Trainingstocht 25 km
ROUTEBESCHRIJVING
RA=Rechtsaf , LA=Linksaf , RD=Rechtdoor
Start: Markt, Gulpen - Markstraat volgen - Rijksweg oversteken - Dkn. Schneidersstraat - LA Prinses Ireneweg - RD
bij Busstation, Oude Akerweg - RD bij Hoeve “de Bek” - na 25 mtr. rechts aanhouden - bij boerderij “Hommerich”
asfaltweg oversteken en RD weg vervolgen - RA in Mechelen bij hoeve “de Plei”, Epenerweg - na 1 km LA
Hurpescherweg - Na 800 mtr. RA in Helle (Mariabeeld) - na 250 mtr. LA asfaltweg volgen richting Rott - RD op
vijfsprong weg door Rott volgen - RA in Melleschet - RD op driesprong, Munnixweg - RD op splitsing met
Vijlenerstraat ( Pannisbergerweg) - RD op driesprong met wit huis, Groeneweg - na 600 mtr. LA richting Vaals
(Zevenwegenweg) - op kruispunt Zevenwegen - RA brede asfaltweg naar beneden volgen - Epenerbaan - RD langs
restaurant “Buitenlust”- weg blijven volgen tot camping “Rozenhof”.
Rust: Camping “Rozenhof” telefoon 043-4551611, Camerig 12, 6294 NB Vijlen.
Na rust: weg volgen richting Epen - LA in Terpoorten, Terzieterweg - RA bij hoeve “Dorphof” - RA op kruising
veldwegen, Steenbergerweg - asfaltweg oversteken bij Hotel “Ons Krijtland” - RD Gulperweg - RA bij einde weg en
na 50 mtr. LA veldweg - bij vijfsprong van wegen RD bosweg omhoog lopen - bij uitgang van het bos RD richting
Landsrade - in Landsrade op de driesprong LA richting Heijenrath - na 200 mtr. RA veldweg volgen - bij kruispunt
met kruisbeeld LA - in Pesaken bij transformatorhuisje RA Pesakerweg - weg langs kasteelpark - via parkeerplaats
zwembad, Landsraderweg - RD Tramweg - RD Schoolstraat - Willem Alexanderplein Finish. (24,5 km)
Let op: i.v.m. Corona is het niet zeker dat de rustplaats open is of dat er een afhaalmogelijkheid is. Het is
verstandig om van tevoren te informeren.

We zijn nog steeds op zoek naar “Vrienden” van de NvG. Dit is ook mogelijk voor privé personen.
Voor € 25,- per jaar wordt uw naam vermeld op onze website. Voor nadere info kijk eens op onze website
www.nachtvangulpen.nl onder VRIENDEN.

