
Een glooiend, groen landschap gevuld met kastelen: de prachtige regio 
Éislek in het noorden van Luxemburg vormt het ideale decor voor lange 
wandelingen en eindeloze fietstochten. 

Moois uit de middeleeuwen
Dat het noorden van Luxemburg, ook 
wel Éislek of Oesling, zijn glorietijd  
beleefde in de middeleeuwen valt niet te 
ontkennen: overal in het natuurschoon 
pronken prachtige kastelen. Het stadje 
Vianden is de grote publiekslie veling en 
slaat echt alles. Terwijl je door de smalle 
straatjes slentert en oude vestingen met 
wachttorens en het reusachtige kasteel 
bewondert, waan je je terug in de tijd. 
Voor wie meer wil weten over Luxem-
burgs mooiste kasteel, is een audiogids 
geen overbodige luxe. Wist je bijvoor-
beeld dat het château eeuwenlang in 
handen was van de Oranjes? Ook zeker 

doen in Vianden: met de stoeltjes lift 
omhoog en genieten van het uitzicht 
over het kasteel, de stad en het groen.
castle-vianden.lu

Kunst in het kasteel
Dankzij de schitterende ligging is  
Clervaux één van de belangrijkste  
toeristische centra in de bosrijke Éislek- 
regio. Je vindt er een vijftiende-eeuws 
kasteel, een romaanse kerk en een  
benedictijnenabdij, maar ook het auto-
luwe stadshart zelf is het bewonderen 
waard. Niet missen: The Family of Man 
in het opvallend witte kasteel 
van Clervaux.  

Deze fototentoonstelling staat op de 
Unesco Memory of de World-lijst en 
presenteert werk van wereldberoemde 
kunstenaars zoals Robert Capa en Henri 
Cartier-Bresson. 
steichencollections-cna.lu

Hoge toppen, diepe dalen
Met zijn uitgestrekte bossen, steile  
hellingen en sprookjesachtige kastelen  
is de Éislek-regio bij uitstek geschikt om 
het leven van alledag te ontvluchten. 
Niets voor niets draagt de bekendste 
langeafstandswandelroute uit de  
regio de naam Escapardenne Trail; een 
etappewandeling van 159 kilometer 
dwars door de Belgisch-Luxemburgse 
Ardennen. De beweg wijzerde route is 
onderverdeeld in twee bejubelde trails: 
de Lee Trail (53 km) en de Eislek Trail 
(106 km). Wat je staat te wachten? Brede 
paden over pano ramische hoogvlakten 
en smalle weg getjes door riviervalleien, 
bossen, velden en gezellige dorpen.
escapardenne.eu

Ook leuk…
een excursie naar Luxemburg-stad.  
• Volg het wandelpad Chemin de la  
Corniche en ontdek waarom de oude 
vestingmuur ‘het mooiste balkon van 
Europa’ wordt genoemd.
• Van madeleines tot macarons,  
lekkerbekken halen hun hart op bij  
hofleverancier Oberweis (oberweis.lu) 
en de delicatessenzaak van sterrenchef 
Léa Linster (lealinster.lu).
• Bij mooi weer wordt Place d’Armes, 
het hart van de stad, één groot terras. 

Château d’Urspelt
Het kasteel van Urspelt 
ligt vlak bij Clervaux.  
Het werd gebouwd in de 
achttiende eeuw, en doet 
tegenwoordig dienst als 
luxe viersterrenhotel. Je 
kunt er genieten van de 
mooie omgeving en wan-
delen door de kasteeltuin. 
Wie zichzelf echt in de 
watten wil laten leggen, 
boekt een sessie in de  
privéwellness en geniet – 
met een glas bubbels –  

van sauna, hamam  
en spafaciliteiten.
Inbegrepen
• 1x overnachting o.b.v. 
logies en ontbijtbuffet • 
toeristenbelasting • fles 
Crémant de Luxembourg 
bij aankomst op de kamer 
• gratis parkeren.
Niet inbegrepen
• Reserveringskosten  
€ 19,50 per boeking  
• calamiteitenfonds  
€ 2,50 per boeking.
 

Prijs & periode
Deze aanbieding is te boe-
ken t/m 31 oktober 2019. 
De reisperiode loopt van  
1 september 2019 t/m 31 
maart 2020.
Info & reserveren
Ga voor meer informatie 
en boekingen naar 
magriet.nl/natuurluxem-
burg of bel met Kras:  
088 - 088 58 86 (lokaal 
tarief). Op deze reizen zijn 
de ANVR- en SGR-
voorwaarden van toepassing.

Uniek verblijf in een kasteel

1.  Het Kasteel van Vianden.
2.  De stoeltjeslift scheelt een hoop klimwerk en 

geeft een prachtig uitzicht over Vianden.
3.  De centrale binnenplaats van het kasteel van 

Urspelt.
4.  De Alzette-rivier is 73 km lang en gaat door 

Luxemburg en Frankrijk. Bij Luxemburg Stad 
vind je de Neumünster Abdij erlangs.

5.  Heerlijke meringues van Patisserie Oberweis.

€ 49 p.p.
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Luxemburgse  
Ardennen

We hebben allemaal weleens 
de behoefte om bij te tanken. 
En laat dat nou prima kunnen 

midden in de natuur.

3
Bijtanken

doe je hier

x
Tekst: Roos Stalpers en Fee van ’t Veen. 
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Diep in het zuiden van Drenthe, vlak bij de Duitse grens, ligt Dalen. In  
de landelijke omgeving met karakteristieke boerderijen slenter je over 
kronkelende paden en geniet je op de fiets van ongekende rust en ruimte.

Het bruine goud
De tijd dat een groot deel van ons land 
was bedekt met ondoordringbaar  
hoogveen ligt ver achter ons. Voor de 
winning van turf, ook wel het bruine 
goud, is het merendeel in de afgelopen 
eeuwen afgegraven. Maar niet alles! In 
het zuidoosten van Drenthe is een klein 
stuk bewaard gebleven, het Bargerveen. 
Ooit onderdeel van gigantisch aaneen-
gesloten veenmoeras, tegenwoordig het 
hart van het Drentse Veenland. Hier 
leven adders, hermelijnen, honderden 
vogelsoorten en groeien vleesetende 
planten. Maar het meest bijzondere is 
misschien wel de leegte en stilte. Je gaat 
er bijna van fluisteren. Zeker doen: 
dwalen over het hoogveenpad. Trek wel 
je laarzen aan!
staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/veenland

Verhalen uit het veen
Benieuwd hoe het leven van de pioniers 
(de veenarbeiders) en de nonnen er in 
dit uitgestrekte stuk Nederland vroeger 
uitzag? Breng dan een bezoek aan het 
Veenloopcentrum Weiteveen. Het is 
bovendien het startpunt van vele fiets- 
en wandelroutes door het gebied. Wie 
meer wil weten over de flora en fauna 
van dit grensgebied met Duitsland stapt 
het naastgelegen Natuurinfocentrum 
binnen.
veenloopcentrum.nl

Theetied!
Er zijn meer dan dertig soorten thee, 
waaronder de huismelanges Bargerveen 
en Heideblauwtje, koffiespecialiteiten en 
heerlijk huisgemaakt gebak, maar wie 
een bezoek brengt aan Theetuin d’Aole 
Pastorie zou er eigenlijk moeten genie-
ten van de Theetied, high tea op z’n 
Drents. De Theetied bestaat uit drie  
rondes en gaat van zoet naar hartig naar 
zoet. Trek er wel de tijd voor uit, een 
kleine drie uur heb je wel nodig. De  
locatie is ook om van te smullen: de  
tuin van de voormalige Pastorie van de 
St. Antoniuskerk en aan de rand van 
natuurgebied Bargerveen.
theetuindaolepastorie.nl

Ook leuk in de buurt van 
Dalen
• Winkelen in Emmen (20 km). Con-
ceptstore Huushinne is een aanrader! 
(huushinne.nl)
• Cultuur opsnuiven in museumdorp 
Orvelte (20 km). Het oerdorp van  
Drenthe. (orvelte.net)
• Dierenpark Wildlands Adventure Zoo 
Emmen (15 km). (wildlands.nl)

90% puur natuur 
Een paar dagen vakantie in eigen land, 
midden in het groen? De parken van 
Center Parcs liggen in of vlak bij de 
mooiste natuurgebieden van Nederland. 
Het perfecte startpunt voor wandelin-
gen, fietstochten of uitwaaisessies op 
het strand. Bovendien zijn de parken zelf 
ook één en al natuur; ze bestaan voor 
90% uit bos en water! Dus geniet je 
vanaf het terras van je comfortabele 
cottage volop van de lokale fauna en 
flora. Center Parcs heeft sowieso een 
hart voor de natuur: het heeft samen-
werkingen met natuurverenigingen, 
ondersteunt duurzame initiatieven en 
zorgt – onder leiding van huisbioloog 
Jean Henkens – voor alles wat er groeit 
en bloeit. Zo wordt bijvoorbeeld de  
biodiversiteit in de meren van de  
vakantieparken op peil gehouden. Ook 
leuk: Center Parcs adopteert regelmatig 
palmbomen en tropische planten, van 
onder andere de Hortus Botanicus in 
Leiden. Die krijgen een mooi nieuw 
leven bijvoorbeeld in de subtropische 
zwemparadijzen op de parken: Aqua 
Mundo.
Een overzicht van alle groene en goede daden van Center 
Parcs vind je op centerparcs.nl/duurzaamheid

Dwalen door Drenthe
Volop genieten van de 
Drentse natuur in Center 
Parcs kan nu met korting 
oplopend tot 45%. Zo boek 
je een midweek voor 
tweepersonen op De 
Huttenheugte in een twee-
persoons Premium cotta-
ge al vanaf € 198 inclusief 
alle verplichte kosten. Dat 

is slechts € 24,75 p.p.p.n.!
Inbegrepen
• Reserveringskosten  
(€ 29,50) • Bedlinnen  
(€ 8,50 p.p.) • 
Toeristenbelasting en 
overige heffingen  
(ca. € 2 p.p.p.n.).
Prijs & periode
Vanaf € 24,75 p.p.p.n. 

Aankomst t/m 31 maart 
2020 m.u.v. schoolvakan-
ties en feestdagen.
Informatie &  
reserveren
Kijk voor het volledige 
aanbod, de voorwaarden 
en boekingen op center-
parcs.nl/margrietnatuur

Het meest  
bijzondere is de 
leegte en stilte. 
Je gaat er bijna 
van fluisteren

6.  Geen bezoek aan Drenthe is 
compleet zonder een hunebed te 
hebben gespot.

7.  De Drentse vlag zie je geregeld 
ergens wapperen.

€ 198 p.p.

MIDWEEK 
VOOR 2 
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8.  Vanuit het hotel zie je zo de herten 
lopen.

9.  De middeleeuwse stadspoort in het 
plaatsje Dudeldorf.

10.  De ingang van de ruïnes van het 
kasteel van Bad Münstereifel.

11.  Typisch lokale snack: een pretzel.
12.  Als je in hotel Kastenholz een 

kamer boekt op de zuidzijde heb je 
prachtig uitzicht over de Eifel.

Natuurliefhebbers, wijnkenners, wellnessfreaks en sportievelingen voelen 
zich helemaal thuis in de Eifel. Met slingerende rivier, grillige rotsformaties 
en groene heuvels gevuld met ruïnes, kastelen en wijnterrassen.

Badderen
In het noorden van de Eifel ligt Bad 
Münstereifel. Een gezellig stadje met 
stadsmuren uit de middeleeuwen met 
wel achttien uitkijktorens en een lieflijk 
centrum gevuld met straatjes vol  
klinkers en vakwerkhuizen. Ook voor  
winkelgeluk ga je naar de middeleeuwse 
stad. Je kunt er voor een prikkie design- 
items shoppen in City Outlet Bad  
Münstereifel. Besluit de dag met een 
bezoek aan de heilzame bronnen in een 
van de Kurgartens met spa’s. 

Wijn = fijn!
De Rodewijnwandelroute is een schil-
derachtige wandeltocht langs de  
wijngaarden die tegen de hellingen van 
Altenahr tot Bad Bodendorf liggen. Hier 
kun je de wijnbouwer op de vingers 
kijken en genieten van adembenemende 
vergezichten. Daal af en toe af, ook voor 

een pitstop. In de dorpjes staat de wijn  
al klaar. Hier bezoek je wijnkelders en 
proef je van het druivennat.

Kruidenmix
Niet alleen de bronnen, maar ook de 
kruiden die bij Bad Münstereifel groeien 
zouden geneeskrachtig zijn. Neem dan 
een kijkje in het Schwanen-Apotheken- 
Museum en wandel door zijn kruiden-
tuin. Inslaan kan in boetiekjes en op 
markten, maar wie de plantjes liever in 
de bloeiende berm spot, volgt het Eifeler 
Kräuterpfad. Deze twintig kilometer 
lange wandelroute loopt van Netters-
heim naar Bad Münstereifel, dwars door 
het noordelijke Eifellandschap. Ook als 
de kruiden je interesse niet hebben, is de 
wonderschone natuurwandeling een 
aanrader.

Reusachtig
Wie De GVR heeft gelezen, weet dat 
sommige reuzen in grotten wonen. Dat 
gold ook voor de mythische reus Kakus. 
Zijn grot, de Kakushöhle, vind je in een 
imposante rotsformatie in de bossen van 
Eiserfey. De legende gaat dat Kakus hier 
in een ver verleden woonde, maar de 
geschiedenis van deze plek is minstens 
zo interessant. Zo zijn er mammoet- 
botten, gereedschap en wapens opge-
graven. Stuk voor stuk archeologische 
vondsten die laten zien dat de grotten  
al door de Neanderthalers werden  
bewoond. De Kelten gebruikten de grot 
als vesting. Tegenwoordig is het een 
vreedzame plek en loop je er over een 
bospad en trappen van rotsblokken 
naartoe.

Leuk in de Eifel
• Snelheidsduivels kunnen hun hart 
ophalen in De Groene Hel. Dit is de  
bijnaam van de Nürburgring, het race-
circuit van Nürburg. Naast rondleidin-
gen zijn er allerhande activiteiten voor 
liefhebbers van auto- en motorsport. 
nuerburgring.de

• Op de top van een oude vulkaankegel 
staat de kasteelruïne van Nürburg. Je 
mag de middeleeuwse burcht bezoeken.  
Boven wacht een prachtig panorama  
gevuld met natuur en de Nürburgring. 
• Vulkan-Rad-route Eifel is een 55 kilo-
meter lange fietsroute van Nürburg naar 
Alf an der Mosel. Een pittige en prachti-
ge route met hellingen en afdalingen en 
betoverende uitzichten op de bekende 
Maaren (kratermeren) en typische  
vulkanische bergtoppen van de 
Vulkaaneifel. 

Puur genieten in de Eifel 
Land- & Wellnesshotel 
Kastenholz 
Het viersterrenplushotel 
ligt op 500 meter van het 
centrum van Wershofen 
en heeft een grote tuin 
met ligweide én wildpark 
met herten. Gasten  
ontspannen in de bar, 
wijnkelder, het restau-
rant, wellnesscenter met 
fitness, zwembad, sauna’s 
en het stoombad en op 
hun ruime kamers, waar-
van de meeste met balkon. 

Aan de zuidwestzijde kijk 
je uit over het natuurpark 
en de Eifel. Bad 
Münstereifel en de 
Nürburgring liggen op ca. 
20 km, het Ahrdal met 
Altenahr op ca. 25 km.
Inbegrepen
• 2x overnachting incl. 
ontbijt • Deelname aan 
het actief- en ontspan-
ningsprogramma (bijv. 
ochtendgymnastiek en  
begeleide wandelingen) • 
Gratis gebruik van de 

theebar, water, frisdrank, 
appels, parkeren en wifi.
Prijs & periode
Vanaf prijs € 149 p.p. 
Reisperiode: augustus t/m 
oktober 2019, april t/m 
oktober 2020.
Informatie &  
reserveren
Reserveren met reiscode 
abwer99 via margriet.nl/
natuureifel of telefonisch 
bij de reisadviseurs van 
de Jong Intra Vakanties 
op 0180 - 45 78 03. 

Archeologische 
vondsten tonen 

aan dat de 
Kakushöhle al

door de  
Neanderthalers 

werden  
bewoond

€ 149 p.p.
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