
 

 

Persreis  

“Outdoor Living – Camping“ 
 

Van vrijdag 26 april tot zondag 28 april 2013 
 

Deelneming aan deze persreis kan met uw eigen mobilhome of gehuurde mobilhome, met uw persoonlijke wagen 

met caravan in een vakantieverhuring, met of zonder begeleiding (partner, kinderen,...max 4 personen) 
 

De huisvesting gebeurt in een mobilhome of in de vorm van een verhuring (chalet, mobilhome, POD,...) 
 

Wij stellen u een selectie van verschillende campings voor en bezoeken van bezienswaardigheden in de regio 

Müllerthal- Luxemburgs Klein –Zwitserland www.mullerthal.lu et in de Ardennen met zijn Natuurparken van de 

Boven-Sûre et van de Our www.ardennes-lux.lu 

 

Het programma is niet bindend 

 

NAAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORNAAM LAND MEDIA 

 

Wij zullen met …. Personen komen (….volwassenen, ….kinderen) 
 
 Met onze eigen mobilhome 

 Met onze eigen wagen +caravan 

 Wij wensen een mobilhome te huren 
 Wij wensen in een verhuring op de campings te verblijven 

 

Vrijdag 26 april 2013  
 

Aankomst in de voormiddag op Camping «Auf Kengert». De wegbeschrijving vindt u op www.kengert.lu 

Kengert 1, L-7633 Larochette Tel + 352 83 71 86 

Begroeting door Mevr. Linda Gedink, secretaris van de Association des Propriétaires de Campings et 

Hébergements Privés au Grand-Duché de Luxembourg Camprilux   www.camping.lu  

 

http://www.mulletrthal.lu/
http://www.ardennes-lux.lu/
http://www.kengert.lu/
http://www.camping.lu/


 

 

Begroeting door Mevr. Lis Lorang van de Service Presse & Relations Publiques de l’Office National du Tourisme 

ONT www.visitluxembourg.com 

Voorstelling van het programma van de persreis en overhandiging van de informaties. 

 
12.00 uur 

Gemeenschappelijke lunch in het restaurant van de camping «Auf Kengert». 

 
13.00 uur 

Verkenning van het campingterrein «Aug Kengert» en ontdek het “blote-voeten-pad”, 745m lang. 

Labels: Service Qualität-Letzebuerg, Bed & Bike, toegankelijkheid voor personen met een handicap, logies 
toegankelijk voor wandelaars van de “Müllerthal Trail”. 

 

14.00 u 

Individueel vertrek voor uw tocht door Luxemburg 
 

 Camping Birkelt  

1, um Birkelt, L-7633 Larochette. Tél. +352 87 90 40 www.camping-birkelt.lu 

Labels: ServiceQualität-Letzebuerg, toegankelijkheid voor personen met een handicap, logies toegankelijk voor 
wandelaars van de “Müllerthal Trail”. 

  

 Kasteel van Larochette  

Ruines van twee oude kastelen uit de XIV eeuw gedeeltelijk gerestaureerd: Maison de Hombourg et Maison de 
Créhange (herbouwd); archeologische opgravingen in de hoenderhof en bij de voornaamste donjon. 

Château Larochette, L-7612 Larochette. Tél. +352 83 74 97  www.larochette.eu 

 
Neem de weg van Larochette naar Müllertahl (via Christnach en Waldbillig ongeveer 8 km) 

 

 Molen "Heringer Millen" – Mullerthal 

In deze schitterende gerestaureerde molen uit de 17 eeuw is het museum van de molens ondergebracht, een groot 
molenrad, steeds in gebruik , het «centrum test Best of Wandern» voor wandelkledij en een oude oven waar men 

nog steeds brood bakt. 

Tourist Center Heringer Millen, 1 rue des Moulins, L-6245 Mullerthal. Tél. + 352 87 89 88. 

www.mullerthal-millen.lu 

 

Neem de weg van Müllerthal naar Beaufort (ongeveer 9 km) 

 

 Kasteel van Beaufort 

Laat u imponeren door de indrukwekkende ruine van het middeleeuws kasteel uit de 12 eeuw. De «Cassero», een 

cassislikeur geproduceerd in het kasteel, is een onvermijdelijke heerlijke «regionale» zaligheid . 

Degustatie en verkoop van Cassero en andere alcoholen aan de ingang van het kasteel. 

Château Beaufort, rue du Château, L-6313 Beaufort. Tél. +352 83 60 02  www.beaufort.lu 

 

 “Camping Plage“  

Biedt u een Tipi dorp aan, wandelhutten, een openluchtzwembad, een ijspiste en een verhuringsstation voor fietsen 

en moutainbikes "Rentabike Mëllerdall"  www.rentabike-mellerdall.lu 

http://www.visitluxembourg.com/
http://www.larochette.eu/
http://www.mullerthal-millen.lu/
http://www.beaufort.lu/
http://www.rentabike-mellerdall.lu/


 

 

87 Grand-Rue, L-6310 Beaufort. Tél.+ 352 63 99 300 www.campingplage.lu 

Labels : Bed & Bike, logies toegankelijk voor wandelaars van de “Müllerthal Trail”. 

 

Neem de weg van Beaufort naar Berdorf (ongeveer 8 km) 
 

 “Camping Martbusch“  

Biedt u verhuring aan van «POD» (verschillende houten chalets) en een verhuringstation voor fietsen en 

moutainbikes "Rentabike Mëllerdall" www.rentabike-mellerdall.lu 

3 beim Maartbësch, L-6552 Berdorf. Tél. +352 79 05 45   www.camping-martbusch.lu 

Labels: ServiceQualität-Letzebuerg, Bed & Bike 
 

Neem de weg van berdorf naar Echternach (ongeveer 7 km) 

 

 Camping Officiel Echternach. Nieuw: verhuur van 4 «Kotta’s» (chalets). 

17 route de Diekirch, L-6430 Echternach. Tél. + 352 72 02 72  www.echternach-tourist.lu/camping 

Labels: Bed & Bike, toegankelijkheid voor personen met een handicap 

 

 Abdijstad Echternach 

De kleine stad herbergt vele architecturale getuigenissen uit zijn verleden: een imposant Romeins paleis, Sint 

Petrus en Paulus kerk (Merovingische, Romaanse en Gothische elementen), de St.-Willibrord basiliek ( 11de eeuw, 

Romaanse stijl, herbouwd na de tweede wereldoorlog), de resten van de Middeeeuwse omwallingen met 8 torens, 
het Gothisch stadhuis op de imposante marktplein, Benedictijns barokke abdij, Roccoco paviljoen in het stadspark, 

5 musea , een voetgangerszone, een nieuwe jeugdherberg met een klimmuur gesitueerd in het recreatief centrum 

met een meer. Eveneens aan het meer, een aventurenpark “Adventure Island” van 10 meter hoogte en een 

trampolinepark en nieuw, “Bike Parc” van 5.000 m2. 

www.echternach-tourist.lu www.mullerthal.lu 

 
Neem de weg van Echternach naar Diekirch (via Wallendorf, Reisdorf en Bleesbruck,ongeveer 28km)  

 

De campings bevinden zich langs de rivieren Sûre naast een fietspad. 

 

 Camping du Rivage & Ronn’s Bikes and Kajaks 

7 route de Echternach, L-9392 Wallendorf-Pont. Tél. +352 836516   www.wallendorf-kajaks.de 

Verhuring van fietsen en kano’s- kajaks 
Labels: Bed & Bike 

 

 Camping de la Rivière 

21 route de la Sûre, L-9390 Reisdorf. Tél. + 352 83 63 98   www.campingreisdorf.com 

 

 Camping Bleesbruck  

1 Bleesbreck, L-9359 Bleesbruck. Tél. +352 80 31 34  www.camping-bleesbruck.lu 

De camping beschikt eveneens van een camping voor naturisten, hutten voor wandelaars. 
Labels: Bed & Bike, toegankelijkheid voor personen met een handicap, ServiceQualität-Letzebuerg 

 

 Camping de la Sûre 

http://www.campingplage.lu/
http://www.rentabike-mellerdall.lu/
http://www.camping-martbusch.lu/
http://www.echternach-tourist.lu/camping
http://www.echternach-tourist.lu/
http://www.mullerthal.lu/
http://www.wallendorf-kajaks.de/
http://www.campingreisdorf.com/
http://www.camping-bleesbruck.lu/


 

 

34 route de Gilsdorf, L-9234 Diekirch. Tél. +352 80 94 25   www.camping.diekirch.lu 

Plaatsen voor campingcars voor de slagboom. 

 

Neem de weg van Diekirch naar Nommern (richting larochette, Setegen, ongeveer 13 km) 
 

Aankomst en check-in in Europacamping Nommerlayen te Nommern 

rue Nommerlayen, L-7465 Nommern. Tél. +352 87 80 78   www.nommerlayen-ec.lu 

 

Camping Nommerlayen viert zijn 40jarig bestaan in 2013.  

Prijs 2013 ANWB: „Camping van het jaar 2013 – de beste camping voor gezinnen“ 
Infrastructuren: verwarmd zwembad, kinderbad, zwembad met versnellingen (voortaan overdekt met volledig 

verwijdebaar dak), restaurant, snack, bar, winkel, bowling met bar, ruimte voor jongeren met discobar, ping-pong 

tafel, biljart, snooker, pétanque, ... 
Labels: ServiceQualität-Letzebuerg 

 

19.30 uur 
Avondmaal in Camping Nommerlayen (onder de vorm van een barbecue met kampvuur indien het weer het 

toelaat). 

 

Zaterdag 27 april 2013  

 
Ontbijt op de camping. 

 

09.00 uur 
Individueel vertrek voor uw tocht door Luxemburg .  

 

Neem de weg richting Diekirch naar Vianden (via Fouhren, ongeveer 23 km) 

 
De campings in Vianden zijn gelegen aan de oevers van de Our, in de nabijheid van het stadscentrum. 

 

 Camping de l'Our 

3 route de Bettel, L-9415 Vianden. Tél. +352 83 45 05  www.camping-our-vianden.lu 

 

 Camping du Moulin 

Rue de Bettel, L-9415 Vianden. Tél. +352 83 45 01  www.vianden-moulin.com 

 

 Camping op dem Deich  

rue Neugarten, L-9422 Vianden. Tél. +352 83 43 75  www.vianden-deich.com 

 

 Middeleeuwse stad en kasteel van Vianden 

Uiterst pittoreske site op de twee oevers van de Our, temidden van een grandiose natuur. Zijn formidabel feodaal 

slot, wieg van de graven van Vianden, is een opmerkelijke constructie uit de Middeleeuwen, een prachtig 

architecturaal juweeltje die zijns gelijke niet heeft in de Ardennen en Eifel et die onlangs gerestaureerd werd. Een 
vestingmuur met wachterstoren omringt de stad. 

http://www.camping.diekirch.lu/
http://www.nommerlayen-ec.lu/
http://www.camping-our-vianden.lu/
http://www.vianden-moulin.com/
http://www.vianden-deich.com/


 

 

Andere bezienswaardigheden: oude kerk met Gotische kloostergang van de Triniteit, verschillende musea 
(geschiedkundig, letterkundig Victor Hugo, van de karikatuur en cartoons), de stoeltjeslift (450 m met een 

adembenemende uitzicht), Adventure park “Indian Forest”, ... 

www.castle-vianden.lu www.vianden-info.lu 

 

12.00 – 13.00 uur 

Lunch in Vianden ( aangeboden door de ONT). 
 

Neem de weg richting Kautenbach (via Bivels, Stolzembourg, Consthum, ongeveer 24 km) 

 

 Camping Kautenbach 

An der Weierbaach, L-9663 Kautenbach. Tél. + 352 95 03 03 www.campingkautenbach.lu 

Aan de oevers van de rivier Clerve, uniek gelegen midden in denatuur met een zeer moderne infrastructuur. 

Verhuring van nieuwe «POD».chalets 
Labels: Bed & Bike, toegankelijkheid voor personen met een handicap , EcoLabel 

 

Neem de weg richting Enscherange (via Wilwerwiltz, ongeveer 10 km) 
 

 Camping Val d'Or  

2 um Gaertchen, L-9747 Enscherange. Tél. +352 92 06 91  www.valdor.lu 

Kalme camping, herkend door de ANWB, trekkershutten. 
Labels: Bed & Bike, EcoLabel Stufe Gold 

 

Neem de weg richting Clervaux (ongeveer 10km) 
 

 Camping Officiel Clervaux  

33, Klatzewee, L-9714 Clervaux. Tél. +352 92 00 42  www.camping-clervaux.lu 

Aan boord van een rivier, 400m van het centrum met een verwarmd zwembad. 
Labels: EcoLabel 

 

 Stad en Kasteel van Clervaux 

Stad in een smal, diep klein dal aan de oevers van de Clerve et temidden van de Ardennen. Het benedictijnen 
klooster St.-Maurice et St.-Maur, gebouwd in 1910 in een Romaans –Bourgondische stijl, overheerst de vallei. 

Het feodaal kasteel, gesticht in de XIIde eeuw, huisvestigt verschillende tentoonstellingen, nl de grootste 

fottentoonstelling aller tijden “The Family of Man” in ’t leven geroepen door Edward Steichen (Amerikaans 

fotograaf en curator met Luxemburgse roots)  
“Cité de l’Image , hedendaagse fototentoonstelling in open lucht. 

www.tourisme-clervaux.lu 

 

Neem de weg richting Maulusmühle (ongeveer 6 km) 

 

 Camping Woltzdal 

Maison 12, L-9974 Maulusmühle. Tél. +352 99 89 38 www.campingwoltzdal.com 

De camping is gelegen in een stille diepe vallei langs een beek en omgeven door bossen en bergen. Nieuw sanitair 

sinds 2011, trekkershutten, bekroond door “ANWB Charme Camping”. 

http://www.castle-vianden.lu/
http://www.vianden-info.lu/
http://www.campingkautenbach.lu/
http://www.valdor.lu/
http://www.camping-clervaux.lu/
http://www.tourisme-clervaux.lu/
http://www.campingwoltzdal.com/


 

 

Labels: Bed & Bike, toegankelijkheid voor personen met een handicap , EcoLabel 
 

Neem de weg richting Troisvierges (ongeveer 7 km) 

 

 Camping Walensbongert 

Rue de Binsfeld, L-9912 Troisvierges. Tél. +352 99 71 41  www.walensbongert.lu 

 

Neem de weg N12 richting Witltz pour in Heiderscheid aan te komen.(ongeveer 45 km) 
 

Aankomst en check-in in Camping Fuussekaul te Heiderscheid. 

4 Fuussekaul, L-9156 Heiderscheid. Tél. +352 26 88 88  www.fuussekaul.lu 

 

Vijfsterren camping gelegen in een prachtig natuurlijk landschap, aan het begin van het natuurpark van de Boven-

Sûre. 
Parking uitsluitend voor campingcars gereserveerd, verhuring van campingcars, restaurant-brasserie en snackbar, 

winkel, met kampingbenodigheden, supermarkt, klimpark “Adventure Park”, fitness, binnen en buiten speelplaats, 

trampolines, sportterreinen , minigolf, petanque, reuze schaakspel, buiten zwembad met kinderbad, een 
afgescheiden gedeelte van de camping is gereserveerd voor de naturisten, mooi kindersanitair,... 

Labels: ServiceQualität-Letzebuerg, Bed & Bike 

 

19.30 uur 
Gemeenschapplelijk avondmaal in Camping Fuussekaul ( bereiding van pizzas, kampvuur indien het weer het 

toelaat) 

Bezoek van de lokale microbrouwerij. 
 

Zondag 28 april 2013 
 

Ontbijt op de camping. In ontvangst nemen van jullie lunchpakket voor de ’s middags. 

 
09.00 uur 

Individueel vertrek voor uw tocht door Luxemburg. 

 
Neem de weg richting Bourscheid (ongeveer 8 km) 

 

 Camping du Moulin 

Buurschtermillen, L-9164 Bourscheid-Moulin. Tél. +352 99 03 31  www.camp.lu 

Prachtig gelegen, intacte natuur, aangename zwempartij voor de kinderen onder een kasteel van 900 jaar met een 

nachtelijke verlichting. 

Labels: Bed & Bike 
 

 Bourscheid 

Klein dorp in een typisch Ardeens landschap, in een bijna intacte natuur, met in het midden de ruines van een 

feodaal fort die zich verheft uit een 150 m hoge rotsige heuveltop. 

 
Neem de weg richting Tadler (via Dirbach en Bockholtz-Sûre, ongeveer 13 km) 

http://www.walensbongert.lu/
http://www.fuussekaul.lu/
http://www.camp.lu/


 

 

 

 Camping Berkel 

5 Op der Millen, L-9637 Bockholtz-Moulin. Tél. +352 83 90 54   www.campingberkel.com 

Klein familiale camping die ook een «bed & breakfast» aanbiedt. Verhuur van «Tipi»-tenten. 

 

 Camping Toodlermillen 

1 Toodlermillen, L-9181 Tadler. Tél. +352 83 91 89  www.camping-toodlermillen.lu 

Familiale camping temidden van de Ardennen, aan de oevers van de Sûre, in een klein kalme vallei van het 
Natuurpark van de Boven-Sûre.eerbied vor het milieu erkent door ANWB, biologische boerderij, ruiterspad, uniek 

hooihotel in Luxemburg... 

Labels: ServiceQualität-Letzebuerg, EcoLabel, toegankelijkheid voor personen met een handicap 

 
Neem de weg richting Esch-sur-Sûre (via Heiderscheidergrund, ongeveer 8 km) 

 

 Camping Bissen  

11 Millewee, L-9659 Heiderscheidergrund. Tél. +352 83 90 04   www.camping-bissen.lu 

Familiaal cmping in het Natuurpark van de Boven-Sûre, aan de kant van water. Ideaal om te vissen. Verhuring van 

nieuwe «POD» chalets.  

Labels: ServiceQualität-Letzebuerg, toegankelijkheid voor personen met een handicap 
 

 Camping Im Aal  

1 Am Aal, L-9650 Esch-sur-Sûre. Tél. +352 83 95 14  www.camping-im-aal.lu 

Camping aan de oevers vande Sûre, op 500m van het pittoreske dorpje Esch-sur-Sûre, midden in het Natuurpark 

van de Boven-Sûre. 

Labels: ServiceQualität-Letzebuerg, Bed & Bike 

 

 Esch-sur-Sûre 

1 rue du Moulin, L-9650 Esch-sur-Sûre. Tél. +352 26 88 90 03   www.emdeseiamei.lu 

Bezoek van het regionaal centrum "Ëm de Sei a Mei" (verschillende winkels met regionale produkten, ongewone 
souveniers, cafetaria met huisgemaakte patisserie,..) 

 

 Maison du Parc Naturel de la Haute-Sûre 

15 route de Lultzhausen, L-9650 Esch-sur-Sûre. Tél. +352 89 93 31 200   www.naturpark-sure.lu 

In het centrum van het park bevindt zich een oude textielfabriek die nu museum is en die u het verloop van de 

fabricage van stof laat zien.aantoont De bezoeker krijgt alle informatie om zijn verblijf zo goed mogelijk te laten 

verlopen. Ook vindt men een permanente tentoonstelling die u al de bezienswaardigheden toont uit de regio. 
 

Neem de weg richting Insenborn (via Lultzhausen, ongeveer 7 km) 

 

 Meer van de Bove-Sûre, Lultzhausen etnInsenborn. 

Watersporten, wandelingen, zonenergieboot, drijvende brug,.. 
 

Einde van de persreis en individuele terugreis 

 
 

http://www.campingberkel.com/
http://www.camping-toodlermillen.lu/
http://www.camping-bissen.lu/
http://www.camping-im-aal.lu/
http://www.emdeseiamei.lu/
http://www.naturpark-sure.lu/


 

 

 
 

Contact:  

Lis Lorang 
Office National du Tourisme, Service presse & relations publiques 

Tél. +352 42 82 82 39 / Tél. mobile +352-621 171 621 

lis.lorang@ont.lu  

www.visitluxembourg.com 

 
 

Gelieve te noteren dat alle diensten in het hierbovend vermelde programma voor rekening zijn 

van de Nationaal Luxemburgsche Dienst voor Toerisme. Alle extra’s niet vernoemd in dit 

programma zijn ter uwe laste. 

 

Bedankt om ons een copie van het artikel te sturen onmiddelijk bij de verschijning. 

 

Met veel plezier ontvangen wij u in Luxemburg 

 
 

mailto:lis.lorang@ont.lu
http://www.visitluxembourg.com/

