Vijlen
Lengte: ± 9,5 km; ± 2,5 uur, middelzware wandeling.
Startpunt: Hotel Mergelland.

Schitterende panorama en bos wandeling.

1 Op de 4-sprong bij hotel Mergelland RECHTDOOR

1 5 U loopt langs de buurtwinkel en loopt de Vijlenerberg
omlaag richting Hotel restaurant Vijlerhof. Het eindpunt
van uw wandeling.

omhoog.

1 6 U verlaat Hotel restaurant Vijlerhof, met het pand in uw
2 Rechtdoor het bos in het hoofdpad aanhouden.
3 Bij een verharde weg RECHTDOOR en na 100m niet met
de bocht mee naar rechts maar LINKS aanhouden. De
ruiterroute die uw pad kruist negeren.

rug, loopt u rechts de Vijlenerberg op, richting kerk.

1 7 Tegenover de kerk (Vijlenberg) loopt u de
St.Martinusstraat in.

1 8 Onder RECHTSAF de Pastorijweg in en op de 4-sprong
4 Op een Y-splitsing, 30m voor een weiland RECHTS

weer RECHTSAF de Oude Trichterweg op.

aanhouden (wit paaltje).

1 9 Op de verharde driesprong RECHTS aanhouden, de
5 Bij een kleine 4-sprong met 3 kleurenpaaltje
RECHTDOOR en na 800m op de 4-sprong RECHTSAF
(paaltje Staatsbosbeheer)(wit) en na 150m op een
4-sprong met een ruiterpad RECHTSAF.

6 Na 200m op bijna Y-splitsing LINKS aanhouden. Na
1900m over dit hoofdpad op de tweede 4sprong (bij
een bankje) RECHTDOOR (rood paaltje).

Oude Akerweg en na 30m niet rechts maar RECHTDOOR.

2 0 Na 800m komt er van scherp links een pad. 20m hierna
houdt u op een driesprong LINKS aan.

2 1 Bij een verharde weg RECHTDOOR en op de 4sprong
rechtsaf (wit paaltje).

2 2 Vlak voor de volgende 4-sprong LINKSAF (geel paaltje)
7 Op de tweede 4sprong het pad RECHTDOOR met de

en na 700m bij een verkeerweg rechts aanhouden.

blauwe paaltjes nemen.

8 Op de vreemde 4-sprong het tweede pad van rechts
nemen (blauwe paaltjes volgen) tot aan de asfaltweg.

9 De weg RECHTDOOR oversteken en op een 5-sprong
RECHTDOOR.

1 0 Bij een 4-sprong met slagboom LINKSAF.
1 1 na 1300m alleen maar omlaag bij verharde weg met
boerderij RECHTSAF en de eerste weg LINKS, de
Vijlenstraat.

Hotel-Restaurant Mergelland
Holset 100
6295 ND Lemiers/Vaals
T. 043 - 306 1459
mergelland@planet.nl
www.hotelmergelland.nl

1 2 Deze straat helemaal uitlopen en bij de T-splitsing
RECHTSAF.

1 3 Na 25m bij een Y-splitsing RECHTS aanhouden.
1 4 Vervolgens het pad RECHTDOOR omhoog lopen (geel
paaltje) en de trappen op tot de weg. Bij de verkeerweg
LINKSAF.

Hotel Mergelland is onderdeel van de HeuvellandHotels. www.heuvellandhotels.nl

