AUSTRIA FREUNDE

vzw

Zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2018
Heerlijk wandelen in de Oostkantons, het meer van Butgenbach.
De Oostkantons bevinden zich in het hartje van het Europees Kultuurlandschap ‘Eifel-Ardennen’, een uniek
wandelland van het Belgisch-Duits-Nederlands drielandenpunt in het Noorden tot het Belgisch-DuitsLuxemburgisch drielandenpunt in het Zuiden.
Het meer van Butgenbach wordt ook wel eens het Meer van het Hoge Noorden genoemd.
Diep in de Oostkantons klinkt nog de lokroep van het avontuur; hier vormen de paden de ziel van hete land.
De weg die langs de oevers voert, toont de natuur in al zijn ongerepte pracht. Een leuk knuppelpaadje leidt
ons naar het natuurreservaat van de Holzwarche. Een zeldzaam voorbeeld van een maalweide die zich
maar vanaf een hoogte van 500 meter kan ontwikkelen. Er gedijen alpiene planten zoals bergvenkel en
zwart knoopkruid.
Wij rijden naar Wirtzfeld waar in het Sporthotel, ‘de wandelherberg in het hart van de Euregio’, een
lekker ontbijt met koffie/thee, fruitsap, koffiekoek voor ons klaar staat.
Het Sporthotel hier in Wirtzfeld, leek ons het ideale uitgangspunt, van hieruit vertrekt ook onze eerste
wandeling richting het Meer van Butgenbach.
Het einde van de wandeling brengt ons terug naar het Sporthotel in Wirtzfeld waar de tafels gedekt staan
voor een overheerlijk menu:
•
•
•

Bordje Ardeense pastei, Ardeense ham, salade, uitjes, geraspte worteltjes, luikse siroop,
veenbessen
Kipfilet in peperroomsaus met wortelstampot, spinaziestampot, een peertje in zoetzure saus, een
appeltje uit de oven, en rode kool
Dame blanche

Overnachting.
Ook op dag twee worden we verwend met een uitgebreid ontbijt.
De wandeling van vandaag gaat naar Wirtzfeld-Büllingen.
Even na de middag staat weeral een heerlijk driegangenmenu voor ons klaar.
•
•
•

Minestronesoep
Bouchée à la reine, salade (tomaten, komkommer, dressing) frietjes
Fruityoghurt.

Tevreden en voldaan keren we terug richting Antwerpen (Wommelgem).
Praktisch: vertrek op zondag 20 oktober 2018 om 7 uur stipt aan het rond punt in Wommelgem met luxe
autocar Reizen Lauwers n.v., Boechout.
Prijs: € 145,00. Deze prijs omvat: verplaatsing met bus, drinkgeld chauffeur, verzekering, 2 x ontbijt, 1 x
avondmaal, 1 x middaglunch zoals hierboven beschreven.
Inschrijven: tel.: 03-440 88 36, of via e-mail (info@austriafreunde.be), en bevestigen door storting van een
voorschot van € 50,00 op de bankrekening van Austria Freunde BE50 7765 9077 0618, vóór 30 april 2018,
en/of zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
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