De Vennhütte in Burg-Reuland,
een mooi alternatief voor de Tukhut.
Binnenkort sluit de Tukhut in verband met een grootscheepse verbouwing tijdelijk haar
deuren. Onze Vlaamse zustervereniging Klim- en Bergsport Federatie (KBF) biedt echter
twee prima alternatieven voor de periode dat de Tukhut gesloten is:
-- de Vennhütte (350 m) te Burg-Reuland.
-- de Chavéehut (250 m) te Maillen.
De in het dal van de Our gelegen Vennhütte
biedt slaapplaatsen voor 32 gasten. NKBVleden krijgen er dezelfde korting als KBF-leden.
Er zijn twee lagers (voor max. 8 personen per
lager) en drie slaapkamers (van 2 tot max. 6
personen) ter beschikking. Daarnaast is er
tevens een ruime zelfverzorgingskeuken, een
bar en er is sanitair met warme douches. Het is
mogelijk om in de Vennhütte een ontbijt en/of
een lunchpakket te bestellen. De reservering
van de Vennhütte en de bestellingen voor evt. ontbijt en/of lunch gaan via de website
van het KBF-bureau: -- www.klimenbergsportfederatie.be/Vennhütte
De Vennhütte vind je overigens vlakbij het
drielandenpunt van België, Luxemburg en
Duitsland. De Vennhütte ligt op circa 70 km
(1 uur autorijden) ten zuidoosten van de
Tukhut in de Ostkantons, en wel vlakbij het
middeleeuwse dorpje Burg-Reuland. Let op:
het Duits is hier de voertaal. De prachtige
en te bezichtigen ruïne van de burcht torent
hoog en parmantig boven het plaatsje uit.
In de omgeving van de Vennhütte zijn legio wandelmogelijkheden op Belgisch, Duits en
Luxemburgs grondgebied. Het lange afstand wandelpad GR56 komt langs deze KBF-hut
evenals de 125 km lange Vennbahn, een geasfalteerd fietspad over een oude treinbaan
dat Aken in Duitsland met Troisvierges in Luxemburg verbindt. Daarnaast kunnen fietsers
mountainbikers en langlaufers hun hart ophalen in de stille natuurrijke grensregio.
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Prijzen Vennhütte
Verblijf

Kamer

Lager

Lid*

€ 10,50

€ 9,00

€ 19,00

€ 16,00

€ 8,00

€ 6,50

€ 14,00

€ 11,00

Niet-lid
Kind (<13 jaar) lid

*

Kind (<13 jaar) niet-lid

*Leden van de KBF, NKBV of een andere Alpenvereniging verblijven tegen ledentarief.
Adres Vennhütte
Am Bahnhof 13, 4790 Burg Reuland, België
Overige Info
De Vennhütte is ieder weekend geopend van
vrijdag t/m zondag. In juli en augustus is de
Vennhütte elke dag geopend vanaf 17.00u
in de namiddag tot 10.00u 's morgens. Bij
regenweer is de hut meestal vroeger open.
U kunt vooraf ontbijt en lunch bestellen, maar
avondmalen zijn niet verkrijgbaar. Voor de
avondmaaltijden geldt derhalve, net als in de
Tukhut, het zelfverzorgingsprincipe, hetgeen
met een prima keuken gefaciliteerd wordt.
Reserveren voor de Vennhütte kan t/m woensdag voorafgaand aan het weekend.
Klik voor het reserveren op deze link … En breng zelf je slaapzak, een 1 persoons
hoeslaken en een kussensloop mee.
Tot ziens in de Vennhütte !!!
Age en Annelies Put
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