
Weekend Eifel – 4 tot 6 September 

 

Zoals reeds aangekondigd in het vorige Gildeleven gaan we dit jaar op Weekend naar de Eifel meer 
bepaald naar Kyllburg. 
 
We logeren in Stiftsberg – Bildungs- und Freizeitzentrum en zoals altijd hebben we getracht een 
programma samen te stellen dat bij al onze leden in de smaak zal vallen; dus zowel voor diegene 
die al jaren met ons meegaan maar zeker ook de jonge gezinnen met hun kinderen. 

 

 
 

Op vrijdag 4 september vertrekken we met de bus om 17H in Schriek en verwachten rond 19.30H 
à 20H aan te komen.   

 

Vervolgens kan onmiddellijk aangeschoven worden voor 
een buffet en zullen ook de kamers verdeeld worden.   
Eens donker genoeg steken we de fakkels aan voor een 
tocht langs het “Waldlehrpfad HAHN’ waar tussenin een 

borreltje zal kunnen genuttigd worden. 
 

 

 

 

 

 



Zaterdag na het ontbijt splitsen we in twee groepen.  De actiefste gaan 

een fietstocht doen van Gerolstein langsheen de Kyll. Dit is een tocht 

van iets meer dan 30 kilometer en quasi volledig vlak behoudens 1 

beperkte klim.  Het is de bedoeling dat je eigen fiets meegaat; hiervoor 

zal een vrachtwagen meerijden vanuit Schriek.  

 

De rustige groep bezoekt het brouwerijmuseum van brouwerij Bitburg 

met uiteraard een degustatie achteraf. 

 

Voor het middagmaal komen we allemaal terug samen aan de ijsgrotten van Birresborner voor een 
pick nick midden in het groen.  De grotten kan je daarna vrij bezoeken. 

 

 
 
Daarna zetten de fietsers hun tocht verder om een uur later terug in Kyllburg te arriveren. 
Afhankelijk van het weer kan je daarna gaan zwemmen in het openluchtzwembad van Kyllburg of 
nagenieten van drankje aan de bar.  



 
 
De andere groep vertrekt na het middageten naar Andernach waar we de Geiser gaan bezoeken. 

 
Geiser (Geysir) Andernach is 
de hoogste koudwatergeiser 
ter wereld. Het water komt 

tot een hoogte van wel 60 
meter. Het start met een 
bezoek aan het museum en 
vervolgens een boottocht 
naar de Geiser. Een 
spectaculaire 

bezienswaardigheid! 
Na dit alles kunnen we op 
zaterdagavond aanschuiven 
voor een overheerlijke 
Barbecue en nakaarten tot in 
de late uurtjes bij een frisse 
Duitse pint. 

 
 
 

 
De laatste dag, zondag, rijden we na het ontbijt en uitchecken naar het stuwmeer van Bitburg.  



  
 

Dit stuwmeer werd begin de jaren 70 aangelegd om het hoogwater onder controle te krijgen en het 
is maar liefst 35 hectare groot.  Diegene die wensen kunnen het gaan verkennen met een 
waterfiets maar je kan even goed op het terras genieten van het betoverende landschap. 
 

Rond 11H uur rijden we naar onze laatste stop en dat is Echternach. Beginnen doen we in 

restaurant Trail-Inn waar we een warme maaltijd (3 gangen) kunnen nuttigen om dan een 
wandeling aan te vatten vanaf “Huel Lee” via rotsformaties zoals de Wëlkeschkummer en de 
Geierslee naar Echternach centrum.  Voor diegene die het liever wat rustig houden voert de bus 
hun naar het centrum waar je wat kan rondkuieren of een terrasje doen. 
 

 
 
Daarna neemt de bus ons terug huiswaarts waar we ongeveer rond 18H, moe maar voldaan, 
zouden moeten aankomen. 
 

  



We kunnen dit alles aanbieden aan een zeer economische prijs:  

 

 
 
In deze prijs zit het verblijf (incl. lakens en handdoeken), de busreis, de maaltijden & telkens 

eerste consumptie (behalve zondagmiddag) + alle toegangsgelden.   
Alle kamers beschikken over een eigen WC en douche en we hebben kamers voor gezinnen (3-5), 
2 personen en enkele 1 persoonskamers. 
 
Inschrijven kan door over te schrijven op onze rekening (BE59 7332 3600 0626) met vermelding 
het gewenste kamertype alsook ACTIEF of NIET ACTIEF. 
 

Gelieve ook nog een mailtje te sturen naar chris.elsen3@telenet.be met uw volledige naam en 
telefoonnummer aub. 
 
Let op: het maximaal aantal personen dat mee kan is 70 dus wees er op tijd bij. 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jonger dan 12J 80,00 €    

Volwassenen 140,00 € 

mailto:chris.elsen3@telenet.be

