Wandelingen Uitspanning de Nachtegaal.
Er zijn een tweetal wandelingen die bij Uitsp.de Nachtegaal beginnen en eindigen.
“Het Ommetje”, deze kleine wandeling gaat direct van uit de Nachtegaal aan de
achterkant, rechts af, langs de Geul en het helling bos tot dat u het bruggetje bereikt.
Hier gaat u over, de autoweg onderdoor en dan rechts af over de landweg.
U komt weer uit op een asfaltweg, hier rechts af en na enige minuten bent
u bij de Nachtegaal. Dit Ommetje is ongeveer een uur, normaal geschikt voor
kinderen, kinderwagen en rolstoel. Bij nat weer kunnen op de landweg wat
plassen staan. Iets stevige schoenen is aan te bevelen en het is vlak terrein.

Uitsp. De Nachtegaal

Arrangement suggesties
Uiteraard kunt u op uw persoonlijke wijze aan deze wandelingen een arrangement
bij Uitspanning de Nachtegaal toevoegen.
Bijvoorbeeld voor de start koffie en echte Limburgse vlaai en na
terugkomst een keuze uit de menukaart.
Zie onze uitgebreide drank- en menukaart.
Vooral als u met een gezelschap bent is overleg over een arrangement
en reservering wenselijk.

Contact/ Reserveren
Uitspanning ‘De Nachtegaal’
Gemeentebroek 6 - 6231 RV Meerssen, Limburg
T. 043 – 364 21 61 - M. 06-12 638 717
I: www.uitspanningdenachtegaal.nl
E: denachtegaal@planet.nl
KvK: 14090499, BTW: NL8169.78.190.B.01

Wandeling Uitspanning de Nachtegaal 1
is een echte wandeling die u door het prachtige Geul- en Maasdal gaat.
Vanuit de Nachtegaal loopt u rechtdoor langs aan rechterzijde het hellingbos en
aan linkerzijde de weilanden waar de Geul door meandert.
Bij het eerste bruggetje aan uw linkerhand gaat u rechts stijl naar boven en
komt uit op de rand van het Plateau van Margraten met voor u een prachtig uitzicht
over het meer dan 100 meter lager gelegen Maasdal en in de verte Maastricht.
U loopt nu het Maasdal in, beneden gaat u naar rechts en als u op een t-spilsing
komt naar rechts. U gaat over het Geul bruggetje,
onder de autoweg door naar rechts en na ca. een 100 tal meters naar links.
Totdat u bij de Geul komt, hier neemt u het voetpad langs de Geul en na
enige tijd komt u weer op de asfaltweg uit en hier naar rechts richting
De Nachtegaal. Looptijd goed 2 uur. Goed schoeisel noodzakelijk. Niet geschikt
voor kinderwagens en rolstoelen.

Uitspanning de Nachtegaal

Arrangement suggesties
Uiteraard kunt u op uw persoonlijke wijze aan deze wandelingen een arrangement
bij Uitspanning de Nachtegaal toevoegen.
Bijvoorbeeld voor de start koffie en echte Limburgse vlaai en na
terugkomst een keuze uit de menukaart.
Zie onze uitgebreide drank- en menukaart.
Vooral als u met een gezelschap bent is overleg over een arrangement
en reservering wenselijk.
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