste rivier door de Eifel. U kunt prachtige
panorama's en adembenemende natuurlijke landschappen verwachten. U fietst
over smalle fietspaden langs de rivier, het spoortraject, door het bos en pittoreske
dorpjes. U fietst over een licht stijgende weg naar de eindbestemming van
vandaag, Bitburg, en beloon uzelf met hét bier van Duitsland, een koel glas
Bitburger bier! In de Bitburger brouwerij, die behoort tot de belangrijkste
brouwerijen van Duitsland, kunt u en het pilsje met al uw zintuigen zien, horen,
voelen, ruiken en proeven tijdens een reis door de Bitburgerbier geschiedenis,
proeverij en Bitburger fanshop. Een welkome afkoeling met ijsje? Geniet u dan van
het heerlijke ijs bij EisCafé Cervo, met bijzondere smaken zoals het spaghetti-ijs.
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DAG

3

Bitburg - Gerolstein

ca. 40 km

Van het bier gaan we naar het mineraalwater. Vandaag fietst u altijd langs de
oevers van de Kyll. Onderweg passeert u Mürlenbach met de burcht
Bertradaburg, er wordt aangenomen dat dit de geboorteplaats is van Karel de
Grote is. Verder langs de route vindt u nog meer dyllische plaatsjes als Birresborn,
Densborn en Kyllburg. Het uitzicht op de spectaculaire rotsformaties van de
Gerolsteiner Dolomieten zal al van verre indruk op u maken. De eindbestemming
van vandaag is het kuuroord Gerolstein met de mineraalwaterbronnen van
Gerolsteiner Sprudel. De bottelarij kunt u gratis bezoeken, maar op enkele
plaatsen in de stad komt het Gerolsteiner water gewoon opgeborreld uit bronnen
in de vulkanische ondergrond. Iedereen kan vrij van de openbare bronnen gebruik
maken. Als u de tijd heeft brengt u dan zeker nog een bezoek aan de ruïnes van
de burcht Löwenburg voor een bijzonder fraai uitzicht over Gerolstein en het
Kylltal.

DAG

4

Gerolstein - Prüm

ca. 50 km

Vanaf Gerolstein volgt u nu het Eifel-Ardennen-fietspad. U dwaalt door de
uitgestrekte bossen bij Müllenborn. Dan komt u in het gebied Prümer Kalkmulde.
De lokale kalksteenbodems zijn meer dan 360 miljoen jaar oud, het
dolomietgesteente mengt zich met gesteenten uit andere geologische perioden.
Het gebied is rijk aan flora en fauna, u fietst door het Prümerland, over een
voormalig spoortracé. Het heuvelachtige terrein met slechts lichte hellingen is ook
voor onervaren fietsers goed te berijden. Uw eindbestemming is het luchtkuuroord
Prüm met de schitterende 18e eeuwse St. Salvator basiliek.
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DAG

5

Prüm - Irrel

ca. 65 km

De Prüm zal vandaag grotendeels bij u zijn. Het eerste stuk naar Waxweiler volgt u
weer de voormalige spoorlijn, wat een bijzonder plezierige en uitdagende fietstocht
belooft. Het stuwmeer Bitburg in Biersdorf am See is veelzijdig, een bijzondere
attractie is de fontein in het midden van het stuwmeer. Het wordt beschouwd als
het toeristische centrum van de Zuid-Eifel en biedt tal van vrijetijdsactiviteiten. De
5km lange promenade langs het meer nodigt u uit om te wandelen en te blijven
hangen en u kunt uzelf laten verwennen in een van de plaatselijke restaurants. Via
de de metershoge hopplanten bij Holstum komt u aan op uw eindbestemming van
vandaag, het luchtkuuroord Irrel. Bezoekt u zeker de Irreler Wasserfälle, bruisende
stroomversnellingen. Op deze “wildwaterbaan” wordt veel geoefend met wildwaterkanovaren en zijn zeer de moeite waard om te bezoeken en prachtig om te zien!

DAG

6

Irrel - Trier

ca. 40 km

Tijdens uw laatste etappe fietst u over het Sauertal-fietspad en de Prümtal
Radweg. Ook hier loopt de route langs een voormalige spoorlijn en volgt
grotendeels slingerend het spoor van de rivier. Fantastische
wijngaardlandschappen zullen u vergezellen. Bij het Luxenburgse Wasserbillig
ontmoet u de kruising van de Moezel en de Sauer. Volg dit voor het laatste stuk
van de fietsettappe en zo bereikt u uiteindelijk weer het startpunt van uw fietstocht,
Trier. Gebruik de tijd om in alle rust nog te genieten van de talrijke monumenten,
beklim de Mariazuil (Mariensäule) op de 300m hoge Markusberg, of trakteer uzelf
op een goed glas wijn en herbeleef alle indrukken van uw fietstocht.

DAG

7

Terugreis of verlenging

Er is nog veel te ontdekken in Trier. We boeken graag een verlenging voor u.
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Tourkarakter
Meestal fietst u langs voormalige spoorlijnen en langs de oevers van de verschillende
rivieren. Desalniettemin zijn er altijd enkele korte klimmetjes te bedwingen. Voor deze tocht
dient u daarom enige basisconditie mee te nemen om te kunnen genieten van de dagelijkse
fietstochten of kiest u voor het gemak van een E-bike. De routes zijn goed bewegwijzerd en
de meeste lopen over verharde paden.
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Prijzen / Vertrekdata
aankomstplaats: Trier
Seizoen 1

Seizoen 2

Seizoen 3

03.04.2021 - 30.04.2021
09.10.2021 - 23.10.2021

01.05.2021 - 20.08.2021
02.10.2021 - 08.10.2021

21.08.2021 01.10.2021

Dagelijks

Dagelijks

Dagelijks

Rondreis door de Eifel, DE-EIFRT-07X
Basisprijs

599,00

659,00

689,00

Halfpension toeslag

189,00

189,00

189,00

1-persoonskamer
toeslag

219,00

219,00

219,00

Seizoen 1

Seizoen 2

Seizoen 3

3-apr-2021 - 30-apr-2021
9-okt-2021 - 23-okt-2021

1-mei-2021 - 20-aug-2021
2-okt-2021 - 8-okt-2021

21-aug-2021 1-okt-2021

Dagelijks

Dagelijks

Dagelijks

2-persoonskamer

65,00

65,00

65,00

1-persoonskamer
toeslag

34,00

34,00

34,00

U verblijft in comfortabele 3*** en 4**** Hotels

Verlengingsnachten
aankomstplaats: Trier

Trier

Onze huurfietsen
prijs

https://www.activeonholiday.com/nl/ﬁetsvakanties/eifel-kurz-7-tage?year=2021&print=true

7/10

6/18/2021

Rondreis door de Eifel | Active on Holiday ﬁetsvakantie

21-versnellingen unisex huurfiets

27-versnellingen tourfiets PLUS

Unisex E-bike

79,00

129,00

189,00

Prijzen per persoon in EUR
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Services / Informatie
Services

Inbegrepen
7 overnachtingen zoals beschreven,
inclusief ontbijt
Bagagetransfer(s)
Reismapje 1 x per kamer (Duits,
Engels met route- en
overzichtskaarten, uitgebreide
routebeschrijving,
bezienswaardigheden, belangrijke
telefoonnummers, kofferlabels)
GPS data op aanvraag beschikbaar
Service-Hotline

Niet inbegrepen
Toeristenbelasting, indien van
toepassing, ter plaatse te voldoen

Aanreisinformatie

Afstand: 329km vanaf Arnhem
Trein: Station Trier
Parkeren: Bij aankomsthotels zijn
parkeerplaatsen beschikbaar €12
per dag. Openbare garage kost €15
per dag. Reserveren is niet
mogelijk, afhankelijk van
beschikbaarheid

Algemene informatie

Halfpension: Diner in het restaurant
van het hotel of in een restaurant in
de directe omgeving met een
voucher
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Contact & reserveren
Heeft u nog vragen met betrekking tot deze reis? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u
graag verder.

+31850205242
info@activeonholiday.com

boek nu
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