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de Hoofdstad

Regio Guttland

Éislek, Luxemburgse Ardennen
en haar Natuurparken

Regio Mullerthal Luxemburgs Klein Zwitserland

De
Moezel

Land van de Rode
Aarde

50 RUE EMILE MARK

täglich geöffnet auch am wochenende und an feiertagen

LUXEMBURG,
VERRASSENDE ONTDEKKINGEN

NUTTIGE ... GEGEVENS

Bent U sportief, cultuurliefhebber, fijnproever of koopjesfan, Luxemburg heeft zeker iets om uw wensen te vervullen: gevarieerde landschappen, de meest
veilige hoofdstad van de wereld, kosmopolitisme op elk niveau, kwaliteitsvolle keuken en regionale producten. Luxemburg biedt U een fascinerend spel voor

OP EEN BLIK

groot en klein, tussen oud en hedendaags, valleien en heuvels, nationaal en internationaal. Beleef de concentratie van de tegenstellingen in een piepklein

Staatsform

Overheid

Bevolking

Oppervlakte

Hoogte

Officiële talen

Hoofdstad

Grondwetelijke
monarchie

S.A.R.
Groothertog Henri

602.005
(2018)

2.587 km2

132 m (Wasserbillig)
560 m (Wilwerdange)

Luxemburgs,
Frans, Duits

Luxemburg
116.323 bevolking

+352
Klimaat

Het Groothertogdom heeft een gematigd klimaat.
www.meteo.public.lu

Vreemde valuta

De officiële munt van Luxemburg is de euro.
Buitenlandse reizigers mogen bankbiljetten en andere
betaalmiddelen in euro en buitenlandse munten vrij
invoeren en uitvoeren, zonder beperking.
www.lff.lu

VISAS & Passpoorten

Alle buitenlanders die wensen naar Luxemburg te komen
moeten aan de grens alle wettelijke bewijsstukken kunnen
voorleggen die in verband staan met hun verblijf. In
bepaalde gevallen is een visum vereist. Het moet voor
het vertrek aangevraagd worden bij de Luxemburgse
Consulaire diensten.
Ministère des Affaires Etrangères
Bureau des Passeports
Maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.
6 rue de l’Ancien Athénée, L-1144 Luxemburg
Tel. +352 247-88300 • www.mae.lu

Luxair

De nationale luchtvaartmaatschappij Luxair verbindt
Luxemburg met de grootste Europese luchthavens. •
www.luxair.lu

lux-Airport

Het luchthavengebouw van Luxemburg verwelkomt 15
luchtvaartmaatschappijen die samen 24 landen en 76
luchthavens bedienen met gemiddeld meer dan 800
vluchten per week.
www.lux-airport.lu

Uitgave van het
LUXEMBOURG FOR TOURISM
B.P. 1001 • L-1010 Luxembourg
Tel. +352 42 82 82-1
Fax : +352 42 82 82-38
info@visitluxembourg.com

Openbaar vervoer

• Netkaart, een dag geldig.
• “korte afstanden-kaartje”, 2 uuren geldig.
Fietsenvervoer gratis naar beschik. Gratis openbaar
vervoer met de Luxembourg Card.
Tel. +352 2465-2465 • www.cfl.lu
www.mobiliteit.lu • www.transports.lu
TGV station in Luxembourg

VERKEERSREGELS

www.mt.public.lu/transports/circulation/code
Automobilisten die lid zijn van een AIT- of FIA-Club
vinden raad en hulp bij de Automobiel Club van
Luxemburg die AIT- en FIA-kredietbrieven uitbetaalt
en een permanente wegenwacht onderhoudt.
ACL
54 route de Longwy, L-8080 Bertrange
Tel. +352 26000 • www.acl.lu

Hotels & Restaurants

Accommodatie (hotels, campings, vakantiewoningen, jeugdherbergen, ...) zie Eat & Sleep www.
visitluxembourg.com

Camping

Vakantielogies (logeren op de hoeve, logeren op de
buiten, chalets en appartementen).
www.gites.lu

Congressen / MICE
Het Groothertogdom biedt vele mogelijkheden voor
het organiseren van congressen en incentive reizen.
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Luxembourg Congrès, Hémicycle
1 rue du Fort Thüngen, L-1499 Luxembourg
Tel. +352 43 02 57 751 • www.luxcongress.lu
Luxembourg Convention Bureau
B.P. 181, L-2011 Luxembourg
Tel. +352 22 75 65 • www.lcb.lu
Luxembourg for Tourism
visitluxembourg.com/meetings

Post en telefoon
Surf gratis via de outdoor Wi-Fi-netwerk

www.citywifi.lu

REGIO’S

Stichting “Natur & Emwelt“
brengen de bezoekers in contact met de pracht van de
natuurgebieden en biotopen. Brochures verkrijgbaar.

Fondation Natur & Emwelt
5 route de Luxembourg, L-1899 Kockelscheuer
Tel. +352 29 04 04-1 • www.naturemwelt.lu
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KUNST
& CULTUUR

Maison de la Nature

Luxemburg beschickt over 10 jeugdherbergen.
2 rue du Fort Olisy, L-2261 Luxembourg
Tel. +352 26 27 66 200 • www.youthhostels.lu

De inlichtingen voorkomend in deze
brochure worden zonder aansprakelijkheid verstrekt.

Meer informatie zie pagina 102.

De pedagogische paden die zij uitwerkt en onderhoudt,

Gîtes

Druk:
Print Solutions
© LFT 11 / 2018 - 25.000

65 avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg
Tel. +352 36 64 66-1 • www.eurewelcome.lu

citywifi in de stad Luxemburg en Esch-sur-Alzette.

Privé-uitbaters heten gezinnen, sportievelingen,
jongeren en vrienden van de natuur of van het
naturisme van harte welkom op hun campings.
www.camping.lu

Jeugdherbergen

Info-Handicap

LaurentSchwaller/VDL, ING Marathon,

@luxembourginfo
@visit_luxembourg

TE DOEN

Telefoon netnummer voor het Groothertogdom Luxemburg

Voorpagina:
Luxembourg © Studio Fränk Weber

VisitLuxembourg

territorium! Een ervaring die U nergens anders zult maken.
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Regio Mullerthal Luxemburgs Klein Zwitserland

Studio F.Weber, Jim Hardt Photography, W.
Staudt, ORTCO, Bildmaschine.de, E.Klares, P.
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NATUUR
& TOCHTEN

MNHA

© Raymond Clement, Parc Naturel de la Haute-Sûre

KUNST
& CULTUUR

KUNST EN CULTUUR IN
LUXEMBURG: PLAATSEN,
BEDREVENHEID EN
TRADITIE

4

Met talrijke musea, prachtige architectuur, kastelen en vestingen biedt Luxemburg
een ongelooflijke waaier van fascinerende culturele plaatsen aan. De cultuur
van Luxemburg is een ware weerspiegeling van zijn bevolking, uiteenlopend en
multicultureel. Luxemburg beschikt met zijn feesten en tradities, zijn schouwspelen
en festivals over culturele activiteiten die uniek zijn in de wereld. Om U de kunst
en cultuur in Luxemburg gemakkelijker te laten ontdekken, stelt het Nationaal
Verkeersbureau de Luxembourg Card voor: gratis toegang tot meer dan 60 culturele
plaatsen in Luxemburg en de Grootregio.

LUXEMBURG:
TOCHTEN IN HET
HARTJE VAN DE NATUUR

Tussen de vlaktes en de bossen, de meren en rivieren, zijn de landschappen van
Luxemburg zowel bekorend als fascinerend. Natuur in Luxemburg betekent ook
achter iedere bocht een pittoresk dorpje te ontdekken, een ruïne die over het
verleden vertelt of gewoon een adembenemend landschap te vinden. Rotsen
boven de vallei, bruisende watervallen, kleurrijke flora - de natuur in Luxemburg
kent plaatsen die nog niet door de mensheid zijn aangetast. Gezinsuitstappen,
wandelen of een romantisch ommetje, in Luxemburg is er een overvloed
aan natuurlijke ruimte die wacht om ontdekt te worden, het hele jaar door.

KASTEEL VAN VIANDEN

KAZEMATTEN VAN DE
BOCK IN LUXEMBURG

SPRINGPROCESSIE
ECHTERNACH

THE FAMILY OF MAN EDWARD STEICHEN

MUSÉE D’ART MODERNE
GRAND-DUC JEAN MUDAM

NATUURPARK OUR
Huis van het
Natuurpark Our

NATUURPARK VAN
DE BOVEN-SÛRE
Natuurparkcentrum van de
Boven-Sure

NATUURBESCHERMINGSCENTRUM
BIODIVERSUM

"GIELE BOTTER"
Minett Park
Fond-de-Gras

NATURPARK
MËLLERDALL

Montée du Château
L-9408 Vianden
Tel. +352 84 92 91
www.castle-vianden.lu

Montée de Clausen
L-1343 Luxembourg-Ville
Tel. +352 22 28 09
www.luxembourg-city.com

9-10 Parvis de la Basilique
L-6486 Echternach
Tel. +352 72 02 30
www.echternach-tourist.lu

Kasteel Clervaux
L-9712 Clervaux
Tel. +352 92 96 57
www.steichencollections.lu

3, Parc Dräi Eechelen
L-1499 Luxembourg-Ville
Tel. +352 45 37 85-1
www.mudam.lu

12, Parc
L-9836 Hosingen
Tel. +352 90 81 88 1
www.naturpark-our.lu

15, route de Lultzhausen
L-9650 Esch-sur-Sûre
Tel. +352 89 93 31 1
www.naturpark-sure.lu

5 Bréicherwee
L-5441 Remerschen
Tel. : +352 23 60 90 61
www.nature.lu

1, place du Marché
L-4756 Pétange
Tel.: +352 26 50 41 24
www.minettpark.lu

8, rue de l’Auberge
L-6315 Beaufort
Tel. : +352 26 87 82 91
www.naturpark-mellerdall.lu

Kasteel van Vianden.
Dagelijks open behalve op 1.1,
2.11 & 25.12. In januari, februari,
november en december van 10
tot 16 uur. In maart en oktober
van 10 tot 17 uur. Van april tot
september van 10 tot 18 uur.
Rondleidingen op aanvraag.

Een buitengewoon netwerk
ondergrondse galerijen, de
welbekende kazematten,
gehouwen in de rotsen, zijn de
belangrijkste trekpleister van
de stad.
En door de UNESCO als
cultureel wereld erfgoed
erkend.
Kazematten van de Bock
(vestingen uit de 18de eeuw).
Van 15.2 tot 3.11 dagelijks van 10
tot 17 uur.

Op de dinsdag na
Pinksteren komen duizenden
bedevaartgangers bijeen voor
de springprocessie (door
de UNESCO als cultureel
immaterieel werelderfgoed
erkend).

De tentoonstelling "The Family
of Man" bestaat uit 503 foto’s
genomen door 273 fotografen
uit 68 landen. Ze werd in 2003
opgenomen in het register
van het Werelderfgoedlijst
voor documenten UNESCO
en werd beschreven als het
grootste fotografisch project
dat ooit ondernomen werd.
Open van woensdag tot
zondag van 1 maart tot 1 januari
tussen 12 en 18 uur.

Museum voor Moderne Kunst
Groothertog Jean - MUDAM.
De ligging van het museum
is een doordachte keuze:
de Chinees-Amerikaanse
architect Ieoh Ming Pei heeft
het oude fort van Thüngen
(1732) omgebouwd tot een
strategische plek voor de
artistieke creatie. Woensdag
tot vrijdag van 11 tot 20 uur,
zaterdag tot maandag van 11
tot 18 uur. Op dinsdag gesloten.

Het Natuurpark Our ligt
in het noordoosten van de
Luxemburgse Ardennen. Een
tentoonstelling in het huis van
het Natuurpark Our presenteert
de verschillende facetten van
de regio. Openingstijden: alle
dagen open van 10 tot 12 uur.
Gratis toegang. Rondleiding op
aanvraag.

Het Natuurpark van de
Boven-Sûre was het eerste
natuurpark van het land.
In het Natuurparkcentrum
Boven-Sûre bevindt zich
een informatiecentrum, een
permanente tentoonstelling
over het natuurpark, een
winkel met lokale producten
en een museum. Dagelijks,
behalve op woensdag, van
10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
geopend, op zaterdag, zondag
en op feestdagen van 14 tot
18 uur. In de winter tot 17 uur.
Rondleidingen op aanvraag.

Het Natuurreservaat Haff
Réimech heeft oog een natuurbeschermingscentrum, "Biodiversum". Met zijn permanente
tentoonstelling rond thema’s als
vogeltrek, natuurbescherming,
de geschiedenis van het reservaat en nog veel meer, vormt
het de toegangspoort tot natuur en regio. Open alle dagen,
behalve maandag, van 01.11. tot
31.03. van 10 tot 17 uur,
van 01.04. tot 31.10. van 10 tot
18 uur. Geleide bezoeken en
wandelingen op aanvraag.

De vroegere openluchtmijn
"Prënzebierg – Giele Botter" is
vandaag een natuurreservaat
waar de bezoeker kan ervaren
hoe indrukwekkend de natuur
het door mensenhanden
gebouwde patrimonium na het
einde van de mijnbouw terug
veroverde.

Maar liefst 34% van de 256 km2
die de oppervlakte vormen van dit
natuurpark is bedekt met bossen
en wouden. Dat de bronnen en
waterlopen zuiver zijn, dankt het
park aan de nauwgezette opvolging
van de beschermingsmaatregelen
door de parkverantwoordelijken.
Themaroutes verklaren fauna en flora,
geschiedenis en cultuur, ambacht
en architectuur. Streekproducten
ondersteunen een duurzame
economie en weerspiegelen het
karakter van de regio.
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UITGAAN

WAAR ‘S AVONDS
UITGAAN
IN LUXEMBURG
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SPORT & VRIJ TIJD

SPORTIEVE EN
VRIJETIJDSACTIVITEITEN
IN LUXEMBURG

Luxemburg heeft zijn eigen nachtleven vol met culturele evenementen van allerlei
aard. U weet niet wat te doen vanavond? Hier een aantal aanlokkelijke ideetjes om uit
te gaan: als voorsmaakje beginnen we de avond graag met een lekker etentje in een
van de sympathieke restaurantjes in het land. Als hoofdschotel staat er een volledig
programma aan concerten, theater en schouwspelen op de agenda. Na een bezoekje
aan de bar, sluiten we af in een discotheek in de vorm van bruisende clubbing op het
ritme van de nacht.

CASINO 2OOO

CUBE 521

PHILHARMONIE
LUXEMBURG

ROCKHAL

Rue Flammang
L-5618 Mondorf-les-Bains
Tel. +352 23 61 11
www.casino2000.lu

1-3, Driicht
L-9764 Marnach
Tel. +352 52 15 21
www.cube521.lu

1, place de l’Europe
L-1499 Luxembourg-Ville
Tel. +352 26 32 26 32
www.philharmonie.lu

5, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel. +352 24 55 51
www.rockhal.lu

Speelcasino. Dagelijks
geopend, behalve op 24.12.
Casino & Jackpots
(automatenzaal vanaf 10 uur
toegankelijk, speelzaal vanaf 19
uur toegankelijk).
Restaurant "Les Roses",
Buffet-restaurant "Le Manège",
Restaurant "Purple Lounge".
Hotel ****superior met 31
kamers en suites. " Chapito",
grote vergaderzaal.

Het cultuurcentrum "Cube
521" is een trefpunt voor
hoogkwalitatieve spektakels
en stelt een gevarieerd en
aantrekkelijk programma voor.
Van jazz tot klassiek, van toneel
tot dans, van kinderspektakel
tot cabaret, in de Cube 521
kunt u het hele jaar door terecht
voor de meest bruisende
evenementen!

Met zijn gedurfd ronde
vormgeving vormt de
Philharmonie Luxemburg,
een creatie van Christian de
Portzamparc, een uitzonderlijk
kader voor muziek- en
kunstmanifestaties.

Concertzaal "Rockhal" in Belval.
Twee fantastische zalen,
de grote zaal met een
capaciteit van maximaal
6500 toeschouwers en
de club, die plaats biedt
aan 1200 enthousiaste
muziekliefhebbers.

TRIFOLION
ECHTERNACH

2, Porte Saint Willibrord
L-6486 Echternach
Tel. +352 26 72 39 1
www.trifolion.lu
Centre Culturel Touristique et
de Congrès TRIFOLION.
Het vijf verdiepingen tellende
Trifolion heeft een concertzaal
die plaats biedt voor maximaal
700 bezoekers en bezit een
akoestiek die zich uitstekend
leent voor alle soorten live
optredens.Grote concertzaal
(605 plaatsen), theater en
congreszaal (312 plaatsen), ...

Liefhebbers van een sportieve vakantie vinden hun gading tussen de overvloed aan
sportactiviteiten in Luxemburg. Er is van alles wat: van klimmen tot fietsen, gaande over
watersporten en vliegen. Sport in Luxemburg biedt een programma voor klein en groot,
van ontspanning tot fysieke inspanning en uitzonderlijke ervaringen. De vrijetijdssporten
zoals vissen of golf verdubbelen hun waarde dankzij het fabuleuze natuurlijke kader
dat U omringt. Tenslotte zijn er nog de Wellness centra in het land die u graag een
ontspannend moment aanbieden.

MULLERTHAL TRAIL

ESCAPARDENNE LEE TRAIL & EISLEK TRAIL

NATURWANDERPARK
DELUX

PREMIUM
WANDELPADEN
IN LUXEMBURG

Mullerthal
3 Routes
Tel. +352 72 04 57-1
www.mullerthal-trail.lu

Ettelbruck, Bourscheid,
Hoscheid, Kautenbach,
Clervaux, Asselborn, ...
www.escapardenne.eu

NaturWanderPark Delux
9 wandelpaden
Tel. +352 26 95 05 66
www.naturwanderpark.eu

3 wandelpaden
Tel: +352 26 74 78 74
www.visitmoselle.lu

De Mullerthal Trail voert de
ervaren wandelaar langsheen
zo’n 112 kilometer (38, 37 + 37
km) lang prachtig golvend
landschap. De voetpaden, die
bezaaid zijn met rotsformaties
met rare namen, leiden langsheen
velden en bossen te midden een
zo goed als ongerepte natuur.
Naast deze wandelingen voor
ervaren wandelaars biedt de
Regio Mullerthal een netwerk aan
lokale wandelingen langsheen
adembenemende landschappen.
"Leading Quality Trails - Best of
Europe".

Deze 2 wandelpaden, voorzien
van het kwaliteitslabel „Leading
Quality Trails – Best of Europe",
nodigen U uit de Belgische
en Luxemburgse Ardennen te
ontdekken. De Lee Trail (53
km) verbindt Ettelbrück en
Kautenbach. Vanaf Kautenbach
kunt u via de Eislek Trail (106
km) verder wandelen naar La
Roche-en-Ardenne (B). De
trails zijn in beide richtingen
bewegwijzerd en zijn verdeeld
over acht etappes.

Grenzeloos lopen over 9
wandelpaden (170 km) langs de
Sûre en Our rivieren, dorheen
de cultureel landschappen en
de onbedorven natuur van de
Natuurparken van de Zuid Eifel,
de Noord Eifel en de Our vallei.

De wandelpaden "Schengen
zonder grenzen" (7,7km),
"Wijn- en Natuurpad
Palmberg" (9km) in Ahn en
"Manternacher Fiels" (9,6km)
maken deel uit van het netwerk
van de 111 "Traumschleifen" van
Saar-Hunsrück-Steigs. Elk van
de drie premium paden door
de Moezelvallei verleidt met
zijn eigen charme en karakter
en verrast u met imposante
rotsformaties, oude wijngaarden
en oneindige vergezichten over
het dal.

FIETSEN

www.bedandbike.lu
Meer dan 600 km fietspaden
om Luxemburg met de fiets te
ontdekken. Keuze uit meerdere
thematische parcours met de
fiets.
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SHOPPING

SHOPPING
IN LUXEMBURG

FAMILY & KIDS

Er zijn maar weinig bekende merken die geen filiaal hebben in het Groothertogdom.
De sympathieke voetgangerszones in het land nodigen uit om van boetiek tot
boetiek te wandelen op zoek naar jouw lievelingsmerk. De winkels en restaurants van
Luxemburg stad zijn ondergebracht in historische gebouwen en bezitten een aparte
charme. De shopping centra van Luxemburg zijn ware dynamische platformen met

VAKANTIE: WAT TE
DOEN MET KINDEREN
IN LUXEMBURG

een uiterst volledig en hoogwaardig winkelaanbod. Geniet eveneens van de talrijke
markten en braderieën op zoek naar goede koopjes.

VILLEROY & BOCH
OUTLET

330, rue du Rollingergrund
L-2441 Luxembourg
Tel. +352 46 82 12 78
www.villeroy-boch.com
Kasteel van Septfontaines
uit de 18de eeuw, oude
porseleinfabriek en
conferentieplaats.
Nieuw Outlet-Center van
maandag tot vrijdag van 9 tot
12.30 en van 13.30 tot 18 uur,
zaterdag van 9 tot 14.30 uur.
Restaurant "La Barbotine" van
maandag tot zaterdag van 9
tot 18 uur.
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DE MARKTEN IN
LUXEMBURG-STAD

SHOPPING IN
LUXEMBURG

www.cityshopping.lu

www.cityshopping.lu

Weekmarkten:
van 7 tot 13.30 uur.
• woensdag en zaterdag Place
Guillaume II en Place de Paris
• woensdag in de voorkant van
de kerk in Bonnevoie Place de
Léon XIII
Handelaren bieden
wekelijks verse lokale
producten, groenten en fruit,
zuivelproducten, kaas, alle
soorten brood, olijven, vis, ham
en andere producten van vlees,
gegrilde kip, bloemen en nog
veel meer.

Naast de moderne en
gezellige shoppingcentra
ontspint het commerciële
leven in Luxemburg zich
langs rustige en sfeervolle
straten in natuurlijke decors of
uitzonderlijke architecturen.
Lange en mooi aangelegde
voetgangerszones, prachtige
boetieks, rijkgevulde
uitstalramen, Luxemburg is een
fantastische omgeving om te
shoppen.

STREEKPRODUCTEN

www.letzebuergwest.lu
www.naturpark-sure.lu
www.produzenten-mullerthal.lu
www.100-luxembourg.lu
www.luxembourghouse.lu
Huis van het Natuurpark van
de Boven-Sûre
15, route de Lultzhausen L-9560
Esch-sur-Sûre
Tel. +352 89 93 31-1
100% Lëtzebuerg
23, route de Trèves
L-6793 Grevenmacher
Tel. +352 26 72 95 45.
Luxembourg House
2, rue de l‘Eau
L-1449 Luxembourg
Tél. +352 26 26 26 27

LUXEMBURGSE
WIJNEN & CRÉMANTS

www.vins-cremants.lu
www.aop.lu
Duizenden jaren geleden al
ontdekten gepassioneerde
wijnbouwers de zonovergoten
hellingen van de Moezelvallei. De
wijngaarden lopen over 42 km
van Schengen tot Wasserbillig.
Door de eeuwen heen hebben
edele druivenrassen hier hun
ideale terroir gevonden. De
wijnen worden gekenmerkt door
een delicate frisheid en een
elegante finesse. En dan hebben
we het niet alleen over stille wijnen,
maar ook over schuimwijnen en
Crémants.

Het aanbod is enorm! Luxemburg concentreert op zijn 2.587 km2 tal van vermaak voor
kinderen van alle leeftijden. Of U nu kiest voor de toeristentreintjes en stoeltjeslift,
het klimpark of een verkenningstocht van de mijnen, elke uitstap met kinderen wordt
een waar avontuur. Activiteiten voor kinderen in Luxemburg combineren didactische
aspect en plezier. Ze worden het hele jaar door georganiseerd, onafhankelijk van
het weer. Zo ontdekken de kinderen met verbijstering de transformatie van melk
in het "Vitarium" in Roost of interessante workshops in het Toeristische centrum
"Robbesscheier".

" TRAIN 1900" &
"MINIÈRESBUNN"
FOND-DE-GRAS

VITARIUM DE WERELD
VAN DE MELKPRODUCTEN
ONTDEKKEN

SPROOKJESPARK
IN BETTEMBOURG

VLINDERTUIN
IN GREVENMACHER

TOURIST CENTER
"ROBBESSCHEIER"

Minettpark - industrie-, natuur- en
historische treinen
Tel. +352 26 50 41 24
www.minettpark.lu

Am Seif
L-7759 Roost/Bissen
Tel. : +352 25 02 80 222
www.vitarium.lu

Route de Mondorf
L-3260 Bettembourg
Tel. +352 51 10 48 1
www.parc-merveilleux.lu

Route de Trèves
L-6793 Grevenmacher
Tel. +352 75 85 39
www.papillons.lu

1, Frummeschgaass
L-9766 Munshausen
Tel. +352 92 17 45 1
www.destination-clervaux.lu

Het openluchtmuseum biedt
torens met de historische
stoomtrein "Train 1900" en met
de groevetrein "Minièresbunn"
door de ondergrondse mijnen
aan.
Vertrek vanaf het station
van Pétange en het station
Fond-de-Gras. Alleen op
zon- en feestdagen van 1.5 tot
en met de laatste zondag van
september (behalve op 23.6).

Op ongeveer 45 interactieve
stations is het mogelijk om
interessante feiten over melk
en zuivelproducten te leren.
Begeleide rondleidingen
van woensdag tot zondag
(op aanvraag).

Het enige pretpark dat
Luxemburg kent, heeft een
veelzijdig programma: een
sprookjesbos met echte
figuranten, een gigantische
speeltuin voor kinderen, een
labyrint en een indrukwekkend
vogelhuis. Exotische dieren
van vijf werelddelen trekken de
aandacht van alle familieleden.
Van 24. 3 tot 14.10 dagelijks van
9.30 tot 18 uur.

De tropische tuin met zijn
honderden exotische vlinders
nodigt uit tot wandelingen over
een oppervlakte van meer dan
600 m2. Met een constante
temperatuur van 27° Celsius en
een luchtvochtigheid van 70%
vormt de tropische tuin voor de
vlinders van over de hele wereld
een paradijselijk eilandje aan de
oever van de Moezel.

Ontdek de leefwereld van onze
voorouders in interactieve,
boeiende ateliers: herbeleef hoe
de hoefsmid een paard beslaat
met een nieuw hoefijzer, hoe de
imker de bijenkolonies beheert,
verneem in detail hoe honing
wordt gemaakt, hoe een oude
landbouwmachine werkt. Bezoek
het oude zaagatelier en ontdek
alle geheimen over het inslaan
van hooi. Dagelijks in de zomer
van 10 tot 18 uur en in de winter
van 10 tot 17 uur.
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LUXEMBURG

DE HOOFDSTAD
Hoofdstad van een klein landje, is
Luxemburg een levendige en animerende
stad. Als echt cultureel platform krioelt het
er van plaatsen voor artistieke expressie,
zoals musea en schouwburgen. Het centrum
van het land herbergt trouwens meer dan
170 verschillende nationaliteiten die hun
woonplaats gekozen hebben in een stad
vol actie. Het cultureel programma van
Luxemburg moet niet onderdoen voor
dat van andere grote steden : meertalig,
multicultureel, creatief en eclectisch.
LUXEMBURG : STAD VAN CONTRASTEN

Museum "Dräi Echelen" Luxemburg

Nergens anders vloeien de overblijfselen van
oude forten en de creatie van hedendaagse
architectuur zo discreet in elkaar over als hier.
De oude stad van Luxemburg maakt trouwens
sinds 1994 deel uit van het werelderfgoed
van UNESCO. Blinkende nieuwe hightech
bouwwerken staan schouder aan schouder met
historische gebouwen die getuigen van een rijke
historische ervaring. In het kort: Luxemburg is een
moderne stad met diepe wortels.
DE GROENE LONGEN VAN DE STAD
Een derde van de oppervlakte van Luxemburg
stad is bedekt met mooi ingerichte groene zones.
De overvloed aan parken en tuinen die verspreid
liggen over de hoofdstad van Luxemburg maken
er een groene schrijn van waar het goed vertoeven
is. Ontdek Luxemburg, haar toeristische, culturele
en historische trekpleisters via een stadsrondgang
met een toeristenbus of te voet.

Shopping Luxemburg

HETEROGEEN BUSINESS-PLATFORM
De stad is zo bekend om haar bankwezen en de
talrijke Europese instellingen. De zakenbuurten van
Luxemburg zijn het bewijs van een dynamisch en
heterogeen business-platform dat verder gaat dan
alleen maar het bankwezen. Doorkruis de architecturale
tijdperken van de stad, en vertrek vanuit het historisch
centrum om aan te komen in de moderne delen van
de zakencentra.

Corniche Luxemburg

Philharmonie Luxemburg

LUXEMBOURG CITY TOURIST OFFICE

Corniche Luxemburg

10

Place Guillaume II
B.P. 181, L-2011 Luxembourg
Tel. + 352 22 28 09 • Fax + 352 46 70 70
touristinfo@lcto.lu
www.luxembourg-city.com

11

OP EEN BLIK

NIET TE MISSEN

LUXEMBURG, DE HOOFDSTAD

LUXEMBURG, DE HOOFDSTAD

29

Themabezichtigingen met gids

39

Schilderachtige plekjes, oude straatjes en een verscheidenheid aan historische en culturele
bezienswaardigheden wachten om ontdekt te worden ! Beleef Luxemburg stad tijdens de dagelijkse
City Promenade en tijdens de wekelijkse Wenzel Rondweg !
19
38

1

Luxembourg City Tourist Office
Place Guillaume II, B.P. 181, L-2011 Luxemburg
Tel. +352 22 28 09
www.luxembourg-city.com

Kirchberg

Limpertsberg

27

Pfaffenthal
24
9

8

21

Een buitengewoon netwerk van
ondergrondse galerijen

Clausen

Centre

28
25
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25
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40
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42
43
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25

De welbekende kazematten, gehouwen in de rotsen, zijn de belangrijkste trekpleister van de stad.
Kazematten van de Bock (ondergrondse vestingwerken uit de 18de eeuw).

18
16

Luxembourg City Tourist Office
Place Guillaume II, B.P. 181, L-2011 Luxemburg
Tel. +352 22 28 09
www.luxembourg-city.com

17

2

22

Hollerich

13

26

26
30

20

37

15

Luxemburg

Het groothertogelijk paleis, werkplaats in de stad van de groothertog, pakt uit met een bijzonder mooie
voorgevel in Vlaamse Renaissancestijl (16de eeuw). Het majestueuze interieur en de feestzalen worden
alleen in de zomer opengesteld voor het publiek. Dagelijks rondleidingen met gids van mid juli tot begin
september. Kaartjesverkoop bij het Luxembourg City Tourist Office.

Bonnevoie

26

A

12

Het groothertogelijk paleis

Gare

B

C

15 Gedenkteken van de Deportatie

2A

P16

30 Overdekt zwembad "Bonnevoie"

Luxembourg City Tourist Office
Place Guillaume II, B.P. 181, L-2011 Luxemburg
Tel. +352 22 28 09
www.luxembourg-city.com
2B

P17

1 Kazematten van de Bock

2B

P14

16 Amerikaanse militaire begraafplaats

2C

P16

31 Fietspaden

P17

2 Petrusse Kazematten

2B

P14

17 Galerij Kunst "Am Tunnel"

2B

P16

32 Vel’oh! fietsverhuur zelfbediening

P18

3 Ruïnes van het Bock Kasteel

2B

P14

18 Recreatiezone in Hamm.

2C

P17

33 "City Promenade"

P18

4 Het groothertogelijk paleis

2B

P14

19 Recreatiezone in Bambësch

1A

P17

34 "Wenzel" wandeling

P18

5 Kathedraal O.L.V.

2B

P14

20 Recreatiezone in Kockelscheuer

2A

P17

35 Andere wandelingen: Vauban,...

P18

6 Nat. Mus. Geschiedenis en Kunst

2B

P14

21 Philharmonie Luxembourg

1B

P17

36 Geologiepad

P18

7 Nat. Museum Natuur Geschiedenis

2B

P14

22 Muziekconservatorium

2A

P17

37 Overdekt ijsbaan

P18

8 Museum Moderne Kunst MUDAM

1B

P14

23 "Neimënster"

2B

P17

38 Villeroy & Boch

1A

P18

9 "Museum Dräi Eechelen"

1B

P14

24 Het Grand Théâtre de Luxbg

1B

P17

39 LUXEXPO THE BOX

1C

P18

10 Lëtzebuerg City Museum

2B

P14

25 Théâtre National du Luxembourg

2A

P17

40 Cityshopping Info Point

2B

P18

11 Villa Vauban Kunst Museum

2A

P15

26 Andere schouwburgen

2B

P17

41 Luxembourg House

2B

P18

12 Casino Luxbg - Forum d’art cont.

2B

P15

27 Nat. Sport & Cult. Centrum d’Coque

1B

P17

42 Toeristentreintje "Pétrusse Express"

2B

P18

13 Tram- en busmuseum

2A

P16

28 C. aquatic relaxation "Badanstalt"

2B

P17

43 Luxbg City Tour "Hop on Hop off"

2B

P18

14 Bankmuseum

2B

P16

29 Openlucht zwembad "Alvisse"

1B

P17

44 City Promenade for kids

Summer in the City
Tijdens het zomerprogramma "Summer in the City 2019" vibreert Luxemburg stad dankzij een
programma vol afwisseling met open air concerten, internationale muziek festivals, enscenering van
straattheater, open air bioscoop, tentoonstellingen, markten, folklore en feesten , zoals ook vele
toeristische aanbiedingen.
Luxembourg City Tourist Office
Place Guillaume II, Postfach 181, L-2011 Luxembourg
Tel. : +352 22 28 09
www.summerinthecity.lu

MuseumSmile
De grote antaal aan musea en kunstcentrums in de kleine luxemburgse hoofdstad verrast. Je kan alle
punten op de plattegrond van de stad met elkaar verbinden. Als oplichting voor voetgangers is de weg
die op een glimlach (smile) lijkt niet eens een mijl (mile).
www.museumsmile.lu

P19
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360°

Groothertogelijk Paleis Luxemburg

360°

Kazematten van de Bock Luxemburg

Adolf-brug in 1903. Van 10 tot 18 uur, woensdag van 10 tot 20 uur. Dinsdag gesloten. Gesloten 1.1., 23.6., 1.11., 24.12., 25.12., 31.12. 5 Park Dräi
Eechelen, L-1499 Luxembourg. Tel. +352 26 43 35 • www.m3e.lu
10 Het "Lëtzebuerg City Museum", in het hartje van de oude stad, illustreert op een originele manier de meer dan eeuwenoude geschiedenis van de

hoofdstad. De bezoeker ontdekt er, verdeeld over zes verdiepingen, meer dan duizend voorwerpen die door een interactief multimediaal systeem, op
velerlei manieren worden voorgesteld. Dinsdag tot zondag van 10 tot 18 uur, op donderdag tot 20 uur (vrije toegang van 18 tot 20 uur). Op 1.1, 1.11 en
25.12 gesloten. Begeleide bezichtigingen op aanvraag. 14 rue du Saint-Esprit, L-2090 Luxembourg. Tel. +352 4796-4500 • www.citymuseum.lu

11 De Villa Vauban - Kunst Museum van de stad Luxemburg belicht de Nederlandse schilderkunst uit de gouden eeuw (17e eeuw) en de Franse

geschiedkundige en landschapsschilderkunst uit de 19e eeuw, maar ook doeken, beeldhouwwerken en etsen van Europese kunstenaars van
de 17e tot de 19e eeuw. Het geheel bestaat uit drie exemplarische burgerlijke verzamelingen uit de 19e eeuw. Van 10 tot 18 uur, op vrijdag
tot 21 uur (vrije toegang van 18 tot 21 uur). Gesloten op dinsdag en 1.1, 1.11 & 25.12. Begeleide bezichtigingen op aanvraag. 18 avenue Emile
Reuter, L-2090 Luxembourg. Tel. +352 4796 4900 • www.villavauban.lu

12 Casino
Kathedraal Luxemburg

Museum voor Moderne Kunst Groothertog Jean MUDAM Luxemburg

KUNST
& CULTUUR

14

1

Kazematten van de Bock (Montée de Clausen), vestingen uit de 18de eeuw. Een buitengewoon netwerk van ondergrondse galerijen, de
welbekende kazematten, gehouwen in de rotsen, zijn de belangrijkste trekpleister van de stad.

2

"Petrusse-Kazematten" - heropening 2019

3

Ruïnes van het Bock Kasteel en "Corniche". Het hele jaar door gratis geopend.

4

Het groothertogelijk paleis (rue du Marché-aux-Herbes), werkplaats in de stad van de groothertog, pakt uit met een bijzonder mooie voorgevel in
Vlaamse Renaissancestijl (16de eeuw). Het majestueuze interieur en de feestzalen worden alleen in de zomer opengesteld voor het publiek. Dagelijks rondleidingen met gids van mid juli tot september. Kaartjesverkoop bij het Luxembourg City Tourist Office, of op www.luxembourg-city.com

5

In de kathedraal O.L.V. van Luxemburg vormt het oksaal uit de 17de eeuw een contrast met de glasramen uit de 20ste eeuw. Het standbeeld
van de Troosteres der Bedroefden (16e eeuw), de patroon-heilige van Luxemburg, wordt bijzonder vereerd, vooral tijdens het Octaaf van
Maria (11.4. -26.5.2019). Vorsten- en bisschopcrypte. Van maandag tot zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 17.30 uur, op zondag van 14 tot
17.30 uur, behalve tijdens kerkdiensten. Rue Notre-Dame.

6

Nationaal Museum voor Geschiedenis en Kunst. De bewaarder van schatten uit de prehistorie tot en met de decoratieve kunst van de
20e eeuw, inclusief een rijke verzameling van schone kunsten. Het museum brengt dan weer een van de mooiste Romeinse mozaïeken
ten noorden van de Alpen onder. Van dinsdag tot zondag van 10 tot 18 uur, op donderdag tot 20 uur (gratis toegang van 17 tot 20 uur).
Op maandag gesloten, behalve feestdag. Gesloten op 1.1, 23.6., 1.11., 24.12., 25.12., 31.12. Marché-aux-Poissons, L-2345 Luxembourg.
Tel. +352 47 93 30-1 • www.mnha.lu

7

Nationaal Museum voor Natuur Geschiedenis "natur musée", een caleidoscoop van natuurwetenschappen en een onthaalcentrum voor het
hele gezin, plaatst de mens centraal in de verzamelingen. De verschillende departementen staan in het teken van de evolutie, de ecologie en
de geologie. Van woensdag tot zondag van 10 tot 18 uur. dinsdag van 10 tot 20 uur. Op maandag gesloten. Gesloten op le 1.1., 1.11., 25.12. en
de volgende ochtend van de Nacht van Musea. 25 rue Münster, L-2160 Luxembourg. Tel. +352 46 22 33-1 • www.mnhn.lu

8

Museum voor Moderne Kunst Groothertog Jean MUDAM. De ligging van het museum is een doordachte keuze: de Chinees-Amerikaanse
architect Ieoh Ming Pei heeft het oude fort van Thüngen (1732) omgebouwd tot een strategische plek voor de artistieke creatie. Donderdag
tot maandag van 10 tot 18 uur, woensdag van 10 tot 23 uur. Op dinsdag en 25.12 gesloten. 3 Park Dräi Eechelen, L-1499 Luxembourg. Tel.
+352 45 37 85-1 • www.mudam.lu

9

Museum Dräi Eechelen "Vesting, Geschiedenis, Identiteit". Het historisch vestingsgebouw zelf, is allemal het meest opmerkelijke objekt. Met
zijn onderaards gangen, is het historisch complex in de staat van de bouwjaren 1836/37. Iedere kazematte toont een tijd uit de vestingsgeschiedenis vanaf de Middeleeuwen en de veroovering van de stad in 1443 door de burgundse krijgsmacht, tot de bruggenbouw van de Groothertog

Luxembourg - Forum voor Hedendaagse Kunst. De internationale tentoonstellingen in het Casino Luxembourg - Forum voor
Hedendaagse Kunst, die grotendeels gebaseerd zijn op jonge kunstenaars, geven een uitvoerig inzicht in de hedendaagse kunst. Een rijk
programma aan thematische rondleidingen, conferenties, discussies, maar ook concerten met de hedendaagse muziek. Vanaf 20. maart
van 11 tot 19 uur, op donderdag van 11 tot 20 uur, op zaterdag, zon- en feestdagen van 11 tot 18 uur. Op dinsdag en op 1.1., 1.11. en 25.12.
gesloten. Op 24+31.12 om 16 uur gesloten. Begeleide bezichtigingen voor groepen (max 25 pers.). 41 rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg. Tel. +352 22 50 45 • www.casino-luxembourg.lu

360°

Oude stad -Grund Luxemburg

15

NATUUR
& TOCHTEN
18 Recreatiezone in Hamm.
19 Recreatiezone in Bambësch.
20 Recreatiezone in Kockelscheuer.

UITGAAN
Oude stad Luxemburg

21 Met zijn gedurfd ronde vormgeving vormt de Philharmonie Luxembourg, een creatie van Christian de Portzamparc, een uitzonderlijk kader

voor muziek- en kunstmanifestaties. 1 Place de l’Europe, L-1499 Luxembourg. Tel. +352 26 32 26 32 • www.philharmonie.lu
Residentie van de Philharmonie Luxembourg, Orchestre Philharmonique du Luxembourg OPL, gesticht in 1933 • www.philharmonie.lu

22 Het

auditorium van het muziekconservatorium is een absolute must voor muziekmelomanen. In het Instrumentenmuseum kan men de
piano bewonderen waarop Franz Liszt in 1886 zijn afscheidsconcert uitvoerde. 33 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg. Tel. +352
4796-5555 • www.cml.lu

23 Het

"Neimënster" biedt multiculturele tentoonstellingen, conferenties, concerten en spektakel aan in het prachtige kader van de 17e-eeuwse
abdij. In het klooster is een permanente tentoonstelling ondergebracht van de Luxemburgse beeldhouwer Lucien Wercollier. 28 rue Münster,
L-2160 Luxembourg. Tel. +352 26 20 52-1 • www.neimenster.lu

24 Het

Grand Théâtre de Luxembourg ontvangt en coproduceert opera’s, muziektheater, dansvoorstellingen en toneelopvoeringen. 1 RondPoint Schuman, L-2525 Luxembourg. Tel. +352 47 08 95-1 • www.theatres.lu

25 Théâtre National du Luxembourg. 194 route de Longwy, L-1940 Luxembourg. Tel. +352 26 44 12 70 • www.tnl.lu
26 Andere
Kirchberg Luxemburg

Oude stad -Grund Luxemburg

schouwburgen: Théâtre des Capucins (www.theatres.lu), Théâtre du Centaure (www.theatrecentaure.lu), Théâtre Ouvert Luxembourg (www.tol.lu), Théâtre des Casemates (www.kasemattentheater.lu). Concertzaal "Den Atelier" • www.atelier.lu, Rotondes (www.rotondes.lu).

13 Tram- en busmuseum. Donderdag van 13.30 tot 17.30 uur, op zaterdag, zon- en feestdagen van 10 tot 18 uur. Gesloten 1.11. en weekends vóór

Kerstmis tot 15.1. Bezoeken op afspraak. Vrije toegang. 63 rue de Bouillon, L-1248 Luxembourg. Tel. +352 4796-2385

14 Bankmuseum. Van maandag tot vrijdag (behalve op feestdagen). Begeleide bezichtigingen op aanvraag. Vrij entree. 1 Place de Metz, L-2954

Luxembourg. Tel. +352 4015-2073 • srv.sge@bcee.lu.

15 Gedenkteken

van de Deportatie. Begeleide rondleiding op afspraak. In de buurt van het oude station Hollerich. Gratis toegang. 3a
rue de la Déportation, L-1415 Luxembourg.

16 Amerikaanse

militaire begraafplaats met graven van 5.076 Amerikaanse soldaten, die gedurende de Tweede Oorlog in Luxemburg om het
leven zijn gekomen. Dagelijks geopend van 9 tot 17.00 uur, behalve 25.11. en 01.01. 50, Val du Scheid, L-2517 Luxembourg. Tel. +352 43 17 27
• www.abmc.gov

17 Galerij voor Hedendaagse Kunst "Am Tunnel" & Espace Steichen. Van maandags tot vrijdags van 9 tot 17.30 uur, op zondag (behalve op

feestdagen) van 14 tot 18 uur. Begeleide bezichtigingen op aanvraag. Vrij entree. Bâtiment Rousegärtchen de la BCEE 16 rue Sainte Zithe,
L-2763 Luxembourg. Tel. +352 4015-2073 • srv.sge@bcee.lu

SPORT & VRIJE TIJD
27 Nationaal

Sport- en Cultuurcentrum d’Coque. Overdekte hal met een olympisch zwembad (50m), kinder-, sport- en gezondheidsbad,
plonsbad, duikbad (15 m), duikplank (10 m), whirlpool, 3 sauna’s, hammam, sneeuwkabine, relax-zones, thema-douches, bar, … Fitness- en
sportcursussen, trainingkamp voor sportgroepen, restaurants, vergaderzalen, kamers. Sport- en culturele evenementen. 2 rue Léon Hengen,
L-1745 Luxembourg-Kirchberg. Tel. +352 43 60 60-1 • www.coque.lu

28 "Centre de relaxation aquatique Badanstalt". 12 rue des Bains, L-1212 Luxembourg. Tel. +352 4796-2550.
29 Openlucht zwembad. Alvisse Parc Hotel, Dommeldange. Tel. +352 43 56 43.
30 Overdekt zwembad. Luxembourg-Bonnevoie. Tel. +352 4796 3471.
31 Fietspaden, Fietsverhuur. Vélo en Ville, 8 Bisserwee, L-1238 Luxembourg. Tel. +352 4796-2383.

Openbaar vervoer
in Luxemburg

Download onze apps:
> Routeplanner: mobiliteit.lu
> Tickets: mTicket
Vragen? 2465 2465

www.mobiliteit.lu

Mobiliteitscentrales:
> Station Luxemburg Centraal
> Station Belval-Université

Philharmonie Luxemburg

16

17

44 City Promenade for kids, begeleide wandeling voor kinderen en families, in zomer. Info LCTO. Tel. +352 4796-2709 • guides@lcto.lu

t Luxembourg City Tourist Office LCTO, Place Guillaume II, B.P. 181, L-2011 Luxembourg. Tel. +352 22 28 09, Fax +352 46
70 70 • touristinfo@lcto.lu • www.luxembourg-city.com Van 1.4 tot 30.9 van maandag tot zaterdag van 9 tot 19 uur, op zon- en
feestdagen van 10 tot 18 uur. Van 1.10 tot 31.3 van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur, op zon- en feestdagen van 10 tot 18
uur. Gesloten op 1.1. & 25.12.
"Ask me": Informatie in de binnenstad van mid juni tot mid september dagelijks van 10 tot 18 uur.

Luxembourg House Luxemburg

Pétrusse Express Luxemburg

32 Vel’oh!: verhuur van fietsen met zelfbediening.Tel. +352 800 611 00 • www.veloh.lu
33 "City

Promenade" - het klassieke bezoek aan het hart van Luxemburg-stad. Elke dag om 13.00 uur (Duits), 14.00 uur (Engels) en 15.00 uur
(Frans). Groepen op aanvraag. Tel. +352 4796-2709 • guides@lcto.lu

34 Wenzel wandeling, culturele en milieu route geklasseerd door de Raad van Europa. Elke zaterdag om 14.30 uur (Duits, Frans en Engels). Groepen

tot 25 personen op aanvraag. Tel. +352 4796-2709 • guides@lcto.lu

35 Andere

wandelingen: Vauban, Schuman, Europese hoofdstad, architecturaal wandeling Kirchberg, architectuurwandeling in de stationsbuurt, Godchaux, RosaLi, ... • www.luxembourg-city.com. Begeleide wandeling voor groepen (25 pers. max per gids) op afspraak.
Tel. +352 4796-2709 • guides@lcto.lu
Luxembourg City Tourist Office-Events. In de loop van de jaargetijden organiseert Luxembourg City Tourist organises gratis concerte en cultuurele
evenementen zoals Concerts de Midi, Fête de la Musique – Luxembourg Capital of Music, Kinnekswiss loves…, Rock um Knuedler, Blues ‘n Jazzrallye, Steetartnimation, MeYouZik, Klassik am Park, Plëss in Concert.

36 Geologiepad (3 km) door het dal van de Pétrusse met informatie over de afzetting van gesteenten en over de evolutie van het reliëf tot het

landschap van nu. Vertrek: rue Münster.

Kirchberg Luxemburg

37 Overdekt ijsbaan in Kockelscheuer (15.9 - 30.4). Tel. +352 46 74 65 • www.kockelscheuer.com

SHOPPING
38 Villeroy

& Boch. Kasteel van Septfontaines uit de 18de eeuw, oude porseleinfabriek en conferentieplaats. Outlet-Center van maandag tot
vrijdag van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 13.30 uur. Restaurant "La Barbotine" van maandag tot zaterdag van 11 tot
18 uur. 330 rue du Rollingergrund, L-2441 Luxembourg. Tel. +352 46 82 12 17 • www.villeroy-boch.com

39 Tentoonstellingen

- en congrescentrum LUXEXPO THE BOX. Met een flexibele en multifunctionele inrichting (33.000 m2) is Luxexpo
een uitgelezen uitvalsbasis voor een brede waaier van activiteiten zoals de Foires Internationales (consumptiegoederen in het voorjaar en
investeringsgoederen in het najaar), de vakantie- en toerisme beurs "Vakanz", een beurs voor kunstliefhebbers "Antiquaires", ... Moduleerbare ruimte (4.000 m2) voor conferenties en seminaries, gebruiksklare zalen voor simultaanvertaling, restaurant-brasserie, business lounge,
moduleerbare banketzaal zoals alle ermee verbonden dienstverleningen worden angeboden.10 Circuit de la Foire Internationale, L-1347
Luxembourg-Kirchberg.Tel. +352 43 99-1 • www.thebox.lu

40 Cityshopping Info Point, 2, Place d’Armes, L-1136 Luxembourg, Tel. +352 26 27 02 70, info@cityshopping.lu • www.cityshopping.lu. Open van

dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur.

41 Luxembourg

House: een winkel waar de beste traditionele en innovatieve producten worden aangeboden, enkel producten ontwikkeld of
ontworpen in het Groothertogdom Luxemburg. 2, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg • www.luxembourghouse.lu

FAMILY & KIDS
42 Toeristentreintje "Pétrusse Express". Dagelijks van maart tot eind oktober van 10 tot 18 uur (iedere 30 min.). Vertrek: • www.sightseeing.lu
43 Luxembourg

City Tour "Hop on Hop off". Dagelijks in het seizoen (iedere 20 min.) en op zaterdag en zondag buiten seizoen (iedere 30
min.). Vertrek: Place de la Constitution. Vertrektijden op • www.sightseeing.lu

Combi-Ticket "Pétrusse Express" & "Hop on Hop off".
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Philharmonie Luxemburg
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Luxembourg Card
visitluxembourg.com

Luxembourg City Tours
Geniet van het panorama
van Luxemburg
Reacties in de volgende talen:

➜ Vertrek dagelijks iedere 20 min.
➜ Tickets 24 uur geldig
➜ Gratis Wifi
➜ Tijdsduur van ongeveer 1 uur

LU X E M BO

U RG C A R D

TOT MEER DAN 60 TOERISTISCHE
BEZIENSWAARDIGHEDEN
+ een uitvoerige brochure
+ gratis openbaar vervoer

LU
DAY

2019
TH
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1Day

INLICHTINGEN + VERKOOP
Hotels, Ontvangstbureaus, stations

OU R
XEM B

G CA
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Bewonder Luxemburg
door de eeuwen heen
Reacties in de volgende talen:

er
k Web
io Frän
© Stud

GRATIS TOEGANG

3 Da y s

© Studio Frä

nk Weber

2019
DAY
MONTH

➜ Dagelijkse ritten naar de ‘Montée
de Clausen’ (in de buurt van de
Kasematten ‘Bock’)
➜ Tijdsduur van ongeveer 45 min.

PRIJS
1 Dag

13 €

28 €

2 Dagen

20 €

48 €

3 Dagen

28 €

68 €

LUXEMBOURG FOR TOURISM
B.P. 1001 - L-1010 Luxembourg
Tel. +352 42 82 82-1
info@visitluxembourg.com
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Tickets, groep reservering en informatie:

✆ (+352) 266 51 - 2200 • www.sightseeing.lu
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REGIO GUTTLAND
Hoewel in het midden van het land gelegen
en grenzend aan de levendige vakantieregio’s
Moezel, Mullerthal, land van de Rode Aarde en
de Ardennen heerst in deze streek vooral de stilte
en een weldadige rust. Hoofdrolspeler hier is de
ongerepte natuur met in een verdienstelijke bijrol
enkele parels aan cultureel erfgoed. Zo dicht bij
de hoofdstad vormt het gebied een oase voor vrije
tijd en ontspanning, een paradijs voor fietsers en
natuurliefhebbers.
VALLEI VAN DE 7 KASTELEN
Het stadje Mersch in het centrum van het land vormt
de toegangspoort tot de Vallei van de 7 Kastelen. Dit
stukje Luxemburg bekoort niet alleen door de natuurlijke
schoonheid van het landschap maar ook door zijn rijke en
diverse feodale erfgoed. Vlakbij bevindt zich het kasteel
van Useldange met ’s lands machtigste kasteeltoren. Het
pad voor blinde en slechtziende kasteelbezoekers werd
door UNESCO erkend als pilootproject. Romaanse
eenvoud, hemelse gotiek en wellustige barok tekenen
de kerken en kapelletjes in dit verstilde en dromerige
landschap.

Colpach

EEN PARADIJS VOOR FIETSERS
Een netwerk van heel diverse en elkaar aanvullende
fietspaden doorkruist de regio. De Attertroute
bijvoorbeeld volgt een vroegere spoorweglijn en verhaalt
over een verleden van ambacht en industrie. Volg
het slingerende Alzettepad door het gelijknamige dal
langs bloeiende fruitboomgaarden en de Luxemburgse
rozentuin in Walferdange. In deze ongerepte regio waar
alles refereert aan welzijn en gezondheid hoeft het niet te
verbazen dat melk (Vitarium Roost) en water (Beckerich)
de streekproducten bij uitstek zijn.
HET VERLEDEN VERBINDT
Stokerijdagen, het Molenfeest in Beckerich,
Pottenbakkersdag in Nospelt (Paasmaandag),
Kasteelfeesten in Ansembourg, Koerich, Pettingen,
in deze streek wordt goed en graag gefeest ! Meer
eerbetoon gaat het eraan toe bij de kransneerlegging op

"Emaischen" Nospelt
de militaire begraafplaatsen van Hamm en Sandweiler.
Deze historische sites herinneren aan het leed van de
twee wereldoorlogen maar tonen tegelijk dat ook de
verzoeningsgedachte zijn plaats gekregen heeft. Het
is louterend om met dit idee in het achterhoofd het
kasteelpark in Colpach te bezoeken. Hier ontmoeten
in de jaren 20 van de vorige eeuw dichters, schrijvers
en filosofen elkaar om een duurzame wereldvrede
te plannen. Onder de aanwezigen bevonden zich
de befaamde André Gide, Annette Kolb, Jean
Schlumberger en Karl Jaspers.

© Laurent Jacquemart / Hiking in Luxembourg

Ernster

Useldange

REGIONALE TOERISME BUREAU
CENTRUM / WESTEN

Les Thermes Bertrange / Strassen

22

B.P. 150, L-7502 Mersch
Tel. + 352 28 22 78 62
info@vistiguttland.lu
www.visitguttland.lu
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OP EEN BLIK

NIET TE MISSEN

REGIO GUTTLAND

REGIO GUTLAND
Rindschleiden

Valleien van kastelen
Een dergelijk aanbod van verschillende soorten feodale bouwstijlen is uitzonderlijk: burchten in
Ansembourg (Hotel), Hollenfels, Schoenfels, Septfontaines, Pettingen, Mersch, Useldange met een
educatieve tour (ook voor blinden en slechtzienden), een barok kasteel in Ansembourg met een Franse
tuin en een mythologiedreef, een vlaktekasteel in Koerich. Aan de rivieroevers is de plantengroei heel
ongerept. Weg van de grote verkeersaders, biedt deze omgeving met haar rustige land- en boswegen
niet alleen een paradijs voor wandelaars, maar ook voor fietsers. Meer dan 600 kilometer wandel- en
fietsroutes staan ter beschikking van de actieve bezoeker.

Vichten
Reimberg
Bissen
Everlange
Pettingen

Boevange-sur-Attert
Useldange

Redange-sur-Attert
Colpach-Bas

Reckange

Mersch

Niederpallen
Noerdange

Calmus

Beckerich

Saeul

Regionale Toerisme Bureau - Centrum / Westen
B.P. 150, L-7502 Mersch
Tel.: +352 28 22 78 62 • info@guttland.lu • www.visitguttland.lu

Schoenfels
Hollenfels

Hovelange
Septfontaines

Ansembourg
Lorentzweiler

Gaichel
Eischen

Blaschette

Steinsel
Koerich

"Les Thermes" Strassen/Bertrange

Nospelt
Kehlen

Steinfort

Kopstal

Walferdange
Helmdange

Niederanven
Senningen

Mamer

Strassen

Uebersyren

Wellness- en fitnesscentrum met hedendaagse architectuur. Zwembad, instructiebad, babybad, bad
met tegenstroom, buitenbad, whirlpool met massage, glijbaan 80m, speedbaan 30m, Saunagarden
met open haard, binnensauna en Turks bad, avontuur-douches, solarium, aqua-gym, bars & restaurants,
fitnesscentrum, schoonheidsinstituut.
Les Thermes
Rue des Thermes, L-8018 Strassen
Tel. : +352 27 03 00 27
www.lesthermes.net

Sandweiler
Bertrange

Contern
Hesperange

Weiler-la-Tour

Begeleide fiets-/mountainbike tochten
Ansembourg
Beckerich

p 26 p 31

Kehlen

p 26

p 32

Koerich

p 32 p 39

Kopstal

Bertrange
Bissen
Blaschette
Boevange-Attert

p 34

p 31

Sandweiler

p 29

p 31 p 32

Schoenfels

p 29 p 31

p 27

p 28

Senningen

p 30

p 27 p 31

Mamer

p 28 p 31 p 32

Septfontaines

p 30

p 27

Mersch

p 28

Steinfort

p 32 p 33 p 34

p 31

Niederanven

p 27 p 31

Niederpallen

p 28

Strassen

Noerdange

p 28

Uebersyren

Nospelt

p 28

Contern

p 31 p 32

Eischen-Gaichel

p 32

p 31 p 32 p 33

p 32 p 34

Steinsel

p 34

Useldange

p 30

p 28

Vichten

p 30

Helmdange

p 27

Reckange

p 28

Walferdange

p 30

Hesperange

p 27

Hollenfels

p 27
p 34

p 34

Reimberg

p 28

Rindschleiden

p 29 p 31

Weiler-la-Tour

Ontdek de geschiedenis van de regio in het gezelschap van een moedige getuigenis, die u meenemen
op een reis door de tijd. Ze vertellen U de geschiedenis van de Middeleeuwen, industriële tijdperk van
de Kelten en Romeinen.
Natalia Sánchez
Tel: +352 661 258 029
kultrunasbl@pt.lu

p 31

Pettingen

Rédange-sur-Attert

Aarzel niet en boek een van de rondleidingen. Er is voor elk wat wils.

Levende Geschiedens

p 30

p 27

p 55

Diepe kloven, steile hellingen en brede bospaden met een prachtig uitzicht en indrukwekkende
bezienswaardigheden biedt de regio Luxemburg Centrum/West.

Regionale Toerisme Bureau - Centrum / Westen
B.P. 150, L-7502 Mersch
Tel.: +352 28 22 78 62 • info@guttland.lu • www.visitguttland.lu

p 31 p 32 p 34

Everlange

Hovelange
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p 33

Lorentzweiler

p 34

Calmus
Colpach-Bas

p 27

Saeul

p 34

p 34
p 31

Populair volksfeest "Emaischen"
Paasmaandag.
Demonstraties door pottenbakkers, ambachtelijke markt, rommelmarkt, animatie.
Nospelt
www.emaischen.lu
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KUNST
& CULTUUR
ANSEMBOURG

BLASCHETTE 

www.lorentzweiler.lu

• Neolithisch dorp. Tel. +352 33 72 68 1 • www.lorentzweiler.lu

BOEVANGE-ATTERT 



www.helperknapp.lu

• Archeologische vindplaats. Gallo-Romeinse grafheuvel uit 3e eeuw na Chr. in Bill.

• Het Nieuwe Kasteel is in privébezit en mag niet worden bezocht. Het terrasvormige park met zijn mythologische laan is open voor het publiek.
Openingstijden • www.gcansembourg.eu

BECKERICH 

www.boevange-attert.lu

• Kapel en bron van St. Willibrordus in "Helperknapp" in Buschdorf (processie op 2e Pinksterdag).

COLPACH-BAS 

www.beckerich.lu

www.ell.lu

• Kasteel en park. Begeleide rondleiding van het park op aanvraag. Tel. +352 26 62 38 1 • www.ell.lu

• Rondleiding van de Kahlenberg kapel op aanvraag.

EVERLANGE 

• D'millen asbl - Oude ambachtenmuseum en oude zagerij (rondleiding op aanvraag), cultureel centrum en kunstgalerij.

www.useldeng.lu

• Museum van de speleologie. Begeleide rondleiding op aanvraag. Tel. + 352 621 76 85 43 • www.speleoteam.lu

• To bee or not to bee - Didactisch bijenpad (1,5 km). Rondleiding op aanvraag.

HELMDANGE 

• Themaparcours rond het water "Waasser, Weiden, Wisen". Folder beschikbaar (F/D). Rondleiding op aanvraag.

www.lorentzweiler.lu

• De mysterieuze kapel Fautelfiels bevindt zich in een natuurlijke grot in de Luxemburgse zandsteen. Tel. +352 33 72 68 1 • www.lorentzweiler.lu

• Verschillende ontdekkingstochten (rondleidingen op aanvraag) : Landelijk erfgoed, religieus erfgoed, energietocht en watertocht

HESPERANGE 

• Thematisch molentocht te voet of met de fiets "7 + 2 molen in de gemeente Beckerich" (21 km). Folder en kaart beschikbaar (F).

www.hesperange.lu

• Ruïnes van een middeleeuwse burcht. Het hele jaar gratis • www.gfhesper.lu

t Asbl d’Millen, 103 Huewelerstrooss, L-8521 Beckerich. Tel. +352 691 510 370, +352 691 510 372 • www.dmillen.lu

i

Ansembourg

Ansembourg

HOLLENFELS



www.helperknapp.lu

• Middeleeuws kasteel in Hollenfels.

KEHLEN 

www.kehlen.lu

• Distilleerderijmuseum. Bezichtigingen voor groepen op aanvraag. 13 rue d’Olm, L-8281 Kehlen. Tel. +352 621 76 84 52 / +352 621 30 66 79

KOERICH 

www.koerich.lu

• Ruïnes van het kasteel van Koerich. Het hele jaar. Gratis toegang. Begeleide bezichtiging op aanvraag, Tel. +352 30 85 09 • www.ksf.lu
• Archeologische vindplaats. In het "Miecherbos" nabij Goeblange, ruïnes van 2 Gallo-Romeinse vroegere agrarische bedrijfs-gebouwen. Op 3,5 km
van deze villa liggen vijf merovingische graven uit de 7de eeuw. Begeleide bezichtiging op aanvraag, Tel. +352 26 30 27 73 • www.gka.lu
• Indrukwekkende barokke kerk met uivormige Dak uit the 18e eeuw.
"Helperknapp" Boevange-Attert
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d'Millen Beckerich

• Waterwerken (SES). Rondleiding op aanvraag. Tel. +352 39 91 96 1 • www.ses-eaux.lu
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Kasteel en kerk Koerich

LORENTZWEILER 

www.lorentzweiler.lu

• Sculpturenpad. 5,5 km. Tel. +352 33 72 68 1 • www.lorentzweiler.lu

MAMER 

www.mamer.lu

• Internationale museum voor rijkswacht- en politieattributen van het Groothertogdom. Bezichtigingen: www.gendarmerie.lu Centre culturel, 51 route d’A rlon, L-8310 Capellen. Tel. +352 691 704 740.
• Archeologische vindplaats. Vicus gelegen aan de Romeinse heirbaan van Reims naar Trier. Gallo-Romeinse oven uit de 4e eeuw, route d’Arlon in Capellen.
• Romeinse baden in de buurt van de "Tossebierg". Rondleiding op aanvraag. Tel. +352 621 50 34 30.

MERSCH 

MERSCH
EMOTIES IN HET
CENTRUM

/AdmComMersch

www.mersch.lu

• Museum van het Kasteel van Mersch. In de voormalige kapel vindt u tentoonstellingsstukken en informatie over het kasteel Mersch. 01.05 –
30.09: 10:00 - 19:00 & 01.10 – 30.04 op aanvraag. Place St. Michel L-7556 Mersch. +352 32 50 23 1 • www.mersch.lu
• Archeologische vindplaats. Grote Gallo-Romeinse villa (1e eeuw naar J-C.) met hypocaustum en 75 meter groot monumentaal waterbekken.
Rue des Romains. Het hele jaar geopend. Gratis toegang.

NIEDERPALLEN 

www.redange.lu

• Het dorpsstation, een originele "Jhangeli" personenwaggon en een locomotief van de Arbed-werken zijn gerenoveerd door vrijwilligers en
wachten op bezoekers langs het nationale fietspad" Piste cyclable de l'Ouest". Tel. +352 23 62 04 28 • www.redange.lu

NOERDANGE

www.mersch.lu





www.wahl.lu

• Levendig plattelands museum Thillenvogtei in Rindschleiden. Het hele jaar open op afspraak.Tel. +352 691 11 90 90 • www.thillenvogtei.lu
• Historische kerk in Rindschleiden (10e eeuw) met fresco’s uit de 15e en 16e eeuw, met een oppervlakte van 170 m2. Dagelijks geopend van 9 tot
18 uur.

SANDWEILER 

www.sandweiler.lu

• Duitse militaire begraafplaats bij Scheidhof. Tel. +352 35 50 07.

www.beckerich.lu

• Museum van het voormalige treinstation. Geopend van 8 uur tot 20 uur. Begeleide rondleiding op aanvraag. Tel. +352 691 51 03 70 / +352 691
51 03 72 • www.dmillen.lu

NOSPELT 

RINDSCHLEIDEN

SCHOENFELS 

www.mersch.lu

• Impressionante Kasteeltor met de tuin uit de 13e eeuw in Schoenfels; Kasteeltor gesloten.

www.kehlen.lu

• Pottenbakkersmuseum. Vroeger centrum van de Luxemburgse pottenbakkerij. Geopend in juli en augustus van dinsdag tot zaterdag van 14 tot 18 uur.
Bezichtigingen met demonstraties door pottenbakkers het hele jaar voor groepen op afspraak. 3, rue des Potiers L-8391 Nospelt. Tel. +352 30 03 07.
• Archeologisch museum. Tentoonstelling van originele vondsten uit het stenen tijdperk tot aan de Romeinse periode. Rondleiding op aanvraag.
Tel. +352 30 96 64 • www.gka.lu

PETTINGEN 

www.mersch.lu

• Ruïnes van kastelen uit de 10e eeuw, gelegen in het dorp Pettingen; vrije toegang.

RECKANGE 

www.mersch.lu

• Menhir in Reckange - oudste monument in Luxemburg.

REIMBERG 

www.preizerdaul.lu

• Museum & Geologisch Instituut. Begeleide rondleiding op aanvraag. Tel. +352 26 62 99 40 • www.museemichelluscius.lu
• Tentoonstelling over de geologie in de watertoren. Begeleide rondleiding op aanvraag. Tel. +352 26 62 99 30 • www.preizerdaul.lu
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Rindschleiden

Middeleeuws kasteel Hollenfels
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SENNINGEN



www.sandweiler.lu

• Brandweer tentoonstelling. Begeleide rondleiding op aanvraag. Tel. +352 691 507 814 • aps-s@pt.lu

SEPTFONTAINES 

www.habscht.lu

ANSEMBOURG

• Middeleeuws kasteel, deel van de vallei van de zeven kastelen (in privébezit)

STEINSEL 

www.steinsel.lu

• Gallo-Romeins heiligdom (1e tot 4e eeuw na J.C.).

USELDANGE 

www.useldeng.lu

• Ruïnes van het kasteel. Gerestaureerd en speciaal voor slechtzienden, het hele jaar geopend. Gratis toegang. Middeleeuwse Festival (mid Juni).
Culturele ontdekking van het kasteel, voltooid onder toezicht van UNESCO, speciaal voor slechtzienden. 16 stations geven uitleg over het lokale
erfgoed en bieden letterlijk de mogelijkheid om de geschiedenis te ruiken, te horen en te voelen.
• Manukultura. Culturele centra. Tel. +352 23 63 00 51 26 • www.useldeng.lu

VICHTEN

NATUUR
& TOCHTEN



www.vichten.lu

• Kopie van een veelkleurig Romeins mozaïek met de Negen Muzen rondom Homerus (240 na Christus). Het mozaïek vormde de vloerbedekking van
de ontvangstzaal van een belangrijke Gallo-Romeinse villa.

WALFERDANGE 

www.walfer.lu

• Archeologische vindplaats "Raschpëtzer". Kunstmatige waterbron uit de Romeinse tijd, zo’n vijfendertig putten zijn in de rotsen gehouwen en
onderling door een hoofdgalerij van 600 m en bijkomstige galerijen verbonden. Hier werd het grondwater opgevangen voor Romeinse villas.
Van april tot oktober op zondag van 14.30 tot 17.30 uur. Begeleide bezoeken op aanvraag voor groepen (20 pers). Tel. +352 33 01 44-1 •
www.sitwalfer.lu
• Romeins paleis aan de voet van de "Sonnebierg" in Helmsange (gebouwd in in de eerste eeuw), nu gedeeltelijk gerestaureerd.



www.helperknapp.lu

• Het Nieuwe Kasteel is in privébezit en mag niet worden bezocht. Het terrasvormige park met zijn mythologische laan is open voor het publiek.
Openingstijden • www.gcansembourg.eu

BLASCHETTE 

www.lorentzweiler.lu

• „Op Kuelent". Didactisch pad. 4 km. Tel. +352 33 72 68 1 • www.lorentzweiler.lu

CALMUS 

www.saeul.lu

• „Gaard um Titzebierg", nationaal luxemburgs rozenconservatorium. Alleen tijdens een begeleide rondleiding geopend. Tel. + 352 621 66 07 00 www.
garden.lu

COLPACH-BAS 

www.ell.lu

• Marais de Grendel. Natuurreservaat. Tel. +352 26 90 81 27 • www.ell.lu

KOPSTAL 

www.kopstal.lu

• Recreatiecentrum in het bos "Bambësch" en de Mamervallei.

MAMER 

www.mamer.lu

• Op der Drëps. Midden in de natuur is er een chalet, een paviljoen, een barbecueplaats en rustieke banken. +352 31 00 31 1 • www.mamer.lu

NIEDERANVEN 

www.niederanven.lu

• Natuurpark "Op der Aarnescht" en "Gréngewald" bos, het meest uitgestrekte bosgebied van het Groothertogdom.
• Parc de l'Europe. 18 rue d’Ernster, L-6977 Oberanven.

RINDSCHLEIDEN



www.wahl.lu

• Meditatieweg (1,5 km) Tel. +352 83 81 85 1 • www.wahl.lu

SCHOENFELS 

www.mersch.lu

• Mamerlayen. In het bos tussen Mersch en Keispelt is een uniek grottensysteem. Tel. +352 621 76 85 43 • www.speleoteam.lu

STEINFORT 

www.steinfort.lu

• Onthaalcentrum natuur en bos "Mirador" met ontdekkingspad. Begeleide bezichtigingen. Tel. +352 39 79 31 • www.steinfort.lu

UEBERSYREN
Kinneksbond Mamer



www.schuttrange.lu

• Natuurreservaat Schlammwiss. Begeleide rondleiding op aanvraag. Tel. +352 621 29 36 95
www.naturschutz-ieweschtesyrdall-schlammwiss-birdringingstation.lu

WEILER-LA-TOUR



www.weiler-la-tour.lu

• Steekauzewee. Didactisch pad over de steenuil. 6,3 km. Tel. +352 26 67 17 1 • www.weiler-la-tour.lu

UITGAAN
CONTERN 

www.contern.lu

• Stripboekendorp dankzij het internationale festival van het stripverhaal (mid juli). Meer dan 100 verkoopstands en een vlooienmarkt dragen wij aan
een volkse en feestelijke sfeer wat van nabij en van ver met het stripverhaal te maken heeft. Tel. +352 661 35 06 53 • www.bdcontern.lu

KOERICH 

www.koerich.lu

• Concerten van Koerich in de kerk in barokstijl met opmerkelijk hoofdaltaar. Van oktober tot maart • www.ksf.lu
Natuurpark "Op der Aarnescht" Nierderanven
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Kasteel Useldange
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Les Thermes Bertrange / Strassen

"Pidal" Helmsange (Walferdange)

Comicfestival Contern

KOPSTAL 

www.kopstal.lu

• Orgelfestival in Bridel.

MAMER 

www.mamer.lu

• Cultureel Centrum "Kinneksbond". 42 route d’Arlon, L-8210 Mamer. Tel. +352 263 95 100 • www.kinneksbond.lu

MERSCH 

www.mersch.lu

• Nationaal Literatuur Centrum - Servais Huis. 2 rue Emmanuel Servais, L-7565 Mersch. Tel. +352 32 69 55-1 • www.cnl.public.lu
• Cultureel programma in het "Mierscher Kulturhaus". 53 rue Grande-Duchesse Charlotte, Mersch. Tel. +352 26 32 43-1 • www.kulturhaus.lu

NIEDERANVEN 

www.niederanven.lu

"Pidal" Helmsange (Walferdange)

KEHLEN 

www.kehlen.lu

• Historisch pad - 8 km; 15 rue de Mamer, L-8280 Kehlen.

MERSCH 

www.mersch.lu

• Openlucht-overdekt zwembad "Krounebierg" met zwembaden, plonsbad, springtoren, glijbaan, ... Wellness-Center met 3 buitensaunas, 1 binnensauna, stoombad, whirlpool, waterbekken op het terras, avontuurdouches, solariums, ... Restauratie. Tel. +352 32 88 23-1 • www.krounebierg.lu

NIEDERANVEN 

www.niederanven.lu

• "Syrdall Schwemm" - openlucht-overdekt zwembad. 3 Routscheed, L-6939 Niederanven. Tel. +352 34 93 63-1 • www.syrdall-schwemm.lu
• 14 themawandelingen (natuur, cultuur & geschiedenis) • www.sicn.lu

• Cultuurhuis "Kulturhaus". Tel. +352 26 34 73-1 • www.khn.lu

NOSPELT 

www.kehlen.lu

• Populair volksfeest "Emaischen" op Paasmaandag. Demonstraties door pottenbakkers, ambachtelijke markt, antiek, animatie. Tel.
+352 621 21 25 60 • www.emaischen.lu.

STEINFORT 

www.steinfort.lu

• Oude staalsite "Al Schmelz". Jazzfestival (lente) & Toneelfestival (juli).

USELDANGE 

www.useldeng.lu

• Culturele centrum Manukultura. 1 am Millenhaff, L-8706 Useldange Tel. +352 23 63 00 51 28 • www.useldeng.lu

SPORT & VRIJE TIJD
BECKERICH 

www.beckerich.lu

• Fitness parcours & verschillende mountainbike routes.

BERTRANGE 

www.bertrange.lu

• "Les Thermes" - Wellness- en fitnesscentrum in Strassen (zie Strassen).
• Rondwandeling "Enneschte Bësch" en fietspad PC 13.

CONTERN 

www.contern.lu

• Jumpbox. Trampolinepark. Tel. +352 28 22 76 1 • www.jumpbox.lu

EISCHEN-GAICHEL 

www.hobscheid.lu

• Tunnel en brug langs de oude spoorlijn, omgebouwd tot fietspiste "Attert".
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NOSPELT 

www.kehlen.lu

• Circuit voor fysiek gehandicapten (3,5 / 4 / 4,5 km) en rondwandeling (6,9 / 8 km). Vertrek naast de parking bij de kerk.

REDANGE-SUR-ATTERT 

www.redange.lu

• Recreatie- en zwemcentrum "Réidener Schwemm". Tel. +352 23 62 00 32-1 • www.reidener-schwemm.lu

SAEUL



www.saeul.lu

• Mountainbike routes. 19 km, 9 km & 28 km. Tel. +352 23 63 22 1 • www.saeul.lu

STEINFORT 

www.steinfort.lu

• Overdekt zwembad. Tel. +352 39 93 13-400 • www.steinfort.lu
• Steinfort Adventure, klimpark. Openingstijden 2018: maart - juni en oktober - november: Dinsdag - Vrijdag: 10:00 - 18:00 en zaterdag &
zondag: 11:00 - 19:00. Juli - september: Dinsdag - Zondag: van 12:00 - 20:00.

STRASSEN



www.strassen.lu

Vitarium Bissen

• "Les Thermes" - Wellness- en fitnesscentrum met hedendaagse architectuur. Zwembad 25m, instructiebad, babybad, bad met tegenstroom, buitenbad, whirlpool met massage, glijbaan 80m, speedbaan 30m, Saunagarden met open haard, binnensauna en Turks bad,
avontuur-douches, solarium, aqua-gym, bars & restaurants, fitnesscentrum, schoonheidsinstituut. Rue des Thermes, L-8018 Strassen.
Tel. +352 27 03 00 27 • www.lesthermes.net
• Recreatiezone "Stroossener Besch" (wandelen, fitness, fietsen).

USELDANGE 

www.useldeng.lu

• Thematisch parcours in het kasteel om de regionale fauna te ontdekken dankzij metalen figuurtjes en een "aromatische kruidentuin". Het
parcours is ook voorzien van audioaansluiting en infoborden in brailleschrift.
• Zweefvliegen. Tijdens weekenden en feestdagen (april tot eind oktober). Bij slecht weer wordt er niet gevlogen. Tel. +352 23 63 81 17 • www.clvv.lu

WALFERDANGE 

www.walfer.lu

• "Pidal" - overdekt zwembad met fitnesszaal, spa-suite, ligweide en speelplein. Wellness Center met een ruime buitenkoer (6 sauna-blokken,
hammam, solariums, whirlpool, zeewaterbekken, massages, schoonheidsbehandelingen, ... ). Restaurant. Rue des Prés, in Helmsange.
Tel. +352 33 91 72-1 www.pidal.lu

SHOPPING
BERTRANGE 

www.bertrange.lu

• Groote winkelcentra in Bertrange: City Concorde (www.concorde.lu) & La Belle Etoile (www.belle-etoile.lu).

HESPERANGE 

www.hesperange.lu

• Winkelcentra in Howald.

MERSCH 

www.mersch.lu

• Regional handels- en commercieel centrum • www.topaze.lu

FAMILY & KIDS
BISSEN 

www.bissen.lu

• Vitarium. Ontdekking van de melk, geleide bezichtigingen (om 10, 14 of 16 uur op aanvraag) met 45 interactieve stations, 3D bioscoop, kooklessen, Luxlounge, ... Van woensdag tot zondag van 9 tot 18 uur. Luxlait, L-7759 Roost / Bissen. Tel. +352 250 280 222 • www.vitarium.lu

HOVELANGE



• Alpaka Trekking. Wandelingen mat alpaca’s. Tel. +352 30 43 15 • www.alpakatrekking.com
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www.beckerich.lu
Les Thermes Bertrange / Strassen
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ÉISLEK

LUXEMBURGSE ARDENNEN
EN HAAR NATUURPARKEN
Met haar landschappen waar panoramische
hoogvlakten en kronkelende valleien
elkaar afwisselen bieden de Luxemburgse
Ardennen een uitzonderlijk natuurlijk
schouwspel. Talrijke wandelwegen en
fietsroutes doorkruisen de maagdelijke
bossen en brengen de bezoeker van het
ene pittoreske dorpje naar het andere. Het
Noorden van Luxemburg, ook wel genoemd
Éislek of Oesling, is de bakermat van een
middeleeuwse cultuur die altijd voelbar is. De
Unesco heeft de tentoonstelling " The Family
of Man " als werelderfgoed erkend.
VERSTERKTE BURCHTEN IN DE ÉISLEK

Clervaux

In de Luxemburgse Ardennen vindt men nog goed
bewaarde of zorgvuldig gerestaureerde ruines van
burchten en kastelen. De imposante kastelen van
Vianden, Bourscheid en Esch-sur-Sûre zijn de levende
getuigen van de middeleeuwse geschiedenis van
het land. Bovendien doen bepaalde feesten zoals het
middeleeuwse festival van Vianden het fascinerende
tijdperk van heren en ridders herleven. In Esch-sur-Sûre,
tijdens de legendennacht, wordt het kasteel prachtig
belicht. Een groot deel van de ruïnes van het kasteel van
Brandenburg is gratis toegankelijk voor het publiek.
NATUURPARKEN IN DE ÉISLEK
Twee grote natuurparken bevinden zich eveneens
in het Noorden van Luxemburg: het Natuurpark
Our en het Natuurpark Öewersauer. Naast
hun beschermende functie van de natuurlijke
hulpbronnen, zijn de Ardennen ook het land van
de heerlijke regionale producten. Hier vindt men
met name de "Vum Séi" producten (kruiden,
oliën, kruidenthees, granen etc.), de "Ourdaller"
producten (oliën, mosterds, honing etc.) alsook de
microbrouwerijen, "Ourdaller" en "Den Heischter".
Niets is heerlijker dan een klein mandje vol lekkers
voor een picknick in de omringende bossen.

Meer van de Boven-Sûre

ACTIEVE EN SPORTIEVE VAKANTIES
Liefhebbers van het platteland vinden in de
Luxemburgse Ardennen alles om hun dorst aan
natuur te lessen. De gemarkeerde wandelroutes
doorheen de Ardennen behoren trouwens tot de
mooiste van het land. Voor de sportievelingen
zijn er parken gewijd aan mountainbiken die het
toelaten om de Ardennen met een sneller tempo
te doorkruisen. Een kanotocht op het meer van
de Boven-Sûre versterkt en ontspant lichaam en
geest.

Bourscheid

Meer van de Boven-Sûre

REGIONALE TOERISME BUREAU ÉISLEK
Tel. +352 26 95 05 66
info@visit-eislek.lu
Kasteel Vianden
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Natuurpark van de Our

www.visit-eislek.lu
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OP EEN BLIK

NIET TE MISSEN

ÉISLEK (LUXEMBURGSE ARDENNEN) EN HAAR NATUURPARKEN

ÉISLEK (LUXEMBURGSE ARDENNEN) EN HAAR NATUURPARKEN

Weiswampach

Natuurpark Our & Boven-Sûre

Troisvierges
Binsfeld

Hachiville

De rijkdommen van de Éislek (Luxemburgse Ardennen) bestaan uit een ongerepte natuur, een rijk cultureel
erfgoed en streekproducten van uitstekende kwaliteit. Om deze rijkdommen te bewaren en tevens de
economische ontwikkeling van de streek te stimuleren zijn er twee natuurparken gecreëerd: de natuurparken
van de Boven-Sure en Our. De inwoners van deze natuurgebieden dragen actief bij tot het beschermen van
de natuur en het bewaren van het cultureel erfgoed. Bovendien ondersteunen ze allerlei streekinitiatieven zoals het
kwaliteitslabel "Vum Séi" ("van het meer"). Onder deze naam worden allerlei producten uit deze streek verkocht.

Kalborn

Asselborn
Heinerscheid

Hoffelt

Lullange

MARNACH

CLERVAUX

Wincrange

Huis van het Natuurpark Our, 12 Parc, L-9836 Hosingen.
Tel. +352 90 81 88 1 • www.naturpark-our.lu
Huis van het Natuurpark van de Boven-Sûre, 15 route de Lultzhausen, L-9650 Esch-sur-Sûre. Tel. +352 89 93 31-1
www.naturpark-sure.lu

MUNSHAUSEN

Hosingen
Enscherange
Wilwerwiltz

Lellingen

WILTZ

Stolzembourg

Hoscheid
Kautenbach

Baschleiden
Boulaide

Liefrange

Lultzhausen

VIANDEN

Goesdorf

Lac de la haute-Sûre

Toodlermillen

Brandenbourg

BOURSCHEID

ESCH-SUR-SÛRE

Fouhren

Longsdorf

Heiderscheid

Insenborn

©Naturwanderpark DELUX

Kaundorf

Bavigne

Bettendorf
Arsdorf

Erpeldange

Bilsdorf

DIEKIRCH

ETTELBRUCK
Haut-Martelange

Colmar-Berg

Perlé

Arsdorf
Asselborn

p 49
p 40

Baschleiden
Bavigne

p 43

Bettendorf
Binsfeld
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Ettelbruck

p 42

p 48 p 51 p 55

Liefrange

p 43

p 52

Fouhren
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p 52

Lullange

p 45

p 55

p 51

Lultzhausen
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Goesdorf

p 52

Hachiville

p 45

p 55

p 49

Haut-Martelange p 43
Heiderscheid

p 40

Bilsdorf
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Heinerscheid

Boulaide
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Hoffelt
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Hoscheid

Bourscheid
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Brandenbourg
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Clervaux

p 40

Colmar-Berg
Diekirch
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Marnach

p 42

p 48 p 52

p 56
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Munshausen

p 43

p 48 p 52

p 56

p 51 p 55

Perlé

p 43

p 52

Stolzembourg
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p 51

Toodlermillen
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p 51
p 53

p 56

p 51

Troisvierges
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Insenborn

p 46

p 52

Vianden

p 45

p 40

p 50

Kalborn

p 46

p 42

p 48 p 50 p 55

Kautenbach

p 48 p 52

Kaundorf

Erpeldange/Sûre

p 42

Esch-sur-Sûre

p 42

p 50 p 55

p 56

Weiswampach

p 55
p 52

Wiltz

p 43

p 52

Wilwerwiltz

Lac de la Haute-Sûre p 43

p 52

Wincrange

Lellingen

p 48 p 52

p 48 p 53
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Deze 2 wandelpaden, voorzien van het kwaliteitslabel „Leading Quality Trails – Best of Europe", nodigen
U uit de Belgische en Luxemburgse Ardennen te ontdekken. De nieuw geopende Lee Trail (53 km)
verbindt Ettelbrück en Kautenbach. Vanaf Kautenbach kunt u via de Eislek Trail (106 km) verder wandelen
naar La Roche-en-Ardenne (B). De trails zijn in beide richtingen bewegwijzerd en zijn verdeeld over acht
etappes.

Kasteel van Vianden
Het paleis-kasteel is een van de grootste en mooiste feodale residenties uit de Romaanse en Gotische
geschiedenis van Europa

p 56

Dagelijks behalve op 1.1. & 25.12.
In januari, februari, november en december van 10 tot 16 uur. In maart en oktober van 10 tot 17 uur. Van
april tot september van 10 tot 18 uur.
Rondleidingen op afspraak
Vianden
Tel. +352 84 92 91
www.castle-vianden.lu

p 56

p 54 p 56

Fotocollectie "The Family of Man"

p 45 p 46 p 48 p 54

p 45

www.naturwanderpark.eu

www.escapardenne.eu

p 52

p 46

p 43

p 52
p 52

Hosingen

Enscherange

p 56

p 43

p 55

Grenzeloos lopen over 9 wandelpaden (170 km) langs de Sûre en Our rivieren, dorheen de cultureel
landschappen en de onbedorven natuur van de Natuurparken van de Zuid Eifel, de Noord Eifel en de
Our vallei.

Escapardenne - Lee Trail & Eislek Trail

Longsdorf

p 56

NaturWanderPark Delux

p 48 p 52

p 56

p 55

p 56

Fotocollectie "The Family of Man", door de Unesco geklasseerd, in 1955 door Edward Steichen
georganiseerd voor het New Yorkse "Museum of Modern Art".
Clervaux
Tel. +352 92 96 57
www.steichencollections.lu

p 56

39

Kasteel Bourscheid

Kasteel Bourscheid

The Family of Man Clervaux

The Family of Man Clervaux

Van 1.11 tot 30.4 op zaterdag, zon- en feestdagen van 10 tot 18 uur. Van 1.5 tot 31.10 van dinsdag tot zondag van 10 tot 18 uur (op maandag gesloten,
behalve feestdagen) • www.destination-clervaux.lu

KUNST
& CULTUUR

• Speelgoedmuseum. Tel. +352 92 93 91

ASSELBORN 

• Abdij van de Benediktijnen (1910, Cluny-stijl). Kerk en fototentoonstelling over het kloosterleven dagelijks van 9-19 uur. Gregoriaanse missen
en vespers om 10.30 en 18 uur, op zaterdag en zondag om 17 uur. Onthaal voor een spirituele retraite. Winkel gewijd aan sacrale kunst en
boekhandel, souvenirshop. Abdij, Clervaux. Tel. +352 92 10 27.

www.visit-wincrange.lu

• In de "Cité de l’Image" is de traditionele tuin uitgebreid en omgetoverd tot een openluchttentoonstelling. Verschillende vrij toegankelijke sites
nodigen uit voor een ontmoeting met de hedendaagse fotografie, voor bezinning en uitwisseling • www.clervauximage.lu

• "Domaine du Moulin d’Asselborn". Watermolenmuseum. Dagelijks geopend, behalve op dinsdag, van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. "Musée des Ecritoires" in het "Relais Postal", op weekeinden. Begeleide bezoeken op afspraak. Maison 158, L-9940 Asselborn. Tel. +352 99 86
16 / +352 27 80 96-1 • www.hotelvieuxmoulin.lu • www.relaispostal.lu

BINSFELD 

COLMAR-BERG 

www.weiswampach.lu

• Indrukwekkende groothertogelijke slot (kan niet bezichtigd worden).

• Museum over ‘t plattelandsleven "A Schiewesch". Van Pasen tot 1.11 dagelijks van 14 tot 18 uur. 8 Ëlwenterstrooss, L-9946 Binsfeld. Tel.
+352 97 98 20 • www.museebinsfeld.lu

BOURSCHEID



www.colmar-berg.lu

www.bourscheid.lu

• Kasteel. Centraal bevinden zich de ruïnes van een feodale versterkte burcht op een rotstop die 150 m boven het niveau van de Sûre uitsteekt.
Iedere avond verlicht tot 24 uur. Dagelijks van 1.4 tot 15.10 van 9.30 tot 18 uur en van 16.10 tot 31.3 van 11 tot 16 uur. Ingang mogelijk tot 30 minuten voor sluitingstijd. Individuele auditieve rondleiding (F/NL/D/GB/L/RU/ES). Schlasswee, L-9140 Bourscheid. Tel. +352 99 05 70 • chateau.
bourscheid.lu

BRANDENBOURG



www.tandel.lu

• Kasteel van Brandenbourg (13e eeuw). Na archeologische opgravingen werden enkele gevaarlijke delen bevestigd en een veilig parcours werd
gebouwd. Het houten pad met informatiepanelen begint in de tunnel die het kasteel met het onder burchtplein verbond en gaat naar de top
van de toren van het oorspronkelijke kasteel. Het pad leidt naar de grote kapel van het oorspronkelijke kasteel en in een aantal mooie kelders.
Gratis toegang tot grote delen van de ruïnes dagelijks van 9 tot 17 uur. (Behalve als het weer te slecht is)

CLERVAUX



www.destination-clervaux.lu

• Feodale kasteel (burcht, 12e eeuw) met drie musea:
Fotocollectie "The Family of Man", door de Unesco geklasseerd, in 1955 door Edward Steichen georganiseerd voor het New Yorkse "Museum of
Modern Art". Van 1.3-1.1 van woensdag tot zondag van 12 tot 18 uur. Groepen op aanvraag. Tel. +352 92 96 57 • www.steichencollections.lu
Tentoonstelling van Maquettes van Luxemburgse Kastelen (Tel. +352 92 96 86) en Museum van de Slag om de Ardennen (Tel. +352 26 91 06 95).
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Nationaal Museum voor Militaire Geschiedenis Diekirch

Leisteengroeven museum Haut-Martelange

General Patton Memorial Museum Ettelbruck

LAC DE LA HAUTE-SÛRE / BAVIGNE / KAUNDORF / LIEFRANGE

Nationaal Conservatorium voor Historische Voertuigen Diekirch

www.lac-haute-sure.lu

• St. Pirminkapel, kluis en bron in Kaundorf (bedevaart 20.5).

LONGSDORF / FOUHREN



www.tandel.lu

• St. Markus kapel (15e eeuw) met kluizenaarsverblijf (1627) in Longsdorf. Muurschilderijen (16de eeuw), kruisbeeld in laat gotische stijl, altaren
in barokstijl.

MUNSHAUSEN / MARNACH / ENSCHERANGE



www.destination-clervaux.lu

• Gotische kerk uit de 12e eeuw in Munshausen.
• De molen van Enscherange "Rackésmillen", de enige watermolen uit de streek waarvan de oorsprong teruggaat tot 1824.

PERLÉ / HAUT-MARTELANGE

Historisch Museum Diekirch

DIEKIRCH



www.diekirch.lu

• Het Nationaal Museum voor Militaire Geschiedenis welk met behulp van levensgroote dioramas de Slag in de Ardennen 1944-1945 weergeeft. Dagelijks behalve op maandag van 10 tot 18 uur. Op 25.12 en 1.1 gesloten. Bamertal, L-9209 Diekirch. Tel. +352 80 89 08 • www.mnhm.lu
• Historisch Museum Diekirch. Ontdek op een grappige manier de geheimen van het dagelijkse leven in de tijden van weleer, met de invloed op
het leven van vandaag. Dagelijks, behalve op maandag, van 10 tot 18 uur. Op 24-25.12 en 1.1 gesloten. 13 rue du Curé, L-9217 Diekirch. Tel.
+352 80 87 90 -1 • www.mhsd.lu



www.rambrouch.lu

• Leisteengroeven museum. In Haut-Martelange werden destijds, van 1750 tot 1986, leisteengroeven geëxploiteerd. Begeleide bezichtiging (2,5
uur) voor groepen op afspraak van 1.4 tot 30.11. Begeleide bezichtiging voor individuele bezoekers (woensdag en zondag) om 15 uur in juli en
augustus. Ontdekking van de site aan boord van een industriële trein (30 min.) op de 1ste zondag van mei tot oktober van 14.30 tot 18 uur. Maison
3, L-8823 Haut-Martelange. Tel. +352 23 64 01 41 • www.ardoise.lu
• 385th Bomb Group Memorial Museum. Op afspraak (gratis). 6 rue de l’Eglise, L-8826 Perlé. Tel. +352 23 64 94 65 • www.385bg.com

• Nationaal Conservatorium voor Historische Voertuigen. Dichtbij bevindt zich ook een historisch museum van de Brouwerij Diekirch. Dagelijks,
behalve op maandag, van 10 tot 18 uur. Op 1.11, 25.12 + 1.1 gesloten. Voormalig koetsenfabriek Jean Wagner, 20-22 rue de Stavelot, L-9280 Diekirch. Tel. +352 26 80 04 68 • www.cnvh.lu
• Bijenmuseum. Prettig klein museum over de geschiedenis van de verleden en de tegenwoordige bijenteelt. Gratis toegang. Begeleide bezichtigingen op anvraag. Rue Frebsou, L-9284 Diekirch • Tel. +352 +352 80 87 80 -200
• Oude St-Laurentiuskerk, geklasseerd als historisch monument, rust op de overblijfselen van een belangrijke villa. Romeinse en Middeleeuwse
praalgraven. Dagelijks van 10 tot 12 en 14 tot 18 uur. Gratis toegang.

ERPELDANGE-SUR-SÛRE



www.si-erpeldange.lu

• Kasteel, kantoor van het gemeentebestuur, tentoonstellingen, park met monument ter ere van Groothertogin Charlotte.

ESCH-SUR-SÛRE



www.esch-sur-sure.lu

• De burchtruïnes (927) domineren het landschap, net als de rotsen die loodrecht uit de rivier omhoogrijzen. Gratis toegang.
• Huis van het Natuurpark (ontvangst- en informatiecentrum, permanente tentoonstelling over het park, verkoop van streekproducten) en lakenmuseum
met demonstraties. Van maandag tot vrijdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur, op zaterdag, zondag en op feestdagen van 14 tot 18 uur. In de winter tot
17 uur. Op woensdag gesloten. Begeleid bezoek op afspraak. 15 route de Lultzhausen, L-9650 Esch-sur-Sûre. Tel. +352 89 93 31-1 • www.naturpark-sure.lu
• Centrale voor de productie van drinkbaar water SEBES, multimedia presentatie, bezichtiging van de installaties. Begeleide bezichtiging op
aanvraag. Tel. +352 83 95 91-1 • www.sebes.lu

ETTELBRUCK



www.ettelbruck.lu

• General Patton Memorial Museum. Open van dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur. 5 rue Dr. Klein, L-9054 Ettelbruck. Tel. +352 81 03 22 • www.patton.lu

HEIDERSCHEID / TOODLERMILLEN
• Achthoekige kapel in Heiderscheidergrund.
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www.heiderscheid.lu
Esch-sur-Sûre
Clervaux
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Kerk Troisvierges

Kopermijn museum Stolzembourg

STOLZEMBOURG



Nationaal Museum voor Bierbrouwkunst en
Leerlooierijmuseum Wiltz

www.stolzembourg.lu

• Kopermijn museum. Geopend van Pasen tot eind oktober. Kinderen vanaf 6 jaar. Informatie en openingstijden: www.stolzembourg.lu
• Een didactisch pad informeert over de natuur en de geologie van de streek alsmede over de kopermijn. Begeleide bezichtiging mogelijk samen
met het museum.
• Ondergrondse galerijen van de kopermijn. Voor groepen (maximum 30 personen). Begeleid bezoek samen met het museum en het wandelpad. Toegangsprijzen en programma van de bezichtigingen www.stolzembourg.lu 5a rue Principale, L-9463 Stolzembourg. Tel. +352 87 49 87 tours@
visit-eislek.lu • www.stolzembourg.lu

i

TROISVIERGES



www.troisvierges.lu

• Franciscaanse parochiekerk (1640) met barok meubilair en koor met monumentaal hoofdaltaar waarvan het centrale schilderij het werk was van
leerlingen van de school van Pieter Paul Rubens. 8 tot 17 uur.

VIANDEN



www.visit-vianden.lu

• Kasteel van Vianden. Dagelijks behalve op 1.1 & 25.12. In januari, februari, november en december van 10 tot 16 uur. In maart en oktober van 10
tot 17 uur. Van april tot september van 10 tot 18 uur. Rondleidingen op afspraak. Tel. +352 84 92 91 • www.castle-vianden.lu
• Victor Hugo Huis - Letterkundig Museum. Tussen 1862 en 1865 voelde Victor Hugo zich in het Groothertogdom op zijn gemak als toerist. In 1871 werd
hij als politiekvluchteling opgenomen in Luxemburg. Van 11 tot 17 uur, behalve op maandag (zie ook op Internet). Begeleide bezichtiging op aanvraag.
Audio-guides beschikbaar (F,NL,D,GB). 37 rue de la Gare, L-9420 Vianden. Tel. +352 26 87 40 88 • www.victor-hugo.lu
• Het Historisch Museum van de stad Vianden geeft een mooi beeld van interieurs uit de 18e en 19e eeuw, vertelt de eeuwenoude geschiedenis van
de stad en herbergt het Bakkerijmuseum en het museum van ‘s lands dichter Dicks. Van Pasen tot 2e zondag in oktober van 11 tot 17 uur. In voor- en
naseizoen gesloten op maandag, behalve feestdagen. 96 Grand-rue, L-9410 Vianden. Tel. +352 83 45 91 • www.vianden.lu
• Kerk en klooster van de Trinitarissenorde. Dagelijks van 9 tot 18 uur.

WILTZ



www.touristinfowiltz.lu

• Nationaal Museum voor Bierbrouwkunst en Leerlooierijmuseum. In juli en augustus dagelijks van 9 tot 18 uur. De andere maanden van maandag tot zaterdag van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Begeleide bezichtiging met proeven voor groepen op afspraak. 35, rue du Château, L-9516
Wiltz. Tel. +352 95 74 44 • www.touristinfowiltz.lu
• Museum van de Slag om de Ardennen 1944/45. In juli en augustus dagelijks van 9 tot 18 uur. De andere maanden van maandag tot zaterdag van
9 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Begeleide bezichtiging voor groepen op afspraak. 35, rue du Château, L-9516 Wiltz. Tel. +352 26 95 00 32 • www.amba.
lu • www.touristinfowiltz.lu
• Hoofdkerk met grafstenen van de vroegere heren van Wiltz (eigenaardige mengeling van stijlen, gotisch voor het oude deel en modern bij de
uitbreiding van 1937, Eisenbarth orgel).

WINCRANGE / LULLANGE / HACHIVILLE / HOFFELT
Kasteel Vianden

44



www.visit-wincrange.lu

• Kluiskapel in de bos van Hachiville (bedevaart).

45

NATUUR
& TOCHTEN


www.hosingen.lu

© Photo: R. Clement

HOSINGEN

• Huis van het Natuurpark Our, 12 Parc, L-9836 Hosingen • www.naturpark-our.lu Ecologisch centrum met sporthal- en velden, speelplaatsen,
sportherberg, arboretum, vijvers , ... Tel. +352 92 95 98 700 • www.sispolo.lu

KALBORN



www.destination-clervaux.lu

• Molen van Kalborn : Herstel van het natuurlijke leefmilieu van de parelmossel in de Ardennen. Rondleidingen alleen op aanvraag.
Tel. +352 26 90 81 27-1 • www.naturemwelt.lu

LULTZHAUSEN / INSENBORN



www.esch-sur-sure.lu

• Ontdekkingscentrum van het bos "Burfelt" met natuurleerpad in Insenborn. Van 15.6 tot 15.9 van dinsdag tot zondag van 13 tot 17.30 uur. Van
16.9 tot 1.11 op zondag van 13 tot 17.30 uur. Geleide natuurwandelingen en praktijkgerichte milieuopleiding op afspraak. Tel. +352 89 91 27, +352
83 98 17 • www.centresnatureetforet.lu
• Geleide rondvaart in zonneboot "Ontdekking van flora en fauna van het meer van de Boven-Sûre". Tel. +352 89 93 31-555 • www.
naturpark-sure.lu

Har telijk welkom in het
natuurpark Boven-sure,
de waterregio van Luxemburg!

1

• Strand (stuwmeer) in Insenborn en Lultzhausen.

TROISVIERGES



www.troisvierges.lu

• Beschermd natuurgebied Cornelysmillen met natuurwandelweg. Diverse biotopen, planten en dieren. Soms is de zwarte ooievaar er te
zien.

WEISWAMPACH



www.weiswampach.lu

• Recreatiecentrum in Weiswampach met camping en 2 kunstmatig aangelegde meeren (65 ha). Van april tot september zijn er waterfietsen en
zwemvesten te huur. Tel. +352 97 91 99.

WILTZ



1

Interactieve natuurpark tentoonstelling
(Natuurparkhuis)

2
3

Textielmuseum, toeristische informatie
en een winkel met regionale produkten.

3
2

Natuur ontdekkings bootvaarten met
de zonneboot op het stuwmeer.

15 route de Lultzhausen L-9650 Esch-sur-Sûre T. (+352) 89 93 31-1 F. (+352) 89 95 20 info@naturpark-sure.lu

www.naturpark-sure.lu

www.touristinfowiltz.lu

• De "Tuin van Wiltz". Een levend monument van 2,5 ha van planten, skulpturen, waterplassen, ... Begeleide bezoeken, Tel. +352 95 92 05-1 / +352 95 74 44.

"Burfelt" Insenborn
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Natuurpark van de Boven-Sûre
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"CAPE" Ettelbruck

"Konstfestival" Lellingen

"Festival" Wiltz

UITGAAN
DIEKIRCH

SPORT & VRIJE TIJD



www.diekirch.lu

ARSDORF / BILSDORF 

www.rambrouch.lu

• Cavalcade – Oudste carnavalsoptocht van het land

• Natuur wandelroute in Arsdorf. Wandelpad geschikt voor kinderwagens. (4,2 km). Vertrek: Centrum van Arsdorf.

• Al Dikkrich – Traditionele feest rond de Oude Sint-Laurentiuskerk. (begin juli)

• Wandelroutes van de beeldhouwkunst. (4,5 km). Vertrek: Bilsdorf, parking naast het café • www.naturpark-sure.lu

ETTELBRUCK



www.ettelbruck.lu

• Het "Centre des Arts Pluriels Edouard Juncker CAPE" biedt professionele artistieke manifestaties aan, via een hoogstaand multidisciplinair programma. 1 Place Marie-Adélaïde, L-9063 Ettelbruck. Tel. +352 26 81 21-1 • www.cape.lu

LELLINGEN / WILWERWILTZ



www.kiischpelt.lu



BETTENDORF 

www.bettendorf.lu

• Grensoverschrijdende wandeling: Ter herinnering aan de 2e Wereldoorlog (Ardennen offensief).
• Fietspad Ettelbruck-Vianden-Echternach.
• Bewegwijzerd mountainbike circuit dat deel uitmaakt van een netwerk van 17 routes in de Luxemburgse Ardennen. Gewestelijke kaarten van de
fietsroutes en mountainbike circuits zijn beschikbaar.

• Zomeracademie in Wilwerwiltz. Narcissenfeest op Pasen en kunstfestival "Konstfestival" op 23 juni in Lellingen.

MUNSHAUSEN / MARNACH / ENSCHERANGE

• Wandelroute "Natur Pur ?" (1,7 & 7 km). Vertrek : Pont Misère • www.naturpark-sure.lu

www.destination-clervaux.lu

BOULAIDE / BASCHLEIDEN



• Het cultuurcentrum "Cube 521" is een trefpunt voor hoogkwalitatieve spektakels en stelt een gevarieerd en aantrekkelijk programma voor. Van
jazz tot klassiek, van toneel tot dans, van kinderspektakel tot cabaret, in de Cube 521 kunt u het hele jaar door terecht voor de meest bruisende
evenementen! 1-3 Driicht, L-9764 Marnach. Tel. +352 52 15 21 • www.cube521.lu

• Kunstmatige meer waar diverse watersporten mogelijk zijn (zwemmen, kano, surfen, hengelen, ...). Geen verhuur.

• "De Klenge Maarnicher Festival" - Festival van Marnach (muziek en gezang) in mei • www.dkmf.lu

• Ruitercircuit in het Natuurpark. Paardrijden Dixen Horses in Boulaide. Tel. +352 99 30 66.

• Feest van de molen in Enscherange, Dag van het Ardense Trekpaard (2. zondag september) en St. Hubertus Markt in Munshausen (1. zondag
na 3.11).

• Themapad "Weide, beek en woud" in Baschleiden.

VIANDEN



• Strand "Rommwiss" aan het meer van de Boven-Sûre in Baschleiden.

www.visit-vianden.lu

DÉCOUVREZ
LA VILLE DES
MUSÉES

• Middeleeuwse feesten: In het kasteel van Vianden, wordt het grootste middeleeuwse spektakel in het Groothertogdom georganiseerd! (Eind
juli - begin augustus)
• Notenmarkt: Traditionele feest rond de noten: verkoop en proeverij van noten-wijn, paté, brood, worst…! (Midden oktober).

WILTZ



www.boulaide.lu

www.touristinfowiltz.lu

• Festival van Wiltz in het amfitheater (in juli). Programma’s in de ruimte van het oud kasteel (theater, opera, ballet, concerten van klassieke en hedendaagse muziek in open lucht, ...). Kasteel, L-9516 Wiltz. Tel. +352 95 74 41 (informatie), Tel. +352 95 81 45 (reservatie). • www.festivalwiltz.lu
• "Feest van de brem" op pinksterweekend met bloemencorso, rommelmarkt, folklore, ...) • www.geenzefest-wiltz.lu
• Galerij & culturel centrum "Prabbeli" (concerten, films, theater, ...). 8 rue de la Montagne, Wiltz. Tel. +352 95 92 05-1 • www.cooperations.lu

Ville de Diekirch

• Nuit des lampions (Nacht van de lantaarns) : In de Tuin van Wiltz. (September)
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ETTELBRUCK



www.ettelbruck.lu

• 4 nationale wandelpaden (Victor Hugo, Haute-Sûre, Preizerdaul & Adrien Ries).
• Toeristisch stadsparcours (2,2 km) langsheen de bezienswaardigheden.
• Escapardenne - Lee Trail : Ettelbruck - Kautenbach : 53 km. Een mooie wandelweg van 53 km door de beboste vallei van de Sûre, langs steile
paden en rotsige bergkammen ("lee" in het luxemburgs).

GOESDORF

Diekirch



www.goesdorf.lu

• Geologisch leerpad "Op der Spur vum Antimon".

HEIDERSCHEID / TOODLERMILLEN



www.heiderscheid.lu

• Interaktieve thema-rondwandelingen "water & natuur" in Eschdorf.
• Begeleide buitenritten met Ijslandse paarden in het Natuurpark van de Boven-Sure. Camping Toodlermillen. Tel. +352 83 91 89 • www.campingtoodlermillen.lu

HEINERSCHEID



www.destination-clervaux.lu

• Rondwandelroute "Nat’Our": Start: Europa monument Lieler/Ouren (Nat’Our Route 1, 12 km) en Tintesmühle (Nat’Our Route 2, 19 km).
Wandel- en geluidsparcours Hoscheid

Golf Clervaux

• Europees grensoverschrijdend tochten, net van nationale of gewestelijke wandelpaden, thematische rondgangen en bezichtigingen.

HOSCHEID

• Mountainbikepaden in Boulaide, Baschleiden en Surré.

www.hoscheid.lu

• Het bewegwijzerde wandel- en geluidsparcours (6,5 km) telt 17 geluidspunten waar de wandelaar de natuur kan beluisteren of muziek kan
maken op de tentoongestelde installaties en kunstwerken. Rondleiding op aanvraag, Tel. +352 26 87 49 87 • www.naturpark-our.lu

• Visvijvers in Boulaide (Maart-December).

BOURSCHEID





www.bourscheid.lu

• Themawandeling "Bunkerwanderung" (15 km) in Schlindermanderscheid met bezoek aan een heringerichte "bunker" uit de II Wereldoorlog.
• Paragliding sprongbaan op "Gringlay" in Lipperscheid. Het hele jaar • www.cumulux.lu

HOSINGEN



www.hosingen.lu

• Rondwandelroute: "Nat’Our Route 2 -Mittleres Ourtal": Start Dasburg in de N10 of Tintesmühle CR 339 ,18 km • www.naturwanderpark.eu
• "AquaNat’Our" - Recreatie- en zwemcentrum. Tel. +352 24 51 99 00 • www.aquanatour.lu

• Fietspad: Welscheid – Feulen (10 km).
• Strand von Bourscheid: zwemmen, kano.

CLERVAUX



www.destination-clervaux.lu

• Golf de Clervaux. Geopend 7/7 van 8 tot 18 uur. Mecherwee, L-9748 Eselborn. Tel. +352 92 93 95 • www.golfclervaux.lu
• Verschillende wandel- en mountainbikeroutes.
• Rondwandelroute: "Nat’Our Route 1 - Dreiländereck" Vertrek: Europadenkmal CR 338 of Tintesmühle CR 339 ,13 km • www.naturwanderpark.eu
• Visvijvers in Reuler.

COLMAR-BERG 

www.colmar-berg.lu

• Zwembad "Nordpool". Tel. +352 83 55 43-341 • www.colmar-berg.lu

DIEKIRCH



www.diekirch.lu

• Wandelingen.
• Overdekt zwembad. Tel. +352 80 87 80-530.
• Natuur-ontdekkingspark (11, 2 hectares) – Wandelroute van 3 km.
• Lijdensweg van de dwangarbeiders ( 1 km ). Vertrek: Oever van de rivier Sure.
• Marche Internationale de Diekirch – Elk jaar nemen meer dan 7.000 wandelaars deel! (Juni)
• Kanuraft: kanotochten in Diekirch. Tel. +352 691 43 06 28 • www.kanuraft.eu

ESCH-SUR-SÛRE



www.esch-sur-sure.lu

• Verhuur van fietsen, E-Bikes en mountainbiken.
• Begeleide bezoeken (te voet, met de mountainbikes,...).
• Rondweg "Geheimnisvolles Esch-Sauer". Individuele auditieve rondleiding rondom de burchtruïne en ortschap. Verhuur in het Huis van het Natuurpark.
• Ruitercircuit. Info in het Huis van het Natuurpark.
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KAUTENBACH



www.kautenbach.lu

• Escapardenne – Eislek Trail. Deze grensoverschrijdende wandelroute van 106 km nodigt u uit om de Belgische en Luxemburgse
Ardennen te ontdekken. • www.escapardenne.eu
• Dierenpad (4 km). Vertrek: Dorpsplein.

LAC DE LA HAUTE-SÛRE / BAVIGNE / KAUNDORF / LIEFRANGE

www.lac-haute-sure.lu

• Interaktieve thematische rondwandelingen betreffend water en natuur in Kaundorf en Liefrange. Informatie in het Natuurpark. Tel. +352
89 93 31-1.
• Watersportbasis in Liefrange (windsurfen en kano). Geen verhuur. Zeilschool "Lux Sailing School" • www.cnl.lu • www.ycl.lu
• Mountainbike-paden en boule-speel in Bavigne • www.bavigne.lu

LELLINGEN / WILWERWILTZ



www.kiischpelt.lu

• Thematisch wandelaanbod: Eekwandeling (van Lellingen naar Penzenbierg), rondwandeling (Enscherange), wandeling met tips over spoorwegfotografie, kerktorenwandeling (van Pintsch naar Lellingen), ecologische wandeling Kautenbach en "Via Botanica" in Lellingen • www.
webwalking.lu

LONGSDORF / FOUHREN



www.tandel.lu

LULTZHAUSEN / INSENBORN



www.esch-sur-sure.lu

• Beeldhouwkunstweg in Lultzhausen. Zes internationale beeldhouwers bewerkten hun stenen ter plaatste en pasten deze optimaal aan het
landschap rond het stuwmeer aan. Begeleid bezoek voor groepen op afspraak. Tel. +352 89 98 90.
• Watersport in Insenborn en Lultzhausen: zwemmen, duiken, kano, zeilen en surfen, ... Flessen met perslucht vullen is mogelijk in de jeugdherberg Lultzhausen. Geen verhuur.

MUNSHAUSEN / MARNACH / ENSCHERANGE



© Caroline Graas

• Ballonvluchten met luchtdoopen (april-oktober). Ballooning 50° Nord, 15 Dikricherstrooss, L-9455 Fouhren. Tel. +352 84 90 27 • www.
ballooning-50-nord.lu

www.destination-clervaux.lu

• Fiets- en mountainbike verhuur. Routes en herstelling-service • www.destination-clervaux.lu

PERLÉ / HAUT-MARTELANGE



www.rambrouch.lu

• Schmugglerpfad, het pad van de smokkelaars : Permanente tentoonstelling en didactische wandeling in "toegevoegde realiteit"! (+/- 5 km)
Oude douanepost Rombach – Martelange • www.fraudeur.eu

STOLZEMBOURG



"Escapardenne - Eislek Trail"

TROISVIERGES

www.stolzembourg.lu

• Rondwandelroute "Nat’Our Route 4 - Ourtalschleife" Start: brug Stolzembourg-Keppeshausen, 17 km • www.naturwanderpark.eu



www.troisvierges.lu

• Vennbahn: De Vennbahn tussen Aken (Duitsland) en Troisvierges (in het Noorden van het Groothertogdom Luxemburg) doorkruist de Hoge
Venen en is met zijn totale lengte van 125 km één van de langste fiets- en wandelwegen langs een oude spoorbedding in Europa. • www.vennbahn.
eu
• Thematische wandeling smokkelaars wandelroute (9 km, aanvullende variante van 12 km door de bos- en grensovergang met België). Start
bij het station.
• Bewegwijzerde fietsroute "Jardins à suivre" naar Clervaux (30 km) en fietsroute "Panorama" (25 km). Vertrek station Troisvierges.
• Mountainbike-rondrit (25 km) van Troisvierges naar Weiswampach, aan het bestaande netwerk angesloten.
• Overdekt zwembad. Tel. +352 99 76 12 44.
• Vrijetijdspark met verwarmd openlucht zwembad.

Lultzhausen
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Mountainbike

Ballooning Fouhren

Mountainbike
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WINCRANGE / LULLANGE / HACHIVILLE / HOFFELT



www.visit-wincrange.lu

• Kanaal wandelroute. Grensoverschrijdende wandelroute over het ongelofelijke werk aan de nooit voltooide constructie van dit kanaal
tussen de Maas en de Moezel. (14 km) • www.visit-wincrange.lu
• Wandelroute door ruimte en tijd. Dit wandelroute loopt via het netwerk van de oude verbindingswegen tussen de gemeenten Troisvierges,
Wincrange, Gouvy en Houffalize. (48 km) • www.naturemwelt.lu
• Wëntger Millenwanderwee (38 km). De idyllische molenpad wandeling leidt langs de panoramische landschappen van de gemeente Wincrange. Vertrek:
Asselborn (molen) / Derenbach (Hotel-Restaurant Eislecker Stuff)

SHOPPING
DIEKIRCH



www.diekirch.lu

• Voetgangerszone met winkels en cafés.

ESCH-SUR-SÛRE



www.esch-sur-sure.lu

• Shops met regionale producten "Ëm de Séi a méi". Dagelijks, behalve op 25.12 en 1.1, van 8.30 tot 18 uur. Laagseizoen : Gesloten op dinsdag
en woensdag. 1 rue du Moulin, L-9650 Esch-sur-Sûre. Tel. +352 26 88 90 03 • www.emdeseiamei.lu

ETTELBRUCK



www.ettelbruck.lu

• Voetgangerszone met een grote keuze aan winkels.

HEIDERSCHEID / TOODLERMILLEN
Wiltz / Noertrange



www.visit-vianden.lu

• Rondwandelroute: "Nat’Our Route 5 - Vianden-Falkenstein" Start: Vianden, begraafplaats rue du Vieux Marché of Bivels rue du Lac, 12 km
www.naturwanderpark.eu
• Rondwandelroute: "Nat’Our Route 6 - Kammerwald" Start: busstation Vianden of parkeren in Kammerwald bij de L1, 14 km • www.
naturwanderpark.eu
• Verwarmd openlucht zwembad. Tel. +352 83 45 32.

• Ourdall Promenade : Wandelaars en fietsers kunnen het Ourtal tussen Vianden en Stolzemburg –ver verwijderd van wegverkeer- met behulp
van 10 thematische informatieborden ontdekken (8,5 km). Tel.:+352 90 81 88 635 • www.naturpark-our.lu



• Microbrouwerij "Den Heischter". Demonstratie bierbrouwen op aanvraag. 4 am Clemensbongert, L-9158 Heiderscheid. Reservering: Tel. +352
26 88 98 65.
• Gedeeltelijk winkel en slagerij, verkoop van kwaliteitsproducten uit de Natuurpark van de Boven-Sûre in Heiderscheid ("Buttik vum Séi").

HEINERSCHEID



www.destination-clervaux.lu

• Cornelyshaff : Ourdaller brouwerij. Tel. +352 92 17 45 1 • www.destination-clervaux.lu

KALBORN

• Rondgang "Intra muros extra muros" (1,4 km).

WEISWAMPACH

www.heiderscheid.lu

• Kaarsenfabriek "Käerzefabrik Peters". Begeleide bezichtiging op afspraak. Winkel van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13 tot 18 uur, op
zaterdag van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur. Am Clemensbongert, L-9158 Heiderscheid. Tel. +352 89 91 97 • www.kaerzefabrik.com

Vianden

VIANDEN





www.destination-clervaux.lu

• Ourdaller – Natur Pur vun der Our. Oliën, meel, pasta, mosterd enz. Op basis van maanzaad, hennep, koolzaad, linnen en boekweit. Rondleiding en proeverij op aanvraag. Tel. +352 99 85 12 • www.kalborn.lu

www.weiswampach.lu

• Wandelroute Conzefenn (8 km). Deze wandelroute gaat door het natuurreservaat Conzefenn. Vertrek: Tourist Info Weiswampach • www.
naturemwelt.lu
• Cross-country skiën bij voldoende sneeuwval. Ski verhuur. Tel. +352 26 90 01 10.
• Vissen (visvergunning nodig).

WILTZ



www.touristinfowiltz.lu

• Parachute-springen vanaf het vliegveld in Wiltz/Noertange. Tel. +352 661 511 540 • www.cerclepara.lu
• Recreatiecentrum Kaul: Een groot openlucht zwembad met glijbaan, een beachvolleybalveld, BikePark, speeltuinen, boogschieten… Tel.+352
95 03 59.
• Culturele wandelroutes van Wiltz (3 & 4,5 km). Vertrek: Kasteel van Wiltz. Tel. +352 95 74 44 • www.touristinfowiltz.lu
• Culturele wandeling Rodange-Reenert. Op vier plaatsen in het Simon Park in Wiltz wordt de Luxemburgse dichter Michel Rodange herdacht.
Tel. +352 95 74 44 • www.touristinfowiltz.lu
• Wandelpad dat herinnert aan 1944-1945. In de bossen van "Schumanns Eck", dichtbij het Bevrijdingsgedenkteken.
• Mountainbike en E-Bike verhuur. V.V.V., Tel. +352 95 74 44.
• MIGO - Adventure Indoor Minigolf & Spill-Park in Eschweiler / Wiltz. Tel. +352 28 20 26 66 • www.migo.lu
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Weiswampach
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Shopping

in 60 boetieks & gespecialiseerde winkels

Supermarkt

dagelijks verse & eigen producten

Restaurants

11 restaurants & bistros

Hotel
Wemperhardt****

Adventure park Heiderscheid

50 kamers | wellness | business

Robbesscheier Munshausen

STOLZEMBOURG



Conference & Event

www.stolzembourg.lu

vergader- & banketzalen

• "Plantenbeurs" in Stolzembourg (sept.) • www.naturpark-our.lu

WEISWAMPACH



Open 7/7

www.weiswampach.lu

• Massen – enjoy shopping: mall met een speciale flair voor winkelplezier in 40 boetieks en gespeciaaliseerde winkels, 7/7 geopend. Op der
Haart 24 – 9999 Wemperhardt • www.massen.lu
OPENINGSTIJDEN
Galerie: ma. - zo.: 09:30 - 19:00 uur
Supermarkt: ma. - zo.: 07:30 - 19:00 uur
Op der Haart 24 | L-9999 Wemperhardt
Tel. +352 26 901 | massen@massen.lu

FAMILY & KIDS

www.massen.lu

shoppingcenter.massen

HEIDERSCHEID / TOODLERMILLEN



www.heiderscheid.lu

• Klimpark in Heiderscheid (Fuussekaul) voor groepen en individuele deelnemers. Info & reservering, Tel. +352 80 48 85-41 • www.klammschoul.lu
• All-in Family Fun Center - bowling, kegelspel, pooltafels, darts, tafelvoetbal, air hockey, overdekte speeltuin, karts, baby’s speeltuin, ... 22 am
Clemensbongert, L-9158 Heiderscheid. Tel. +352 26 88 93 28 • www.all-in.lu

LELLINGEN / WILWERWILTZ



www.kiischpelt.lu

• Buitensportcentrum. Mamm’out, 1 Beim Steebroch, L-9570 Merkholz. Tel. +32 495 261 062 • www.mammout.be

MUNSHAUSEN / MARNACH / ENSCHERANGE



www.destination-clervaux.lu

Panorama SEO-Bivels

• Tourist Center "Robbesscheier". Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 18 uur, op zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur. In de winter tot 4
uur. Tel. +352 92 17 45-1 • www.destination-clervaux.lu
Toegangsprijzen volgens animatieprogramma. Animatieprogramma voor groepen en particulieren met verschillende ateliers (koetstochten,
rijden op een ezel, keramiekatelier, …). Een daglonershuis met een winkeltje dat regionale en natuurlijke producten aanbiedt (honing, confituur,
bier, kruidendrank, …) en ook een atelier voor ambachtelijk broodbakken, …).
• Huifkartochten. Dagelijks op aanvraag. Tel. +352 92 17 45-1.

VIANDEN



www.visit-vianden.lu

• De stoeltjeslift stijgt tot 440 m voor schitterende panorama’s. Van Pasen tot 2e zondag in oktober van 10 tot 18 uur. In Oktober bij slecht weer
gesloten. 39 rue du Sanatorium, L-9414 Vianden. Tel. +352 83 43 23 • www.visit-vianden.lu
• Klimpark "Tree Climber" met 90 ateliers (duur: 120 min). Verschillende tokkelparcours met de langste tokkelbaan van Luxemburg : 375 m ! Parkeerplaats bij het kasteel (Montée du Château). Info & reservering (noodzakelijk), Tel. +352 691 901 223 • www.visit-vianden.lu
• Ondergrondse waterkrachtcentrale SEO bij Vianden (vernieuwd aanbod, met bijzondere aandacht voor thema’s als klimaat en energie). Van
Pasen tot 30.9 van 10 tot 20 uur. Van 1.10 tot Pasen van 10 tot 16 uur. Gratis toegang. Rondleiding op afspraak. Tel. +352 28 27-1 • www.seo.lu

WINCRANGE / LULLANGE / HACHIVILLE / HOFFELT



www.visit-wincrange.lu

• Sinnesgarten (Labyrinth, Duft- und Geschmacksgarten, Spielplatz,…) und Saal mit verschiedenen Stationen zur spielerischen Entdeckung der
5 Sinne. Garten: ganzjährig zugänglich bis 17 Uhr. Sall der 5 Sinne: Donnerstag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 10
bis 17 Uhr.
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Stoeltjeslift Vianden
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REGIO MULLERTHAL

LUXEMBURGS KLEIN ZWITSERLAND
De Regio Mullerthal – of Mëllerdall wordt vaak
Luxemburgs Klein Zwitserland genoemd. Dat
komt door het landschap rijk aan rotsen dat aan
Zwitserland doet denken. De Regio Mullerthal is
bovenal een uitzonderlijke biotoop gekenmerkt
door ontzaglijke rotsformaties. De compositie van
rotsen en hun erosie hebben het landschap dat zo
typisch is voor het Luxemburgs Klein Zwitserland
geschapen.
ECHTERNACH – OUDSTE STAD
VAN LUXEMBURG
De "hoofdstad" van de Regio Mullerthal, Echternach,
is de oudste stad van Luxemburg. In 2010 verwierf de
oude abdijstad een internationale reputatie door de
inschrijving in het Immateriële Erfgoed van UNESCO
van haar beroemde Springprocessie. Als belangrijke
toeristische plaats van de stad kunnen we de Romeinse
Villa vermelden, alsook de Sint Willibrord basiliek of het
cultuurcentrum Trifolion.

Echternach

WANDELEN EN MULLERTHAL TRAIL
De Mullerthal Trail voert de ervaren wandelaar
langsheen zo’n 112 kilometer door een prachtig golvend
landschap. De voetpaden van de Regio Mullerthal
- Luxemburgs Klein Zwitserland, die bezaaid zijn
met rotsformaties met rare namen Piteschkummer,
Geierslee of Huel Lee, om er maar enkele te noemen
– leiden langsheen velden en bossen te midden een zo
goed als ongerepte natuur. Naast deze wandelingen
voor ervaren wandelaars biedt de regio een netwerk
aan lokale wandelingen langsheen adembenemende
landschappen.
CULINAIRE ONTDEKKING

Mullerthal Trail

NATUURPARK MËLLERDALL
Maar liefst 34% van de 256 km2 die de oppervlakte
vormen van dit natuurpark is bedekt met bossen
en wouden. Dat de bronnen en waterlopen zuiver
zijn, dankt het park aan de nauwgezette opvolging
van
de
beschermingsmaatregelen
door
de
parkverantwoordelijken. Themaroutes verklaren fauna en
flora, geschiedenis en cultuur, ambacht en architectuur.
Streekproducten ondersteunen een duurzame economie
en weerspiegelen het karakter van de regio. Authenticiteit
heeft hier een bijzondere betekenis.

© ORT MPSL BoW Th Bichler

De Regio Mullerthal - Luxemburgs Klein Zwitserland
verrast ook door haar rijke keuken op basis van
kaas, honing en likeur. Al haar lokale producten zijn
verkrijgbaar op talrijke kleine marktjes in de regio. In
Echternach en omgeving bestaan de menu’s van vele
restaurants uit geraffineerde schotels die u kunt proeven
in het uitzonderlijke natuurlijke kader van de vallei van de
Beneden-Sûre.

Schiessentümpel

Mullerthal Trail

BUREAU VOOR TOERISME REGIO MULLERTHAL –
LUXEMBURGS KLEIN ZWITSERLAND

Beaufort
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B.P. 152, L-6402 Echternach
Tel. +352 72 04 57-1 		
www.mullerthal.lu 		

guidedtours@mullerthal.lu
www.mullerthal-trail.lu
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REGIO MULLERTHAL – LUXEMBURGS KLEIN ZWITSERLAND

REGIO MULLERTHAL – LUXEMBURGS KLEIN ZWITSERLAND
Mullerthal Trail
De Mullerthal Trail voert de ervaren wandelaar langsheen zo’n 112 kilometer (38, 37 + 37 km) door een
prachtig golvend landschap. De voetpaden van de Regio Mullerthal - Luxemburgs Klein Zwitserland,
die bezaaid zijn met rotsformaties met rare namen - Piteschkummer, Geierslee of Huel Lee, om er
maar enkele te noemen – leiden langsheen velden en bossen te midden een zo goed als ongerepte
natuur. Naast deze wandelingen voor ervaren wandelaars biedt de regio een netwerk aan aangename
wandelingen langsheen adembenemende landschappen. 2017 heeft de Mullerthal Trail de label
"Leading Quality Tails - Best of Europe" ontvangen voor de tweede keer.

Reisdorf
Dillingen

www.mullerthal-trail.lu

Eppeldorf

BEAUFORT

Het documentatiecentrum over de springprocessie

BERDORF
Medernach

ECHTERNACH

Waldbillig

Nommern

ROSPORT

Mullerthal

LAROCHETTE

Hinkel

Christnach

GIRSTERKLAUS

Consdorf
Heffingen
Fischbach

Bech

Born

Herborn

In het documentatiecentrum zijn schilderijen, historische teksten, foto's, films en kaarten te zien over het
verlop van der springprocesssie evenals de verschillende episoden van der Basiliek. Er worden religieuze
voorwerpen getoond, een beeld en een relikwie van de Heilige Sint Willibrord, welke hem kenmerken
als een ware volksheilige. In de aangrenzende gangen bevindt zich een stenensculpturen museum met
resten van grafstenen die ofkomstig zijn uit e voormalige abdij (11de-18de eeuw). In 2010 werd de
springprocessie op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de UNESCO opgenomen.
Echternach, Basiliek
Tel. +352 72 01 49
www.willibrordus.lu

Moersdorf

De Kastelen van Beaufort

BOURGLINSTER

Junglinster

De indrukwekkende ruïnes van het kasteel van de 12e eeuw zijn dagelijks geopend van Pasen tot 31
oktober, van 9 tot 17.30 uur. Het Renaissance Kasteel van Beaufort werd gebouwd tevoren van het
middeleeuwse kasteel in het dal van de Haupeschbach. Sinds de bouw in 1649, heeft het nieuwe kasteel
altijd een woonplaats van de eigenaren, maar sinds 2013 is het open voor rondleidingen. Van donderdag
tot zondag om 11 en 16 uur en op aanvraag. Met inschrijving.
Beaufort
Tel. +352 72 04 57-1 • +352 83 66 01
www.beaufortcastles.com
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De Regio Mullerthal - Luxemburgs Klein Zwitserland heeft veel te bieden: prachtige uitzichten
fascinerende rotsformaties indrukwekkende cultuur en geschiedenis. Ontdek dit met de auto, motor of
bus in zes verschillende ours inclusief twee geotours. Vraag naar onze brochure!
Echternach
Tel. +352 72 04 57 • Fax +352 72 75 24
info@mullerthal.lu • www.mullerthal.lu

Aquatower
Duik in de fascinerende wereld van drinkwater en bezoek de 55-meter hoge "Aquatower" in Berdorf.
De "Aquatower" beschikt over een tentoonstelling over water en biedt een spectaculair uitzicht op de
omgeving van Berdorf. Verschillende activiteiten worden aangeboden.
De tentoonstelling over het thema "Water en geologie" biedt een waaier van interactieve stations met
informaties over water.
Berdorf
Tel. : + 352 79 01 87 37
www.aquatower-berdorf.lu
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Echternach

Stadspark Echternach

ECHTERNACH



www.visitechternach.lu

• In het abdijmuseum kan men facsimile’s bewonderen van de prachtige manuscripten die eertijds in het scriptorium van Echternach werden
geschreven; het geeft ook een inzicht in het leven en het werk van de Heilige Willibrord. Van 30.3. tot 31.10. In maart, april, mei, juni, september en oktober van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur. In juli en augustus van 10 tot 17 uur. Cour des Prélats, Echternach. Tel. +352 72 74 72 •
www.willibrordus.lu Begeleide bezichtingen op aanvraag, Tel. +352 72 04 57-1.
• Crypte in de St-Willibrordbasiliek. De Romaanse basiliek met de graftombe van de heilige in een Karolingische crypte.
• De imposante Romeinse Villa in het kleine museum over het leven van de Romeinen bevindt zich in een rustige zone met het meer van Echternach. Van 1.4 tot 30.09 dagelijks, behalve op maandag, van 10 tot 12 en van 13 tot 17 uur. Tel. +352 26 72 09 74. Begeleide bezichtingen, Tel. +352
47 93 30-214 • servicedespublics@mnha.etat.lu
• Prehistorisch Museum. Van 1.4 tot 15.11 dagelijks van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Maandag gesloten. Van 1.7 tot 31.8 van 10 tot 17 uur. 4A rue
du Pont, Echternach. Tel. +352 72 02 96 • www.museedeprehistoire.lu

Kasteel Beaufort

• Rococo paviljoen in het park.

KUNST
& CULTUUR

• In de zijbeuk van de Sint-Willibrordbasiliek: documentatiecentrum over de Springprocessie die op pinksterdinsdag duizenden pelgrims en

BEAUFORT 

www.visitbeaufort.lu

• De Kastelen van Beaufort: de indrukwekkende ruïnes van het kasteel van de 12e eeuw zijn dagelijks geopend van Pasen tot 31.10 van 9 tot
17.30 uur. Het Renaissance kasteel van Beaufort werd gebouwd tevoren van het middeleeuwse kasteel in het dal van de Haupeschbach. Sinds
de bouw in 1649, heeft het nieuwe kasteel altijd een woonplaats van de eigenaren. Begeleide bezichtingen van het Renaissance Kasteel op
aanvraag, Tel. +352 72 04 57-1. Tel. +352 83 66 01 • www.beaufortcastles.com

BERDORF



www.visitberdorf.lu

• Openluchttheater midden in de bossen (1200 ha), grotten, kloven en vergezichten.

BOURGLINSTER



www.bourglinster.lu

• Het Kasteel van Bourglinster is een prachtig gerestaureerde kasteel van de 12e eeuw. Reservatie: Restaurant La Distillerie, Tel. +352 78 78 78-50.
Bezichtigingen op afspraak: mail@bourglinster.lu

Het middeleeuwse kasteel
& het Renaissance kasteel
OPENINGSTIGDEN
April - begin November

Middeleeuwskasteel
Dagelijks van 9 – 18 uur (Laatste toegang: 17.30 uur)

Renaissance kasteel
Begeleide bezichtingen van Donderdag tot en mat
Zondag telkens om 11 en 16 uur

W W W.BE AU F ORT CAS T L E S . COM

24, rue du Château
L-6313 Beaufort
Bourglinster
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T : (+352) 83 66 01
M : contact@beaufortcastles.com

Berdorf
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NATUUR
& TOCHTEN
BORN - MOERSDORF



www.rosportmompach.lu

• Mensch und Stein. Geologie: Dwarsdoorsnede van rotslagen in de Regio Mullerthal bij het school.
• Ontdekkingspad voor orchideeën in de het natuurreservaat Deiwelskopp.

ECHTERNACH



www.visitechternach.lu

• Recreatiecentrum meer van Echternach. Trampoline, vissen, speeltuinen, jeugdherberg, restaurant.
Springprocessie Echternach

FISCHBACH

Echternach

nieuwsgierigen lokt. Dagelijks van einde maart tot einde november van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur, op zondag gesloten.

HERBORN



WALDBILLIG

www.visitlarochette.lu



www.waldbillig.lu



www.waldbillig.lu

• Het didactische pad over bijen voert door het afwisselende landschap tussen de dorpenWaldbillig en Christnach. Informatieve borden en
houten beelden geven informatie over het leven van de honingbij. 4 kilometer lang, duur: 1,5 uur. Start & finish: school in Waldbillig.

www.medernach.info

Share
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s
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• Schitterende barokaltaar uit 1700 in de kerk.
• Wegkruizen de wegen.
• En monument ter ere van de 9e Amerikaanse pantserdivisie, die het dorp in de 2de wereldoorlog verdedigd heeft.

MULLERTHAL



• Schiessentümpel. Waterval en zeker de meest gefotografeerde motief van de regio.

• 2 oude burchten (12e eeuw), gedeeltelijk gerestaureerd, beheersen dit dal van de Witte Ernz. Het deel waarin het "Maison de Créhange"
gehuisvest is, werd volledig gerestaureerd. Dagelijks van Pasen tot 31.10 van 10 tot 18 uur. Begeleide bezichtingen op aanvraag, Tel.
+352 72 04 57-1 • guidedtours@mullerthal.lu

MEDERNACH

www.rosportmompach.lu

MULLERTHAL

www.heffingen.lu

• Loschbourmann. Bij archeologische opgravingen in 1935 werd in de omgeving van Heffingen de oudste Luxemburger teruggevonden : Loschbourmann, 8.000 jaar oud. De oorspronkelijke overblijfselen bevinden zich in het Natuurmuseum in Luxemburg.

LAROCHETTE



• Rondwandeling van 7,8 km tot de ontdekking van het natuurlijke bosreservaat Hierberbësch.

• Rondleidingen van de stad Echternach en de omgeving op de aanvraag, Tel. +352 72 04 57-1 • guidedtours@mullerthal.lu • www.mullerthal.lu


www.acfischbach.lu

• Kéidenger Brill , 7,2 ha, natuurreservaat; ontvangst van riet.

• Op dinsdag na Pinksteren komen duizenden bedevaartgangers bijeen voor de springprocessie door de UNESCO als cultureel immaterieel
werelderfgoed erkend.

HEFFINGEN





www.waldbillig.lu

• Overblijfselen van de legendarische Heringen in het bos langs de lokale wandelroute W7.

NOMMERN



www.nommern.lu

• Op een pittoreske plaats dichtbij Aechelbour is een prehistorische rots gelegen die de vorm van een paddestoel heeft. "Nommerlayen"-rotsformaties.


www.rosport-tourism.lu

• Het interactieve Tudor Museum is gewijd aan het wetenschappelijke onderzoek in het algemeen, en meer bepaald aan het werk van Henri
Tudor. Van woensdag tot zondag van 14 tot 18 uur, in juli en augustus van maandag tot zondag van 14 tot 18 uur. Voor groepen het hele jaar
op afspraak. 9 rue Henri Tudor, L-6582 Rosport. Tel. +352 73 00 66-206 • www.musee-tudor.lu
• Kluizenaarskapel van Girsterklaus. Bedevaartsgang O.L.V. (sedert 1328). Dagelijks geopend van 9 tot 16 uur. Begeleide bezichtingen op aanvraag, Tel. +352 72 04 57-1.
Larochette

ORTMPSL © BoW - Th.Bichler

ROSPORT / GIRSTERKLAUS

"Schiessentümpel" Mullerthal
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BECH



www.bech.lu

• Fietsbaan langs het oude treinspoor "Charly" met tunnel (210 m).
• Mountainbike route (13 km)

BERDORF



www.visitberdorf.lu

• De Route 2 van de Mullerthal Trail en de vele lokale wandelparcours met hun lemen, grotten, holen en spelonken leiden naar adembenemende uitzichtpunten, hoog op de wanden van duizelingwekkende rotspartijen. Gekende rotsformaties zijn: Däiwelsinsel, Priedegtstull, Ruetzbechschlëff, Malakofftuerm, Siweschlëff, ...
• NaturWanderPark Delux
• Leerpad "Wanterbaach-Siweschlëff".
Golf Christnach

• De steile wanden van de "Wanterbaach" in Berdorf zijn ideaal voor het beoefenen van deze sport in de natuurlijke omgeving. Het zal een
lidkaart van een aangesloten internationale klim club tonen.
• Rent a Bike Mëllerdall / Mountainbike route (36 km)
• De Aquatower beschikt over een tentoonstelling over water en biedt een spectaculair uitzicht op de omgeving van Berdorf.
Tel. + 352 79 01 87 37 • www.aquatower-berdorf.lu

BORN - MOERSDORF



www.mompach.lu

• Rent a Bike Mëllerdall

CHRISTNACH



www.waldbillig.lu

• Golf and Country Club Christnach, L-7641 Christnach. Tel. +352 87 83 83 • www.golfclubchristnach.lu
Openluchtbad Beaufort

CONSDORF

Golf de Luxembourg Junglinster

www.campconsdorf.lu

• Wandeling naar de Kuelscheier, een bekend rots spleet op Route 2 (breng een zaklamp mee). Begeleide wandelingen op aanvraag, Tel.
+352 72 04 57-1

UITGAAN

• Rent a Bike Mëllerdall.

BOURGLINSTER





• Op dit natuurpad "Joffer Margot" wijst de uil u de weg door het natuurlijke erfgoed van de regio. De informatieborden bij de verschillende
punten tonen de biodiversiteit van de regio, er zijn verschillende lengtes; Start en aankomst op de parkeerplaats Konsdrefer Millen in Consdorf. Tel. +352 79 02 71

www.bourglinster.lu

• Muziekfestival. 8 rue du Château, L-6162 Bourglinster. Tel. +352 78 78 78-1 • www.bourglinster.lu • www.bourglinsterfestival.lu

ECHTERNACH



www.visitechternach.lu

• "Centre Culturel Touristique et de Congrès TRIFOLION". Grote concertzaal (600 plaatsen), theater en congreszaal (312 plaatsen),
Porte Saint Willibrord, L-6486 Echternach. Tel. +352 26 72 39-1 • www.trifolion.lu

i

2

• E-lake - Groot feest voor liefhebbers van rock, electro, hiphop aan het meer van Echternach. Live muziek op vrijdagavond, internationaal
bekende DJ’s op zaterdag vanaf 15 uur. Zondagavond Sunset-partij en een "Back to the 80’s" • www.e-lake.lu

SPORT & VRIJE TIJD
BEAUFORT 

www.visitbeaufort.lu

• 3 themapaden. Route 3 en ExtraTour B van de Mullerthal Trail. Net van wandelpaden naar de valleien van de Hallerbach en de Sûre, richting
Dillingen en Grundhof (buitengewone rotsformaties, riviertjes en kleine watervallen).
• Verwarmd openluchtbad. Multifunctionele bassin: 50 m lange avontuurlijke glijbaan, kanaal met stroming, paddestoelfontein, waterkanon, 3 zones
met bubbelbodem. Dagelijks van 9.5 tot 1.9. 87 Grand-Rue, L-6310 Beaufort. Tel. +352 83 60 99-300.
• Rent a Bike Mëllerdall bij de V.V.V.
• Kunstijsbaan + Ice karting in winter. Tel. +352 83 60 99-302 • www.patinoire.lu
• NaturWanderPark Delux
• Mountainbike route (36 km)
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Berdorf

Klimmen Berdorf
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• Mullerthal Trail, Route 3.

HEFFINGEN



www.heffingen.lu

• PC 5 fietspad, 5 km, Heffingen-Medernach

JUNGLINSTER



www.junglinster.lu

• Zoutgrot. "De weldaden van een dagje aan zee", sessies van 45 minuten. Op aanvraag van maandag tot zaterdag van 9 tot 20 uur, op zondag
van 10 tot 14 uur. Op feestdagen gesloten. Um Räilend, L-6114 Junglinster. Tel. +352 26 78 27 30 • www.salzgrotte.lu
• Mullerthal Trail Extra Tour D
• Ballonvaren. Het Groothertogdom ontdekken vanuit een heteluchtballon, het hele jaar door, ‘s morgens en ‘s avonds, afhankelijk van de weersomstandigheden. Tel. +352 78 90 75-1 • www.skylines.lu
• Golf de Luxembourg (18 holes). Dagelijks geopend in het seizoen van 8 tot 19 uur. Domaine de Belenhaff, L-6141 Junglinster. Tel. +352 78 00 68-1 • www.
golfdeluxembourg.lu

LAROCHETTE



www.larochette.eu

• Mullerthal Trail, Route 3.
• 5 plaatselijk rondwandelingen. Kaarten beschikbaar.
• Wandelingen naar Meysembourg (kasteel) en "Nommerlayen" met overblijfselen van een Romeins kampement (Aalburg).
• Mountainbike route (26 km).
• Rent a Bike Mëllerdall.

MULLERTHAL



www.waldbillig.lu

• Touristcenter Heringer Millen. Toeristische informatie, molen museum, activiteiten voor kinderen. Testcenter "Best of Wandern": gratis verhuur van wandel-apparatuur tot 4 daagen: wandelschoenen, jassen, draagzakken, verrekijkers, etc. Touristcenter Heringer Millen, 1, rue des
Moulins, L-6245 Mullerthal, Tel. +352 87 89 88, Fax +352 26 78 40 45, touristcenter@mullerthal-millen.lu

NOMMERN
Nommern

Larochette



www.visitbeaufort.lu

• Rent a Bike Mëllerdall.

REISDORF



www.reisdorf.lu

• Thematisch wandeling "Promenade du Souvenir" met amerikaans monument (vertrek in Hoesdorf, Reisdorf, Bettendorf en Wallendorf-Pont)
ter herinnering aan de Slag om de Ardennen. De wandelweg loopt verder langs de Duitse oever van de Our.

• Kano- en kajakvaren op de Sauer:
Kajak Outdoor Center; 10, rue de la Sûre, Dillingen, Tel. +352 86 91 39 • www.outdoorfreizeit.lu

• Kano- en kajakvaren op de Sauer:
Kajak Outdoor Center; 10, rue de la Sûre, Dillingen, Tel. +352 86 91 39 • www.outdoorfreizeit.lu
KanuRaft; 86, rue Steinsel, Bereldange, Tel. +352 691 430 628 • www.kanu
Ronn’s Bikes and Kajaks, Camping du Rivage, 7 rte d’Echternach, Wallendorf-Pont, Tel. +352 83 65 16 • www.durivage.lu

KanuRaft; 86, rue Steinsel, Bereldange, Tel. +352 691 430 628 • www.kanu
Ronn’s Bikes and Kajaks, Camping du Rivage, 7 rte d’Echternach, Wallendorf-Pont, Tel. +352 83 65 16 • www.durivage.lu

ECHTERNACH

www.nommern.lu

• "Well-Being Trail", Vertrek: Camping Nommerlayen. Lengte: 4,3 km, ca.. 1.5 uur. Moeilijkheidsgraad: gemiddeld.

• Lokale fietspad tussen Berdorf, Consdorf en Bech. Sluit aan op zeer mooie delen van het officiële fietspad Echternach-Luxemburg (PC 2).
Totale lengte: 42 km.

DILLINGEN





www.visitechternach.lu

• Aangelegde fietspaden naar Luxemburg, Diekirch, Vianden, Wasserbillig, Trier (D) en Bitburg (D).
• Rent a Bike Mëllerdall.
• Mountainbike route (23 km).
• Overdekt zwembad. Tel. +352 72 92 34-228.
• Openlucht zwembad. Camping Officiel, Tel. +352 72 02 72.
• Directe toegang tot de Mullerthal Trail.
• Via Epternacensis: Cirkelvormig trekparcours in 15 etappes via Echternach en langs de oude stadsmuur. Het stadhuis (Denzelt) dat uitgeeft op
de markt, is een belangrijk historisch monument uit de 15e eeuw. Rococopaviljoen (18e eeuw) in het gemeentepark. Orangerie en de tuin van de
abdij. Vooruitgeschoven verdedigingswerk uit de tijd van de Diadoken en de Merovingers op het voorplein van de Sint-Pieter-en-Pauluskerk. Zij
was lange tijd een parochiekerk en behoort nu tot een van de oudste heiligdommen van het land. Brochure verkrijgbaar.
• Beach Volleybal en trampoline op het meer bij de jeugdherberg.

EPPELDORF / STEGEN



• Het Europese pad Amsterdam-Nice (E2) loopt door de gemeente.
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www.medernach.info
Best of Wandern Testcenter - Mullerthal
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• Beach Volleyball + Pétanque

ROSPORT / GIRSTERKLAUS



www.rosport-tourism.lu

• Mullerthal Trail, Route 1.
• Naturwanderpark Delux.
• Lokale rondwandelingen langs de rivier Sûre en rotsformaties.
• Fietspad PC3 langs de rivier Sûre.
• Bed & Bike en klimmuur op de Camping du Barrage.
• Meer van de Sûre. Waterski en Stand Up Paddling.
• Ritten met een "bananenboot" op de Sûre. Van 1.5 tot 31.7 dagelijks van 18 tot 20 uur. Tel. +352 691 46 25 98.
• Rent a bike Mëllerdall.

SHOPPING

JUNGLINSTER

BEAUFORT 

www.visitbeaufort.lu

• Specialiteiten van het kasteel: "Framboise des bois" , "Cassero de Beaufort" (cassislikeur) en "Vieille Prune".

BECH



www.bech.lu

• Microbrouwerij met "Bier van Echternach" bij het Becher Gare.

BERDORF



www.visitberdorf.lu

• Door zijn superieure kwaliteit en de rijkdom van het gamma, is de "Berdorf kaas" al geruime tijd een toonaangevend streekproduct. Kaasmakerij in Berdorf. Tel. +352 79 03 78 • www.berdorfer.lu

BORN - MOERSDORF





www.visitechternach.lu

• Moulin de Dieschbourg. Verkoop van regionale producten • www.moulin-dieschbourg.lu

EPPELDORF / STEGEN

www.junglinster.lu

• Centre Laangwiss • www.langwies.lu

MEDERNACH



www.medernach.info

• "Week-end luxembourgeois". Verkoop van streekproducten (eerste week-end september) • www.medernach.info

ROSPORT / GIRSTERKLAUS



www.rosport-tourism.lu

• "Sources Rosport S.A.", enige natuurlijke mineraalwaterbron van het land. Voor groepen op afspraak. Tel. +352 40 84 03-1 • www.
rosport.com
• "Tudorsgeeschter" likeuren• www.tudorsgeeschter.lu

www.mompach.lu

• Ramborn Cider. Tel. +352 26 72 92 04 • www.ramborn.com

ECHTERNACH





www.medernach.info

• Lokale Producten "Eppelpress" • www.eppelpress.lu

HINKEL 
• Kulturhaff Millermoler. Verkoop van regionale producten • www.kulturhaffmillermoler.lu

COME
VISIT

CIDER RONDLEIDING
& PROEVERIJ
Ontdek de Luxemburgse traditie van het cider
maken! De “cidery” heeft in dit land een lange
geschiedenis en gaat minstens terug tot de
Romeinen. Ontdek onze oude kelders en de
mooie gerestaureerde schuur die opnieuw
gevuld zijn met appel- en perencider. De
vruchten worden uitsluitend in de boomgaarden
in de buurt geoogst en ter plaatse geperst.

© Laurent Jacquemart / Hiking in Luxembourg

35 minuten van de stad Luxemburg

Girsterklaus
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€10 /persoon - woensdag tot zondag
14:00-18:00 of op afspraak
23, Duerfstrooss, L-6660 Born, LU
+352 26 72 92 04 | info@ramborn.com
Ramborn Born

ramborn.com/visit
71

FAMILY & KIDS
BEAUFORT 

www.visitbeaufort.lu

• Overdekte speeltuin en bowlingbaan in het nieuwe hostel in Beaufort. Informatie & reservatie (bowlingbaan), Tel. +352 26 27 66 300,
beaufort@youthhostels.lu
• Ijsbaan
• Openluchtzwembad

BECH



www.bech.lu

• Becher Minibike, mountainbike route voor kinderen (1,6 km)
• Kinderwandelpad "In de voetsporen van Charly" (5,5 km).
• Speelplaats bij het Becher Gare.
• Bos Bowling bij het Becher Gare.

BERDORF



www.visitberdorf.lu

• "Geocaching" voor kinderen en teenagers tot 15 jaaren. GPS verhuur op aanvraag. Tel. +352 79 06 43 • www.geocaching.lu
• Speeltuin bij de camping Martbusch

ECHTERNACH



www.visitechternach.lu

• Indoor klimmuur • www.youthhostels.lu
• Speeltuin aan de Romeinse Villa aan het meer.
• Vital pad met spelen aan het meer.
•"Bike Park Echternach" naast het meer (5.000 m2): dirtliners, pumptrack, 4 jumping tables, kidstrack, ...
•"Skate Park Echternach" in het gemeentepark (800 m2): bank-table, rail, grind bank pyramide, bowl corner met spine ramp en quarter pipe.

MEDERNACH



www.medernach.info

• Motorik park, Camping Auf Kengert • www.barfussweg.lu
• Blotevoetenpad. Van 1.5 tot 30.9 van 9 tot 20 uur. Camping Auf Kengert • www.barfussweg.lu

ROSPORT / GIRSTERKLAUS



www.rosport-tourism.lu

• Mooie speeltuin naast de rivier Sûre.
• Klimmen. Camping du Barrage.
• Openlucht zwembad Camping du Barrage.
• Beach Volleybal Camping du Barrage.
• Wandelpad voor kinderen: het pictogram van de Witte Dame volgen, de Kimmmfrächen. Rondweg R 7, 3,5 km lange

Accueil personnalisé et chaleureux, restauration
faite maison à base de produits locaux et de saison :
avec Logis, vivez l’expérience du meilleur de l’hôtellerie
de charme, authentique et ancrée dans nos régions.
Adhérez au programme de ﬁdélité O’Logis.
Gratuit, il vous fait bénéﬁcier de nombreuses réductions
et d’offres exclusives auprès de 30�000 partenaires
(beauté, loisirs, etc.).

logishotels.com
Romeinse Villa Echternach
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DE MOEZEL
De Moezel rivier is de hoofdrivier van
Luxemburg. Ze stroomt over 42 kilometer
door het land en vormt de natuurlijke
grens met Duitsland. De Moezel ontleent
haar naam aan de allermooiste vallei van
Luxemburg, bekend om hun wijnkelders,
hun charmehotels en hun middeleeuwse
dorpjes. "D’Musel", zoals haar inwoners
het liefdevol zeggen, is ook een regio
van tradities zoals de ruiterstoet van
Remich of het Druiwen- en Wijnfeest in
Grevenmacher.
LUXEMBURGSE MOEZELWIJNEN EN
CRÉMANTS

Biodiverosum Remerschen

De vallei van de Moezel in Luxemburg is bekend
om haar steile en hellende wijngaarden. Ze is de
bakermat van de grote Luxemburgse wijnen,
hoofdzakelijk de witte druif zoals Riesling,
Auxerrois of Pinot Gris. Het achterland van de
Moezel herbergt grote boomplantages die dienen
voor de productie van verse sappen, likeuren en
schnaps. Themawandelingen, zoals de wijnroute,
zijn speciaal gemaakt om deze regio te ontdekken.
ACTIEVE VAKANTIE IN DE REGIO
MOEZEL
Hoewel het een gerenommeerde culinaire attractie
is, trekt de Moezel regio eveneens liefhebbers
van watersporten, fietsers en wandelaars aan.
Zwemmen, waterskiën of thermale kuren zijn
maar enkele van de activiteiten die je rond de
Moezel rivier kan doen. Dankzij de overvloedige
waterlopen worden er tal van kleine rondvaarten
op de Moezel georganiseerd.
SCHENGENAKKOORD
EEN BEETJE GESCHIEDENIS

Moezel boottochten

Het Schengenakkoord zag orsprongelijk voor
in de afschaffing van alle grenscontroles tussen
de 5 Europese landen die gekend staan onder
de naam Schengengebied. Het Europees
Schengenmuseum vertelt over de oorsprong en
de invloed van dit akkoord op de 26 landen die er
momenteel deel van uitmaken.

Het was in de Luxemburgse Moezel, of meer
precies in het wijndorpje Schengen, dat in juni
1985 één van de meest belangrijkste akkoorden
in de Europese geschiedenis werd ondertekend.

Moezel

OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
RÉGION MOSELLE LUXEMBOURGEOISE

Moezel
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52, route du Vin, L-5405 Bech-Kleinmacher
Tel. +352 26 74 78 74
Fax +352 26 74 78 94
info@visitmoselle.lu
www.visitmoselle.lu
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OP EEN BLIK

NIET TE MISSEN

DE MOEZEL

DE MOEZEL

De wijnroute
Het verbouwen van wijnstokken in de vallei van de Moezel dankt het Groothertogdom aan de
Romeinen. De wijngaarden van de Moezel strekken zich van Schengen in het zuiden tot Wasserbillig in
het noorden van de regio, goed 42 km lang en 300 tot 400 meter breed.
Langs de "Wäistrooss" of de "Route du Vin" kunt u zich prettig en leerrijk vermaken tijdens de
bezoeken aan pittoreske wijndorpen, degustaties in verschillende kelders en wijndomeinen, wijnfeesten,
wandelingen doorheen de wijngaarden, bezoeken aan het Wijnmuseum "A Possen" in BechKleinmacher.

Wasserbillig

Manternach

Mertert

www.visitmoselle.lu

Betzdorf

Onthaalcentrum "Centre Européen"

GREVENMACHER
Roodt/Syre

Ahn

Flaxweiler

Mensdorf

p 45

Bech-Kleinmacher p 78
Betzdorf
Ahn

Wormeldange

EHNEN

Stadtbredimus
Bous

Dalheim

REMICH
Bech-Kleinmacher
Wellenstein
Schwebsange

MONDORF-LES-BAINS

Wintrange

REMERSCHEN
SCHENGEN

p 82 p 84

Bous

p 86

p 84

Het onthaalcentrum "Centre Européen" huisvest van de "Musée Européen Schengen" (Europes
Museum), die informatie verstrekt over de activiteiten van de Europese Unie en het Schengenakkoord.
Gratis toegang. Tegenover het "Centre Européen" bevindt zich het toeristische informatiekantoor
"Ponton". Geopend van maandag tot zondag en feestdagen van 10 tot 18 uur (april - oktober) / 10 tot
17 uur (november - maart).
Rondleidingen voor groepen op aanvraag.
Schengen asbl
6 rue Robert Goebbels, L-5444 Schengen
Tel. +352 26 66 58 10 / +352 23 60 93 11 (TI Ponton)
www.visitschengen.lu

Dalheim

p 78

p 84

Ehnen

p 78

p 84

Boottochten

Flaxweiler

p 78

p 84

Grevenmacher: Aanlegsteiger van het schip "M.S. Princesse Marie-Astrid". Lijndienst tussen Schengen
en Wasserbillig, naar Duitsland en thematochten van Pasen tot oktober.

Grevenmacher

p 78 p 80 p 83 p 84 p 86 p 86

Manternach

p 78 p 80

Mensdorf
Mertert

p 79 p 80

Mondorf-les-Bains p 79

Navitours, B.P. 47, L-5501 Remich. Tel. +352 75 84 89 • www.navitours.lu
p 84
p 83 p 84

p 86

Remerschen

p 79 p 81

p 85 p 86

Remich

p 80 p 81

p 85 p 86 p 87

Roodt/Syre
Schengen

p 80 p 82

p 85

Schwebsange

p 80 p 82

p 85

Wellenstein

p 85 p 86

Wintrange
Wormeldange

p 85

p 87

De tropische tuin met zijn honderden exotische vlinders nodigt uit tot wandelingen over een oppervlakte
van meer dan 600 m2.
Dagelijks van 01.4 tot 31.10 van 9.30 tot 17 uur.
Brasserie en shop het heel jaar van 9.30 tot 17 uur.
Route de Trèves, L-6793 Grevenmacher
Tel. +352 75 85 39
www.papillons.lu

p 82
p 80

Bad infrastructuur, die wordt gevoed door sterk gemineraliseerd thermaal bronwater verwarmd tot 36°C,
massages, modderdekens en baden, fitnesspaviljoen, saunapaviljoen, thermal- en conferentiehotel
****superior. Enig kuuroord in het Groothertogdommen.

Vlindertuin

p 85
p 82

Mondorf Domaine Thermal

Mondorf Domaine Thermal
avenue des Bains, B.P. 52, L-5601 Mondorf-les-Bains
Tel. +352 23 66 66 66
www.mondorf.lu

p 85

Wasserbillig

Entente Touristique de la Moselle Luxembourgeoise
10 route du Vin, B.P. 33, L-6701 Grevenmacher. Tel. +352 75 82 75 • www.marie-astrid.lu
Remich: Aanlegsteiger van de "River Diva", "Roude Léiw" en "Muselschëff" schepen van Navitours.
Dagelijks tochtjes van maart tot eind oktober van 11 tot 17 uur (voor groepen tot eind december).
Rondvaart ongeveer 1 uur, sluisvaarten 3 uur en thematochten.

p 84

p 80

Stadtbredimus
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p 52

p 83 p 86 p 86
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Museum "A Possen" Bech-Kleinmacher

Een nieuwheid in de in de regio stelt dat sinds juni
2018 ontstaande product "Psst - Lauschtouren im
Miselerland" uit het LEADER-PROJECT voor. Het
gaat hierbij om een audioguide in vorm van smartphoneapp waar bezoekers de mogelijkheid hebben op
interactieve en participatieve manier de attracties in
de regio te beleven. Door het inschakelen van de GPS
worden de verschillende points of interest opgeroepen
en de bezoeker ontvangt informatie en anekdotes in 4
talen; Luxemburgs, Duits, Frans en Engels. Uittreksels
van regionale acteurs uit het toerisme sector zoals
rondleiders, wijnboeren, schippers en vele andere geven
de opnames een authentieke tint.

Kulturhuef Grevenmacher

KUNST
& CULTUUR
BECH-KLEINMACHER



www.siw.lu

• Folklore- en wijnmuseum "A Possen" in 2 oude wijnbouwershuizen (1200 m2 expositieoppervlakte). Gesloten in januari en februari. Geopend
van Pasen tot 31 oktober elke dag behalve maandag 11 - 18 uur. Tijdens het winterseizoen vrijdag, zaterdag en zondag 11 -17 uur. 2 Keeseschgässel,
L-5405 Bech-Kleinmacher. Tel. +352 23 69 73 53 • www.musee-possen.lu
• Archeologische vindplaats, graftombe • www.strasse-der-roemer.eu

DALHEIM

EEN OPEN OOR VOOR DE REGIO !



De audioguide schikt zich ideaal voor bezoekers die
de regio zelf willen ontdekken. Naast de „Miseler
Schëffstour", die men op de 3 schepen van Navitours zoals ook op de M.S. Princesse Marie-Astrid
kan luisteren, bestaan er nog drie andere audio tours in het dorp Dahlheim en in de steden Remich,
Manternach, Mondorf en Grevenmacher.
Download de "LAUSCHTOUR-APP" op:

www.dalheim.lu

• Romeins theater • www.ricciacus.lu • www.strasse-der-roemer.eu
• Lauschtour audioguide:: "Miseler landtocht: De Romeinen in Dahlheim" • www.visitmoselle.lu

EHNEN



Vliegtuigmuseum Mondorf-les-bains

www.wormeldange.lu

• Het voormalige wijnmaker huis uit het 18de en 19de eeuw is een informatiepunt (open) en een museums ruimte (op het ogenblik
gesloten door renovatie) die het toekomstige Centre Mosellan zal herbergen; een internationaal centrum voor oenotoerisme: een ontdekingsplek van de Luxemburgse moezel voor het grote publiek (zijn landschap, zijn wijncultuur en zijn wijnen) en een ontmoetings- en
uitwisselingsplek tussen deskundigen van de wijnbouw sector. 115 route du Vin, L-5416 Ehnen. Tel. +352 76 00 26 • www.museevin.lu
• Historische wandeling. Folders beschikkbar bij het toeristische informatiekantoor Musée du Vin / Centre Mosellan. Rondleidingen op verzoek
bij ORT Région Moselle luxembourgeoise.• www.visitmoselle.lu

FLAXWEILER



www.flaxweiler.lu

• Tumulus "Tonn". Opgravingen hebben een achthoekige zandstenen grafkamer aan het licht gebracht die verscholen lag onder een aanzienlijke
aanaardingslaag; via een lange gang verbonden met de buitenwereld. Nabij de A1, vrije toegang • www.strasse-der-roemer.eu

GREVENMACHER



www.grevenmacher-tourist.lu • www.grevenmacher.lu

• Het "Kulturhuef", oud slachthuis herbergt het "Luxemburgse Drukkerijmuseum en speelkaartenmuseum", alsook de "Kulturhuef bioscoop"
(voorzien met 78 zitplaatsen en 2 rolstoelgeschikte zitplaatsen) en het "Kulturhuef bistro ". De tentoonstellingen van het museum zijn dagelijks
geopend, behalve maandags, van 14 tot 18 uur. Begeleid bezoek op afspraak. Gratis toegang. Kulturhuef, 54 rue de Treves, L-6793 Grevenmacher. Tel. +352 26 74 64-1 www.kulturhuef.lu
• Archeologische vindplaats op de Potaschberg. Fundamenten van een groot grafmonument (2de eeuw na Chr) • www.strasse-der-roemer.eu
• Lauschtour audioguide:: "Miseler landtocht: Grevenmacher" • www.visitmoselle.lu
• Historisch en cultureel wandeling door het oude stadsdeel met smalle straatjes en ruïnes van de middeleeuwse vestingen. Historisch belfort
(13de eeuw). Ontdekkingspad van natuur en wijnbouw "Kelsbaach" (3-4 uur). Rondleidingen op verzoek bij ORT Région Moselle luxembourgeoise • www.visitmoselle.lu

MANTERNACH



www.manternach.lu

• Het natuurbeschermingscentrum "A Wiewesch" informeert over traditionele landelijke ambachten (bewerking van de aarde, melken, bosontginning, wijnbouw, ...) en over de natuurlijke milieus (3-dimensionale maquette). Geopend maandag tot vrijdag van 8 tot 12 en van 13 tot 17
uur. 12 Syrdallstrooss, L-6850 Manternach. Tel. +352 26 71 67-1 • www.nature.lu
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Grevenmacher

MERTERT



www.mertert.lu

• Archeologische vindplaats. Resten van een Gallo-Romeinse begraafplaats in het "Weiler" bos tussen Mertert en Lellig • www.strasse-der-roemer.eu

MONDORF-LES-BAINS



www.visitmondorf.lu • www.mondorf-les-bains.lu

• Het vliegtuigmuseum (Fligermusée) bevindt zich in het park van het thermalbad Mondorf en herbergt vliegtuigdelen, modellen en accessoires uit de nationale vluchtpioniertijd. Een op 15 borden chronologisch voorgestelde fototentoonstelling verschaft indruk van de geschiedenis
van de luchtvaart in Luxemburg uit de jaren 1910 tot nu. Geopend woensdag tot zondag van 14 tot 18 uur. BP 52, avenue des Bains, L-5601
Mondorf-les-Bains. Tel. +352: 23 66 66 66 • www.fligermusee.lu

REMERSCHEN



www.visitschengen.lu • www.schengen.lu

• Archeologische site van het grafmonument "op Mecheren" • www.strasse-der-roemer.eu
• VALENTINY foundation - contains a part of François Valentiny’s architectural and artistic creations. Dinsdag tot zondag van 14 tot 18 uur,
maandag gesloten. 34, route du Vin, L-5441 Remerschen, Tel. +352 / 23 60 70 1 • www.valentiny-foundation.com
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REMICH



www.visitremich.lu • www.remich.lu

M.S. Princesse Marie-Astrid

• Lauschtour audioguide:: "Miseler landtocht: Remich" • www.visitmoselle.lu

SCHENGEN



www.visitschengen.lu • www.schengen.lu

• Het onthaalcentrum "Centre Européen" huisvest de "Musée Européen Schengen" (Europes Museum), die informatie verstrekt over de activiteiten van de Europese Unie en het Schengenakkoord. Tegenover het "Centre Européen" bevindt zich het toeristische informatiekantoor. Van
maandag tot en met zondag en feestdagen vanaf 10 tot 17 uur (november tot maart) en vanaf 10 tot 18 uur (tussen april en ktober), gesloten
vanaf 24.12 tot 01.01. Rondleidingen voor groepen op aanvraag. Schengen asbl, 6 rue Robert Goebbels, L-5444 Schengen. Tel. +352 26 66 58 10 •
www.visitschengen.lu
• Monument "Accords de Schengen" op de Esplanade.
• "Colonnes des Nations" op de andere kant van de "Centre Européen".

SCHWEBSANGE



www.schengen.lu

• Archeologische vindplaats, sarcofaag • www.strasse-der-roemer.eu

REMERSCHEN



www.visitschengen.lu • www.schengen.lu

• Baggerweiher - Recreatiegebied in Remerschen (130 ha) De plaats biedt met zijn meer en het grote weiland de perfecte koeling bij
warme temperaturen; uitgebreid kinderbad en waterspel (€ 2,00 / 20 minuten); 3 beachvolleybalvelden zijn gratis beschikbaar. Dagelijks geopend van mei tot midden september van 09.00-18.00 uur.
• Natuurreservaat "Haff Réimech", veelsoortig wetland van Luxemburg met twee natuurontdekkingspaden en meerdere uitkijkhutten.
• Natuurbeschermingscentrum Biodiversum - unieke architectuur in een natuurparadijs met interactieve tentoonstellingen op twee verdiepingen
Geopend dinsdag tot zondag van 10 tot 18 uur vanaf 1.04. tot 31.10 en van 10 tot 17 uur vanaf 1.11. tot 31.03. Gratis toegang. Rondleidinge op
aanvraag. Bréicherwee 5, L-5441 Remerschen Tel. +352 23 60 90 6161 • www.nature.lu

REMICH



www.visitremich.lu • www.remich.lu

• Aanlegsteiger van de "River Diva", "Roude Léiw" und "Muselschëff" schepen van Navitours. Dagelijks tochtjes van maart tot eind oktober
van 11 tot 17 uur. Rondvaart ongeveer 1 uur, sluisvaarten 3 uur en thematochten. Navitours, B.P. 47, L-5501 Remich. Tel. +352 75 84 89 •
www.navitours.lu
Wandelen ontdekkingen

Baggerweier Remerschen

WORMELDANGE



www.wormeldange.lu

• St. Donatus kapel op de "Koeppchen" in Wormeldange.

NATUUR
& TOCHTEN
AHN



• "Wijn en natuur pad Palmberg" 9 km. Vertrek: Cultureel centrum • www.visitmoselle.lu

GREVENMACHER



www.grevenmacher-tourist.lu • www.grevenmacher.lu

• Aanlegsteiger van het schip "M.S. Princesse Marie- Astrid". Lijndienst tussen Schengen en Wasserbillig, naar Duitsland en thematochten. van
Pasen tot september. Entente Touristique de la Moselle Luxembourgeoise, 10 route du Vin, B.P. 33, L-6701 Grevenmacher. Tel. +352 75 82 75 •
www.marie-astrid.lu

MANTERNACH



www.manternach.lu

• Premium wandelpad „Manternacher Fiels" (9,6 km) Vertrek: 11, am Burfelt • www.visitmoselle.lu
• Natuurreservaat "Manternacher Fiels" (132 ha) langs de vallei van de Syre met talloze didactische wandelpaden.

MENSDORF



www.betzdorf.lu

• "Brill" is een renaturatiezone in Mensdorf, een vogelbeschermingszone met een didactisch parcours en een observatietoren.

MERTERT



• Haven van de Moezel tussen Grevenmacher en Mertert. Rondleidingen • www.portmertert.lu

80

www.mertert.lu
"Koeppchen" Wormeldange
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Haven Schwebsange

Remich

"Esplanade" Remich

• Aanlegplaats van het M.S. Princesse Marie-Astrid cruiseschip • www.marie-astrid.lu

• Panoramische Uitstappen
• Sluisdoorgangen
• Lunchcruise
• Thema-avonden
• Huren van de Boot

• Wandelpad "Heedbaach Tour" • www.visitmoselle.lu

SCHENGEN



www.visitschengen.lu • www.schengen.lu

• Natuurreservaat "Strombierg" met ontdekkingswandeling.
• Natuurreservaat "Grouf" met leerpad.
• Premium wandelpad "Schengen zonder grenzen" (7,7km). Vertrek: Musée Européen • www.visitmoselle.lu • www.schengen-tourist.lu
• Aanlegsteiger van de boottochten • www.navitours.lu • www.marie-astrid.lu

SCHWEBSANGE



Restauration : Gastronomische & Internat. Keuken | Banketten en Recepties : 1000 pax

www.schengen.lu

• Mediterraan tuin • www.mediterraner-garten.lu

s.à r.l.

• Haven voor plezierboten • www.camping-port.lu

WASSERBILLIG





GREVENMACHER



ANZ_ONT_08_17.indd 4

www.visitschengen.lu • www.schengen.lu

• Natuurreservaat "Kuebendällchen" met educativeve doeleinden

info@navitours.lu
www.navitours.lu

08.08.17 23:06
www.grevenmacher-tourist.lu • www.grevenmacher.lu

• Druiven- en wijnfeest van 6 – 8 september met feestelijkheden rond de bekroning van de wijnkoningin. Zaterdag vuurwerk. Tel.:
+352 75 03 11 23 • www.cfg.events

MONDORF-LES-BAINS



www.visitmondorf.lu • www.mondorf-les-bains.lu

• "CASINO 2OOO" speelcasino. Dagelijks geopend. Rue Flammang, L-5618 Mondorf-les-Bains. Tel. +352 23 61 12 13 •
www.casino2000.lu

UITGAAN
BETZDORF

Tel : 00352 75 84 89
Fax : 00352 75 04 59
GSM : 00352 621 130 054

www.lux-trier.info • www.mertert.lu

• Aanlegsteiger van de plezierboten. Veerpont die Wasserbillig met de Duitse oever verbindt • www.marie-astrid.lu

WINTRANGE

Quai de la Moselle
B.P. 47
L-5501 Remich



• Festival "Musek am Syrdall" (maart-mei, klassieke muziek en jazz).

www.betzdorf.lu

Casino & Jackpots (automatenzaal vanaf 10 uur toegankelijk, speelzaal vanaf 19 uur toegankelijk). Restaurant "Les Roses" (van donderdag
tot maandag van 18.30 tot 22.30, vrijdag en zaterdag tot 0.00). Buffet-restaurant "Le Manège" (dagelijks ‘s avonds geopend). Restaurant
"Purple Lounge", Hotel ****superior met 31 kamers en suites. "CHAPITO", groot vergaderzaal voor 2.100 staande personnen en 1.000
zittende personen.Tel. +352 26 678 236 • www.casino2000.lu

WORMELDANGE



www.wormeldange.lu

• Wijnfeest "Riesling Open" (13 tot 15 september) in Ahn, Ehnen, Machtum en Wormeldange. Kroning van de Riesling koningin •
www.rieslingopen.com

MOEZEL REGIO



www.visitmoselle.lu

• "Wine Taste Enjoy" le dimanche et lundi de Pentecôte (9 & 10 juin 2019) Week-end portes ouvertes auprès des vignerons avec dégustations
de vins & Crémants, animation musicale, expositions d'art, balades en calèche et randonnées guidées. • www.visitmoselle.lu
- "Wine Taste Enjoy" op pinksterzondag en maandag (9 & 10 juni 2019) Weekend van de open wijkelders bij de talrijke wijnboeren en wijkelder
met wijn en crémantproeverijen, muzikaal vermaak, kunst tentoonstellingen, koetstochten en begeleide wandelingen. • www.visitmoselle.lu

SPORT & VRIJE TIJD
BETZDORF
M.S. Princesse Marie-Astrid Schengen
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www.betzdorf.lu

• Net van wandelwegen "Betzder Panorama Tour" • www.visitmoselle.lu
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BOUS



www.bous.lu

• "Gipspad". Wandeling met infoborden (+- 2 uur). Rondleiding op verzoek bij ORT Région Moselle luxembourgeoise • www.visitmoselle.lu

DALHEIM



www.dalheim.lu

• Mountainbike route (23 km) • www.visitmoselle.lu

EHNEN



www.wormeldange.lu

• Fietsverhuur RentaBike miselerland bij het Musée du Vin / Centre Mosellan (museum gesloten door werkzaamheden) • www.rentabike-miselerland.lu

FLAXWEILER



www.flaxweiler.lu

• Rondwandeling Flaxweiler (13,1km) • www.visitmoselle.lu

GREVENMACHER



www.grevenmacher-tourist.lu • www.grevenmacher.lu

• Verwarmd openlucht zwembad. Half mei tot begin september. Tel. +352 75 82 14-20.
• Mountainbike route (15 km) • www.visitmoselle.lu
• RentaBike miselerland fietsverhuurplaats op de camping "Route du Vin" • www.rentabike-miselerland.lu

MANTERNACH



www.manternach.lu

• Mountainbike route (17,5 km) • www.visitmoselle.lu

MERTERT



www.mertert.lu

• Dr. Pierre Moes pad (plaatselijke flora en fauna, watermolens) van 10 km. Bewegwijzering vanaf de weg Mertert-Manternach.
Mondorf Domaine Thermal
"Colonnes des Nations" Schengen

REMERSCHEN



www.visitschengen.lu • www.schengen.lu

• Fietsverhuurplaats RentaBike miselerland in de jeugdherberg • www.rentabike-miselerland.lu

REMICH



www.visitremich.lu • www.remich.lu

• Verwarmd openluchtbad. Tel. +352 23 69 81 11.
• Fietsverhuurplaats RentaBike miselerland Gare Routière • www,rentabike-miselerland.lu
• Lokale rondwandelingen • www.visitremich.lu

ROODT/SYRE



www.betzdorf.lu

• Nieuwe fietsverhuurplaats RentaBike miselerland "Beim Lis - Duerfbuttek an Duerftreff" • www.rentabike-miselerland.lu.

SCHENGEN



www.visitschengen.lu • www.schengen.lu

• Fietsverhuurplaats RentaBike miselerland in het informatiekantoor • www.rentabike-miselerland.lu

SCHWEBSANGE



www.schengen.lu

• Fietsverhuurplaats RentaBike Miselerland op Camping du Port • www.rentabike-miselerland.lu

STADTBREDIMUS

www.stadtbredimus.lu

• Mountainbike route Greiveldange (22 km) • www.visitmoselle.lu

"IRONMAN 70.3"

WASSERBILLIG
• RentaBike miselerland bij het Camping du Parc • www.rentabike-miselerland.lu





www.lux-trier.info • www.mertert.lu

• Fietsverhuurplaats RentaBike miselerland op Camping "Schützwiese" & informatiekantoor "Deutsch-Luxemburgische TouristInformation" • www.rentabike-miselerland.lu

• Lokale rondwandelingen • www.visitmoselle.lu

MONDORF-LES-BAINS



www.visitmondorf.lu • www.mondorf-les-bains.lu

• Bad infrastructuur, die wordt gevoed door sterk gemineraliseerd thermaal bronwater verwarmd tot 36°C, massages, modderdekens en baden,
fitnesspaviljoen, saunapaviljoen, thermal- en conferentiehotel Mondorf Parc Hotel ****superior met 108 kamers en suites. Mondorf Domaine
Thermal, avenue des Bains, B.P. 52, L-5601 Mondorf-les-Bains. Tel. +352 23 66 66 66 • www.mondorf.lu

• Lokale rondwandelingen

WELLENSTEIN



www.siw.lu

• "Crémant wandeling" van 4,7 km. Vertrek naar de kerk • www.visitmoselle.lu

• Fietsverhuurplaats bij de du Syndicat d'Initiative et du Tourisme • www.visitmondorf.lu
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WORMELDANGE



www.wormeldange.lu

100% Lëtzebuerg Grevenmacher

Aquarium Wasserbillig

• Overdekt zwembad in Dreiborn. Tel. +352 76 06 03-220.
• Mountainbike route (25 km) • www.visitmoselle.lu
• Lokale rondwandelingen

SHOPPING
GREVENMACHER



www.grevenmacher-tourist.lu • www.grevenmacher.lu

• Bernard-Massard schuimwijnkelders (bereid volgens de klassieke methode). Dagelijks, behalve op maandag, van 1.4 tot 31.10 van 10
tot 18 uur. Toegangsprijzen inclusief proeven van schuimwijn of druivensap. 8 rue du Pont, L-6694 Grevenmacher. Tel. +352 75 05 45-1
www.bernard-massard.lu
• Domaines Vinsmoselle - Caves Coopératives des Vignerons. Het team van Domaines Vinsmoselle ontvangt u van maandag tot zaterdag in
de vinotheek. Wijnproeverijen, geschenkartikelen, advies en verkoop van wijnen en crémants. 12, rue des Caves L- 6718 Grevenmacher.
Tel: +352 75 01 75 • www.vinsmoselle.lu
• 100% Lëtzebuerg (Streekproducten, wijn & Crémant), 23 rte de Trèves, 6793 Grevenmacher. Tel. 26 72 95 45 • www.genoss.lu

REMERSCHEN



Vlindertuin Grevenmacher

www.visitschengen.lu • www.schengen.lu

• Domaines Vinsmoselle - Caves du Sud. Het team van Domaines Vinsmoselle ontvangt u van dinsdag tot zondag in zijn originele wijnbar.
In de zomer kunt u de wijnen van de moezel en een lichte maaltijd op het zonnige sonnigen terras genieten. De vinotheek biedt ook proeverijen, geschenkartikelen, advies en verkoop van wijnen en crémants aan. 32, Route du Vin L-5440 Remerschen. Tel: +352 23 66 48 26 •
www.vinsmoselle.lu

REMICH



www.visitremich.lu • www.remich.lu

• St Martin wijnkelders. Onderaardse galerijen. Medio mei tot medi december 10 uur tot 11.30 uur en vanaf 13.30 tot 17.30 uur ook in het weekend
en op feestdagen behalve op maandag (hele dag) en dinsdagochtend. Bezoek op aanvraag. Wijn en schuimwijn ("crémant", bereid volgens
de klassieke methode) proeven en restaurant in het paviljoen. Gratis proeven van een glasje schuimwijn of druivensap inbegrepen. 53 route de
Stadtbredimus, L-5570 Remich. Tel. +352 23 69 97 74 • www.cavesstmartin.lu

WELLENSTEIN



www.siw.lu

• Domaines Vinsmoselle - Caves Coopératives des Vignerons. Die van 1930 heden grootste productieplaats van de Domaines Vinsmoselle en het groothertogdom bieden rondleidingen op aanvraag aan, bij die u de geheimen van de Luxemburgs wijnen kunt ontdekken.
De vinotheek biedt ook van maandag tot zaterdag proeverijen, geschenkartikelen, advies en verkoop van wijnen en crémants aan. 37, rue
des Caves, Wellenstein. Tel: +352 26 66 14 40 • www.vinsmoselle.lu

WORMELDANGE



www.wormeldange.lu

• De Crémant- wijnmakerij POLL-FABAIRE is de geboorteplaats van de eerste Luxemburgse Crémant. Zij biedt rondleidingen op aanvraag,
maar ook proeverijen, geschenkartikelen, advies en verkoop van wijnen en crémants. De wijnbar biedt ook een terras in de wijnbergen voor
een lokale snack. De kelder is dagelijks geopend. "Thé dansant" iedere zondag vanaf 16 uur. 115, rte du Vin, Wormeldange Tel: +352 768211 •
www.pollfabaire.lu

FAMILY & KIDS
BETZDORF



REMICH

• Mini-golf. Dagelijks van Pasen tot eind october van 11 tot 20 uur. Esplanade. Tel. +352 23 66 93 63.

WASSERBILLIG

www.lux-trier.info • www.mertert.lu

De Vinotheken van
Onze Vinotheken zijn zeker een bezoekje waard : Kom daarom eens langs in onze Vinotheken, gelegen langs de Moezel alsook in Luxemburg-Stad,
en neem er rustig de tijd om ons assortiment Luxemburgse Crémants en wijnen te ontdekken.

www.grevenmacher-tourist.lu • www.grevenmacher.lu

• Vlindertuin. Route de Trèves, L-6793 Grevenmacher. Tel. +352 75 85 39 • www.papillons.lu

MONDORF-LES-BAINS



• Aquarium (90.000 liter) met zoetwatervissen. Dagelijks van Pasen tot 31.10 van 10 tot 18 uur. Van 1.11 tot Pasen van vrijdag tot zondag van 10
tot 17 uur. In januari en februari gesloten. Geleide bezichtiging op aanvraag. Promenade de la Sûre, L-6645 Wasserbillig. Tel. +352 26 74 02 37
• aquarium.wasserbillig.lu

www.betzdorf.lu



www.visitremich.lu • www.remich.lu

• Minicar-baan. Dagelijks van Pasen tot eind october van 11 tot 20 uur. Esplanade. Tel. +352 23 66 93 63.

• Dierenpark. Dinsdag en donderdag van 14 tot 16 uur. Institut St Joseph, 2 rue de Wecker, L-6832 Betzdorf. Tel. +352 71 93 19-1.

GREVENMACHER





www.visitmondorf.lu • www.mondorf-les-bains.lu

• Easy Golf Mondorf. Elke middag, behalve op maandag, van april tot oktober, 14 tot 18 uur • www.visitmondorf.lu

REMERSCHEN

WELLENSTEIN

WORMELDANGE

GREVENMACHER

LUXEMBOURG

Bezoek

Wijnkelders van het Zuiden Remerschen
32, route du Vin
L-5440 Remerschen
Tel.: 23 66 48 26

Wijnkelders van Wellenstein
37, rue des Caves
L-5471 Wellenstein
Tel.: 26 66 14 40

Wijnkelders Crémants POLL-FABAIRE
115, route du Vin
L-5481 Wormeldange
Tel.: 76 82 11

Wijnkelders van Grevenmacher
12, rue des Caves
L-6718 Grevenmacher
Tel.: 75 01 75

Vinocity
330, rue du Rollingergrund
L-2441 Luxembourg
Tel.: 26 26 23 40

Degustaties
Verkoop
Gastronomie
Feesten & Recepties

• Waterfietsen. Elke middag, behalve op maandag, van april tot oktober, 14 tot 18 uur • www.visitmondorf.lu
Onze wijnen & Crémants :

www.vinsmoselle.lu

Domaines Vinsmoselle is de grootste producent van wijnen en Crémants in Luxemburg. We beschikken over wijngaarden van Wasserbillig tot Schengen, waardoor de cooperatieve een unieke waaier aan wijnen kan voorstellen.
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LAND VAN DE RODE AARDE
Het Land van de Rode Aarde is een regio van
Luxemburg gelegen in het zuiden van het land.
Zij dankt haar naam aan de felrode kleur van het
ijzer mineraal dat aan de basis lag van het succes
van de ijzer- en staalindustrie van Luxemburg
tijdens het industrieel tijdperk. Vandaag heeft
het oude mijnbekken van het Land van de Rode
Aarde, ook Terres Rouges genoemd, een nieuwe
identiteit dankzij nieuwe technologieën en de
nieuwe functie als center van wetenschappelijk
onderzoek en innovatie aan de luxemburgse
universiteit.
MINETT TOUR

Museum voor Ijzerertsmijnen Rumelange

De wandeling "Minett Tour" verbindt vijf thematische
bezienswaardigheden en toont aan de ouderen en
jongeren het verleden van de Luxemburgse ijzerindustrie
en vertelt hun toekomst. Deze plaatsen zijn uniek en
aantrekkelijk. Het hele jaar over zijn er muziek-festivals,
tentoonstellingen, dans- en toneelvoorstellingen. Dank
deze animaties ontdekt U deze plekjes uit een nieuwe
gezichtshoek.
UNIVERSITAIR CENTRUM
EN COMMERCIËLE STEDEN
Het Land van de Rode Aarde herbergt de belangrijkste
commerciële steden van Luxemburg, waaronder Eschsur-Alzette, Differdange en Dudelange. Deze heel
moderne steden zijn onderling verbonden en vormen
een jong en dynamisch stedelijk complex. Straattheater,
rockfestivals en concertzalen zorgen voor een gevarieerd
cultureel aanbod. De universitaire campus van Luxemburg
is eveneens in Terres Rouges gebouwd worden, meer
precies in Belval. De bekende concertzaal „ Rockhal " in
Belval is een top plaats om beroemde internationale rock
en pop artiesten te ontmoeten.
PARADIJS VOOR KINDEREN
Naast de vele toeristische plaatsen van het oude
mijnbekken, biedt de regio Terres Rouges een hele waaier
aan activiteiten voor kinderen. Krokodillen, slangen,
papegaaien en apen verwachten je in het sprookjespark

Train 1900 Fond-de-Gras
van Bettembourg. Voortgestuwd door een vuurspuwende
locomotief, ontdek je zittend in de knarsende wagons de
oude, ondergrondse mijnen van Rumelange.
REDROCK MOUNTAIN BIKE TRAILS
Mountainbikers kunnen zich volop uitleven op
de RedRock Mountain Bike Trails van 167 km. Dit
bewegwijzerde routenetwerk loopt langs de vroegere
openluchtmijnen en doorheen beschermd natuurgebied
in de sporen van de industriële geschiedenis van
Luxemburg. De Trails kunnen elk afzonderlijk gevolgd
of met elkaar gecombineerd worden, tijdens een
ééndagsuitstap of tochten van meerdere dagen.

Belval

OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME SUD

"Rockhal" Belval
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Tel. + 352 27 54 5991
info@redrock.lu
www.redrock.lu
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OP EEN BLIK

NIET TE MISSEN

LAND VAN DE RODE AARDE

LAND VAN DE RODE AARDE
Sprookjespark "Parc Merveilleux"
De enige Zoo in Luxemburg. Vooral de jongsten halen hier hun hart op aan de talloze avontuurlijke pretpark
attracties ! Het Sprookjesbos en activiteiten als het Minitreintje en de Pony-Express verzekeren dolle pret
voor de allerkleinsten, terwijl de exotische dieren uit 5 continenten de hele familie begeesteren. In alle rust
kunnen bezoekers pelikanen en flamingo’s bewonderen in de parkvijver, de krokodillen, apen en vissen in het
Amazonehuis, of pinguïns uit Zuid-Amerika spotten, flitsend door het water. Het bos biedt stille plekjes om
op adem te komen maar nodigt het jonge volkje net zo goed uit tot een ontdekkingstocht. Zowat overal
wacht immers het avontuur : op verkenning in het Vogeldorp, een stevige klimpartij in het Reuzenspinnenweb,
blind als een mol je weg banen door een donker doolhof, en intussen alles te weten komen over de inheemse
fauna. Van 24 .3 tot 14.10 dagelijks van 9.30 tot 18 uur.
Route de Mondorf / L-3260 Bettembourg. Tel. +352 51 10 48-1 • www.parc-merveilleux.lu

Minett Park – Industrie-, natuur- en "historische treinen"-park
Fond-de-Gras is vanuit Niederkorn toegankelijk met de "Train 1900" en zijn prachtige historische
locomotieven, maar ook met de auto. De site is een openluchtmuseum dat volledig is gewijd aan de
geschiedenis van de Luxemburgse ijzerertswinning die leidde tot, onder meer, de bloei van de spoorwegen.
Historische gebouwen, technische infrastructuur en instructieve borden vertellen over de industriële
activiteiten die zich hier vanaf het einde van de 19e eeuw hebben ontwikkeld. Vanuit Fond-de-Gras kan
men met het mijntreintje "Minièresbunn" vlot tot bij het dorp Lasauvage geraken. De gebouwen van
Fond-de-Gras zijn alleen toegankelijk op zon- en feestdagen van 1.5 tot laatste zondag in september
(behalve op 23.06). Geleide bezoeken het hele jaar op aanvraag.
L-4576 Differdange • Tel. +352 26 50 41-24
www.minettpark.lu

Bascharage
Pétange
Kockelscheuer

Hoogoven A, Belval

Rodange

De hoogoven A mag bezocht worden hetzij door tour of open access. Het kunt ook de trap langs de oude
reaktordruk nemen teneinde het hoogste punt met uitzicht op de site te bereiken. De bovenste verdieping
biedt een spectaculair uitzicht van Belval.

Mondercange

FOND-DE-GRAS

DIFFERDANGE

Peppange

Foetz

Lasauvage

Openingsuren van de hoogoven en de tentoonstelling :

BETTEMBOURG

Woensdag – Vrijdag: 10 tot 19 uur, Zaterdag: 10 tot 18 uur, Zondag: 14 tot 18 uur
(gesloten : 01.11 – 31.03)

Schifflange
Kayl

ESCH-SUR-ALZETTE

Halle des poches à fonte / massenoire (voor de Rockhal)
Rock’n Rolllaan, L – 4361 Esch s/Alzette • Tel. +352 26 8 40 - 1
www.fonds-belval.lu

DUDELANGE

Tétange

Nationale Mijnen Museum, Rumelange

RUMELANGE

De collectie van het Nationale Mijnen Museum omvat gereedschap, machines, werktuigen en
archiefstukken die betrekking hebben op de exploitatie van het ijzererts in Luxemburg.
Het grootste gedeelte van de collectie is in de ondergrondse mijngangen tentoongesteld en getuigt
van meer dan een eeuw technologische evolutie. Dankzij deze spectaculaire presentatie wordt u zich als
bezoeker sterk bewust van de omstandigheden waarin de mijnwerkers werkten.

Bascharage
Belvaux

Dudelange
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Carreau de la mine Walert
Rue de la Bruyère, L-3714 Rumelange
Tel. +352 56 56 88
www.mnm.lu

Tentoonstelling "The Bitter Years" van Edward Steichen
De fotografietentoonstelling is een echte huld aan de documentaire fotografie met meer dan 200
afbeeldingen, samengestelt uit een van de grootste kollekieve fotoprojecten ter wereld: het landelijke
Amerika gedurende de Wereld Crisis wordt hier voorgesteld. De tentoonstelling vind plaats in een oud
watertoren, de uitzonderijke galerij "Waassertuerm", geinstalleerd op een industriebraak in de nabijheid
van de Centre National de l’Audiovisuel (CNA).
1b rue du Centenaire / L-3475 Dudelange.
Tel. +352 52 24 24-1
www.steichencollections.lu
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Expo "The Bitter Years" (CNA) Dudelange

Nationaal verzetsmuseum Esch-sur-Alzette

"Minett Park" Fond-de-Gras

"Train 1900" Fond-de-Gras

• Documentatiecentrum aangaande de menselijke migratie. Tentoonstellingen over de migratie van het groothertogdom en de naburige regios
in historische, economische, sociale en geografische context. Geopend tijdens de tentoonstellingen van donderdag to zondag van 15 tot 18
uur of op aanvraag: migcendo@pt.lu. Gare Dudelange-Usines. Tel. +352 51 69 85-1 • www.cdmh.lu

"Minièresbunn" Fond-de-Gras

• Neogotiek parochiekerk met muurschilderingen (1924-27) van de monnik Notker Becker en beroemde kruisweg van Dominique Lang, één van
‘s lands meest bekende schilders. Dagelijks van 8 tot 18 uur. Orgelfestival (lente en herfst) • www.orgue-dudelange.lu
• De kunstcentra • www.galeries-dudelange.lu

ESCH-SUR-ALZETTE



www.esch.lu/tourisme

• Nationaal verzetsmuseum. Geopend van dinsdag tot zondag van 14 tot 18 uur en op afspraak. Gratis geleide bezichtigingen
op aanvraag. Gratis toegang. Herinneringspad. Place de la Résistance, L-4041 Esch-sur-Alzette. Tel. +352 54 84 72 • www.
musee-resistance.lu
• Museum van de Cockerill mijn "Ellergronn". Geopend van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Zaterdag en zondag
van 8 tot 12 uur. Groepen op aanvraag. Tel. +352 26 54 42-1 • www.minetttour.lu
• Architectuurwandeling. Folder (F, D, GB, NL) in het Esch City Tourist Office, au Esch City Tourist Office, Place de l’Hôtel de Ville, L-4138
Esch/Alzette, Tel. +352 54 16 37

KUNST
& CULTUUR
DIFFERDANGE / FOND-DE-GRAS



www.differdange.lu • www.minettpark.lu

• Lijn "Train 1900" (toeristische stoomtrein). Vertrek Pétange naar Fond-de-Gras om 14.15, 16.15 en 18.15 uur. Vertrek Fond-de-Gras naar
Pétange om 13.30, 15.30 en17.30 uur..Rijden op zon- en feestdagen van 1.5 tot laatste zondag in september (behalve op 23.06). Tel. +352
58 05 81 of +352 26 50 41-24. www.train1900.lu • www.minettpark.lu
• De "Minièresbunn", smal spoor, verbindt Fond-de-Gras met Lasauvage (1,4 km lange doorgang in een oude mijngalerij, met kort bezoek van
de mijn). Vertrek Fond-de-Gras om 14.45, 15, 16 en 17 uur. Rijden op zon- en feestdagen van 1.5 tot laatste zondag in september (behalve op
23.06). Voor groepen het hele jaar op aanvraag. Tel. +352 26 50 41-24 • www.minettpark.lu • www.minieresbunn.lu

Bezichtiging van woensdag tot zondag

• Minett Park Fond-de-Gras – Industrie-, natuur- en "historische treinen"-park
Fond-de-Gras is vanuit Niederkorn toegankelijk met de "Train 1900" en zijn prachtige historische locomotieven, maar ook met de
auto. De site is een openluchtmuseum dat volledig is gewijd aan de geschiedenis van de Luxemburgse ijzerertswinning die leidde tot,
onder meer, de bloei van de spoorwegen. Historische gebouwen, technische infrastructuur en instructieve borden vertellen over de
industriële activiteiten die zich hier vanaf het einde van de 19e eeuw hebben ontwikkeld. Vanuit Fond-de-Gras kan men met het mijntreintje "Minières-bunn" vlot tot bij het dorp Lasauvage geraken. De gebouwen van Fond-de-Gras zijn alleen toegankelijk op zon- en
feestdagen van 1.5 tot laatste zondag in september (behalve op 23.06). Geleide bezoeken het hele jaar op aanvraag. Tel. +352 26 50
41-24 • www.minettpark.lu

DUDELANGE



Fonds Belval

www.dudelange.lu

• De fotografietentoonstelling "The Bitter Years" van Edward Steichen. Een echte huld aan de documentaire fotografie met meer dan
200 afbeeldingen, samengestelt uit een van de grootste kollekieve fotoprojecten ter wereld: het landelijke Amerika gedurende de
Wereld Crisis wordt hier voorgesteld. De tentoonstelling vind plaats in een oud watertoren, de uitzonderijke galerij "Waasertuerm",
geinstalleerd op een industriebraak in de nabijheid van de Centre National de l’Audiovisuel (CNA). 1b rue du Centenaire, L-3475 Dudelange. Tel. +352 52 24 24-1 • www.steichencollections.lu
• Plaatselijk museum (archeologie, paleontologie en geschiedenis. Open van maandag tot zaterdag van 13 tot 17 uur. Geleide bezichtingen
op aanvraag. Gratis toegang. 5 rue du Commerce, L-3450 Dudelange. Tel. +352 51 61 21-1.
• Regionaal museum van de verplichte aangeworvenen. Open op donderdag van 9 tot 12 uur en op afspraak. Gratis toegang. 25 rue Dominique
Lang, L-3505 Dudelange. Tel. +352 51 61 21-1.
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LASAUVAGE



www.differdange.lu

Nationaal Museum voor Ijzerertsmijnen Rumelange

• Lasauvage is een oud arbeidersdorp. Eugène Pesch museum: een mooie collectie aan fossielen, mineralen en gereedschappen voor mijnwerkers. Museologische ruimte met documentatiecentrum "Galerie Hondsbësch": geschiedenis van het dorp en van de Luxemburgse verzetsstrijders die, om te kunnen ontsnappen aan de verplichting om in de Tweede Wereldoorlog het uniform van de Wehrmacht te dragen, zich
verscholen in een mijn. De 2 musea zijn open op zon- en feestdagen van 1.5 tot laatste zondag in september (behalve op 23.06). Geleide
bezoeken voor groepen het hele jaar op aanvraag. Tel. +352 26 50 41-24 • www.minettpark.lu

PEPPANGE



www.roeser.lu

• Koetsenmuseum. Van 1,5. tot 31.10 op zondag 2-6 uur. De andere maanden op afspraak voor groepen. 49A rue de Crauthem, L-3390 Peppange. Tel. +352 516999 • www.musee-rural.lu
• Landelijk museum. Van 1,5. tot 31.10 op zondag 2-6 uur. Op maandag gesloten. Van 1.2 tot 31.3 op zondag van 14 tot 18 uur. Afgelopen
november-januari. De andere maanden op afspraak voor groepen. Geleide gratis bezichtiging van 1,5 uur. 38 rue de Crauthem, L-3390
Peppange. Tel. +352 51 69 99 • www.musee-rural.lu

PÉTANGE / FOND-DE-GRAS



www.petange.lu • www.minettpark.lu

• Lijn "Train 1900" (toeristische stoomtrein). Vertrek Pétange naar Fond-de-Gras om 14.15, 16.15 en 18 uur. Vertrek Fond-de-Gras naar
Pétange om 13.30, 15.30 en17.30 uur. Rijden op zon- en feestdagen van 1.5 tot laatste zondag in september (behalve op 23.06). Tel. +352
58 05 81 of +352 26 50 41-24. www.train1900.lu • www.minettpark.lu
• Archeologische vindplaats op Titelberg/Fond-de-Gras. Groot oppidum van de Trevieren (1ste eeuw voor Chr.) met 3 km lange ommuurde
wallen. Gallo-Romeinse vicus van de 1ste tot begin 5de eeuw na Chr • www.minettpark.lu
• Begeleide bezichtiging op aanvraag (geologisch pad "Giele Botter" met ijzerertslagen, Titelberg en Industrie- en Spoorwegpark van Fond-deGras). Tel. +352 26 50 41 24 • www.minettpark.lu

RUMELANGE



www.rumelange.lu

• Nationaal Museum voor Ijzerertsmijnen. Exploitatie van het ijzererts in Luxemburg vanaf het midden van de 19de eeuw tot de jaren 70 van
vorige eeuw. Het grootste gedeelte van de collectie is in de ondergrondse mijngangen tentoongesteld. Voor groepen vanaf 15 personen
het hele jaar geopend, op afspraak, van 8.30 tot 12 en van 14 tot 18 uur (laatste vertrek om 10 en om 16.30 uur). Gesloten op 1.11, 4.12 en
van 24.12 tot 1.1. Voor individueele bezoekers geopend in april, mei, juni en september van donderdag tot zondag van 14 tot 18 uur (laatste
vertrek om 16.30 uur). In juli en augustus van dinsdag tot zondag van 14 tot 18 uur (laatste vertrek om 16.30 uur). Oktober-maart: Elke
2e zondag van de maand om 14.30 uur. Warme kleding en stevige schoenen worden aanbevolen. Toegang met begeleide bezichtiging.
Interaktieve bezichtiging voor kinderen. Carreau de la Mine Walert. Tel. +352 56 56 88-1 • www.mnm.lu

NATUUR
& TOCHTEN
ESCH-SUR-ALZETTE



www.esch.lu/tourisme

• Onthaalcentrum "Ellergronn" met natuurreservaat. Tentoonstellingen en geleide bezichtigingen. Tel. +352 26 54 42-1 •
www.centresnatureetforet.lu
• Recreatieterreinen op "Escher Déi’repark-Gaalgebierg". Dierenpark, reeên, geitenbokken, konijnen en vele andere dieren soorten delen zich
een vlakte van 2 ha. In totaal 150 dieren, 25 soorten, 2 speeltuinen en 2 recreatiegebieden. Geleide bezichtiging "um Heemelwee" op aanvraag van maandag tot vrijdag vanaf 5 personen, maximum 15 personen. Gratis toegang en geen sluittijden. Het hele jaat door geopend. Rue du
Stade, L-4142 Esch-sur-Alzette. Tel. +352 27 54 37 50 ou +352 27 54 87 55 • deierepark@villeesch.lu • www.deierepark.lu

KOCKELSCHEUER



www.roeser.lu

• "Haus vun der Natur". Informatiecentrum en locatie voor conferenties, lezingen en tentoonstellingen. Route de Luxembourg, L-1899 Kockelscheuer. Tel. +352 29 04 04 -1 • www.naturemwelt.lu

Belval

Landelijk museum Peppange

Belval
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Eugène Pesch Museum Lasauvage

"Ellergronn" Esch-sur-Alzette

Nationaal Museum voor Ijzerertsmijnen Rumelange
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ESCH-SUR-ALZETTE



www.esch.lu/tourisme

• Muziekconservatorium. 50 rue d’Audun, L-4018 Esch-sur-Alzette. Tel. +352 54 97 25 • www.esch.lu/culture
• Stadsschouwburg en kunstgalerien. 122 rue de l’Alzette, L-4010 Esch-sur-Alzette. Tel. +54 73 83 501 • www.esch.lu/culture
• Cultureel centrum "Kulturfabrik" met uitgebreid programma. 116 rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette. Tel. +352 54 44 93-1 • www.
kulturfabrik.lu
• Concertzaal "Rockhal", Belval. 5, av. du Rock’n’Roll L-4361 Esch/Alzette. Tel. +352 24 55 51 • www.rockhal.lu

RUMELANGE



www.rumelange.lu

• Kids Day (augustus)
• "Grouwenluuchtenbourse". Internationale beurs van mijnenobjecten (september)

SPORT & VRIJE TIJD
BELVAUX



• Pump Track Belvaux. rue de la Poste, Belvaux. Tél. +352 59 30 75

DIFFERDANGE / FOND-DE-GRAS



www.differdange.lu • www.minettpark.lu

• Openluchtzwembad met baden met voorverwarmd water, glijbaan en speelruimte. Sportcomplex Aquasud (8,5 ha) met overdekt zwembad &
sauna en een sportzaal. Avenue du Parc des Sports, L-4671 Oberkorn. Tel. +352 58 77 11-302 • www.aquasud-differdange.lu
• Geologisch pad "Giele Botter" (ijzerertslagen) & ontdekkingspad "Prënzebierg". 6,8 km door het natuurreservaat "Prënzebierg-Giele Botter".
Karting Mondercange

• RedRock Mountain Bike Trail "Belvaux - Differdange", 28.1 km / 120-150 min • info@redrock.lu • www.redrock.lu

Rockhal Belval

DUDELANGE



www.dudelange.lu

• Overdekt zwembad, 25m x 15m groot zwembad. Openingstijden: Ma di wo do vr 6,30-10 uur + 11,30-14 uur, wo 06:30 -10 -14 + 23:30 + 16-22
uur, za zo 7 -13 uur. Tel. +352 51 61 21-1.

UITGAAN

• Openluchtzwembad. Vanaf juni: van maandag tot vrijdag 14 tot 20 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 10 tot 20 uur. Vanaf midden juli:
van maandag tot zondag 10 tot 20 uur. 70A rue du Parc, L-3542 Dudelange. Tel. +352 51 61 21 -371

BETTEMBOURG



www.bettembourg.lu

• Nuit des Merveilles (juli)

DIFFERDANGE / FOND-DE-GRAS



www.differdange.lu • www.minettpark.lu

• Klimmuur. Een hoogte van 15 m en een klimvlakte van 605 m2 met 31 etappes tussen 100 en 120 routes met verschillende moeilijkheidsgraden.
Geopend van maandag tot zondag 6.30 tot 23 uur. 2, rue René Hartmann, L-3425 Dudelange. Tel. +352 51 61 21 -510
• Boulodrome. Dit gebied is alleen voor spelers van jeu de boules gereserveerd. Rue Reiteschkopp (neben dem Stadion Barozzi) Tel. +352 51
13 63
• Dirtline Schmelz. De Dirtline is een route voor BMX en VTT met schansspringen en opgehoopte heuvels. Route de Thionville, L-3593 Dudelange.

• Fête de la musique (juni)
• Blues-Express & Diffwinds (2de weekend juli).

• Skatepark Schmelz. Buiten skatepark met halfpipe, verschillende modules, rails en quarterpipes. Route de Thionville, L-3593 Dudelange.

• Energy Kids Day (juli)
• En Dag wéi fréier & Soapbox (september)
• Anno 1900 Steampunk Convention Luxembourg (september)
• De Sinterklaas treinen (november)
• Kerstmismarkt (3 eerste weeken december)

DUDELANGE



www.dudelange.lu

• Cultureel centrum van Dudelange "CCRD-opderschmelz". Jazzconcerten, singer-songwriter festival, worldmusic, hedendaags theater en
spektakel voor kinderen. Tel. +352 51 61 21-290 • www.opderschmelz.lu
• Like a Jazzmachine (mei)
• Zomerdagen ( juli)
• Touch of Noir (oktober)
• "Zeltik - Festival de musique celte" (maart), "Fête de la Musique" (juni), Middeleeuwse Festival (sept), middeleeuwse kerstmis markt (dez).
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• RedRock Mountain Bike Trails Red & Black. RedRock MTB Trail Haard - red / Level S2 / 27,4 km / 120-150 min. RedRock MTB Trail Haard
- black / Level S2-3 / 27,6 km / 120-150 min. Start: Parking Boulodrome, Rue Reiteschkopp, L-3476 Dudelange. • info@redrock.lu •
www.redrock.lu
• Paardrijden. Een netwerk van routes van ongever 25,8 km is in het natuureservaat Haard ingericht worden. De routes zijn op het terrein
gemarkeerd worden. Start: Frankelach, Rue Reiteschkopp, L-3476 Dudelange.

ESCH-SUR-ALZETTE



www.esch.lu/tourisme

• Overdekt zwembad met sauna "Bains du Parc". Place des Sacrifiés 1940-1945, L-4115 Esch-sur-Alzette. Tel. +352 2754 7200 / 7210 • www.esch.
lu
• Leerpad "Natura 2000" door de natuurreservaat "Ellergronn" (2,5-12 km). Rue Jean-Pierre Bausch, L-4114 Esch-sur-Alzette.
• RedRock Mountain Bike Trails. Ellergronn 28,7 km / 120-150 min. "Lalléngerbierg - Gaalgebierg" 36,5 m /150-180 min • info@redrock.lu
• www.redrock.lu
• Skatepark Belval. 100 av. du Blues. Belvaux.

KAYL & TÉTANGE



www.tourisme-kayl.lu • www.kayl.lu

• Natuurrondwandeling. Rood afgeslepen steenformaties wijzen op de vroegere open ertswinning. Vertrek bedevaartsplaats "Léiffrächen".
• RedRock Mountain Bike Trails Red & Black. RedRock MTB Trail Haard - red / Level S2 / 27,4 km / 120-150 min. RedRock MTB Trail Haard black / Level S2-3 / 27,6 lm / 120-150 min. Start: Parking Schungfabrik, L-3786 Tétange. • info@redrock.lu • www.redrock.lu

MONDERCANGE



www.mondercange.lu

www.rodange.lu

• Zwembad "PIKO". Volledig afdekbaar in minder dan 7 minuten met glijbaan, sauna en whirlpool. 1 rue de la Piscine, L-4846 Rodange. Tel.
+352 26 50 87-1 • www.piko.lu

RUMELANGE





www.differdange.lu • www.minettpark.lu

• OPKORN Shopping Center. 1 boulevard Emile Krieps, L-4530 Differdange. • www.opkorn.lu


www.esch.lu/tourisme

• Cine & Shopping-Center "Belvalplaza" • www.belvalplaza.com

• Pump Track Mondercange. Rue des Champs / rue d'Esch, Mondercange.


DIFFERDANGE

ESCH-SUR-ALZETTE

• Kart-baan (867 m). Rue de Limpach, L-3901 Mondercange. Tel. +352 37 90 01 • www.kart.lu

RODANGE

• "Brasserie Artisanale Béierhaascht" - micro-brouwerij. Op aanvraag van maandag tot vrijdag van 10 tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur.
240 avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage. Tel. +352 26 50 85 50 • www.beierhaascht.lu

• De langste voetgangerszone van het land: rue de l’Alzette

SOLEUVRE



• Zolwereck Shoppingcenter. 195-197 rue de Differdange, L-4437 Soleuvre. • www.zolwereck.lu

www.rumelange.lu

• Cultureel wandeling (9,5 km, geologie en mijnbouw). Vertrek: Rue de la Bruyère de buurt van het Nationaal Museum voor Ijzerertsmijnen.
• RedRock Mountain Bike Trails Red & Black. RedRock MTB Trail Haard - red / Level S2 / 27,4 km / 120-150 min. RedRock MTB Trail Haard black / Level S2-3 / 27,6 lm / 120-150 min. Start: Parking Terrain de Football, L-3741 Rumelange. • info@redrock.lu • www.redrock.lu

SCHIFFLANGE



www.schifflange.lu

• Wandeling "Schëfflénger Bierg" (8 km, industrie geschiedenis). Vertrek en aankomst naast het sportcentrum.

BRASSERIE NATIONALE
BEZOEK EN DEGUSTATIE

• Eekhoornpad "De Kaweechelcherspad" van 1,4 km op de "Brucherbierg" tussen "Schmëttbesch" en "Grénge Wee".

• Overdekt zwembad. 12 rue du Parc, L-3872 Schifflange. Tel. +352 54 72 42.

• Toegang door:
Op maat gemaakt transport mogelijk

• Zwembad Schifflange, 12 rue du Parc, Schifflange. Tel. +352 54 72 42

• Catering mogelijk bij onze partner
«An der Brauerei»

• RedRock Skatepark. 6 chemin de Bergem, Schifflange. • www.red-rocks.lu
• RedRock Mountain Bike Trails Lalléngerbierg - Gaalgebierg. "Lalléngerbierg - Gaalgebierg" 36,5 km / 150-180 min. Start: Parking Terrain de
Sports, L-3716 Schifflange. • info@redrock.lu • www.redrock.lu


• Redrock Climbing Center. Rue Jean Anen, L-4413 Soleuvre. • info@redrock-climbingcenter.lu • www.redrock-climbingcenter.lu



www.kaerjeng.lu

• "Brasserie Nationale Bofferding" - nationaal brouwerij. Bezichtiging inclusief bier proeven van 15.6 tot 15.9 iedere zaterdag om 15 uur. Het hele
jaar op aanvraag. 2 bvd J.F. Kennedy, L-4930 Bascharage. Tel. +352 23 63 64-1 • www.bofferding.lu
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EEN UNIEKE BROUWERIJ
ERVARING DOOR DE GESCHIEDENIS
VAN TWEE EEUWEN:
Welkom door een professionele gids
Een geannoteerd bezoek van de brouwerij
Proeven van 100% natuurlijke bieren
Souvenirs
Duur van het bezoek: 2 uurtjes (inclusief het proeven)

SHOPPING
BASCHARAGE

• Bezoeken bij reservering van maandag
tot zaterdag (zonder reservering:
zaterdag om 15 uur)
• Telefonische reservering:
(+ 352 23 63 64 - 217)
Reservering via onze website:
www.brasserienationale.lu

• Leerpad "Den Apel" (boomgaard). Vertrek en aankomst in de buurt van de gemeentelijke werkplaats, rue Hédange.

SOLEUVRE

PRAKTISCHE INFORMATIE
EN RESERVERING:

12€ /PERS

Gratis voor kinderen onder de 16 jaar.
Talen: LU / FR / DE / EN / CN

2 Boulevard J-F Kennedy,
L-4930 BASCHARAGE,
Grand-Duché de Luxembourg
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REDROCK MOUNTAIN BIKE TRAILS
MOUNTAINBIKEN IN HET HET LAND VAN DE RODE AARDE
Wie op zoek is naar een adrenalinekick kan zijn hart ophalen op de nieuwe RedRock Mountain Bike Trails van 167 km. Deze
avontuurlijke circuits, gelegen in het zuiden van het land lopen langs pittige groene hellingen en over tot 5 m hoge rotsformaties
in rode zandsteen. Bunnyhops, wheelies, sprongen : hier draait alles om evenwicht, ervaring en talent.
De trails nemen u mee in de sporen van het Luxemburgse industriële verleden, langs vroegere openluchtmijnen die vandaag deel uitmaken van
het beschermd natuurlijk patrimonium. Ooit bepaalde de mijnindustrie niet alleen het economische klimaat maar vooral ook markeerden de
openlucht ontginningen het landschap van deze regio. Na de teloorgang van de industrie nam de natuur het langzaam maar zeker opnieuw over.
De circuits langs de natuurgebieden "Haard", "Ellergronn", "Lalléngerbierg" en "Kiemerchen", elk zo’n 25-37 km lang, kunnen gemakkelijk
onderling gecombineerd worden tot tochten van één dag tot meerdere dagen, al naargelang uw wensen. De parcours variëren in moeilijkheidsgraad van S1 tot S2+ volgens de Duitse Singletrail Scale en richten zich op de mountainbiker die al een zekere technische kennis en ervaring
verworven heeft.

FAMILY & KIDS
BETTEMBOURG



www.bettembourg.lu

• Sprookjespark "Parc Merveilleux" (in beeld gebrachte sprookjes, minitrein, ponyexpress, miniautos, minigolf, speelterrein, terrariums, aquariums en vivariums, dierentuin, exotische vogels en reptiels, ...). Van 24.3 tot 14.10 dagelijks van 9.30 tot 18 uur. Route de Mondorf, L-3260
Bettembourg. Tel. +352 51 10 48-1 • www.parc-merveilleux.lu

DIFFERDANGE



www.differdange.lu • www.minettpark.lu

• Luxembourg Science Center. Ontdek wetenschappelijke en technologische fenomenen met behulp van een vijftigtal experimentele stations.
50, rue Emile Mark, L-4620 Differdange. Tel.: +352 24 55 84 79 • www.science-center.lu

DUDELANGE



www.dudelange.lu

• Klimpark "Park Le’h Adventures". Oktober - maart: weekend vanaf 13 uur (goede weersomstandigheden), april - oktober: dinsdag, donderdag,
schoolvakantie van 14 - 18 uur (goede weersomstandigheden), juni - midden van september: 10 - 19 uur. Groepen: op aanvraag. 203, rue du
Parc, L-3542 Dudelange. Tel. +352 29 82 95 55 • www.aventure.lu

ESCH-SUR-ALZETTE



www.esch.lu/tourisme

www.minetttour.lu

• Spoorweg Lankelz. Tochten met miniatuurtreinen op schaal 1/3. Duur 15 min. Van 1.5 tot 15.10 op zondag van 14 tot 17.30 uur. Tocht met een
stoomtrein of tocht met een diesel-trein. Rue Dr E. Colling, L-4069 Esch-Lankelz. Tel. +352 55 15 37 • www.rail.lu
• Escher Bamhaiser & Bamhauscafé. De gasthuizen "Escher Bamhaiser" liggen hoog boven in de bomen en zijn omgeven van de dierentuin
"Escher Déierepark". Bamhaiser - Tel. +352 2754 3752, Bamhauscafé - Tel. +352 2754 2233 • bamhaiser.esch.lu

FOETZ



www.mondercange.lu

• "Indyland-Indoor Park", overdekt recreatiepark (1.500 m2). 11 rue du Brill, L-3898 Foetz. Tel. +352 52 00 42 • www.indyland-park.com
• X-Treme Bowling. 11 rue du Brill, Foetz. Tél. +352 57 50 10 • www.x-treme.lu

PÉTANGE 

www.petange.lu

• Fun-City. 33 rue Robert Krieps, Pétange. Tél. +352 26 55 13 • www.fun-city.lu
Parc Merveilleux Bettembourg

MINETT PARK
FOND-DE-GRAS

Brasserie Nationale Bofferding Bascharage
BLAST
FURNACES
BELVAL

DOCUMENTATION CENTRE FOR
HUMAN MIGRATIONS
DUDELANGE

LUXEMBOURG

MUSEUM OF THE
COCKERILL MINE
ESCH/ALZETTE

NATIONAL MINING
MUSEUM
RUMELANGE

FROM EARTH TO STEEL
Parc Merveilleux Bettembourg
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Discover the new regional route that will guide you through the history of the Luxembourg steel industry!
For more information : www.minetttour.lu
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MET HET EUREWELCOME-LABEL
BARRIÈRE-VRIJ DOOR LUXEMBURG!

www.eurewelcome.lu
Info Handicap • Tel. +352 366 466-1

Als u het EureWelcome label ziet, weet u: Hier vindt u informatie over barrière-vrijheid waar u op
kunt vertrouwen. Elk bedrijf met het EureWelcome label is traploos toegankelijk en biedt extra
comfort wat vele gasten weten te waarderen.
Op de website van www.eurewelcome.lu of in de EureWelcome app vindt u informaties over ieder
gecertificeerd bedrijf.

KUNST
& CULTUUR

Nationaal museum van de luxemburgse
ijzerertsminen P
p.94

Museum voor Moderne Kunst
Groothertog Jean MUDAM P

Rumelange

p.14

Luxemburg, Hoofdstad

Nationaal Museum
voor Geschiedenis en Kunst

P

Luxemburg, Hoofdstad

p.14

Mooie kunstwerken en historische vondsten.
Villa Vauban P
Kunst Museum van stad Luxemburg p.15
Luxemburg, Hoofdstad

Kasteel

P

Useldange

p.15

Het Luxemburgse museum over de
geschiedenis van Luxemburg hoofdstad
gelegen in het hart van de oude stad.
P

Clervaux

NATUUR
& TOCHTEN
„MS Princesse Marie-Astrid"

P

Grevenmacher

Het Luxemburgse museum van druk en
speelkaarten.
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p.80

Grevenmacher

p.40

De grootste fototentoonstelling aller tijden
van de Amerikaanse fotograaf Edward
Steichen.

P

P

p.78

Cruise MS Princess Marie-Astrid met mooi
uitzicht op de wijnbergen van de Moezel
regio. Voor eten en drinken is gezorgd.
Moezel cruise River Diva"
en „Roude Léiw"
Remich

p.17

Opera’s, musicals, shows, dans voorstellingen
en toneelstukken.

Middeleeuws kasteel in Useldange met
een UNESCO cultuurweg voor blinde en
slechtziende gasten.

Luxemburg, Hoofdstad

Kulturhuef

Vrije tijd en zwembadcentrum.

Luxemburg, Hoofdstad

p.30

p.81

Beide schepen „River Diva" en „Roude Léiw"
overtuigen met hun luxe en elegantie.

p.51

Hosingen

Abdij 'Neimënster'

p.17

Luxemburg, Hoofdstad

Concerten, conferenties en
tentoonstellingen.
Cultuurhuis „Trifolion"

Syrdall Zwembad

p.33

Les Thermes

p.34

Niederanven

P

Strassen

Pure ontspanning in het zwembad- en
wellnesscentrum.

p.66

Echternach

Lëtzebuerg City Museum

„The Family of Man"

„Grand Théâtre de
la ville de Luxembourg"

Grote collectie een honderdjarige
technologische evolutie tentoongesteld
in de galerijen. Machines en werktuigen
zijn geëxposeerd in hun oorspronkelijke
omgeving.

AquaNat'Our

UITGAAN

SHOPPING

Cultuurhuis „Cube 521"

De geschiedenis en productie van wijn en
crémants.

Marnach

p.86

P

Remich

Een echte ontdekkingsplek voor de wereld
van het spektakel.

Nationaal Sport- en
Cultuurcentrum d'Coque
Luxemburg, Hoofdstad

Sprookjespark „Parc Merveilleux"
Bettembourg

p.17

Tourist Center „Robbesscheier"

p.56

Munshausen

"Terug naar de natuur" Hier
ondervinden Kinderen door traditionele
productiemethodes waar levensmiddelen en
andere alledaagse dingen vandaan komen.

P

p.106

Luxemburg, Hoofdstad

Groot traditioneel volksfeest! Ieder jaar vindt
in de zomer in Luxemburg stad een groot
kermis evenement plaats.
Octave

P

p.105

Luxemburg, Hoofdstad

FAMILY & KIDS
SPORT & VRIJE TIJD

p.56

Sensorische tuin (labyrint, geur- en
smaaktuin, speeltuin).

Schueberfouer

St Martin wijnkelders

p.48

Lullange

EVENEMENTENKALENDER

Cultuur-, Toerisme- en congrescentrum met
concertzaal, auditorium en rondgalerij.
P

Parc Sënnesräich

P

p.100

Traditioneel bedevaart, het belangrijkste
religieuze feest van het land verbonden met
een jaarmarkt.

De enige dierentuin in Luxemburg met
avontuur speelplaatsen, sprookjesbos,
attracties zoals Minitrein, Pony-Express en
vele exotische dieren van de 5 continenten.

Gehandicaptenparkeerplaatsen
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visitluxembourg.com

EVENEMENTENKALENDER
Summer in the City

www.events.lu
Kerstmismarkten

FOLKLORISTISCHE MANIFESTATIES

LUXEMBURGS
GROTE EVENEMENTEN OP DE CULTURELE KALENDER

MANIFESTATIE

PLAATS

DATUM

INFORMATIE

Emaischen
Volksfeest

Luxemburg &
Nospelt

22 / 04

www.emaischen.lu

Feest van de brem

Wiltz

10 / 06

Tel. : +352 95 74 44 • www.geenzefest.lu

Internationaal ambachtelijke dagen

Bourglinster

06

Tel. : +352 78 70 71 / +352 78 03 15

Léiffrawëschdag

Greiveldange

15 / 08

Tel. : +352 23 66 91 94

Fête du Raisin et du Vin Wijnfeest

Grevenmacher

09

Tel. : +352 621 372 628 • www.cfg.events

Luxemburg slaapt nooit. Muziek-festivals of theater, traditionele optochten en grote sport-evenementen, het hele land is in de weer. De culturele agenda omvat
eveneens tal van dorpsfeesten, markten en speciale evenementen. Schueberfouer, Rock-A-Field, ING Marathon, Notenmarkt of Festival in Wiltz zijn maar

Streeta(rt)nimation

Springprocessie

een kleine, bij toeval gekozen greep ter illustratie van een programma dat het hele jaar door loopt. Ontdek alles op de online kalender van de manifestaties.
www.visitluxembourg.com/nl/evenementen

FESTIVALS
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MANIFESTATIE

PLAATS

DATUM

INFORMATIE

Steampunk - Convention

Echternach

03 ➟ 04 / 08

www.stadtmarketing.lu/de/steampunk2019/

Fête de la Musique - Luxembourg City, Capital of Music
Muziekfestival

Groothertogdom

14 ➟ 21 / 06

www.fetedelamusique.lu

Summer in the City
Kinnekswiss loves..., MeYouZik, Rock um Knuedler, Blues’n
Jazzrallye, Kanner in the City, Streeta(rt)nimation, City
Open Air Cinema "Summer Night Voices"

Luxemburg

14 / 06 ➟ 15 / 09

Tel. : +352 22 28 09 • www.summerinthecity.lu

Festival de Wiltz

Wiltz

06 ➟ 07

Tel. : +352 95 74 41 • www.festivalwiltz.lu

Festival OMNI
Muziekfestival

Luxemburg

07

Tel. : +352 26 20 52-1 • www.ccrn.lu

e-Lake
Open air music festival

Echternach

09 ➟ 11 / 08

www.elake.lu

Anno 1900 Steampunk Convention

Fond-de-Gras

29 ➟ 30 / 09

www.minettpark.lu

Winter Lights

Luxemburg

23 / 11 ➟ 24 / 12

Tel. : +352 22 28 09 • www.winterlights.lu

FEESTEN, BEURSEN & MARKTEN
MANIFESTATIE

PLAATS

DATUM

INFORMATIE

EXPLORE LUXEMBOURG

Luxemburg

19 ➟ 20 / 04

Octave

Luxemburg

11 / 05 ➟ 26 / 05

Tel. : +352 46 20 23 / 22 29 70-1 • www.cathol.lu

Heringer Millefest

Mullerthal

02 / 06

Tel. : +352 87 89 88 • www.mullerthal-millen.lu

WINE TASTE ENJOY

Van Schengen tot
Grevenmacher

Pinksterweekend

Tel. : +352 26 74 78 74 • www.visitmoselle.lu

Springprocessie

Echternach

11 / 06

Tel. : +352 72 02 30 • www.echternach-tourist.lu

Nationale Feestdag

Luxemburg

22 ➟ 23 / 06

Tel. : +352 4796-2670 • www.vdl.lu
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Internationaal Stripverhaal Festival

Contern

20 ➟ 21 / 07

Tel. : +352 35 95 76 • www.bdcontern.lu

Middeleeuwse Markt

Vianden

07 ➟ 08

Tel. : +352 83 41 08-1 • www.castle-vianden.lu

Overal in Bettembourg gonst het van de verhalen: de gemeente vormt dan ook het decor
voor creativiteit en cultuur. Het literatuurfestival LiteraTour trekt elk voorjaar boekenlief-

Middeleeuwse Markt

Useldange

06

www.useldange.lu

hebbers van alle leeftijden naar het zuiden van Luxemburg. Literaire experimenten, maar

Schueberfouer
Kermis

Luxemburg

23 / 08 ➟ 11 / 09

Tel. : +352 4796-2452 • www.fouer.lu

vindt rond het kasteel de fascinerende Nuit des Merveilles plaats, een festival met inter-

Nuit des lampions (Nacht van de lantaarns)

Wiltz

09

Tel. : +352 95 92 05 1 • www.cooperations.lu

Boekenbeurs

Vianden

09

Tel. : +352 90 81 88-631 • www.cite-litteraire.lu

Riesling Open
Wijnfeest

Ahn, Ehnen,
Machtum &
Wormeldange

09

Tel. : +352 76 00 31-1 • www.rieslingopen.com

Veiner Nëssmoort
Notenmarkt

Vianden

06 / 10

Tel. : +352 83 42 57-1 • www.vianden-info.lu

Luxemburg &

11 ➟ 12

Tel. : +352 22 28 09 • www.winterlights.lu
Tel. : +352 54 16 37 • www.esch-city.lu

Kerstmismarkten

Esch-sur-Alzette

ING Europe-Marathon

nationaal bekende straatartiesten en voorstellingen. Verder is er de openluchtmanifestatie
Konscht am Park, waar kunstenaars onder het toeziend oog van bezoekers hun ideeën

laten groeien totdat ze net zo groot zijn als de reus in het sprookjespark! Maar dat is weer
een heel ander verhaal. Er was eens...

Bettembourg
Ideeënrijk
© Inacio Diogo

Schueberfouer

ook activiteiten voor een jonger publiek staan centraal in het programma. In de zomer

SPORTMANIFESTATIES
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MANIFESTATIE

PLAATS

DATUM

INFORMATIE

Mill Man Trail

Echternach

28 / 04

Tel. : +352 352 72 01 58 • www.mullerthalcycling.com

Mullerthal Trail Season Opening

Consdorf

05

www.mullerthal.lu

ING Europe-Marathon Luxembourg

Luxemburg

01 / 06

Tel. : +352 26 68 77 03 • www.ing-europe-marathon.lu

Skoda Tour de Luxembourg

Groothertogdom

05 / 06 ➟ 09 / 06

Tel. : +352 621 140 002 • www.aotdl.com

Schleck Gran Fondo

Mondorf-les-Bains

25 / 05

www.schleckgranfondo.com

Marche Internationale de Diekirch

Diekirch

15 ➟ 16 / 05

Tel. : +352 26 80 91 • www.marche.lu

IRONMAN 70.3 Luxembourg Région Moselle

Remich

16 / 06

www.ironman.com/luxembourg70.3
www.visitmoselle.lu - www.visitremich.lu

La Charly Gaul

Echternach

09

Tel. : +352 49 27 1 • www.lacharlygaul.lu

Leopard UTML Ultratrail

Echternach

14 / 09

www.utml.lu

ING Route du Vin
Semi-marathon

Remich

29 / 09

Tel. : +352 48 06 70 • www.routeduvin.lu

BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Tennis

Kockelscheuer

14 ➟ 20 /10

Tel. : +352 55 79 02 • www.bglbnpparibas-open.lu

International Motor Show

Luxemburg

12

www.international-motorshow.lu

EEN OVERZICHT VAN ALLE
EVENEMENTEN VINDT U OP
www.bettembourg.lu
EN OP FACEBOOK
www.facebook.com/bettembourg
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Erliefnesbad
Sauna a Wellness
Fitness by Vitaly-Fit
Beauty by Escale Beauté

C.N.I. Les Thermes
Strassen-Bertrange
Rue des Thermes
L-8018 Strassen
Tél: 27 03 00 27
www.lesthermes.net

