
VAN 22 T/M 27 DECEMBER 2020 
 

Stadtkyll - Eifel – 6 dagen. 
De Eifel is een ideaal gebied voor een fijne vakantie. Vlak over de grens ligt deze prachtige omgeving met een mooie afwisselende 

natuur. De Eifel is vulkanisch van oorsprong, zodoende kent het gebied vele gezichten. Tijdens een verkenningstocht door de Eifel 

zien we prachtige natuurverschijnselen, ruïnes en kloosters, en zullen we de drukte van het alledaagse leven even vergeten.  

Onze standplaats Stadtkyll ligt op de scheiding van de Noord Eifel en de Vulkaan- Eifel. In de 11e eeuw werd de plaats voor het eerst 

genoemd, maar voor die tijd stond er al een burcht, daardoor wordt aangenomen dat de plaats eerder gesticht is. Het centrum van 

Stadtkyll ligt slechts op 400 meter van het hotel. Vanwege de mooie natuur weten veel toeristen de weg te vinden naar dit Eifel stadje. 

Het is een ideaal uitgangspunt voor de prachtige excursies. 
 

Hotel Am Park  
We logeren in hotel Am park in het stadje Stadtkyll. Het personeel van het hotel zal er alles aan doen om u een onbezorgde vakantie 

te bieden. Het hotel is voorzien van receptie, lounge, bar, terras, restaurant en lift. De kamers beschikken over een bad/douche, föhn, 

wc, telefoon en tv de meeste kamers hebben een balkon of terras. We verblijven op basis van all-inclusive. In de ochtend staat een 

ontbijtbuffet klaar, voor de lunch is er eveneens een buffet of aan de hand van ons programma nemen we een lunchpakket mee dat u 

zelf kunt samenstellen. In de avond staat er een dinerbuffet klaar, en 2 x kerstdiner. Van 17.00 uur tot 24.00 uur zijn alle drankjes bij 

de reissom inbegrepen (bieren, wijnen, fris, korn, vieux). De gehele dag is de thee en koffie in de koffiecorner gratis te verkrijgen. 

Ook is er entertainment in het hotel en wordt er rondgegaan met lekkere hapjes.  
 

Vertrekdatum – Reissom: 
 

Dinsdag    22 december 

      

Reissom    € 629,00 p.p. 

Toeslag  1 – persoonskamer   €   50,00 p.p.  (12 kamers)  

 

Bij de reissom is inbegrepen: 

 de reis per luxe touringcar voorzien van bar, modern geluidssysteem met DVD, panoramacamera, toilet, en airco 

 de verzorging op basis van volpension/all-inclusive – van lunch 1e dag tot diner laatste dag. 

 alle kamers met bad/douche, föhn, wc, telefoon en tv de meeste kamers hebben een balkon of terras  

 de excursies (inclusief de genoemde entrees) 

 iedere avond entertainment in vorm van muziek, bingo, quizavond of wandeling  

 drankjes in het hotel inclusief van 17.00 tot 24.00 uur (bieren, wijnen, fris, korn, vieux) 

 gehele dag koffie/thee in de koffiecorner gratis, zelfservice 

 gratis Wi-Fi 

 bezoek watermolen museum 

 het afscheidsdiner  

 alle taxen 

 calamiteitenfonds 

 reserveringskosten 

 de diensten van uw ervaren chauffeur/reisleider 

 

Niet bij de reissom inbegrepen: 

 annulerings- en/of reisverzekering 

 persoonlijke uitgaven 

 niet genoemde maaltijden, dranken en eventuele niet genoemde entrees 

 

Informatie en aanmelding : Diny Voets : dini.voets@ziggo.nl of 06-10843040 
 

 

Reisprogramma 

Dag 1: Heenreis, lunch in hotel, in de middag bezoek aan Bad Munstereifel. 

Dag 2: Tocht langs de Moezel met bezoek Bernkastel-Kues 

Dag 3:  Dagtocht Echternach, mogelijkheid naar nachtmis te gaan in Stadtkyll  

Dag 4: Na de lunch in het hotel maken we een mooie winterse tocht door de Vulkaan Eifel met stop bij grote kerstboom met 6000 

lichtjes. Op deze mooie plek heeft u de mogelijkheid om glühwein te drinken 

Dag 5: Bezoek aan Wassermühle museum  

Dag 6: Via Maria Laach rijden we huiswaarts. 
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