Camping
du Rivage

Veel historie
U kunt veel historische stadjes, kastelen, musea
en resten uit de Romeinse tijd bezoeken. Denk
bijvoorbeeld aan de stad Luxemburg, Echternach (de oudste stad van het Groothertogdom),
Diekirch, Vianden, Beaufort, Esch-sur-Sûre,
Bourglingster, Wiltz en Clervaux.

Luxemburg
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Natuurlijk
Erop uit in Luxemburg

Klimpark

Rotsen beklimmen
In het plaatsje Berdorf kunt u klimmen op de
bekende zandsteenrotsen van de Wanterbach.
Het klimgebied is het hele jaar geopend.
Wilt u hier gaan klimmen, zorg er dan wel voor
dat u een officiële klimvergunning heeft.
U kunt deze gratis aanvragen bij: Ministère du
Développement durable et Des Infrastructures
Département de l’Environnement
4, Place de l’Europe L-1499 Luxembourg

Camping
du Rivage
Luxemburg

Lekker eten in Luxemburg

In het middeleeuwse stadje Vianden (8 km) is een geweldige klim-park aanwezig, waar u 90 verschillende oefeningen kunt doen. Het klim-park is echt
iets voor de diehards, maar ook leuk voor kinderen vanaf 5 jaar.
Na een duidelijke instructie en korte opdrachten gaat u zelfstandig van start
op het parcours. Let er wel op dat u gepaste kleding en schoenen draagt.
Dus geen flipflops, badslippers of pumps.
U mag alleen het klim-park in als u gereserveerd heeft. We doen dat graag
voor u.
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Gezinsbistro of gastronomisch restaurant, de tafels
van Luxemburg zijn een weerspiegeling van het land.
De keukens van over de hele wereld mengen zich met
lokale producten en creëren een rijk en gevarieerd culinair aanbod. Een mengeling van cultuur en smaken.

Wandelparadijs
Naast cultuur is er ook veel natuur. Vergeet vooral het Mullerthal niet, dat ook
wel Klein Zwitserland wordt genoemd.
Deze naam dankt het gebied aan zijn
uitgestrekte bossen, vele beekjes,
prachtige natuur, lieflijke dalen en grillige rotsformaties in en rondom Berdorf,
Echternach, Beaufort en Consdorf.
Perfect bewegwijzerde wandelpaden
doorkruisen hier de uitgestrekte bossen
en voeren u langs en door rotsformaties. Voor wandelliefhebbers een waar
paradijs.

Adres
Echternacherstrooss 7
L 9392 Wallendorf pont
Luxemburg
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Zwemmen
Wallendorf in een notendop
De geschiedenis van Wallendorf en Wallendorf-Pont begint al ver voor onze jaartelling.
Waarschijnlijk vestigden de eerste mensen
zich hier in het midden van de steentijd,
10.000 tot 4.000 jaar voor Christus. Dit blijkt
uit de vondsten van scherpe vuurstenen
wapens en werktuigen (Microlieten), die
gevonden zijn in de grotten (Völkerhöhle)
van Wallendorf.

Omdat de camping aan de rivier de Sûre ligt, kunt u
heerlijk zwemmen in natuurwater. In deze grensrivier
kunt u gemakkelijk van Luxemburg naar Duitsland
zwemmen!
Wilt u een keer in een openluchtzwembad zwemmen?
Niet ver van de camping zijn openluchtzwembaden
te vinden, zoals in Körperich, Bollendorf, Beaufort en
Vianden.

Zwemparadijs
Als het slecht weer is, kunt u naar het zwemparadijs
Cascade in Bitburg. Daar vindt u onder andere glijbanen, stroomversnellingen, een groot speelbad en een
kinderbad voor de kleintjes. Maar ook voor een sauna,
hot whirlpools en wellness kunt u hier terecht.

00352 836516
00352 691 799882
voogt@pt.lu
www.durivage.lu
www.kanuverleihaufdersauer.de

Geopend van:

In de winterperiode zijn we bereikbaar op:
T 0049 (0) 6566 93320

Laat je
verassen door
de veelzijdigheid
van
Luxemburg
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Camping du Rivage is een rustige familiecamping met een sportief karakter.
De camping ligt op een schitterende locatie in het Groothertogdom Luxemburg, tegen de Duitse grens. U vindt de camping op een unieke plek aan een
bocht van de rivier de Sûre, vlakbij het bekende wandelparadijs Mullerthal.
De kampeerplaatsen op Camping du Rivage zijn ruim opgezet. Sommige
plaatsen liggen direct aan de rivier. Als één van de weinige campings in
Luxemburg beschikken wij over een apart gelegen tentenveld.
Door haar ligging is de camping ideaal voor een actieve vakantie. In deze rivier
kunt u zwemmen, poedelen, kanoën en vissen. Vlakbij de camping kunt u
wandelen, mountainbiken, fietsen en klimmen. Als u hiervan houdt, dan bent
u hier op het juiste adres. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon een dagje
lekker luieren. Alles kan eigenlijk bij Camping du Rivage. Zolang u maar
een aangenaam verblijf heeft.
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Ronn & Petra
en het complete campingteam

Enjoy Adventure

Mountainbike
In de regio Mullerthal kunt u mountainbiken
op uitdagende trails en steile paden, langs
rotsen en beekjes.

Luxe kamperen onder een tentdak

Door de snelle veranderingen in het landschap
bent u aan het eind van een tocht een mooie
ervaring rijker! En bij het afdalen kunt u laten
zien hoe goed u dat doet.
Mountainbiken in Mullerthal is genieten. In
ons eigen Klein Zwitserland wordt u één met
de natuur.

Glamping is kamperen met een vleugje luxe en tegelijk het actieve
buitengevoel van een camping. Wilt u het Glamping gevoel beleven en midden in de natuur zijn maar u heeft geen eigen kampeermiddelen?

Geen probleem, dan bent u
bij ons op juiste adres!

Wilt u meedoen aan een georganiseerde
mountainbiketocht, met een ervaren gids?
Neem even contact met ons. We organiseren
het graag voor u.

Een echt Glamping gevoel krijgt u in onze Glampingtenten. De luxe Glamping-tenten van Glamping
du Rivage hebben ieder een eigen stijl, van modern
tot romantisch.

➔ Schitterende en rustige camping aan natuurwater gelegen
➔ Vlakbij één van de mooiste wandelgebieden van Luxemburg
➔ Fietspad en bushalte direct naast de camping
➔ Mooie kampeerplaatsen aan de rivier
➔ Speciaal tentenveld
➔ Kleinschalig en kindvriendelijk
➔ Comfortabel en gratis sanitair
➔ Campingcards welkom
➔ Één van de weinige campings in Luxemburg zonder vaste
staanplaatsen
➔ Wij spreken Nederlands, Duits en Engels
➔ wifi? Dat hebben wij ook, en het is gratis.

Fietsen

De slaapvertrekken zijn voorzien van comfortabele bedden
die reeds zijn opgemaakt. U beschikt over een volledig
uitgeruste keuken met een koel/ vriescombinatie, gasfornuis,
senseo apparaat, bestek, potten, pannen, glazen, e.d. Het is er
allemaal! In het woongedeelte staat een grote eet- tafel-set.
Buiten op het ruime houten terras vindt u een lounge set met
parasol en een BBQ.

Een meer
dan 100%
vakantiegevoel
ervaart u op
onze camping

Luxemburg actief beleven

BIKES & KAYAKS
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Luxemburg

Waarom Camping du Rivage?

Wilt u zorgeloos genieten tijdens uw
welverdiende vakantie?
We heten u van harte welkom!

RONN’S

Echt luxe is dat al onze Glamping-tenten voorzien zijn van
badhanddoeken. Natuurlijk zijn ook de keuken- en vaatdoeken
standaard in onze Glamping-tenten aanwezig. In principe
hoeft u alleen uw kleding mee te nemen!

Dat is pas Glamping!

In Luxemburg zijn tal van goed uitgezette
fietspaden, in totaal zo’n 600 km.

The Glamping-Pod
The Glamping-Pod komt oorspronkelijk uit Engeland, het is geen tent maar een
Mini Lodge geheel opgetrokken uit hout en voorzien van ramen en deuren.

Ervaar de
luxe en
gezelligheid
van onze prachtig
ingerichte
tenten

Overnachten in The Glamping-POD is een unieke vorm van back to basic waarbij het
kampeer gevoel blijft. U slaapt op echte bedden waarin u comfortabel ligt. Verder is
The Glamping-POD voorzien van een tafel met twee stoelen, verlichting en een overdekt terras. De bedden zijn opgemaakt en de badhanddoeken liggen voor u klaar.
The Glamping-POD is ideaal voor wandelaars, fietsers en motorrijders.

Op de paden kunt u goed fietsen zonder al te
veel beklimmingen. Vanaf de camping kunt u
bijvoorbeeld richting Echternach en Diekirch
fietsen. Dit fietspad loopt volledig langs de
Sûre en is vlak.
Heeft u zelf geen fiets of mountainbike bij u?
U kunt dagelijks bij ons terecht voor het huren
van een fiets of mountainbike.

Kanotochten
Voor een leuke actieve dag kunt u een kanotocht maken op de Sûre. Deze tocht begint
vanaf de camping en eindigt in Bollendorf (11 Km) of Echternacherbrück (18 km). Na een
uitgebreide instructie zakt u stroomafwaarts een deel van de rivier de Sûre af, waarbij u
met verschillende stroomversnellingen te maken krijgt.
Onderweg kunt u genieten van mooie uitzichten.
Kinderen vanaf 4 tot en met 12 jaar mogen mee in de kajak/kano onder begeleiding van
een volwassene. Ze zijn wel verplicht om een zwemvest te dragen. Net als volwassenen
die niet kunnen zwemmen. De zwemvesten zijn bij de receptie gratis verkrijgbaar.
U kunt dagelijks tussen 9.30 en 14.00 uur terecht voor het huren van een kajak of kano.
Uiterlijk om 18.00 uur moet u op het eindpunt zijn. Daar kunt u met de bus weer terug
naar de camping.

