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4 – DAAGSE EXCURSIE REIS NAAR DE EIFEL 
Het mooie Monschau is een van de bestemmingen die we in deze 4 – daagse excursie reis hebben 
opgenomen. De Eifel staat bekend als een prachtig gebied met bosrijke bergen afgewisseld met meren, 
pittoreske dorpjes en interessante steden. De Eifel heeft een rijk economisch verleden van ijzerwinning 
en metaalverwerking. En natuurlijk treft u er ook vele restanten aan van de in vroegere tijden aanwezige 
vulkanen.  

Hotel:     Seehotel am Stausee, Am Stausee 2, 54568 Gerolstein  
Website:    https://www.seehotel-am-stausee.de/  
Prijs en datum:          zie website : https://countrytravel.nl 

 

 
Inclusief: 

• Luxe Comfort Class touringcar met ervaren chauffeur/reisleider; 

• Centrale opstapplaats in Escharen met gratis parkeren; 

• Koffie met gebak bij vertrek; 

• Verzorging op basis van halfpension; 

• Afscheidsdiner in De Brouwketel in Escharen;  

• Bezoek aan het Gerolsteiner mineraalwater bezoekerscentrum;  

• Bezoek aan de Geitenkaasboerderij Vulkanhof; 

• Bezoek met rondleiding aan Burcht Eltz; 

• Bezoek aan het Wildpark Daun; 

• Bezoek aan Monschau met een rondleiding in de Koffiebranderij;  

• Alle entreegelden voor genoemde bezoeken en excursies; 
 
Exclusief:                               
Verzekeringen, deze kunt u i.v.m. Corona op dit moment niet via CountryTravel afsluiten:  

• Annuleringsverzekering 7,6% 

• Reisverzekering € 2,50 per dag. 

• De niet vermelde maaltijden. 

• Uw persoonlijke uitgaven zoals drankjes e.d.  

https://www.seehotel-am-stausee.de/
https://countrytravel.nl/
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Minimum aantal deelnemers: 30 
Om organisatorische redenen kan worden afgeweken van het programma. 
 
 

DAGPROGRAMMA 

Dag 1 Heenreis naar de Eifel  
Vanaf onze centrale opstapplaats, waar we eerst nog hebben kunnen genieten van een heerlijk kopje 
koffie met vlaai, rijden we met voldoende pauzes richting Duitsland. In Ahrweiler maken we een 
tussenstop. Hierna rijden we door naar ons hotel  

Dag 2 Bezoek aan Gerolstein en Gillenfeld  
Na het ontbijt gaan we op weg naar de Geitenkaasboerderij Vulkanhof in Gillenfeld waar we een 
rondleiding krijgen in de kaasboerderij. Natuurlijk mag een proeverij van enkele specialiteiten met vers 
brood niet ontbreken. 
Het Eifelgebergte staat bekend om zijn zuivere water. Het Gerolsteiner mineraalwater is zeer bekend. 
Daarom gaan we in het Gerolsteiner mineraalwater Bezoekerscentrum bekijken hoe dit zuivere water is 
ontstaan en hoe wij dat heden ten dage gebruiken. Terug in het hotel genieten we weer van een heerlijk 
diner.  

Dag 3 Wierschen en Daun 
De Graaf en Gravin van Eltz staan al op ons te wachten voor een rondleiding door Burg Eltz.  
Al meer dan 850 jaar is deze familie hier gevestigd en doen hun best om het huis intact te houden. 
Ervaar de middeleeuwen en pure natuur op Eltz! De Graaf en Gravin zijn trots op hun stenen sprookje 
en laten het de bezoekers graag zien!  
Het Wildpark Daun herbergt vele diersoorten. Zo zijn er o.a. bizons, jak’s, herten, wilde zwijnen, 
stokstaartjes, wilde paarden en apen. En diegenen die nog van meer avontuur houden kunnen gebruik 
maken van de zomer rodelbaan. We keren weer terug naar het hotel voor het diner.  

Dag 4 Terugreis naar Nederland 
Als we genoten hebben van ons laatste ontbijt, vertrekken we weer richting Monschau waar we in de 
koffiebranderij worden ingewijd in het koffiebranden. En natuurlijk kunt u op eigen gelegenheid het 
mooie dorpje Monschau bekijken. We vertrekken weer op tijd vanuit Monschau richting Nederland 
zodat we op tijd in De Brouwketel in Escharen kunnen gaan genieten van een heerlijk diner.  
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