05-daagse REIS naar LUXEMBURG
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Met o.a.: Luxemburg, Grevenmacher en vele mooie routes

Intensiteit:

• Rustig programma
• Af en toe een wandeling

3

historische gebouwen. Onder
leiding van onze gids maken we een
rondrit en zien we het fraai vorm
gegeven Stadhuis, Groothertogelijk
Paleis, Bock, Place de la Constitution
en een groot aantal gebouwen van
diverse Europese instellingen.
Uiteraard heeft u ook nog wat
vrije tijd in het centrum.
4 dag: Donderdag
Vandaag beginnen we met een
prachtige route door een bosrijk
gebied, met zelfs enkele haarspeld
bochten, naar Grevenmacher.
Hoofdplaats van de Moezelstreek,
bij de grens met Duitsland. Zoals
bijna langs heel de Moezel een
gebied met veel wijnbouw. Hier
maken we allereerst een leuke
boottocht over de Moezel. Na de
lunchpauze in het historisch
centrum van Grevenmacher
bezoeken we de wijnboerderij van
Bernard Massard, een wijnbedrijf dat
over de gehele wereld bekendheid
geniet. U wordt rondgeleid door het
bedrijf en uiteraard behoort ook een
proeverij tot het programma.

05-daagse REIS naar
LUXEMBURG
Vertrek:
MAANDAG 26 JULI 2021
Thuiskomst:
VRIJDAG 30 JULI 2021

€ 695,00 p.p.

inclusief entreegelden

e

Terug van weggeweest is
deze zeer gewaardeerde
reis. Het gevarieerde,
heuvelachtige Luxemburg
heeft alles in zich om u een
onvergetelijke vakantie
te bezorgen.
Vanuit het centraal gelegen
Beaufort, gelegen in
“Klein Zwitserland” en aan
de rand van het Müllerthal,
verkennen we het
schitterende omliggende
gebied.
Ook ons zeer mooi gelegen
en luxe hotel draagt bij tot
het welslagen van deze reis.
Kortom, een aanrader.

geschapen. Ook rijden we door het
dal van de Enz Noire en zien we de
rotsformatie de Preekstoel. In de
middag een bezoek aan het
toeristische en gezellige Echternach.

BEAUFORT IN
LUXE(MBURG)
1e dag: Maandag
Nadat u thuis door de taxi bent
opgehaald, wordt u naar de
opstapplaats gebracht en rijden we
naar Wavre voor de koffiepauze.
Hierna door het prachtige
landschap van Hoog-België en het
pittoreske dal van de Ourthe naar
Bastogne. Dit stadje was centrum
van een hevige strijd tijdens de
oorlog. Hierna is de wederopbouw
begonnen en is het een leuke
en gezellige stad geworden.
We brengen hier ook een bezoek
aan het indrukwekkende
oorlogsmonument Mardasson en
het bijbehorende museum. Hierna
door naar ons luxe hotel in Beaufort
voor diner en overnachting.

2e dag: Dinsdag
Vanmorgen maken we een rit door
de schitterende natuur in dit deel
van het Groothertogdom. Dit deel
van het land is gezegend met een
fraai en zeer afwisselend landschap,
weides, heuvels en bossen wisselen
elkaar af. We zien onder andere het
beroemde Müllerthal in Klein
Zwitserland. De naam is te danken
aan het landschap wat een klein
beetje aan Zwitserland doet
denken. Het 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,

3e dag: Woensdag
Deze dag bezoeken we de
hoofdstad Luxemburg, één van de
rijkste steden ter wereld. Nergens
anders vloeien de overblijfselen van
oude forten en de creatie van
hedendaagse architectuur zo
discreet in elkaar over dan hier.
De oude Stad van Luxemburg
maakt trouwens al heel lang deel
uit van het Werelderfgoed van
UNESCO. Blinkende nieuwe
hightech bouwwerken staan
schouder aan schouder met

5e dag: Vrijdag
Helaas verlaten we ons gezellige en
gastvrije hotel. In de omgeving Luik
bezoeken we “De route van het
Vuur”. De mijnen van Blegny zijn
alle lange tijd gesloten, maar een
klein deel is voor ons toegankelijk.
Compleet met pak en helm dalen we
met de lift af in de mijn. Ter plaatse
wordt er van alles verteld over het
zware leven van de mijnwerker en
ziet u ook nog wat gereedschappen.
Na de lunchpauze rijden we langs
Hasselt en Antwerpen weer terug
naar Nederland. Alvorens vol
opgedane indrukken huiswaarts te
keren, gebruiken we met elkaar een
uitstekend verzorgd diner ter
afsluiting van de reis.

Toeslag éénpersoonskamer: € 95,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotelinfo:
26/30 juli:
Hotel Meyer Beaufort - Luxemburg

Hotel info:
Op deze reis maken we gebruik van
een prima hotel aan de rand van
Beaufort. Het hotel beschikt over een
gezellige lounge, relaxkamer, lift,
een zwembad en een mooie tuin.
De netjes ingerichte kamers zijn
voorzien van bad/douche, toilet en
televisie. Ook de inwendige mens
wordt hier goed verzorgd met een
uitgebreid ontbijtbuffet en een
viergangendiner.
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