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Wandelweek in de Vulkaneifel 

07.06 tot 14.06.2020 

 

 

 

In het hart van de Vulkaaneifel, ver weg van het hectische leven, ligt het Hotel-

Restaurant "De Heidsmühle". Midden in de bossen van Manderscheid ligt het 

schitterende rustpunt aan de oevers van de kleine Kyll, prima geschikt als 

uitvalsbasis voor korte wandelingen en dagtochten. 
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De Heidsmühle is in handen van de vijfde familie-generatie en is ook een echt 

familiebedrijf. Vooral door de uitzonderlijk mooie ligging, de verse gerechten 

van de Eifelse keuken en de heerlijk huisgemaakte taarten, is het een 

bekende en graag bezochte gelegenheid in de Vulkaaneifel. 

 

Heerlijk genieten van de rustige en moderne hotelkamers, uitslapen en van 

het ontbijt genieten, mooie wandelingen maken om het hotel heen, of verder 

op, de eendjes en vissen voeren of gewoon op het terras zitten, niets moet, 

alles mag. 
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Het perfecte startpunt voor onze activiteiten 

De Heidsmühle ligt 1 km buiten de burchtenstad Manderscheid in het dal van 

de kleine Kyll, direct aan de voet van de "Mosenberg". Andere steden in de 

buurt zijn Wittlich in het zuiden en Daun in het noorden, naar Trier en Koblenz 

is het ongeveer 70 km. 

Het gebied rond Manderscheid is een paradijs voor de liefhebbers van o.a. 

wandelen en mountainbiken. 

 

Bekend in heel de regio zijn de burchtruines van Manderscheid met de Ober- 

en Niederburg in het dal van de Lieser: de natuur met de wonderen van het 

oude vulkaangesteente en de beroemde vulkaanmeren. 

Op een afstand va ca.15 km rondom Manderscheid liggen er maar liefst 6 met 

water gevulde vulkaanmeren en de "Windsbornkrater", een deel van de 

Mosenberg-vulkaangroep met het enige Bergkratermeer ten noorden van de 

Alpen. 

Wandelaars kunnen genieten van het goede wandelnetwerk van de regio, 

waaronder ook het bekende "Lieserpfad" en de Eifelsteig . 

 

Er zijn veel meer schitterende uitstappen mogelijk in de Vulkaaneifel met de 

vele dorpjes en geologische vondsten.  
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Het hotel „Heidsmühle“ 

...ligt in de rustige omgeving van het bosrijke dal van de Mosenberg, waar  U 

rust en ontspanning vindt. Voor de sportievelingen: het perfecte aanbod. 

 

De hotelkamers zijn licht en sfeervol ingericht en met het romantische uitzicht 

op het dal van de kleine Kyll wordt dit een onvergetelijke week. 

 

Alle kamers zijn met een centrale lift bereikbaar, roken is niet toegestaan, er 

is een douche met wc, TV en een telefoon met direct nummer. 

U kunt ook een hotelkamer met balkon reserveren voor het extra snufje frisse 

lucht. 

Als extra service biedt de Heidsmühle ons aan: 

Het verstrekken van informatie voor wandelingen en uitstapjes eveneens voor 

restauratie onderweg 

Verhuur van GPS - wandelgidsen 

Gratis W-LAN-gebruik 

Vissen in de vijvers en beekjes van het hotel 

Mountainbike-fietsenmakerij en onderdak voor de fietsen 

Transfer naar het station en/of beginpunt en eindpunt van de wandelingen 

Gratis taxidienst 

Organiseren van een pick-nick in het bos ( met tafels en stoelen ) wanneer  er 

onderweg geen mogelijkheid tot restauratie  aanwezig is 

Het ter beschikking stellen van een afzonderlijke ruimte  met beamer 

Reinigingsservice 

Koffer-service 
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Vers gevangen vis uit de "Mühlbach"... 

...is één van onze specialiteiten, die onze keuken voor U maken kan. 

Als gecertificeerd gastgever van het regionale merk "Eifel" hechten wij veel 

waarde aan verse producten uit de directe omgeving, die wij graag voor U als 

heerlijke gerechten  klaarmaken. 

Eifelgerechten zoals Döppekooche, forellen uit de Mühlbach, Eifel-varken en 

wild uit de omgeving zijn de favoriete gerechten op onze menukaart. 

De uitbater van de Heidsmühle, Herr Tobias Stadtfeld, heeft ons een speciale 

aanbieding gedaan en heeft zijn prijzen van de voorbije 06 jaar voor ons 

gehandhaafd in 2020: 

07 overnachtingen met ontbijt en halfpension (drie gangenmenu met keuze 

van het hoofdgerecht uit twee verschillende gerechten): 

In een dubbele kamer:  315 euro per persoon 

In een enkele kamer:  315 euro per persoon 

 

 

Wij hebben 10 kamers ( double rooms) en één single room gereserveerd. 

Extra kamers kunnen bijgevraagd worden. 

  

De reservatie wordt definitief na betaling van 50% van het totaalbedrag tegen 

01 maart 2020. 

Het restbedrag schrijven wij dan over op 01 juni 2020 
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Inschrijven kan bij ons tot 28 februari  2020,  
door storting van 50% van het totaal bedrag: 
 
zijnde 315 euro voor een dubbele kamer en 158 euro voor een 
enkele kamer  
op rekeningnummer  BE68 7380 0820 7434  

 
van ‘Vl@s Poperinge’ of ‘Vlaamse Actieve Senioren Poperinge’. 
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Welkom in Wanderscheid... 

 

...zoals Manderscheid ook wel wordt genoemd door de wandelvrienden in de 
Eifel. Het is een El Dorado voor de gasten die gezellig, sportief en actief willen 
wandelen. 
De bekendste wegen zijn de routes van de Eifelsteig en het Lieserpfad, een 
Duitse schrijver, Manuel Andrack, heeft die in zijn boek "Du sollst wandern" 
als de mooiste wandelroutes  ter wereld beschreven. 
 
De in 2011 geopende Premium-Partnerwege van de Eifesteig zijn de nieuwste 
Highlights van de Regio. Deze wegen zijn speciaal voor de wandelaars 
uitgezocht om de mooiste plekjes te laten ontdekken. 
 
Ontdek het zelf , samen met ons! U ziet o.a.: de Windsborn-Bergkratersee, het 
Meerfelder Maar, de beroemde Wolfsschlucht, de Manderscheider burchten. 
Wij bezoeken de regio  Strohn en haar Lavabombe, het Maarmuseum in 
Manderscheid. Wij wandelen omheen Maaren zoals Pulvermaar, 
Holzmaar,Fossilienfundstätte Eckfelder Maar, langsheen romantische paden 
van de Lieser, het tweebekenpad in Hasborn enz.,enz.! 
 
Dit is enkel een greep uit de ontelbare mogelijkheden. En nu aan het werk om 
een prachtig weekprogramma samen te stellen! 

-oOo- 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwraasiLveAhWEC-wKHVpBBSsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kerknet.be/parochie-gent-west/artikel/vlaamse-actieve-senioren-vlas&psig=AOvVaw2kcj_OgB9g0F5TddibZBVq&ust=1541432115426243
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwraasiLveAhWEC-wKHVpBBSsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kerknet.be/parochie-gent-west/artikel/vlaamse-actieve-senioren-vlas&psig=AOvVaw2kcj_OgB9g0F5TddibZBVq&ust=1541432115426243
http://www.vlaamseactievesenioren.be/
mailto:eddie.miek.vintevogel@telenet.be

