Camping
du Rivage
Luxemburg

gastvrij genieten

gastvrij genieten
Welkom bij Camping du Rivage,
Een camping met een sportief karakter
Camping du Rivage is een kleine, rustige familiecamping met een sportief
karakter. De camping ligt op een schitterende locatie in het Groothertogdom
Luxemburg, tegen de Duitse grens aan. Je vindt de camping op een unieke
plek aan een bocht van de rivier de Sûre, in het bekende wandelparadijs het
Müllerthal.

Waarom Camping du Rivage?
➔ Schitterende en rustige camping gelegen aan natuurwater
➔ Vlakbij één van de mooiste wandelgebieden van Luxemburg
➔ Fietspad en bushalte direct aan de camping
➔ Mooie ruime kampeerplaatsen, ook aan de rivier
➔ Kleinschalig en kindvriendelijk
➔ Comfortabel en gratis sanitair
➔ Campingcards welkom
➔ Wij spreken Nederlands, Duits en Engels
➔ Camping zonder vaste seizoenplaatsen
➔ Wifi? Dat hebben wij en het is gratis

Wil je zorgeloos genieten tijdens je welverdiende vakantie?

We heten je van harte welkom!

Ronn & Petra
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De Camping

Camping
du Rivage
Luxemburg

De receptie
Naast in- en uitchecken kun je op de receptie terecht voor:
uitgebreid foldermateriaal, wandelkaarten, postkaarten, internet toegangscode, huren van fietsen, mountainbikes en kano´s.
Voor al je vragen staan wij je graag te woord.

Sanitair
Wij beschikken over één centraal gebouw waarin zich het dames
en heren sanitair bevindt. Gratis warm water aan de wastafels en
de douches, dus geen geklungel met muntjes.

Welkom in onze gezellige kantine
Hier kun je terecht voor verschillende soorten pizza’s, gekoelde
drankjes, koffie/thee en heerlijke ijsjes. Tevens kun je hier ook
spelletjes lenen.

De vaat
De vaat mag je nog gezellig met de hand doen. Ook hier geen
geklungel met muntjes maar gratis warm water.

Wasmachine en droger
Camping du Rivage is voorzien van een moderne wasmachine en
droger (tegen betaling). Bij de receptie is wasmiddel te koop.

Honden
Honden zijn van harte welkom, mits kort aangelijnd op de hele
camping en je kampeerplaats en niet overmatig blaffen. Je hond
moet zijn grote en kleine behoefte buiten de camping doen en
is niet welkom in het sanitairgebouw en in de speeltuin. Als je
de camping verlaat, dien je je hond mee te nemen (je hond mag
niet alleen in de tent of caravan achtergelaten worden). Maximaal 1 hond per plaats.
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BBQ en kampvuur
BBQ met kolen en kampvuur zijn toegestaan op de
camping. Wil je een kampvuur maken, overleg dit eerst
met ons op de receptie. Kampvuur is enkel mogelijk met
gedroogd hout dat op de receptie te koop is. Zorg er wel
voor dat er altijd een emmer water bij de hand is mocht
het verkeerd gaan en beperk rookoverlast voor je mede
kampeerder.

Vissen
Vanaf 16 juni mag er op de camping gevist worden
met een visvergunning. Visvergunning is te koop bij
de toeristeninformatie in Bollendorf.

Kanovaren rond de camping
Onze campinggasten kunnen tegen een kleine borg op
de receptie een kajak lenen voor een uurtje rondom de
camping te paddelen. Zodra je de kajak en paddel terug
hebt gebracht krijg je de borg weer terug.
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Glamping
du Rivage
gastvrij genieten

Luxe kamperen onder een tentdak
Glamping is kamperen met een vleugje luxe en tegelijk
het buitengevoel van een camping. Wil je het GLAMPING-gevoel beleven en midden in de natuur zijn maar
je hebt geen eigen kampeermiddelen?

Geen probleem,dan ben je
bij ons op het juiste adres!
Een echt Glamping-gevoel krijg je in onze safaritenten.
Deze staan op houten vlonders met prachtig uitzicht
over de camping en het water en zijn stijlvol ingericht.
Je beschikt over een volledig uitgeruste keuken met een
kookcomfort, koel/vries combinatie, Senseo, stroom,
verlichting, hand- en keukendoeken. De slaapvertrekken zijn voorzien van comfortabele bedden die reeds
zijn opgemaakt.

Dat is pas Glamping!
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Ervaar de
luxe en
gezelligheid
van onze prachtig
ingerichte
tenten

Glamping PODS
Overnachten in een Pod is een unieke
vorm van back to basic waarbij het kampeergevoel blijft.
De Pods staan op een prachtige plaats
met uitzicht over de camping en het
water.Onze 2 en 4 persoons Pods zijn
voorzien van een overdekt terras, opgemaakte bedden, mini koelkast, stoelen,
tafel, handdoeken, stroom, verlichting en
een Tassimo koffie/thee machine.

Glamping PODS
de Luxe L en XL
Glamping Pods de Luxe zijn tevens
voorzien van een compleet ingerichte
keuken met kookcomfort en een koel/
vries combinatie. Glamping Pod de Luxe
XL is tevens voorzien van gescheiden
slaapvertrekken.

Dat is pas Glamping!
Prijzen van al onze Glamping
accommodaties vind je terug op onze
website www.durivage.lu/glamping.
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RONN’S

Luxemburg

B I K E S & K AYA K S
Enjoy Adventure

Kanotocht vanaf de camping.
Voor een leuke actieve dag kun je een kanotocht
maken op de Sûre.
De tocht begint na een korte instructie vanaf de
camping en eindigt in Bollendorf (11 Km).
De Sûre is een stromende rivier met een
aantal leuke stroomversnellingen
die bevaarbaar is voor jong en
oud (vanaf 4 jaar). Neem vast een
kijkje op onze website:
www.durivage.lu/activiteiten

Mountainbike
In het Müllerthal en direct vanaf de camping zijn
er diverse uitdagende tochten uitgezet.
Mountainbiken in het Müllerthal is echt genieten. Mountainbike-routes kun je op de receptie
gratis verkrijgen.
Voor meer informatie: www.mullerthal.lu/nl/
ontdekken/fietsen/mountainbike

Fietsen
Fietsen in het Müllerthal is prachtig en 100%
genieten. Vanaf de camping zijn er tal van routes
zonder al te veel beklimmingen.
Op de receptie vind je meer informatie over het
fietsen of neem een kijkje op de site van het
Müllerthal.
www.mullerthal.lu/nl/ontdekken/fietsen/
nationale-fietspaden.
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actief beleven

Mountainbikes en fietsen huren
op de camping
Voor het huren van fietsen, mountainbikes,
E-mountainbikes en E-bikes kun je bij ons terecht.
Meer informatie vind je op www.durivage.lu/activiteiten.

Wandelen in het Müllerthal
Veel wandelingen in het Müllerthal zijn oneindig en voeren je steeds naar prachtige
uitzichtpunten. Vele wandelingen zijn ook geschikt voor families met kinderen. De
prachtige rotsformaties nodigen uit tot beklimmen, ontdekken en bewonderen. Een
wandelkaart van het Müllerthal is op de receptie verkrijgbaar tegen betaling. Bezoek de
website www.mullerthal.lu/nl voor meer informatie.

Klimpark Tree Climber Vianden.
Op slecht 10 Km ligt het grootste klimpark van Luxemburg in het middeleeuws stadje
Vianden. Na een korte instructie kun je een keuze maken uit verschillende parcouren
met totaal 60 opdrachten. Er is al een parcour voor kinderen vanaf 5 jaar, dat maakt het
een spannend uitje voor de gehele familie.
Je kunt dit online reserveren via www.vianden.lu/hochseilgarten/ of bij ons op de
receptie.
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Veel historie

Natuurlijk
Erop

Historische stadjes zoals Echternach (de oudste stad van
het Groothertogdom Luxemburg), Diekirch, Vianden,
Beaufort, Esch-sur-Súre, Bourglinster en Larochette zijn
ook zeker een bezoek waard.

Kastelen in Luxemburg
In Luxemburg zijn diverse kastelen
uit de middeleeuwen te vinden.
Naast de grote gerestaureerde
kastelen (Vianden, Beaufort,
Bourscheid, Bourglinster en Clervaux)
ontdek je een hoeveelheid aan statige
kasteelruïnes die hun mythes en
legendes vertellen.

10

uit in Luxemburg

Meer informatie over Luxemburg en kastelen vind je terug op:
www.visitluxembourg.com/nl
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Cultuur& meer...
in de omgeving
Trier
Trier (de oudste stad van Duitsland) was ooit een
Romeinse stad met een keizerlijke residentie.
In de stad vind je nog veel romeinse bezienswaardigheden. Shoppen in Trier is ook zeker de moeite waard.
Voor meer informatie over Trier kijk dan op
www.trier-info.de.

Van
cultuur tot
natuur.
In Luxemburg
vind je het
allemaal!!

Stad Luxemburg
Stad Luxemburg werd gesticht in het jaar 936 en werd in de 16e
eeuw één van de sterkste vestigingen van Europa. In de 17e eeuw
ontstonden de Kazematten en sinds 1994 maken deze deel uit van
het UNSECO Werelderfgoed. Blinkende nieuwe moderne gebouwen staan langs historische gebouwen die getuigen van een rijke
geschiedenis. Meer informatie vind je terug op:
www.visitluxembourg.com/nl.

Met de bus en trein
Een dagje met de bus en trein is een leuke belevenis voor de hele
familie. Praktisch elk dorp en stad is met bus en trein bereikbaar.
Reizen met bus, trein en tram in heel Luxemburg is voor iedereen
gratis.
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Het Müllerthal
Een waar wandelparadijs
Naast cultuur is er ook veel natuur.
Vergeet vooral het Müllerthal niet,
dat ook wel Klein Zwitserland wordt
genoemd. Deze naam dankt het
gebied aan zijn uitgestrekte bossen,
vele beekjes, prachtige natuur, lieflijke
dalen en grillige rotsformaties in en
rondom Berdorf, Echternach, Beaufort
en Consdorf. Perfect bewegwijzerde
wandelpaden doorkruisen hier de
uitgestrekte bossen en voeren je langs
en door rotsformaties. Voor wandelliefhebbers een waar paradijs.
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Algemene Campinginformatie
In geval van nood zijn wij telefonisch bereikbaar onder:
Ronn
(00352) 691 799882
Petra
(00352) 691 495518

Betalingen
Betalingen contant te voldoen, pinnen is niet mogelijk.

Huisvuil
Voor het huisvuil kun je enkel gebruik maken van speciale vuilniszakken,
welke verkrijgbaar zijn bij de receptie. Andere vuilniszakken zijn niet toegestaan. PET-flessen, plastic verpakkingsmateriaal, conservenblikken, tetra verpakkingen, papier en karton kun je gratis deponeren in de daarvoor
bestemde containers. De glascontainer vind je op de parkeerplaats.
Het is niet toegestaan om ander afval zoals stoelen, tafels, BBQ´s, luchtbedden of ander grofvuil in of naast de containers te werpen.

Brood en broodjes
Brood en broodjes kun je dagelijks bestellen.
Gelieve vooraf te betalen. Ophalen kan vanaf 08:30 uur in de kantine.
Geen brood of broodjes besteld? In Reisdorf (1,5 km) vind je een bakker.

Kantine
Pizza’s, ijs, gekoelde drankjes en koffie/thee zijn in onze kantine verkrijgbaar. Openingstijden vind je op het informatiebord bij de receptie.

Geldautomaat
In Reisdorf (1,5 km) bevindt zich de dichtstbijzijnde geldautomaat
(in de bocht net voor de brug, aan de linkerkant).

WIFI is gratis
Max. 400 mb per dag.
Wifi:

Inlogcode:
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Belangrijke info:
Alarmnummer 		
112
Politie 			113
Arts
Praktijk Germeshausen
Neuerburgerstraße 12
D-54669 Bollendorf
T: 0049 (0) 6526 92820
Ziekenhuis en eerste hulp
Hospital du Nord
120 av. Salemtiny
L 9080 Ettelbrück
Luxemburg
T: (00352) 81661

Restaurants in de omgeving
Restaurant Altes Zollhaus
Dorfstraße 6
D-54675 Ammeldingen a/d Our
T: 0049 (0) 6566 1450
E-mail: info@alteszollhaus-eifel.de
www.alteszollhaus-eifel.de
Restaurant Landgasthof am Häffchen
Ourtalstraße 1
D-54675 Wallendorf
T: 0049 (0) 6566 932866
E-mail: vincent@amhaeffchen.de
www.amhaeffchen.de
Hotel Restaurant Dimmer
Grenzwee 2-4
L-9392 Wallendorf-Pont
T: 00352 836220
E-mail: hdimmer@pt.lu
www.hoteldimmer.com
Natur Sporthotel en Restaurant Trail Inn
1Route d´Echternach
L -6550 Berdorf
T: 00352 26784245
E-mail: info@trail-inn.lu
www.trail-inn.lu
Cafe Restaurant du Pont
1 Grand-Rue
L-9410 Vianden
T: 00352 834061
E-mail: info@cafedupont.lu
www.cafedupont.lu

Attractieparken & zwembaden
Verwarmd openluchtzwembad Vianden
Rue du Sanatorium
L-9425 Vianden
T: 00352 834532
www.vianden-info.lu.
Verwarmd openluchtzwembad Plage
87 Grand Rue
L-6310 Beaufort
T: 00352 836099-300
www.beaufort.lu
Verwarmd overdekt en openluchtzwembad
Cascade
Talweg 4
D-54634 Bitburg/Duitsland
T: 0049 (0) 6561 9683-0
E-mail: info@cascade-bitburg.de
www.cascade-bitburg.de
AquaNat’Our - Erlebnisbad
1A, Parc
9836 Hosingen
Luxemburg
T: 00352 24519900
E-mail: inf@aquanatour.lu
www.aquanatour.lu/index.php/de
Eifelpark Wild und Freizeit Gondorf
Weißstraße 12
D-54647 Gondorf
T: 0049 (0) 6565 9566-0
E-mail: info@eifelpark.com
www.eifelpark.com
Parc Merveilleux
Route de mondorf
L-3260 Bettenburg
T: 00352 511048-1
E-mail: parc@parc-merveilleux.lu
www.parc-merveilleux.lu

Interessante links
In en outs over het Hertogdom Luxemburg
www.visitluxembourg.com/nl
Het Müllerthal
In en outs over het Mullerthal
www.mullerthal.lu/nl
Regio Èisleks.
In en outs over het noorden van Luxemburg
www.visit-eislek.lu/de
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Adres
Eechternacherstrooss 7
L 9392 Wallendorf pont
Luxemburg
T
M
M
E
W
W

00352 836516
00352 691 799882
00352 691 495518
info@durivage.lu
www.durivage.lu
www.kanuverleihaufdersauer.de

Neem een kijkje voor de openingstijden
van camping du Rivage op onze website,

www.durivage.lu
In de winterperiode zijn we bereikbaar op:
T 0049 (0) 6566 933202

