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DUITSLAND | EIFELSTEIG 

 
Land: Duitsland 
Soort reis: Individuele trektocht: 7, 17 of 26 dagen. 
Reiscode: du-050-wi 
 
Gebiedsomschrijving: 
De 313 kilometer lange Eifelsteig voert je van noord naar zuid door 
boeiende en bijzonder gevarieerde landschappen van de Eifel.  
Het eerste stuk loop je over de drassige Hoge Venen, waarbij je een 
klein stukje door België loopt.  
Na een overnachting in het pittoreske Monschau wandel je door 
een landschap met enorme beukenhagen naar het Nationalpark 
Eifel dat in 2004 is opgericht. In dit waterrijke gebied ligt de 
imposante Burg Vogelsang, een overblijfsel uit de tijd van Nazi 
Duitsland. Er is nu o.a. een informatie centrum gevestigd over het 
Nationaal Park.  
Je loopt verder over heuvelkammen en door kleinschalige 
beekdalen, die in voorjaar en zomer uitbundig kleuren met 
bloeiende planten. Na Daun loop je door de Vulkaaneifel met z’n 
karakteristieke ronde Maaren (vulkaankraters). Hier volg je de 
meanderende Lieser waarbij je o.a. de indrukwekkende 
kasteelruïnes van Manderscheid passeert. De volgende dag passeer 
je het fraaie en imposante Kloster Himmerod. Overnachtingen (met 
bagagevervoer) zijn hier helaas niet meer mogelijk. Ook het laatste 
deel van de tocht blijft vol boeiende en verrassende ontdekkingen: 
Romeinse resten, grotten, burchten, watervallen, vakwerkdorpen. Je eindigt de laatste dag in het dal 
van de Moezel in de Trier, de oudste en één van de mooiste steden in Duitsland. 
 
De Eifelsteig is een van de Top Trails of Germany en uitgestippeld volgens de criteria ”Premiumweg“. 
In 2009 is de route gecertificeerd volgens het Duitse Wandelkeurmerk. 
Het motto van de tocht is: “Waar rotsen en water je vergezellen” 
 
Hieronder het schema van de hele Eifelsteig in 17 dagen. Verder naar beneden staan de schema’s 
voor drie 7-daagse versies en een 24 daagse versie, met kortere etappes. 

Reisinformatie 2023 
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Eifelsteig, de hele route. 

Dag 01: Aankomst in Aachen-Walheim of Roetgen. 

Als je met de auto komt kun je die bij het eerste hotel laten staan voor de duur van de trektocht.  
In Kornelimünster, de startplaats van de Eifelsteig, is geen geschikte accommodatie beschikbaar. 
Daarom is de eerste overnachting in Walheim (soms ook in Aachen of Roetgen als Walheim vol is). 
 

Dag 02. Etappe 01: Kornelimünster – Roetgen, 15 km, 360 stijgen/175 dalen. 

Vanuit Walheim of Roetgen neem je de lijnbus voor de korte rit 
naar Kornelimünster waar de Eifelsteig begint (buskosten niet 
inbegrepen). Vanuit Walheim kun je ook te voet naar de start in 
Kornelimünster. 
Deze eerste etappe is een mooie, niet te lange etappe. Langzaam 
klim je door het dal van het riviertje de Inde omhoog naar de 
hoogvlakte van de Hoge Venen met z’n vergezichten.  
 

Dag 03. Etappe 02: Roetgen – Monschau, 17 km, 320/325. 

Vanuit het dorp begin je met een lange klim weer naar de hoogte 
van de Hoge Venen, een gebied dat door lange rechte wegen en 
paden wordt doorsneden. Op weg naar boven loop je België 
binnen. Nadat je de Venen over bent steek je bij Mützenich voor de 
2e keer de grens over, weer terug naar Duitsland. Het landschap wordt nu heel anders en de route 
naar Monschau biedt prachtige vergezichten. Het beroemde plaatsje Monschau is klein en 
toeristisch, maar heel bijzonder met de grote aantallen prachtige vakwerkhuizen. Na aankomst is het 
heerlijk nagenieten op één van de vele gezellige terrasjes in het centrum. 
 

Dag 04. Etappe 03: Monschau – Einruhr, 24,5 km, 685/810. 

Een zeer afwisselende wandeling met heel wat klimmen en dalen. Het gebied waar je vanmorgen 
eerst doorheen loopt is bekend van de “Hekken”. Dit zijn beukenhagen van volwassen beuken die 
o.a. dienen als bescherming tegen de wind. Er zijn vaak openingen in gemaakt om uitzicht te houden 
vanuit huis. Later loop je door het prachtige dal van de slingerende Rur naar Einruhr. In het voorjaar 
zijn de weilanden een feest van bloemen. Einruhr is een dorpje dat ligt aan de enorme Obersee, één 
van de vele stuwmeren in dit deel van de Eifel. 
 

Dag 05. Etappe 04: Einruhr – Gemünd, 21 km, 635/580. 

Vanuit het dorp klim je een klein stukje omhoog om vervolgens in noordelijke richting te wandelen 
met een weids uitzicht op de grote Obersee links van je. Je komt uit bij de indrukwekkende stuwdam 
die het water van de Urft tegenhoud. Gebouwd tussen 1900 en 1905 vormde de stuwdam toentertijd 
het grootste stuwmeer van Europa. Bij de stuwdam verlaat je het water en klim je omhoog naar Burg 
Vogelsang.  
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Burg Vogelsang is een imposant complex van enorme gebouwen en gesitueerd boven het Urftmeer. 
Het werd gebouwd tussen 1934 en 1936 door de architect Clement Klotz als trainingscentrum voor 
toekomstige nazi-leiders. Het militaire oefenterrein dat er omheen ligt en waar je overheen loopt, is 
ca 33 vierkante kilometer groot.  
Sinds begin 2006 is het hele gebied en de Burg toegankelijk voor publiek. In de Burg is nu o.a. een 
informatie/bezoekerscentrum van het Nationaal Park Eifel gevestigd. Omdat de natuur tientallen 
jaren haar gang heeft kunnen gaan is het een gebied geworden met een hoge natuurwaarde.  
Neem ruim de tijd om het hele complex te bekijken, het is de moeite waard! 
Via smalle paden eindig je vandaag in het dal van de Urft in Gemünd. 
 

Dag 06. Etappe 05: Gemünd - Kloster Steinfeld / Kall-Urft, 17 km, 530/350. 

Vandaag voert de Eifelsteig je door diverse fraaie rivierdalen, afwisseling blijft troef. Zo loop je o.a. 
door het Olef-, Selbach- en Kallbachtal. In Olef met z’n pittoreske vakwerkhuizen steek je de Olef 
over. Na een volgende klim volg je kort oude mijnwerkerssporen. Je eindigt bij het klooster Steinfeld. 
Met de romantische basiliek uit de 12e eeuw behoort deze tot de best behouden gebleven 
kloostercomplexen uit de Eifel en het Rijnland. 
De overnachting is in het vlakbij gelegen dorpje Kall-Urft (3 km). 
 

Dag 07. Etappe 06: Kloster Steinfeld - Blankenheim, 22,5 km, 355/395. 

Je wandelt door bos en open bouwland naar het idyllische dal van de Urft. Hier kun je aan de “Grüne 
Pütz”, de bron van het Romeinse kanaal, de ingenieurskunst van de Romeinen bewonderen. Via een 
meer dan 100 km lange waterleiding werd van hieruit het bronwater naar Keulen getransporteerd.  
Je loopt vandaag door vochtige biotopen met zeldzame planten en prachtig gekleurde vlinders, 
vooral in het voorjaar en vroege zomer een feest van kleur. Uiteindelijk wandel je door het 
Haubachdal naar Blankenheim. 
 

Dag 08. Etappe 07: Blankenheim - Mirbach, 17,5 km, 405/410. 

Middenin de oude stad van Blankenheim, aan de bron van de Ahr, begint etappe nummer zeven. Je 
hebt fraaie uitzichten op de burcht (Eifelblick) en de historische kern van het plaatsje. Je loopt 
vandaag een deel over het Brotpfad, dat over de hoogtes van Blankenheim naar het Schafbachtal 
loopt en vervolgens weer omhoog naar de hoogvlakte rondom Ripsdorf: weide- en boslandschappen 
met klaterende beekjes worden afgewisseld met hoogvlaktes en de bijzondere 
jeneverstruikgebieden rondom de Kalvarienberg bij Alendorf. Uiteindelijk loop je omlaag naar het 
Lampertstal dat door de kalkrijke bodem een unieke flora heeft om te eindigen in Mirbach. Hier is 
geen accommodatie en er zijn dan 2 opties: 

1. Als er plaats is in Leudersdorf, dan overnacht je daar. Dit dorpje ligt ca 5 km verder op de 
route. Dan wordt de etappe van vandaag 5 km langer en die van morgen ca 5 km korter. 

2. Als in Leudersdorf geen plaats is, is er een transfer naar Blankenheim of Hillesheim Er kunnen 
dan extra transferkosten berekend worden tussen de € 10 en € 25 p.p. (dat is dan voor de 
transfer op deze dag en morgenochtend). 
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Dag 09. Etappe 08: Mirbach - Hillesheim, 25,5 km, 460/480. 

Deze etappe biedt zowel passages door open bossen als stukken over hoogvlakten met weidse 
uitzichten over het land van kalksteengroeven.  
De Ahbach volgend sta je plotseling bij de Nohner of Dreimühlener Wasserfall, in de volksmond ook 
wel "Drömmeler Spröetz" genoemd. Deze kalksteenwaterval wordt in 1938 als natuurmonument 
aangewezen. De waterval is ontstaan uit drie sterk carbonaathoudende bronbeken van de Ahbach. 
Ze bevatten circa 200 milligram calcium per liter. Het water heeft een temperatuur van 8° C. Deze 
drie bronbeekjes hebben sinds het einde van de Laatste IJstijd (ca 10.000 jaar geleden) een 300 
meter lange en 100 meter brede kalkband afgezet.  
Hier bovenop ligt de ruïne Dreimühlen. Even verder nodigt een oude molen uit tot een ontspannend 
verblijf. 
 

Dag 10. Etappe 09: Hillesheim - Gerolstein, 20,5 km, 490/565. 

De omgeving van Hillesheim is vanwege zijn fossielen beroemd bij geologen. Door een fraai klein dal 
kom je bij Dohm uit aan de oevers van de Kyll die je oversteekt. In een bocht klimt de route omhoog 
over de heuvels rondom Roth en bergopwaarts tot de Rother Kopf. Hier zijn grotten te vinden waar 
men, vanwege de bijzondere samenstelling van het gesteente, vroeger molenstenen uit de berg 
hakte. Ook liggen hier zgn ‘ijsgrotten’ waar het zelfs hartje zomer rond de nul graden is. 
Voor je ligt nu een indrukwekkend landschap van vulkaankegels en oude koraalriffen. De Eifelsteig 
voert je rondom de schelpkalkbarrières van Munterley en Hustley met een prachtig uitzicht over het 
westen richting de Auberg, Kalem en aan de overzijde de Löwenburg, boven Gerolstein. 
 

Dag 11. Etappe 10: Gerolstein - Daun, 25 km, 770/730. 

Vanuit Gerolstein loopt de route over de Dietzenley in oostelijke richting. Het plaatsje Neroth, dat 
langs de weg ligt, is bekend om de productie van muizenvallen. Een klein museum documenteert de 
geschiedenis van de handelaren in muizenvallen. Het loont de moeite even van de Eifelsteig af te 
gaan en het muizenvallenmuseum in het dorp te bekijken! Via de Nerother Kopf gaat het verder 
richting Daun. 
 

Dag 12. Etappe 11: Daun - Manderscheid, 23 km, 555/610. 

Vlak ten zuiden van Daun kom je o.a. het cirkelvormige Gemündener Maar tegen. Deze 
‘vulkaankraters’ zijn ontstaan toen koud grondwater in 
aanraking kwam met heet magma, waardoor er een 
explosie ontstond, waarbij de vrijkomende grond in een 
rand rond de explosiekater terecht kwam. Er liggen in 
dit gebied meerdere van deze Maaren. Je loopt 
vervolgens rond het Totenmaar en het 
Schalkenmehrener Maar.  
Even voorbij het dorpje Trittscheid kom je bij het 
riviertje de Lieser dat je verder zult volgen tot 
Manderscheid. Het Liesertal wordt steeds nauwer en 
spectaculairder naarmate je verder komt. Vlak voor 
Manderscheid heb je plotseling zicht op de 2 imposante 
kasteelruïnes die daar liggen. Nog een klein stukje klimmen en je bent in Manderscheid. 
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Dag 13. Etappe 12: Manderscheid - Grosslittgen, 21 km, 515/580. 
Vanuit Manderscheid loop je eerst een stuk verder over het Lieserpfad, dat bekend staat als één van 
de mooiste wandelingen in de Eifel!  
Je loopt dan weer vlak langs het water, dan weer een stuk hoger op de helling, door het nauwe soms 
kloofachtige dal. 
Op een gegeven moment buig je af in westelijke richting, klim je uit het dal van de Lieser omhoog via 
een zijdal dat je uiteindelijk naar het fraaie Kloster Himmerod voert. Meer dan 900 jaar geleden is dit 
klooster ontstaan als eerste nederzetting van de Cisterciënzers in Duitsland. Vanwege de geringe 
personeelsbezetting is overnachten met bagagevervoer hier niet meer mogelijk. Je overnacht in het 
dorpje Grosslittgen, dat even verder ligt (etappe wordt dan ca 21 km). 
 
Dag 14. Etappe 13: Grosslittgen - Bruch, 19 km, 370/470. 

Een slingerend wandelpad voert je door het Salmtal langs het snelstromende water. Het ene 
moment loop je tussen bemoste hoge rotspartijen, even later wandel je door weilanden vol met, 
afhankelijk van de periode in het jaar, bloeiende wilde bloemen met veel insecten en vogels. 
Tussen Landscheid en Bruch opent het landschap zich met fantastische vergezichten over de 
uitgestrekte bossen met in de verte uitzicht op de Hunsrück. 
Deze avond slaap je meestal wederom in Grosslittchen, omdat in Bruch de 
overnachtingsmogelijkheid heel erg beperkt is. 
Je wordt dan ’s morgens naar Bruch gebracht en je loopt dan terug naar Grosslittchen. Deze dag loop 
je dus in de ‘tegengestelde’ richting. 
 

Dag 15. Etappe 14: Bruch - Kordel, ingekort 22km, 615/665. 

De langste etappe van de Eifelsteig ligt voor je. LET OP: door de waterschade is deze etappe ook in 
2023 nog ingekort! Na een eerste lange klim loop je over een hoogvlakte stuk zonder al te grote 
hoogteverschillen totdat je steil afdaalt naar de Kyll die je oversteekt. Onderweg passeer je o.a de 
fraaie Deimlinger Mühle. Hier neem je de trein naar Kordel. 
 
Dag 16. Etappe 15: Kordel - Trier, 18 km, 685/690. 

Je begint deze laatste en wederom verrassend veelzijdige etappe in het Butzerbachtal met z’n vele 
kleine watervallen. Je steekt de kleine beek niet minder dan zeven keer over, o.a. via hangbruggen. 
De landschappelijke schoonheid hier is stilmakend mooi. Na een dubbele hangbrug verlaat je het 
rivierdal.  
Eenmaal boven kun je naar een voormalige Romeinse kopermijn lopen. In de zomer kun je hier onder 
leiding van een gids in de tunnels afdalen. 
Voorbij het Hotel-Restaurant “Burg Ramstein“ leiden trappen naar de ruïne van Burg Ramstein. 
Vanuit het dal gezien torent deze voormalige burcht, gelegen op een uitstekende zandsteen rots, 
hoog boven de omgeving uit. De oorsprong van dit kasteel gaat terug tot het jaar 915. 
 
De route voert je nu nog langs de Klausenhöhle en Genoveva, twee ‘grotten’ in het bos, ieder met z’n 
eigen verhaal. 
Vlak voor Trier kom je uit in de Moezelvallei met onder je de rivier. In deze fraaie, en tevens oudste 
stad van Duitsland eindigt de Eifelsteig. 
In Trier zijn vele bezienswaardigheden. Je kunt overwegen om hier een extra nacht te boeken. 
 
Dag 17: Vertrek uit Trier. 
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Kijk HIER naar de huidige noodzakelijke omleidingen op de Eifelsteig route. 
 
Etappes.  
De indeling in 3 delen, noord – midden – zuid en de versie van 24 dagen met kortere dagetappes, 
vind je verder naar onder bij “Eifelsteig in 3 delen”.  
Ook maatwerk is mogelijk, vanaf 5 nachten. 
 
Prijs 2023: 
Hele route, 17d / 16n:  v.a. € 1570,- p.p. * 
Hele route, 26d / 25n:  v.a. € 2495,- p.p. * (zie beneden) 
 
Deelroutes (zie beneden): 
Noord, 8d / 7n:  € 675,- p.p. * 
Midden: 5d / 4n: € 425,- p.p. * 
Zuid: 9d / 8n:   € 850,- p.p. *  
 
*. Afhankelijk van welke accommodatie geboekt kan worden is er soms een extra transfer nodig. De 
kosten daarvoor zijn max € 10 - € 20 p.p. Als er een transfer nodig is worden deze extra kosten aan u 
berekend. 
 
Inbegrepen: geboekte aantal dagen/nachten op basis van logies en ontbijt in een 2-persoonskamer 
met eigen sanitair, lunchpakket op de wandeldagen, vervoer van bagage, Duitstalige 
routebeschrijving en kaartmateriaal (1 set reisinformatie per party), boekingskosten, bijdrage 
Calamiteitenfonds, bijdrage Stichting Garantiefonds Reisgelden. 
 
Niet inbegrepen: Overige maaltijden, verzekeringen, reis naar de Eifel, eventuele toeristenbelasting. 
 

Toeslagen: 

De toeslag voor een 1-pk bedraagt € 30-40 p.n. 
 
Solo-boeker. 
Wil je de tocht alleen lopen dan zijn de prijzen (incl 1-pk toeslag): 
Noord, 8d / 7n:  v.a. € 895,- p.p.  
Midden: 5d / 4n: v.a. € 625,- p.p.  
Zuid: 9d / 8n:   v.a. € 1325,- p.p.  
 
Hele route, 17d / 16n:  v.a. € 2325,- p.p. 
Hele route, 26d / 25n:  v.a. € op aanvraag - p.p. 
 
GPS-tracks:  beschikbaar. 
Hond:   is mogelijk * 
Internet: verschillend per accommodatie, maar meestal wel 
 
* wordt per boeking bekeken of er accommodaties beschikbaar zijn waar een hond welkom is. De 
extra kosten voor een hond betaalt u ter plaatse. Het is aan te raden om op basis van de etappes en 
data die u wilt lopen eerst een offerte te laten maken. 
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Accommodatie. 

Je overnacht onderweg in een grote 
diversiteit aan accommodaties: veelal in 
hotels maar het kan ook in een pension of 
gasthaus zijn of zelfs een klooster.  

De accommodaties variëren van luxe tot 
eenvoudig. 

Sommige kleine dorpen hebben geen 
(hotel)accommodatie, daarom slaap je soms 
2 nachten in dezelfde accommodatie en zijn 
er transfers. Kamers hebben eigen sanitair. 

 
Maaltijden. 
Het arrangement is op basis van logies en ontbijt en lunchpakket (op wandeldagen). Vaak zul je in je 
accommodatie kunnen dineren, maar niet altijd. Je kunt dan – bijna - altijd op korte afstand van je 
accommodatie uit eten gaan. 
Uit eten gaan is in Duitsland relatief goedkoop. 
 

Kaart & Gids 

Na boeking ontvang je een handzame Duitstalige wandelgids met gedetailleerde beschrijvingen per 
etappe, kaartjes en o.a. informatie over lengte, zwaarte en een hoogteprofiel.  
Daarnaast krijg je een globale overzichtskaart mee van de hele route. 
 
 
Data: 
Eind maart tot eind oktober. Je kunt iedere dag beginnen.  
 
LET OP! 
2023: 
Op feestdagen zijn veel hotels op de Eifelsteig al volgeboekt (en de nacht ervoor en er na) 
Het geldt met name voor de volgende data: 
Ostern: 07-10 apr 2023 
Tag der Arbeit: 01 mei 2023 
Christi Himmelfahrt: 18-21 mei 2023 
Pfingsten: 26 – 29 mei 2023 
Fronleichnam: 08 – 11 juni 2023 
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OPMERKING:  
Houd er rekening mee dat de accommodaties onderweg verschillend zijn. Soms is een accommodatie 
wel eens wat gedateerd, maar dat kan gebeuren omdat op sommige locaties de keuze in 
accommodaties erg beperkt is. Daarnaast kun je ook luxe accommodaties treffen. 
Sommige accommodaties liggen erg rustig, andere kunnen aan een drukke weg of in het centrum van 
een plaats liggen. Het is handig om altijd een paar oordoppen bij je te hebben in geval je een keer op 
een kamer komt te overnachten met meer geluid. 
De meeste accommodaties liggen dichtbij of soms zelfs aan de route, maar er zijn ook 
accommodaties die wat verder van de route afliggen. Een etappe kan dus best een keer wat langer 
zijn. Dit is bijvoorbeeld in Manderscheid het geval waar een hotel ruim 1,5 km uit het centrum ligt. 
 
Soms krijgen we wel eens de vraag waarom er in een plaats niet in een bepaald hotel overnacht kan 
worden.  
Het antwoord is eenvoudig: voor dit wandel arrangement bestaan afspraken met een beperkt aantal 
hotels (al met al zijn het er over de hele Eifelsteig tientallen!). Niet alle hotels die je onderweg 
tegenkomt doen hieraan mee en daar worden dus ook geen wandelaars ondergebracht. 
 
In principe worden er kamers geboekt met eigen sanitair. Het kan echter voorkomen dat er bij 
uitzondering een keer een kamer met gedeeld sanitair wordt geboekt als er geen andere kamers 
beschikbaar zijn. 
 
Ook kan het voorkomen dat je een keer 2x (heel af en toe 3x) in dezelfde accommodatie overnacht 
waarbij je dan opgehaald en weggebracht wordt. Omdat de accommodatie op sommige plekken erg 
beperkt is, kan dit wel eens de enige oplossing zijn om je boeking mogelijk te maken. Dit speelt 
bijvoorbeeld voor de nacht Mirbach. Hier is geen accommodatie waardoor je 2 keer in Blankenheim 
slaapt. Ook in het dorpje Bruch is slechts zeer beperkt accommodatie. Normaal gesproken zijn 
transfers inbegrepen. Een enkele keer zijn er – geringe – extra kosten. Daarover is dan eerst overleg. 
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De Eifelsteig in 3 delen. 

1. Eifelsteig Noord: Aachen - Blankenheim 

Dag 1:  Aankomst in Aachen (eventueel Walheim of Roetgen). 
Dag 2:  Aachen - Kornelimünster – Roetgen, 15 km, 360/175. 
Dag 3:  Roetgen – Monschau, 17 km, 320/325. 
Dag 4:  Monschau – Einruhr, 24 km, 685/810. 
Dag 5:  Einruhr – Gemünd, 21 km, 635/580. 
Dag 6:  Gemünd - Kall-Urft (Kloster Steinfeld), 18 km, 530/350. 
Dag 7:  Kloster Steinfeld - Blankenheim, 24 km, 355/395. 
Dag 8: Vertrek uit Blankenheim 
 

2. Eifelsteig Midden: Blankenheim - Gerolstein 

Dag 1: Aankomst in Blankenheim. 
Dag 2: Blankenheim - Mirbach, 18 km, 405/410. 
Dag 3: Mirbach - Hillesheim, 25 km, 460/480. 
Dag 4: Hillesheim - Gerolstein, 20 km, 490/565. 
Dag 5: vertrek uit Gerolstein 
 

3. Eifelsteig Zuid: Gerolstein -Trier                              
Dag 1: Aankomst in Gerolstein. 
Dag 2: Gerolstein – Neroth 13 km, 350 / 275 
Dag 3: Neroth – Schalkenmehren 19 km 520/ 475  
Dag 4: Schalkenmehren - Manderscheid, 15 km, 300/250. 
Dag 5: Manderscheid - Grosslittgen, 18 km, 515/580. 
Dag 6: Grosslittgen - Bruch, 21 km, 370/470. 
Dag 7: Bruch - Kordel, ingekort 22 km (i.p.v. 27km), 615/665. 
Dag 8: Kordel - Trier, 18 km, 690/690. 
Dag 9: Vertrek uit Trier. 
 
 
Eifelsteig 26 dagen in kortere etappes: 
Dag 01. Aankomst Aachen / Walheim of Roetgen 
Dag 02. Kornelimünster - Roetgen (15 km) 
Dag 03. Roetgen - Mützenich (13 km) 
Dag 04. Mützenich - Rohren (14 km) * 
Dag 05. Rohren - Einruhr (14 km) 
Dag 06. Einruhr - Vogelsang (13 km) * 
Dag 07. Vogelsang - Olef (13 km) * 
Dag 08. Schleiden - Kloster Steinfeld (12 km) 
Dag 09. Kloster Steinfeld - Nettersheim (11 km) 
Dag 10. Nettersheim - Blankenheim (12 km) 
Dag 11. Blankenheim - Alendorf (13 km) * 
Dag 12. Alendorf - Nohn (15 km) 
Dag 13. Nohn - Hillesheim (15 km) 
Dag 14. Hillesheim -Müllenborn (13 km) 
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Dag 15. Müllenborn - Gerolstein (10 km) 
Dag 16. Gerolstein -Neroth (13 km) 
Dag 17. Neroth - Daun (12 km) 
Dag 18. Daun - Üdersdorf (11 km) 
Dag 19. Üdersdorf - Manderscheid (12 km) 
Dag 20. Manderscheid - Großlittgen (14 km) 
Dag 21. Großlittgen - Landscheid (12 km) * 
Dag 22. Landscheid - Bruch (11 km) * 
Dag 23. Bruch - Zemmer (14 km) * 
Dag 24. Zemmer - Kordel (13 km) 
Dag 25. Kordel (met trein naar Ehrang) - Trier (9 km).  
Dag 26. Vertrek. 
 
* In deze etappeplaatsen is geen/beperkt accommodatie en is er dus veelal een transfer nodig per 
lijnbus of taxi. 
Op dag 4, 6 en 7 neem je zelf de bus (kosten niet inbegrepen). 
Op dag 21, 22 en 23 worden taxitransfers geregeld. De kosten zijn afhankelijk van welke 
accommodatie geboekt kan worden. Reken op ca € 60 p.p. Deze komen bij de reissom. 
 
Heen en terugreis. 
Je kunt uiteraard met eigen auto reizen. Dan reis je van je eindpunt terug naar waar je auto staat. Je 
kunt uiteraard de auto ook aan het eindpunt parkeren. 
 
Reis je met het openbaar vervoer dan kun je de tijden van trein en bus vinden je op www.bahn.de 
 
Maatwerk: 
Je kunt ook een – willekeurig - deel van de route boeken. Het minimale aantal nachten dient dan 5 
nachten te zijn.  
Je kunt kiezen uit alle overnachtingplaatsen van zowel de 17-daagse als de 24-daagse variant. Niet in 
iedere etappeplaats is accommodatie beschikbaar, er worden in dat geval transfers voor je geregeld. 
Daar kunnen extra kosten aan verbonden zijn. 
We maken graag een offerte voor je. 
 
Rustdagen: 

Je kunt op iedere plek een extra overnachting inlassen om zo een rustdag te creëren. De kosten 
hiervan zijn op aanvraag. Die zijn afhankelijk van de beschikbare accommodatie. 
 
Zwaarte: *** 
Gezien de lengtes van de etappes en de te overbruggen hoogteverschillen is een redelijke 
wandelconditie wenselijk.  
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Eigen vervoer. 
Utrecht – Aachen / Walheim / Roetgen: ca 210 km 
Utrecht - Blankenheim: 280 km 
Utrecht – Gerolstein: 310 km 
 
Vanaf de laatste overnachtingplaats is het mogelijk met openbaar vervoer terug te reizen naar de 
startplaats om de auto op te halen. Denk eraan dat de reistijd vaak relatief lang kan zijn. Terugreizen 
per trein naar Aachen of Roetgen gaat bijna altijd via Keulen en vanaf het station van Aachen moet je 
dan nog met de bus naar Walheim of Roetgen. 
De auto kan bij de eerste accommodatie blijven staan. Veelal zonder kosten, soms tegen een 
vergoeding. 
 
Openbaar vervoer. 

Aachen / Roetgen: trein naar Aachen en met de bus naar de startplaats. 
Vanaf Utrecht ca. 3,5 uur. 
 
Blankenheim: trein naar Kall-Urft, bus naar Blankenheim waar de overnachting is.  
Vanaf Utrecht via Keulen in 5 – 5,5 uur. 
 
Gerolstein: trein naar Gerolstein  
Vanaf Utrecht 5 – 5,5 uur. 
 
Zie voor treintijden en mogelijkheden: www.bahn.de. 
Houd er rekening mee dat openbaar vervoer in het weekend, met name op zondagen en feestdagen, 
minder frequent rijdt en naar sommige plaatsen zelfs helemaal niet! 
 
 
Betaalmiddelen: 
Onderweg in de grotere dorpen kun je pinnen. 
 
Uitrusting: 
Goede wandelschoenen en een dagrugzak groot genoeg voor regenkleding, eten en drinken, EHBO 
set. 
Je zult op lang niet alle etappes onderweg iets tegenkomen waar je wat kunt eten of drinken. Per 
etappe staat aangegeven of dat wel of niet het geval is. 
 
Klimaat: 
De Eifel heeft een klimaat dat vergelijkbaar is met Nederland. Vanwege de iets hogere ligging is de 
kans op sneeuw in de winter wat groter. 
 
 
Winterbanden wel of niet verplicht?    
Vanaf maandag 29 november 2010 is het eenvoudig en duidelijk: automobilisten die in Duitsland 
rijden bij sneeuw of ijzel moeten winterbanden gebruiken. 4 Seizoenen banden zijn toegestaan mits 
ze een M+S logo hebben (indien aangeschaft voor 1-jan-2018), of een sneeuwvlok logo (aangeschaft 
na 1-jan-2018). 
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Verzekeringen. 
Kortlopende Annuleringsverzekeringen. 
Als je een eenmaal geboekte vakantie moet annuleren vanwege bijvoorbeeld ziekte of een blessure 
loop je altijd tegen annuleringskosten op die, vlak voor vertrek, op kunnen lopen tot de volledige 
reissom. Je kiest er zelf voor of je dit risico wilt lopen! 
Met een annuleringsverzekering kun je je tegen deze kosten verzekeren. 
 
Een annuleringsverzekering dekt niet alleen de financiële schade in geval je moet annuleren, maar 
vergoedt ook niet gebruikte reisdagen in geval je je reis moet afbreken door bijvoorbeeld ziekte (zie 
polisvoorwaarden).  
Op onze website vind je meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden. 
 
Als je een annuleringsverzekering wilt afsluiten, kun je dat op het boekingsformulier kenbaar maken. 
Bij de bevestiging van je boeking sturen we je dan een link naar Allianz Global, waar je zelf je 
verzekering af kunt sluiten *. Sluit dan uiterlijk binnen één week na ontvangst boekingsbevestiging 
en rekening de annuleringsverzekering af! 
 
* Sinds Allianz Global voor het afsluiten van een annuleringsverzekering een aantal privé vragen 
heeft opgenomen, zijn we – vanwege de privacy – gestopt met het afsluiten van een 
annuleringsverzekering voor onze boekers. 
Via de link die je ontvangt kun je dat heel makkelijk zelf doen. 
 
Voor boekers die buiten Nederland wonen is het niet mogelijk om online zelf een verzekering af te 
sluiten.  
 
 
Kortlopende Reisverzekering. 
Een Kortlopende Reisverzekering biedt je onder meer dekking voor schade, verlies en diefstal van je 
bagage, geneeskundige kosten en bijvoorbeeld de huur voor een vervangend vervoermiddel. 
Je kunt je Kortlopende Reisverzekering zelf samenstellen. Je kunt je verzekering uitbreiden met 
diverse dekkingen, zodat de verzekering volledig aansluit op je reis en wensen. Een reisverzekering 
kun je tot een dag voor vertrek afsluiten.  
 
Je kunt HIER zelf een annulerings- en/of reisverzekering afsluiten. Het is alleen toegestaan via deze 
link een verzekering af te sluiten voor een via ons geboekte en gefactureerde reis!  
 
 
 

Corona Beleid 
 
Ook in 2023 hebben we mogelijk we nog te maken met Corona, of het nu gaat om reisadviezen, 
inreisbeperkingen en/of vaccinatie / (snel)testen. 
 
Ons Corona beleid kan je HIER bekijken.  
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