Allereerst wil ik u welkom heten in het mooie
Limburgse Heuvelland.
Ik hoop dat u hier een aangenaam verblijf zult
hebben, waar u later met genoegen aan
terugdenkt.

Voor deze dagwandelingen moet u
beschikken over een redelijke
wandelconditie. We lopen gemiddeld 4 tot 5
uur de pauzes niet meegerekend. Het
wandeltempo is gemiddeld.

Wandelen met Annet biedt u de mogelijkheid
om samen met een gids te gaan wandelen.

Behalve stevige wandelschoenen, liefst
enkelhoog, heeft u een dagrugzak met
voldoende eten en drinken voor de hele dag.
Niet iedere wandeling heeft een horecastop.

Het enige wat u doet op deze wandeling is
genieten van de natuur. Via kleine paadjes,
stegelkes, grubben en holle wegen breng ik u
op de mooiste plekjes van Limburg.

Een zitmatje of plastic zak kan handig zijn
als we ergens pauzeren.

Gedurende deze dagvullende wandelingen
krijgt u van mij, behalve een schitterende
wandeling, ook informatie over de diverse
onderwerpen die u onderweg tegenkomt.

Voor de rest zijn fototoestel, verrekijker en
evt. wandelstok(ken) een aanrader.
Voor hotels, bedrijven en instellingen
bestaat de mogelijkheid om een eigen
wandelroute te laten maken. Voor nadere
informatie neemt u contact met mij op
via info@wandelenmetannet.nl

Behalve de drie vaste wandelingen, zijn
er van april tot eind oktober ook
zwerfwandelingen op zondag en
woensdag.
Deze wandelingen starten iedere keer
vanuit een andere plaats met een mooie
wandelroute. Veel natuur en leuke
paadjes zult u op deze dag
tegenkomen.Voor de plaatsen van
waaruit gestart gaat worden, moet u op
mijn site kijken:
www.wandelenmetannet.nl/agenda.
Voor groepen en wandelclubs bestaat de
mogelijkheid om een
wandelweekend/dag te boeken.

Praktische informatie:
Alle wandelingen starten om 10 uur.
Vertrek is meestal vanaf een gratis
parkeerplaats.
Kosten van een wandeling zijn 8 euro per
persoon. Consumpties tijdens de pauzes zijn
voor eigen rekening.
De groep bestaat uit maximaal 15 personen.
Aanmelden van tevoren kan dus handig zijn.
Aanmelden kan via mijn site:
www.wandelenmetannet.nl
of via 06-33918169 (na 18 uur).

Er zijn drie vaste wandelingen waar u uit
kunt kiezen. Alle drie hebben ze een ander
onderwerp als hoofdthema. Deze
wandelingen worden in ieder jaargetijde, een
keer gelopen zowel op de zondag als op de
woensdag.

Wandelen met Annet
Geleide wandelingen door Zuid-Limburg

De eerste wandeling gaat over mergel en
voert u vanuit Cadier en Keer door het
Savelsbos, één van de mooiste Limburgse
bossen, en over het Plateau van Margraten.
De tweede wandeling is waarschijnlijk de
zwaarste maar heeft ook de mooiste
uitzichten. Op deze wandeling wordt u het
ontstaan van Limburg uitgelegd. Vanuit
Holset lopen we de diverse grenzen langs.

06-33918169
De derde wandeling gaat vanuit Mesch. U
wandelt door holle wegen en over
heuveltoppen U krijgt onderweg uitleg over
het ontstaan van het Limburgs Landschap.

www.wandelenmetannet.nl
Bekijk Limburg eens wandelend !!!

