
You Never Walk Alone gaat op weekend 
naar de Sudeifel, Duitsland,  

op 18, 19 en 20 september 2020 
 

We hebben voor elk wat wils. De rustige stappers kunnen 
genieten van korte rustige walkings. De doorstappers dagen we 
uit... en de gevorderden voorzien we een paar mooie walkings. 

 
Het hotel: 

Dorint Seehotel & Resort Bitburg/Südeifel 
Seeuferstrasse, 1 
D-54636 Biersdorf am See 
Duitsland 
tel: +49 6569 990 
website: https://hotel-eifel-bitburg.dorint.com/nl/ 

 
Het Dorint Seehotel & Resort Bitburg Südeifel ligt direct aan de oevers van het stuwmeer 
van Bitburg, ingebed in het glooiende heuvelachtige panorama van de Südeifel. Het 
viersterrenhotel is het ideale startpunt voor iedereen die de schoonheid van de Eifel wil 
ontdekken. 
Het hotel heeft een Finse sauna, een tepidarium, een stoombad, een buiten jacuzzi, 
solariums en een wellnesscentrum met massages, thalassotherapie en cosmetische 
behandelingen en een groot binnenzwembad (12 x 25 m) met kinderbad en ligweide. 
Sportliefhebbers kunnen in de fitnessruimte uitproberen. Er zijn ook tal van Nordic 
walking en mountainbike routes.  
 
Programma : 
 
We gaan in 3 groepen walken 
• Rustige walkers aan een tempo van 4 km per uur 
• Gevorderden aan een tempo van 4,5 tot 5 km per uur 
• Doorstappers aan een tempo van 5 tot 6 km per uur 
 
vr i jdag 18 september 2020 
• 14:00h samenkomst op benedenterras van het hotel voor opwarming en vertrek voor 

de eerste walk in 3 groepen (minimum 2 uur, maximum 3 uur) 
• vanaf 16:00h check-in in de kamers en vrije tijd 
• 19:00h samenkomst voor een welkomstdrankje 
• gevolgd door buffet avondmaal 



  
Zaterdag 19 september 2020 
• ontbijt vanaf 7:30h 
• 9:00h ophalen van de lunchpakketten en samenkomst op benedenterras van het hotel 
• 9:30h uiterlijk vertrek voor een dagwalking in 3 groepen 
• vanaf 16:00h terug in hotel en vrije tijd 
• 19:00h buffet-diner 
  
Zondag 20 september 2020 
• ontbijt vanaf 7:30h 
• Check-out en koffers in de wagen laden voor 9:30h 
• 9:30h samenkomst op het benedenterras  en walking van 2 tot 3 uur  wederom in  3 

groepen 
• 12:00h einde walking. Hier gebruiken we een lichte lunch (soep + sandwichbuffet) in 

het hotel  
• 14:00h einde van het week-end 
 
Pri js per persoon: 210 euro per persoon in tweepersoonskamer  
• 2 overnachtingen  
• 2 x uitgebreid ontbijtbuffet 
• 2 x avondmaal 
• pic-nic op zaterdag 
• Lunch op zondag  
  
Supplement éénpersoonkamer : 25 euro per nacht 
 
Niet inbegrepen:  
• drank bij de maaltijden 
• parking fee (3 euro per nacht per auto) 
	


