18 augustus t/m 22 augustus 2019

Nadat de laatste Pan-Gathering in
Noorwegen heeft plaats gevonden, is het
nu de beurt aan de Pan-Stoc Club uit
Duitsland. De beperkte deelname in
Noorwegen zal naar alle waarschijnlijkheid
aan de kosten gelegen hebben. Dit zal nu
anders kunnen zijn.
In combinatie met de Pan-Gathering in het
Duitse Altensteig-Wart, gelegen in het
fraaie Schwarzwald, leek het ons een
uitgelezen optie om dit festijn te
combineren met een verblijf in dat gebied
aldaar. Gewapend met enkele lokale routes
vanuit het westelijke deel van het Zwarte
Woud, is als uitvalbasis een dorpje gekozen
dat dichtbij Freiburg im Breisgau ligt.
Dit plaatsje is idyllisch voor hen die ook iets
willen shoppen of slenteren. (Zie ook “Wat
te doen in Freiburg im Breisgau”).
Zij die interesse hebben in het rijden van de
uitgezette toerritten kunnen gedurende
drie dagen hun hart ophalen in het
Drielandenpunt van Zwitserland, Frankrijk
en Duitsland.

Het lokale gebied vanuit Sankt Märgen
kenmerkt zich als geriefelijk met mooie
“vergezichten” en landelijke weggetjes,
waar het aangenaam sturen is.
We bevinden ons dan ook in een zgn.
kuuroord met een lokaal “Naturfreibad”
gelegen aan de Panorama Road van het
Zwarte Woud.

Interesse? Geef u op of meld u aan voor dit
arrangement.

We zijn nog in overleg met het hotel in
Sankt Märgen voor een coulante prijs voor
een arrangement gedurende 4 à 5 dagen.

Informatie kan worden ingewonnen bij
Henri Schuurmans of Peter van Kampen via
het mailadres “bestuurslid@club-pan.nl”,
o.a. inzake afstanden, routes etc.

Met vriendelijke groet,
Peter van Kampen
Henri Schuurmans

Zie daarnaast ook de site www.pg2019.org
voor de Gathering, welke start op 22
augustus.

Sankt Märgen is een kuuroord in het hart
van het zuidelijke Zwarte Woud, gelegen
aan de Zwarte Woud Panorama Road met
een prachtig uitzicht op het brede
landschap van het Zwarte Woud.
Geniet van de gezonde lucht midden in het
Drielandenpunt tussen Frankrijk en Zwitserland.
Afgezien van een prachtige natuur heeft de
plaats veel te bieden:
o
o
o
o
o
o
o

Klooster van St. Märgen
Bosspeeltuin
Naturfreibad
Bewegwijzerde wandelpaden
fietspaden
Nordic walking routes
Finnbahn

