
Wandel4    daagse Nordpfade

 

Ben je op zoek naar een nieuwe wandel4daagse?  “de NORDPFADE” 

OVER VLAK TERREIN   IN  “LANDKREIS ROTENBURG”  NOORD DUITSLAND. 

24 wandelingen in de Landkreis Rotenburg (Wümme), het 

boerenland tussen Bremen, Hamburg en Hannover. Hier zijn het  

niet de heuvels of de bergen die wandelaars lokken, maar juist het 

uitgestrekte en weidse platteland – en de stilte. 

Dag 1 ROTENBURG (vrijdag 4 oktober) 

Dag 2 BREMERVÖRDE (zaterdag 5 oktober) 

Dag 3 TARMSTEDT (zondag 6 oktober) 

Dag 4 ZEVEN (maandag 7 oktober) 

De goed begaanbare wandelingen zijn tussen de 6 en 32 km lang en 

voeren door verrassende natuurgebieden, idyllische boerendorpjes en 

plaatsen waar de tijd lijkt stil te staan. Oude tradities worden in ere 

gehouden en het culturele erfgoed, zoals molens en hunebedden, met 

veel liefde onderhouden.  

6 daagse Bus/Wandel4daagse Nordpfaden 

Reisdatum: Donderdag 3 oktober t/m dinsdag 8 oktober 2019.  

Dagelijkse wandelafstanden:  Keuze uit  ± 15 km /± 20/± 25 km. 

Overnachting: ***Hotel Paulsen in Zeven - www.hotel-paulsen.de  

Prijs: € 545,= p.p. ***Hotel + Half pension.  

Toeslag: €   95,= p.p. voor overnachten 1 persoon op kamer. 

Transfers: De bus brengt en haalt de deelnemers dagelijks naar en  

van de start/finish naar het Hotel. 

Programma:   

Dag 1:  Busreis Nederland – Zeven. (+ kleine wandeling) 

Dag 2-5: 4 etappes van de Nordpfaden. 

Dag 6: Stadswandeling Leer  + vertrek naar Nederland. 

Opstapplaatsen: Bus 1:  Zoetermeer – Utrecht – Amsterdam – Hoorn – Den Oever  – Groningen.  

Opstapplaatsen: Bus 2:  Maastricht – Eindhoven – Den Bosch – Nijmegen.  

Er kunnen 150 deelnemers meedoen aan de Wandel4daagse Nordpfaden.  Boek nu…!!! 

 

http://www.hotel-paulsen.de/
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Aanmeldformulier 
Wandel4daagse  NORDPFADE  & 

6 daagse busreis naar Zeven in Noord-Duitsland 
 

  Ja, ik doe mee aan de wandel4daagse “Nordpfaden” en ga mee met de busreis  
  op 3-10-2019 naar Zeven in Noord Duitsland. 
 

  In te vullen voor 1 persoon. Graag uw N.A.W. gegevens hieronder invullen. 
 
  Naam…………..………………………..…………………...Voornaam…………...….…….……..…………M/V…...… 
 
  Geboorte-datum……..…………………………….…E-mail……………..………………….………………….……….. 
 
  Straat…………………..……..……Postcode….…..………..Woonplaats…………………….…..………….………… 
 
  Telefoon……..………………………………….….………Mobiel…06 - ..……………………..……….…….…………. 
 
  Tel thuisblijvers………………………..….………Mobiel…06 - ……………….……….………………….……………. 
 

 O Ik slaap op een 2 persoons kamer. Prijs € 545,- Samen op de kamer met ………………...……….……….. 
 

 O Ik overnacht alleen op een kamer. Toeslag: € 95,- 

    
  Opstapplaats touringcar : (invullen a.u.b.)   
 

  Mijn opstappunt is:   O Woerden    O Utrecht    O Amsterdam    O Hoorn    O Den Oever    O Groningen  
 O Maastricht    O Eindhoven    O Den Bosch    O Nijmegen 
 

  De prijs is inclusief: Deelname aan de wandel4daagse Nordpfaden. 5x overnachten op basis van HP in Hotel 
  Paulsen in Zeven. Busvervoer Nederland - Duitsland v.v. en de dagelijkse transfers tijdens de wandel4daagse. 
  En de Stadswandeling op dinsdagmorgen in Leer onder leiding van een stadsgids. 
 

  De organisatie: Gaat er vanuit, dat iedere deelnemer een buitenlandpasje 
meeneemt van de zorgverzekeraar, waarbij hij/zij is aangesloten. 

 

  De organisatie:   Gaat er vanuit, dat iedere deelnemer een reis- met ongevallendekking 
 en bagageverzekering heeft afgesloten.  

 

  De organisatie: Zal  bij annulering van een deelnemer om wat voor reden dan ook, 
niet overgaan tot terugbetaling van de reissom.  
Hiervoor dient u een annuleringsverzekering af te sluiten. 

 
 

  Ik maak gelijk met deze aanmelding 50% van de reissom ad € 272,50 / € 320,00 over  
  op de IBAN rekeningnummer NL28 INGB 0008068849 ten name van de Stichting Sportwandelschool      
  Hoorn-Westfriesland, m.v.v. W4dNordpfaden 2019. 
 

 

  Gelezen en  
  Ondertekend door: ……………………………..….(naam invullen van de ondergetekende) 
 

  Plaats en Datum: …………………….………Handtekening …………..………………………. 
 

  Kopieer beide zijden van dit formulier alvorens u dit opstuurt !! (kopie voor u zelf) 
 


