Informatie rit Zwarte Woud 2014
We verzamelen op woensdag 11 juni om 10:30 uur in Slenaken in Limburg, bij:
Restaurant De La Frontière
Grensweg 1
6277 NA Slenaken
tel: +31 43 457 4302
e-mail:info@delafrontiere.nl
web: http://www.delafrontiere.nl/
Vijf rijders verzamelen bij de Texaco benzinepomp langs de A2 bij Beesd (tussen afslag 13 en
14) en rijden rond 08:15 richting Slenaken. In totaal hebben zestien motards zich aangemeld voor
het verzamelen in Slenaken. We rijden na de koffie geheel toeristisch naar het hotel in Wittlich
voor de tussenstop. Er zijn hiervoor een aantal routes ontworpen en er zijn voor deze rit vier routes beschikbaar; drie routes lopen voor een groot gedeelte door België en de andere route loopt
door de Duitse Eifel.
Zeven rijders hebben aangegeven nog andere verplichtingen te hebben en komen rechtstreeks
naar Wittlich.
Het hotel in Wittlich ligt net buiten het dorp en is van alle gemakken voorzien, zoals zwembad,
terras, bar en restaurant.
Helaas heeft het hotel niet voor iedereen (23 personen) voldoende eenpersoonskamers en zal er
dus opgedubbeld moeten worden. Dit geldt overigens enkel voor deze nacht, analoog aan ons
verblijf in Epen in de afgelopen jaren.
Het hotel in Wittlich is:
Hotel Lindenhof
Am Mundwald 5
54516 Wittlich
tel: +49 6571 692 0
fax: +49 6571 692 502
e-mail: hotel@lindenhof-wittlich.de
web: http://www.lindenhofwittlich.de/
De prijzen per persoon per nacht,
inclusief ontbijt, zijn:
€ 80 in een eenpersoonskamer
€ 60 in een tweepersoonskamer (2
persoons bezetting)
Annuleren is in principe niet mogelijk.

Hotel Lindenhof in Wittlich

Op donderdag rijden we dan, wederom toeristisch, naar ons hotel in Freudenstadt. Hiervoor is
een mooie route beschikbaar. Het eerste deel van de route loopt door het Moezelgebied en we
steken de rivier de Moezel over bij Bernkastel Kues. Na Kaiserslautern rijden we door het mooie
Paltserwoud. Na het Paltserwoud nemen we een klein stukje autobahn (ca. 25 km) om Karlsruhe
en Baden Baden te ontwijken. Na Baden Baden rijden we het bekende en mooiste stuk van de
Schwarzwaldhochstrasse naar Freudenstadt. Vandaar uit gaan we vrijdag en zaterdag rondritten
maken door het mooie Zwarte Woud.
We hebben een hotel gevonden aan de rand van Freudenstadt en het is ongeveer 10 minuten lopen naar het centrum, met terrassen en restaurants. Dit hotel heeft voldoende eenpersoonskamers voor iedereen.
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Het hotel in Freudenstadt is:
Hotel Teuchelwald
Schömberger Straße 9
72250 Freudenstadt (Schwarzwald)
tel: +49 7441 532 0
fax: +49 7441 532 135
e-mail:
rezeption@hotel-teuchelwald.de
web:
http://www.hotel-teuchelwald.de/
De prijzen per persoon per nacht,
inclusief ontbijt, zijn:
€ 59 in een eenpersoonskamer
€ 53 in een tweepersoonskamer (2
persoons bezetting)
Excl. toeristenbelasting € 2,10
p.p.p.n.

Hotel Teuchelwald in Freudenstadt

Op vrijdag en zaterdag rijden we wat toeristische routes door het Zwarte Woud.
Voor vrijdag heb ik wat routes uitgezet, richting zuiden. Dit in verband met wegafsluitingen ten
zuiden van Freiburg in het weekend. Deze routes zijn echt schitterend geworden. Er zijn drie routes beschikbaar kort, middel en lang.
De lange rit is de 'route voor idioten', met daarin (bijna) alle moeilijke weggetjes in het Zwarte
Woud. Deze route wil ik vrijdag zelf gaan rijden, maar alleen bij droog weer. Voor deze routes is
een vroeg vertrek noodzakelijk, want
de afstand is enorm. Deze route is
alleen geschikt voor de wat snellere
en ervaren motorrijder.
Op zaterdag rijden we wat meer
naar het noorden. Hier heb ik al een
aantal routes uitgezet en ook hier
kan gekozen worden uit drie routes;
twee korte en een wat langere route.
Op zondag 15 juni wordt de terugtocht weer aanvaard. Velen rijden
terug naar Nederland en deze terugtocht is in principe 'rechtstreeks naar
huis via de snelste weg''. De route
loopt via de B500
(Schwarzwaldhochstrasse), naar de
A5. Er kan dan via Arnhem of Venlo
huiswaarts worden gereden.

Zwarte Woud
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