Tocht van de held herfst 2019
Mullerthal Trail
dinsdag 29 oktober - zaterdag 2 november

Luxemburgs Klein Zwitserland

Luxemburgs Klein Zwitserland

De Regio Mullerthal is een van de meest geliefde regio’s om te
wandelen in Luxemburg. Het landschap, met hier en daar
rotsformaties van zandsteen, wordt doorsneden door de rivieren
die het hebben gevormd. Dit fantastische rotslandschap, waaraan
de regio zijn bijnaam « Luxemburgs Klein Zwitserland » dankt, trekt
ook veel bergsportliefhebbers. De Mullerthal Trail is een boeiende
wandeling met schitterende vergezichten die naar tal van cultuuren natuurmonumenten leidt.
Deze wandeling heeft een lengte van 112 km en bestaat uit drie
grote lussen (de routes 1, 2 en 3) van zes etappes, elk met een
kenmerkend en typisch karakter.
Verderop vind je meer info over het prachtige traject dat je met
Semilla zult wandelen.

PROGRAMMA
Dinsdag 29/10: Echternach
Samenkomst met de groep (+/- 18u)
Avondmaaltijd in Echternach (voor- en hoofdgerecht - dessert)
Woensdag 30/10: Echternach - Beaufort +/- 18,2 km
Ontbijt in Echternach
Lunchpakket
Avondmaaltijd in Beaufort (voor- en hoofdgerecht, dessert)
Donderdag 31/10: Beaufort - Larochette +/- 12,5 km
Ontbijt in Beaufort
Lunchpakket
Avondmaaltijd in Larochette (voor- en hoofdgerecht, dessert)
Vrijdag 1/11: Larochette - Consdorf +/-20 km
Ontbijt in Larochette
Lunchpakket
Avondmaaltijd in Consdorf (niet inbegrepen)
Zaterdag 2/11: Consdorf - Echternach +/- 11 km
Ontbijt in Consdorf (niet inbegrepen)
Lunch (niet inbegrepen)
Afscheid van de groep (+/- 14u)

ROUTEKAART

VERVOER
Met de auto is het vanuit Antwerpen +/- 3u rijden naar Echternach
(Luxemburg). We bekijken samen ook of carpooling mogelijk is
onder de deelnemers.

PRIJS

€449 voor:
4 x overnachting (eenvoudige slaapplaatsen)
3 x ontbijt
3 x lunchpakket
3 x avondmaaltijd (voor- en hoofdgerecht, dessert)
reisbegeleiding (door Marianne Gilleir, psychotherapeute)

INSCHRIJVEN
Vóór 30 september 2019 (inschrijvingsfiche + betaling)
Vanaf oktober kan je deelname nl. niet gegarandeerd worden.
Bij de bevestiging die je krijgt van jouw inschrijving,
ontvang je nog meer info omtrent benodigdheden e.a.

MEER INFO
Nog niet bekend met het concept van een Tocht van de Held?
op http://semilla.be/meerdaagsewandeltochten.html vind je de
algemene, uitgebreide info.
Nog meer vragen? Aarzel niet en contacteer me.
Mail naar info@semilla.be of bel naar 0486/03.68.46 (Marianne)

