De Heuvelroute
Vanaf Cuba Libre de weg oversteken.
Bij Hotel Cafe Restaurant Vijlerhof links naar beneden.
Na 400 meter kruispunt recht oversteken.
Na 40 meter linksaf zandweg naar boven lopen.
Boven aangekomen (mooi uitzicht naar de kerk van Vijlen).
Na nog eens 50 meter rechts af. Volg het pad langs de wijngaard naar beneden (ongeveer 300
meter). Bij de splitsing in het bos links af.
Volg de kronkelende weg door het bos (in totaal 1200 meter).
Deze bosroute in stukken:
Na 400 meter is er een stijging (ongeveer 40 meter), rechts aanhouden.
Vervolgens naar beneden, beneden aangekomen op de kruising rechtdoor.
Houd rechts aan, volg het pad en na 150 meter opnieuw een korte stijging.
Rechts af en daarna nog eens rechts af.
Na 150 meter einde van het bos.
Loop langs het hek rechts de asfaltweg op.
Er volgt een prachtig uitzicht in het dal.
Volg de asfaltweg naar beneden tot aan de splitsing, rechts af en na 5 meter meteen links af.
400 meter recht door tot aan de kruising (links asfaltweg, rechts zandweg en rechtdoor
gruisweg), u gaat hier rechtdoor (Voortweg) langzaam naar beneden.
Na 300 meter steekt u het beekje over en volgt er een stijging van 150 meter tot aan de weg.
Deze asfaltweg steekt u over: er volgt een lichte stijging.
Na 250 meter gaat u rechts af (u heeft hier opnieuw een mooi panoramisch uitzicht).
Na 500 meter gaat u niet de eerste, maar direct daarna de tweede weg links (bij het
verkeersbord)
Deze weg volgt u ongeveer 800 meter totdat u bij een kruispunt komt, u gaat hier rechtdoor.
Na 300 meter gaat u rechts af en loopt u zo Vijlen in. Na 150 meter bereikt Restaurant Cuba
Libre.

Duur: 1 uur en 25 minuten
Regelmatig zijn er stijgingen, door bos, heuvels en weilanden.
Prachtige uitzichten
Wandelschoenen en wandelkleding aanbevolen
In natte periode kan de route drassig zijn.

www.restaurantcubalibre.nl

