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  Wandelvakantie in het Zwarte 

Woud met Cracks Wolvertem 
 
 
In het Zwarte Woud is het heerlijk 
wandelen door groene bossen, 
liefelijke dalen, langs prachtige 
watervallen, rustig stromende rivieren 
en naar verrassende uitzichtpunten... 
We maken prachtige wandeltochten 
langs hun typische vakwerkhuisjes en 
door gezellige dorpjes naar de 
kasteelruïne Schauenburg, de water-
vallen van Allerheiligen, Weinschloss 
Staufenberg, en de Buchkopfturm (Oppenau).  Op ons toeristisch programma 
staan Straatsburg (met o.a. een boottochtje), het Elzasser dorpje Riquewihr,   
de Schwarzwaldhochstrasse met de Mummelsee en Sasbachwalden, 
Gengenbach en de watervallen van Triberg.  Genieten gaan we er ook van de 
lekkere en overvloedige plaatselijke keuken, hun wijntjes en schnaps. 
 
 
1ste dag: Vertrek om 6u00 te Lebbeke / 7u00 in Wolvertem.  Door de Belgische 

Ardennen rijden we naar  Luxemburg (vrije koffiestop onderweg). Vandaar via St. 
Avold naar Saverne voor de facultatieve middaglunch.  In de namiddag bereiken we 
via Straatsburg vlot het Zwarte Woud en Oberkirch, een gezellig wijn- en 
vakantiedorp, dat tot één van de mooist bebloemde dorpen van het Zwarte Woud 
wordt gerekend.  Na de kamerverdeling voorzien we een eerste verkennings-
wandeling.  ’s Avonds maken we kennis met de hoteluitbaters bij een welkomstdrink.  
 
 
Ons rustig gelegen *** hotel   Renchtalblick 
heeft een uitstekende keuken, een volkse 
Stube, kegelbaan, eigen schnapsbranderij en 
een zonneterras.  De ruime kamers zijn 
voorzien van alle comfort met badkamer, wc, tv, 
telefoon en balkon. 

 
 
 
 
2de dag: Na het ontbijt klimmen we naar kasteelruïne Schauenburg, prachtig gelegen 
op een heuvel die uitkijkt op ons mooi verblijfplaatsje Oberkirch.  Na een drankstop 
vervolgen we onze weg richting buurdorp Lautenbach, waar de vrije lunch voorzien 
is.  Terugkeren doen we langs rivier de Rench.  Wie het graag iets rustiger aandoet, 
kan een deel van deze wandeling overslaan en kiezen voor wat vrije tijd in Oberkirch. 
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3de dag:  Vandaag maken een toeristische busuitstap naar de hoofdstad van de 
Elzas : Straatsburg.  We maken er een interessante boottocht door de stad langs o.a. 
het Europees Parlement en het Europees Hof voor de rechten van de mens.  Na wat 
vrije tijd voor de lunch en om de rest van Straatsburg te ontdekken, brengen we ook 
nog een bezoekje aan het gezellige Elzasser dorp Riquewihr.   
Om de dag af te sluiten organiseren we onze 1 ° CRACKS Quizavond. 
 

 
4de dag:Na het ontbijt maken we een lichte wandeling door de bosrijke omgeving van 
Oppenau naar de spectaculaire Buchkopfturm.  Na de middaglunch maken we een 
toeristische en mooie busrit langs de Schwarzwaldhochstrasse met een halte aan de 
bekende Mummelsee en in het schilderachtige dorpje Sasbachwalden. 
 
 
5de dag:  We beginnen met een toeristische attractie : het wandelpad langs de 
watervallen van Allerheiligen, één van de mooiste van Duitsland.  Eenmaal boven 
gekomen, bereiken we de ruïne van het klooster van Allerheiligen, een magische 
plek…  Na een drankstop vervolgen we onze weg langs de Hundskopf en Sohlberg.  
Een ganse dag (met twee inkortmogelijkheden) genieten van prachtige 
natuurlandschappen, rust en stilte… ’s Avonds is het kegelavond voor de liefhebbers. 
 
 
6de dag : Na een mooie wandeldag volgt een toeristische busuitstap met het 
gezellige dorpje Gengenbach en Triberg, bekend om zijn sierlijk versierde 
koekoeksklokken en de hoogste watervallen van Duitsland.   
  
 
7de dag: Een prachtige dagtocht naar Schloss Staufenberg in Durbach, een uniek 

gelegen wijnkasteel vanwaar we een geweldig uitzicht hebben op het heuvelachtige 
landschap van het Zwarte Woud.  We raden zeker aan om in hun Stube (waar de 
vrije lunch voorzien is) of op het mooie terras, met zicht op de wijnvelden, eens van 
hun lekkere wijntjes te proeven.  In de namiddag kunt u kiezen om al wandelend 
terug te keren (een mooie gevarieerde tocht langs o.a. een gezellige terrasje) of om 
u te laten vervoeren…   ’s Avonds bezoeken we de schnapsstokerij van het hotel.  
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8ste dag:  Alvorens we aan onze terugreis beginnen, geven we nog wat vrije tijd in 

Oberkirch met tijd voor een laatste wandeling, een bezoek aan enkele winkeltjes of 
een terrasje.  Na de lunch keren we terug over Saverne, Metz, Luxemburg en Namen 
(met onderweg nog een tussenstop).   We zijn terug in Wolvertem rond 20u00. 
  
 
Extra’s inbegrepen : Alle begeleide wandeltochten en busuitstappen, fooi chauffeur, 

de boottocht in Straatsburg, het welkomstdrankje, de kegelavond en de 
schnapsproeverij. 
 
 

Afreisdatum : zondag 5 september 2021  - 8 dagen 
 

Prijs halfpension  : 795 € (vanaf minstens 25 deelnemers) 
 

Toeslag éénpersoonskamer :  105 € 
 
Reisverzekering PROTECTIONS : 40 €  

 
 

 
 

Hoe inschrijven. 
 

Schrijf je in voor 1 april 2021 door het voorschot van 100€ te 

betalen via  overschrijving naar rekeningnummer     

BE24 7340 3201 2938  

 
Gelieve in het vak mededeling te vermelden                  
“ Wandelvakantie met naam en voornaam “.  

 

Indien supplement single en/of reisverzekering ook genomen word 
moet dat bedrag samen met het voorschot betaald worden.   
Saldo moet betaald worden voor  01 augustus 2021 op hetzelfde     
rekeningnummer als hierboven. 
 
       
   Vriendelijke wandelgroeten en hopelijk tot dan. 

                 Mannaert Eddy         Bestuurslid 

         De Vriendt David 
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