
Beste wielrenners,  

 

Plannen om mee te doen aan de Jean Nelissen Classic in Vianden op zaterdag 21 mei 2022 ? 

 

Dan nodigen wij je/jullie van harte uit om bij ons het weekend door te brengen.  

De wielerklassieker die in Vianden (Lux.) gereden wordt door 1500 wielrenners uit Nederland, is 

een steeds groter wordend evenement in onze heuvelachtige omgeving. De DTC (Driebergse Toer 

Club) uit Nederland, zet zich daar alweer voor het 18e jaar voor in. Zie ook: www.dtcnet.nl  

 

Ons park ligt op 6 km, net aan de andere kant van de Duits-Luxemburgse grens, in Körperich 

(DL) en telt 20 stacaravans die wij graag aan jullie willen verhuren. U kunt ook met uw eigen 

toercaravan of camper bij ons terecht. Meer over ons park, kijk op: www.eifellux.com  

 

De omgeving van ons park leent zich zeer goed voor de ervaren wielrenner.  

De vele heuvels, mooie landschappen en kleine dorpjes dagen je uit om een fantastische prestatie 

te leveren op lange en kortere afstanden.  

 

Vanaf ons park maak je de keuze of je met de auto of direct met de wielrenfiets richting 

Vianden gaat. De start van de toertochten is in Vianden (Rue de Sanatorium) en ligt op een 

afstand van 6 kilometer bij ons vandaan. Deze afstand is een goed warmtrappertje, met een 

aardige beklimming en afdaling voordat je van start gaat om de JNC te rijden.  

 

Jullie zijn van harte welkom op vrijdag 20 mei 2022, vanaf 15.00 uur.  

Andere dagen/tijden gewenst … omdat je alvast wilt fietsen … laat het ons even weten.  

 

Verblijf van 2 overnachtingen max. 4 personen:  

type RV850: per weekend/per gehuurde stacaravan totaal € 148,- 

type SR760: per weekend/per gehuurde stacaravan totaal € 178,- 

Bijkomende kosten: 50 euro borg per gehuurde stacaravan  

 

Verblijf van 2 overnachtingen, inclusief stroom en warm/koud water, 

max. 4 personen per kampeerplaats:                                                                                                                       

kampeerplaats: 2x overnachting + administratie kosten totaal € 58,-                                               

 

 

Mogelijke extra's: 

- Ontbijtbuffet (vanaf 7:30 uur): € 7,50 per persoon (mogelijk op zaterdag en zondag) 

- Lakenpakket: € 7,00 voor 1-persoons / € 14,00 voor 2-persoons 

- Schoonmaakkosten € 40,00 per stacaravan (verplicht bij 1 overnachting of huisdier) 

- Huisdier = € 3,00 per overnachting (beperkt aantal plaatsen, eerst overleggen) 

- Drankjes en ijsjes zijn te verkrijgen in onze blokhut 

 

 

Wij wensen jullie een sportieve toertocht en succes met de voorbereidingen !!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Rachel Kindseth & Ferry van den Bogaard 

 

info@eifellux.com 

www.eifellux.com 

0049-6566-8597 

of: 0031-6-22777247 

 

http://www.eifellux.com/

