.

De tijd is weer aangebroken om de volgende vakantie van
MTCO 2022 te gaan voor bereiden.
Het thema is geworden:

“Vakantie in het Westerwald: zo fris als de wind”
We willen gaan 15 t/m 19 juni 2022,
5 dagen, 4 overnachtingen, 3 rondritten.

Het Westerwald laaggebergte in
de Duitse deelstaten RijnlandPalts, Noordrijn-Westfalen
en Hessen. Het gebergte is voor 40
procent bebost en er is vorming
van leisteen, klei en ijzererts. Het
gebergte wordt begrensd door de
rivieren de Rijn in het westen,
de Sieg in het noorden, de Dill in het
oosten, en de Lahn in het zuiden. De
hoogste top van het gebergte is de
Fuchskauten van 656 meter en de
bezienswaardigheden zijn het
slot Dillenburg, de stad Siegburg en
de stad Limburg an der Lahn.
Het gebied heeft nauwe banden met Nederland omdat hier de ruïnes van kasteel Dillenburg staan
waar ons Koningshuis vandaan
komt.
Midden tussen de steden
Keulen en Frankfurt biedt
dit laaggebergte voor zijn
bezoekers een 'groene oase'.
Geniet van het kristalheldere
water in de beekjes, rivieren
en meren. Adem de schone,
frisse lucht in op de weidse
hoogvlaktes en in de groene
valleien.
Luister naar het ruisen van de
bomen en rijdt door de
afwisselende
landschappen. Beleef de
levendige, traditionele
dorpjes en talrijke
toeristische
bezienswaardigheden!
Gun uzelf een moment van rust en ontspanning. Ook liefhebbers voor wellness en ontspanning
vinden in het Westerwald een passend aanbod. Proef het Westerwald met zijn vele regionale
gerechten en laat u verwennen door de gastvrije mensen in deze streek.

De Oranje-Nassaus van Dillenburg
Willem van Oranje werd in 1533 in het slot
Dillenburg geboren en van hieruit leidde hij de
tachtigjarige oorlog tegen de Spanjaarden.
Van het oorspronkelijke kasteel is niet zo veel
meer over, maar toch is er in het gezellig
plaatsje nog genoeg te zien. In het stadje zijn
vier musea: de Willemstoren met het OranjeNassaumuseum, Villa Grün met de industriële
geschiedenis van het gebied, de
verdedigingswerken: de kazematten met
ondergrondse gangen en het kasteelpark met
de ruïnes van het kasteel Dillenburg en het
monument voor Willem van Oranje.
Interessant is ook de stadskerk waar veel
leden van het vorstenhuis Nassau begraven
liggen.

Romeinen, Kelten en
sprookjesfiguren
Limburg an der Lahn is
een prachtstadje met
veel barokke
vakwerkhuizen. Het
heeft een grote
Domkerk in Romaanse
stijl aangevuld met wat
gotiek. Maar het is
vooral een prima
uitvalsbasis voor tochten
langs of op de Lahn.
Onderweg zijn de sporen
van de Kelten, de
Romeinen en de
sprookjesfiguren van
Grimm te traceren.

De pottenbakkerijen in het
Kannenbäckerland
Het Westerwald ligt op een van
de rijkste leemlagen van
Europa. Dat hadden de
Romeinen al in de gaten en zij
vestigden bij HührGrenzhausen en RansbachBaumbach een aantal
werkplaatsen waar
aardewerk gemaakt werd.
Nog steeds zijn er in deze
regio, het Kannenbäckerland, veel pottenbakkerijen en keramiekfabrieken.
In Hühr-Grenz- hausen geeft het keramiekmuseum meer informatie.

Schloss Montabaur

Vergezichten in het Westerwald

Ons hotel.

Waldhotel Heiderhof

Beoordeling 8

Het rustig gelegen Waldhotel Heiderhof bevindt zich dicht bij het dorp Obersteinebach en
heeft een schitterend uitzicht over een wildreservaat. Het hotel wordt beheerd door een
familie en biedt gratis WiFi.
De landelijke kamers hebben een rustiek interieur met houten meubilair en stijlvolle details.
Alle kamers beschikken over een zithoek, satelliet-tv en een eigen balkon met uitzicht over
het bos.
U kunt elke dag goed beginnen met een uitgebreid ontbijtbuffet. In het eigen restaurant
worden klassiek Duitse gerechten en regionale specialiteiten geserveerd. In de avonduren
kunt u ontspannen in de gezellige bar van het hotel.
U kunt heerlijk wandelen, fietsen en motorrijden in de omgeving. Waldhotel Heiderhof ligt
in een prachtige gebied om heerlijk te toeren. U kunt biljarten en darten in het hotel.

Prijs per persoon

Totaal
éénpersoons
kamer

Eenpersoonskamers incl. halfp. eenpersoonstoeslag en
toeristenbelasting
Tweepersoonskamer incl. halfp. en toeristenbelasting

Totaal
tweepersoons
kamer

€ 340
€ 515

Opgeven kan tot eind februari 2022.
Zodra uw betaling op het bankrekeningnummer van MTCO staat, is uw reservering
voor deze 5-daagse definitief.
We raden u aan om een reisverzekering af te sluiten.

Note van het hotel:
Mocht onverhoopt Corona roet in het eten strooien kunnen we in onderling overleg een andere
datum kiezen (dat doet 99% tot nu toe, volgens het hotel) of zij storten het geld terug.
Het hotel is van mening: ”Niemand er iets aan kan doen als Corona het niet toe laat om hier naar toe
te reizen. We gaan er nu vanuit, gezien kerst & oud en nieuw, dat alles dit jaar open blijft, wel met
Booster of test of dergelijke? Wij zien het wel, deze problemen komen weer naar voren tijdens de
herfst, beide zomers van 2020 & 21 hebben we vol gezeten).”

