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In dit ebook nemen we je mee naar Luxemburg. Een 
prachtig land vol historische steden en weelderige 
bossen.

Van glooiende heuvels tot aan sprookjesachtige 
kastelen, en van kronkelende wandelpaden tot aan 
karakteristieke wijngaarden: dit zijn de tien mooiste 
plekken in Luxemburg.

Veel leesplezier toegewenst!

Top 10 mooiste plekken
in luxemburg



De diversiteit van Luxemburg Stad is 
enorm: overblijfselen van oude forten en de 
kazematten, in combinatie met de hedendaagse 
architectuur. 

De stad zit vol met gezellige restaurantjes en 
vele bezienswaardigheden. Bezoek bijvoorbeeld 
het uitkijkpunt over de Vallée de la Petrusse 
en steek dan de straat over naar de kathedraal 
Notre-Dame, om hier versteld te staat van al 
het houtsnijwerk, beeldhouwwerk en glas-in-
lood. 

Bezoek vooral het ‘balkon’, een prachtig 
uitzichtpunt over de stadsvallei met de rivier 
de Alzette, de authentieke oude straatjes en de 
spoorbrug.

Een stad van contrasten

Luxemburg 
stad
Bij een bezoek aan Luxemburg 
mag deze mooie stad niet 
ontbreken!

Link naar de website

https://www.beteruitvakantieparken.nl/walsdorf/omgeving/luxemburg_stad


Er lopen vele wandelroutes door dit prachtige 
bosgebied heen, waarbij je verstelt zult staan 
van de geweldige, ruwe natuur. 

De fraaie rotsformaties nodigen uit tot 
beklimmen, ontdekken en bewonderen. De 
routes zijn met elkaar verbonden, maar kunnen 
ook afzonderlijk gelopen worden.

De wandelingen zijn ook zeer geschikt voor 
families met kinderen.

Met zijn prachtige uitzichtpunten is de 
Müllerthal absoluut het bezoeken waard!

Natuurregio in het oosten

De 
Müllerthal
Het gebied wordt ook wel ‘Klein 
Zwitserland’ genoemd, omdat de hoge 
rotspartijen, beken en waterval de indruk 
wekken dat je in Zwitserland loopt

Link naar de website

https://www.beteruitvakantieparken.nl/walsdorf/omgeving/mullerthal


Vianden is één van de grote toeristische 
trekpleisters van Luxemburg!

De trotse Oranjeburcht torent hoog boven de 
stad uit. Het is één van de mooiste kastelen 
van Europa en een bezoek aan dit kasteel is 
een avontuur op zich. Met de stoeltjeslift stijg 
je honderden meters omhoog naar de bergtop,  
onderwijl genietend van een prachtig landschap.

Daarnaast kun je prachtige wandelingen 
maken in de uitgestrekte bossen van Vianden, 
maar ook een stadswandeling is zeker de 
moeite waard: de restaurantjes en toeristische 
winkeltjes nodigen uit voor een bezoek. 

Historische stad in Luxemburg

Vianden
Het klimpark “Tree Climber” is voor 
kinderen een fantastische attractie.

Link naar de website

https://www.beteruitvakantieparken.nl/walsdorf/omgeving/vianden


Het pronkstuk van de omgeving is Kasteel 
Bourscheid. Deze immense middeleeuwse 
burcht torent 150 meter boven het niveau
van de rivier de Sûre uit en dateert uit het 
jaar 1000.

Jarenlang lag kasteel Bourscheid in handen 
van de heren van Bourscheid, totdat zij in 1626 
vervangen werden door de familie Metternich. 

Vandaag de dag is het kasteel open voor publiek. 
Naast kasteel Bourscheid liggen er ook enkele 
historische kerken in de omgeving, zoals die van 
Schlindermanderscheid en Michelau.

Bosrijke gemeente in Diekirch

Bourscheid
Lekker genieten van de natuur?
De gemeente beschikt over prachtige 
wandelpaden die je meevoeren langs de 
heuvels en rivieren van Bourscheid. 

Link naar de website

https://www.castle-bourscheid.lu/wp5/nl/


Deze bijzondere stad is het de ideale locatie 
voor iedereen die houdt van gezelligheid en 
cultuur.

Zo is de Abdij van Willibrodus zeker het 
bezoeken waard. In 1950 werd dit majestueuze 
gebouw gerestaureerd naar zijn vroegere glorie. 

In het Abdijmuseum kun je meer te weten 
komen over het leven van de Heilige 
Willibrordus. 

Naast een rijke geschiedenis beschikt 
Echternach ook over diverse muziek- en 
folkfestivals. In het voorjaar staat de stad in het 
teken van het Festival International Echternach 
en kun je diverse klassieke concerten bezoeken. 
In het najaar is het de beurt aan de lichte 
muziek, met een heus jazzfestival.

Gelegen aan de grens van Duitsland

Echternach
Fun Fact: Echternach werd gesticht in 
698 en is de oudste stad van Luxemburg!



Place Bleech vormt met zijn vele winkels, 
restaurants en cafés het centrum van 
Larochette. In de zomer kan je hier heerlijk 
ontspannen op één van de gezellige terrasjes. 

Rondom Larochette liggen veel wandel- en 
mountainbikepaden met diverse uitkijkpunten 
over het stadje zelf en Kasteel Larochette.

Deze Middeleeuwse burcht, afkomstig uit 
de 12e eeuw, steekt boven het pittoreske 
Larochette uit. 

Parel van de Ardennen

Larochette
Een kleine stad aan de rand van de 
Müllerthal.



Esch-sur-Sûre wordt omringd door de Ardense 
heuvels en de rivier de Sûre. 

In het midden van het stadje staat de ruïne van 
het Kasteel van Esch-sur-Sûre. Het kasteel 
ontstond in 927 en werd door de eeuwen heen 
uitgebreid en vergroot. Hoewel er vandaag de 
dag niet veel meer over is van de pracht en 
praal van het kasteel, zijn de ruïnes zeker het 
bezoeken waard.

Vlakbij Esch-sur-Sûre ligt de Boven Sûre, een 
gigantisch stuwmeer. In de zomer zijn hier een 
flink aantal watersporten te beoefenen. Zo kun 
je gaan zwemmen, duiken of surfen.

Liever genieten van de natuur? Huur 
dan een boot of een kano en ontdek de 
adembenemende omgeving!

Historisch en uniek

Esch-sur-
Sûre
Fun Fact: De Boven Sûre is 
verantwoordelijk voor maar liefst 
70 procent van het drinkwater van 
Luxemburg! 
 



Een bezoek aan Beaufort is niet compleet 
zonder een bezoek aan de kastelen van 
Beaufort. Deze twee kastelen staan naast 
elkaar, maar lijken ondanks hun nabijheid uit 
twee verschillende werelden te komen. 

Zo is het ene kasteel afkomstig uit de 
Middeleeuwen, terwijl het andere kasteel een 
Rennaissance-slot uit de 17e eeuw is. Daarnaast 
is het ene kasteel vandaag de dag een ruïne, 
terwijl het andere kasteel volledig behouden is. 
Toch hebben beide kastelen hun eigen charme. 

De Middeleeuwse burcht is zonder gids te 
bezoeken, maar voor het Rennaïssance gedeelte 
is een gids nodig. 

Klein dorpje in het noordoosten

Beaufort
Fun fact: Beaufort heeft twee kastelen 
die vlak naast elkaar staan. Beiden zijn 
het bezoeken waard!



In de omgeving van Clervaux zijn diverse 
wandelpaden te vinden met als hoogtepunt 
de Route de Marnach. Deze route heeft een 
prachtig uitzichtpunt over Clervaux.

Is wandelen niet jouw ding? Maak je vooral geen 
zorgen, want ook cultuurliefhebbers komen in 
Clervaux aan hun trekken. In het midden van 
het stadje staat het witte kasteel Clervaux. 
In dit kasteel kun je het Museum over het 
Ardenneoffensief bezoeken en meer leren over 
de Slag om de Ardennen.

Vlakbij het kasteel staat de grote Benedictijner-
klooster van Saint-Maurice. In dit prachtige 
gebouw is een tentoonstelling te bezoeken over 
het leven van de monniken van Clervaux.

Sprookjesachtige stad in het hart 
van de Luxemburgse Ardennen

Clervaux
Omringd door bossen, heuvels en 
rivieren is dit een ideale plek voor een 
mooie natuurwandeling of zomerse 
picknick!



De Moezel is een van de hoofdrivieren 
van Luxemburg en vormt de grens tussen 
Luxemburg en het buurland Duitsland.

Het gebied staat bekend om de prachtige 
wandelroutes, karakteristieke wijnkelders en 
knusse middeleeuwse dorpjes.

Het stadje Grevenmacher is de grootse plaats 
in de regio. De oude stadskern is vanwege de 
smalle straatjes autovrij en de ideale locatie voor 
een gezellige stadswandeling.

Wijnliefhebbers kunnen in Grevenmarch 
een rondleiding boeken door de kelders 
van Bernard-Massard, de producent van 
mousserende wijnen. 

De valleien behoren tot het mooiste 
stukje Luxemburg

De Moezel
Dit gebied wil je bij jouw bezoek aan 
Luxemburg niet missen!



Ben jij ook zo enthousiast geworden van al 
deze mooie plekjes? En wil jij deze plekken je 

komende vakantie gaan bezoeken? 

Wij hebben een ideale uitvalsbasis voor je:
Vakantiepark en camping Walsdorf!

Op de zuidelijke grens van de Luxemburgse Ardennen ligt 
het unieke vakantiepark Walsdorf. Met haar prachtige ligging 

in een dalletje aan de bosrand, is park Walsdorf de plek om 
lekker tot rust te komen in de natuur. 

Maak een boswandeling direct vanaf de entree of bezoek het 
uitkijkpunt van het dorpje Walsdorf, met uitzicht over de hele 
regio. Of bezoek natuurlijk historierijke steden als Vianden, 

Echternach en Luxemburg Stad!

Wanneer mogen we jou ontvangen op park Walsdorf?

Bekijk vakantiepark Walsdorf

https://www.beteruitvakantieparken.nl/walsdorf
https://www.beteruitvakantieparken.nl/walsdorf

