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27
Gemeentes die lid zijn

693 km2

Oppervlakte
Luxemburg: 2.586 km2

  
6 Rivieren
Wark, Attert, Alzette,  
Mamer, Eisch & Syre

 
24%
Bevolking van de  
totale bevolking

 
10 Treinstations

 
< 1.000 km 
Wandelpaden

  
> 10 Kastelen
Ansembourg (2), Colpach-Bas,
Hollenfels, Koerich, Mersch,
Munsbach, Pettingen,
Schoenfels & Useldange…

 
> 130 km 
Fietspaden
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De snelste glijbaan uit  
de wijde omgeving

Het zwembad in Redingen, de
“Réidener Schwämm” heeft vorig
jaar 2 nieuwe glijbanen in bedrijf 
genomen: Magic Twice – een span-
nende tijdrace één tegen één, en
Turbo Speed - de snelste glijbaan 
uit de wijde omgeving.

www.reidener-schwemm.lu

De oudste bierbrouwerij
van Luxemburg

Al meer dan 1700 jaar geleden
werd bier gebrouwd in de Romeinse 
villa “A Miecher” in Goeblingen!
De ontdekking in het jaar 2007  
van een goed bewaard gebleven 
gistingsvat van 5.000 liter  
bevestigt dit vermoeden.

www.gka.lu

De enige regionale valuta
in Luxemburg: De Beki

Met de “Beki” wordt in kanton  
Redingen de regionale economie en
koopkracht versterkt. Omwisselen
kan men bij de banken in Redingen,
in de Tourist Info Atert Wark in
Useldingen, of bij de vereniging “De
Kär” in de molen van Beckerich.

www.beki.lu

Centrum van het Luxem- 
burgs aardewerk: Nospelt

Sinds 1458 wordt er in Nospelt 
keukengerei van hoge kwaliteit ge-
produceerd, gebrand uit klei en be-
kend tot over de grenzen heen. Het 
laatste pottenbakkersatelier werd 
1914 gesloten. Bekend tot op de dag 
van vandaag: de “Péckvillercher“; de 
Luxemburgse typische fluitjes van 
klei in de vorm van een vogel.

Oude ingenieurstechniek
uit Luxemburg:
de Raschpëtzer

De volledig functionerende onder-
grondse “Raschpëtzer” waterleiding
in het bos van Helsingen, is een van 
de meest indrukwekkende en goed 
bewaard gebleven tunnelconstruc-
ties ten noorden van de Alpen uit 
de Romeinse tijd.

www.sitwalfer.lu

Mediterrane flair
in het Guttland: het
natuurreservaat Aarnescht

Het natuurgebied Aarnescht in
Niederanven is speciaal door zijn
hoog aantal verschillende orchi-
deeënsoorten bekend. Door de hel-
lingen op het zuiden is het klimaat 
hier uniek, en geeft de Aarnescht 
een mediterraan karakter.

Ah sou! Verrassende feiten  
over de regio Guttland 
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Een kleine kern van  
toekomstig Europa:   
Colpach

Luxemburgse staalbaron en 
voorzitter van de raad van bestuur 
van de ARBED (de voormali-
ge staalgigant): Emile Mayrisch 
(1862-1928). Hij wordt beschouwd 
als een vroege vertegenwoordiger 
van de Europese integratie. Zijn 
thuisbasis, het kasteel in Colpach, 
ontwikkelde zich tot een ontmoe-
tingsplaats voor schrijvers, denkers 
en kunstenaars, “een kleine kern 
van toekomstig Europa”, zoals Paul 
Desjardins schreef.

De vader van de  
Luxemburgse geologie: 
Michel Lucius  
1876-1961

Een zeer grote wetenschapper in 
de geologie! Het opstellen van een 
geologische kaart van het land 
op acht vellen in een recordtijd 
van slechts 14 jaar (tussen 1936 en 
1950), is naast talloze publicaties en 
boeken, waarschijnlijk het grootste 
levenswerk van Dr. Michel Lucius.
In 2005 werd zijn geboortehuis in 
zijn geboortedorp Reimberg omge-
bouwd tot een museum.Émile Mayrisch
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Guided Summer Tours

Guided 
Summer 
Tours! 
De toeristenindustrie lijdt onder de gevolgen  
van het coronavirus. Vandaar dat we vertrouwen 
op solidariteit en steun voor onze lokale partners. 
Het regionale toeristenbureau Centrum / Westen 
overneemt dit jaar de kosten van de begeleide 
zomertochten en biedt deze gratis aan. Vanwege 
de COVID-19-pandemie moeten deelnemers zich 
van tevoren registreren. Het maximale aantal 
deelnemers wordt aangepast aan de situatie  
ten tijde van het bezoek.
Registratie: T +352 28 22 78 62 /  
info@visitguttland.lu
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Overdag en ’s nachts ontdekken!
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Maandags

20.07, 27.07, 03.08,  
10.08, 17.08, 24.08

De uitzonderlijke tuinen van het 
kasteel van Ansembourg

10:30-12:00 uur
FR
Ontmoetingspunt:  
10, rue de la Vallée  
L-7411 Ansembourg (receptie) 

Balsem voor de ziel. In de vallei 
van de zeven kastelen duiken we in 
een afgeschermd tuinparadijs. We 
bezoeken de terrasvormige Franse 
tuinen, omgeven door een natuur-
lijke achtergrond. We ontdekken 
tal van zeldzame plantensoorten, 
fruitbomen en decoratieve fontei-
nen, een labyrint en de “Mytholo-
gische Allee”, met 10 beelden uit de 
Griekse en Romeinse mythologie.

Dinsdags

21.07, 28.07, 04.08,  
11.08, 18.08, 25.08

Salvete! De Romeinse villa  
Miecher in Goeblange

10:00-11:30 uur
LU/DE/FR
Ontmoetingspunt:  
Parking Romeinse Villa  
(weg tussen Goeblange en  
Simmerschmelz)

Geïnteresseerd in geschiedenis? 
Bij de Villa Rustica Miecher vindt 
u wat u zoekt. We bezoeken de 
vrijgelegde fundering van een groot 
Gallo-Romeins landgoed uit de re-
gio van Trier. Het pand beslaat een 
ommuurd gebied van 5 hectare met 
minimaal zeven stenen gebouwen. 
Naast het luxe herenhuis zijn er 
twee andere woongebouwen, een 
kleine tempel en drie bijgebouwen.

Woensdags

22.07, 29.07, 05.08,  
12.08, 19.08, 26.08

Mersch City Tour 

10:00-12:00 uur
LU/DE/FR
Ontmoetingspunt:  
Place St. Michel  
L-7556 Mersch

We nemen deel aan een historische 
tour door Mersch, langs tal van 
bezienswaardigheden, zoals het 
stadspark, de decanale kerk en het 
museum in de kasteelkapel. Interes-
sante feiten, opwindende anekdo-
tes en oude legendes begeleiden 
deze reis naar het verleden. De 
route is aangepast aan de wensen 
van de deelnemers en de weersom- 
standigheden.

Guttland Classics
Guided Summer Tours
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Donderdags

23.07, 30.07, 06.08,  
13.08, 20.08, 27.08

Michel Lucius Museum  
& Watertoren

10:00-12:00 uur
LU/DE/FR
Ontmoetingspunt:  
rue Dr. Lucius  
L-8614 Reimberg

Hij was een geweldige geoloog in 
zijn tijd: Michel Lucius, genoemd 
“Dellerts Misch”! Zijn geboorte-
huis is omgebouwd tot een klein 
museum ter zijner ere, waar men 
alles kan leren over zijn leven, zijn 
reizen en vooral zijn onderzoek. 
Aarzel niet om de extra tour naar 
de watertoren (uit 1932) te boeken, 
waar nog een tentoonstelling over 
geologie te zien is.

Vrijdags

24.07, 31.07, 07.08,  
14.08, 21.08, 28.08

Ondergronds aquaduct  
“Raschpëtzer”

10:00-12:30 uur
LU/DE/EN/FR
Ontmoetingspunt:  
Parkeerplaats Raschpëtzer CR125 
(tussen Walferdange en Stafelter) 
Geoportail: http://g-o.lu/3/yTV3
Belangrijk: Draag geschikte  
schoenen. De tocht is 2,5 km lang 
en gaat veel op en neer.

We bezoeken het “Raschpëtzer” - Qa-
nat in het Woud van Helmsingen, een 
imposant ondergronds aquaduct uit 
de Gallo-Romeinse periode, dat nog 
steeds watervoerend is en een grotere 
villa uit de 1-3 eeuw met meer dan  
180 m3 water per dag heeft verzorgd. 
De installatie is gedeeltelijk voor 
bezoekers veilig en toegankelijk ge-
maakt. De deksels van twee schachten 
zijn voorzien van glasramen. Aange-
paste verlichting biedt zicht op het 
stromende water tot op de bodem 
van de schacht. De bezoekersgalerij 
leidt naar de bodem van een van de 
schachten.

Zaterdags

25.07, 01.08, 08.08,  
15.08, 22.08, 29.08 

Natuurreservaat  
“Schlammwiss”

09:00-11:30 uur
LU/DE/EN/FR
Ontmoetingspunt:  
parkeerplaats voetbalveld  
L-5376 Uebersyren

Welkom bij de Côte de la Syr! Het 
Schlammwiss-moerasgebied in Ue-
bersyren van 375 ha, is het grootste 
aaneengesloten rietgebied in Lu-
xemburg. Naast tal van activiteiten 
om dit unieke natuurgebied te ont-
dekken, is er een vogelringstation 
dat een belangrijke rol speelt bij 
onderzoek en studies op het gebied 
van biodiversiteit en natuurbe-
houd. Deze tour maakt niet alleen 
volwassenen enthousiast! Kinderen 
zijn van harte welkom.
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Dinsdags

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08

Leisteenmuseum Obermartelingen  
“D’Fliedermaartelmaus” 
Enigmo-verhaal & workshop

14:00-17:00 uur
Ontmoetingspunt: Maison 3  
L-8823 Haut-Martelange  
(hoofdingang bij de vijver)
Belangrijk: neem stevige schoenen en een warme jas 
mee! Er heerst een constante 9° ondergronds.
Kinderen komen zonder begeleidende volwassene

Duur 3 uur, indeling: aankomst 15 min. / verhaal 45 min. / 
ondergronds 45 min. / Workshop 60 min. Leisteen & 
decoratie / terugkomst 15 min.

Als inleiding is er een Kamishibai, een totaal spannend 
verhaal, dat ons met een raadsel de ondergrondse put 
in stuurt om op zoek te gaan naar de oplossing. Vervol-
gens leren we het prachtige oude ambacht van leisteen-
bewerking en mogen we onze eigen leisteen versieren 
door te graveren, krassen of slijpen.

Talen
21.07 Luxemburgs / Duits
28.07 Frans
04.08 Luxemburgs / Duits
11.08 Frans
18.08 Luxemburgs / Duits
25.08 Frans

Woensdags

22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 09.08, 26.08

Molenmuseum in Beckerich 
Pas op, het spookt er!

15:00-16:30 uur 
LU/FR
Ontmoetingspunt: 103, Huewelerstrooss  
L-8521 Beckerich (binnenplaats van de molen)
Belangrijk: pas de kleding aan de weersomstandighe-
den aan! Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar onder 
begeleiding van een volwassene

De geschiedenis van de molen, bezoek aan de  
molen en de zagerij

Samen ontdekken we de historische oude molen van 
Beckerich, met al zijn geheimen en anekdotes. Het 
museum staat vol met een prachtige collectie gereed-
schappen uit een lang vergeten tijd! Daarna gaan we 
naar de molenvijver op zoek naar de bijenkorven en de 
honderd jaar oude treurwilg. Tenslotte bezoeken we 
de oude zagerij, waar de “Millepätteren” precies 30 jaar 
geleden hartstochtelijk met hout werkten! Soms is het 
een beetje spookachtig als de molengeest zijn grapjes 
uitvoert . . .

Guided Summer Tours

Guttland for kids
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Donderdags

23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 27.08

Keramiekmuseum Nospelt  
Met de vogel!

15:00-16:30 uur
LU/DE/FR
Ontmoetingspunt: 3, rue des Potiers  
L-8391 Nospelt
Belangrijk: alleen voor kinderen onder  
begeleiding van een volwassene

Nospelt stond vroeger tot buiten de landsgrenzen 
bekend om zijn aardewerk. Tussen 1458 en 1914 werd 
terracotta gebruikt om veel huishoudelijke artikelen te 
produceren. De vogelvormige keramische fluitjes van 
klei genoemd “Péckvillchen” waren bijzonder populair 
bij de kinderen. Het atelier van de laatste pottenbak-
ker van Nospelt is omgebouwd tot een museum met 
een geweldige tentoonstelling van oude keramische 
kunst. Hier vind je ook het oude pottenbakkerswiel en 
de oven uit 1870. Een enthousiaste hobbybakker laat 
zien hoe je “Péckvillercher” maakt. Daarna kunnen 
kinderen een handje helpen.

Vrijdags

24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 28.08

Leisteenmuseum Obermartelingen  
Hier gaat alles van een leien dakje! 
1x lei voor het hele gezin, zonder uitzondering

15:00-17:00 uur 
Kinderen alleen onder begeleiding van volwassenen
Ontmoetingspunt: Maison 3  
L-8823 Haut-Martelange (hoofdingang bij de vijver)
Belangrijk: neem stevige schoenen en een warme jas 
mee! Er heerst een constante 9° ondergronds.

Duur 2 uur, indeling: aankomst 15 min. / ondergronds 
30 min. / demonstratie 30 min. / creatief met leisteen 
30 min. / terugkomst 15 min.

Samen met het hele gezin bezoeken we het leisteenmu-
seum in een gezinsvriendelijk tijdsbestek. We duiken 
in de ondergrondse wereld van leisteen. We volgen zijn 
pad in de diepte, van ontstaan tot afgewerkt product. 
We leren het vakwerk en breken de leisteen in platen. 
Aan het einde kan iedereen zijn eigen medaillon of 
onderzetter van leisteen slijpen en versieren.

Talen
24.07 Frans
31.07 Luxemburgs / Duits
07.08 Frans
14.08 Luxemburgs / Duits
21.08 Frans
28.08 Luxemburgs / Duits



Guided Summer Tours
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Maandags

20.07, 27.07, 03.08, 10.08,  
17.08, 24.08

Landelijk museum  
“Thillenvogtei”  
Rindschleiden 

20:00-21:30 uur 
Ontmoetingspunt: 3 Maison  
L-8831 Rindschleiden  
in de bistro “Thillenvogtei”  
(achtertuin)
Belangrijk: de tuin is niet geschikt 
voor mensen met beperkte  
mobiliteit of kinderwagens.

Een muzikale reis door Luxemburg 
bij kaarslicht. Mensen zingen, spe-
len liedjes, dragen gedichten voor 
en vertellen anekdotes.
Kleine samenvattingen in het Duits 
en Frans zijn mogelijk. De liedjes 
en teksten zijn bijna uitsluitend in 
de Luxemburgse taal. 

Woensdags

22.07, 29.07, 05.08, 12.08,  
19.08, 26.08 

Waterreservoir op de “Rebierg”  
bij zonsondergang

19:00-21:00 uur
LU/DE/FR
Ontmoetingspunt: CR 106  
tussen Kahler en Hivange  
(rue de Kahler)

Tijdens deze tocht kunnen de 
deelnemers een boeiende interactie 
met het onderwerp water verwach-
ten. Het waterleidingbedrijf (SES) 
voorziet de watertanks van de aan-
gesloten gemeentes van drinkwater. 
Een bijzonder hoogtepunt aan het 
einde van de tour: het panorami-
sche uitzicht vanaf de top van het 
waterreservoir bij zonsondergang.

Donderdags

23.07, 30.07, 06.08, 13.08,  
20.08, 27.08

Kasteel Useldingen 

20:00-21:30 uur
Ontmoetingspunt:  
Tourist-Info Atert-Wark  
1, Am Millenhaff 
L-8706 Useldeng
Belangrijk: stevige schoenen zijn 
wenselijk, veel traplopen.

De muren van dit kasteel hebben 
veel te vertellen en te laten zien. 
Samen ontdekken we de didacti-
sche rondweg rond het kasteel, de 
crypte en de kruidentuin. Aan het 
einde van de tocht word je beloond 
met een magistraal uitzicht over 
Useldingen, op een hoogte van 28 
meter. 

Talen
23.07 Luxemburgs / Duits
30.07 Frans
06.08 Luxemburgs / Duits
13.08  Frans
20.08 Luxemburgs / Duits
27.08 Frans

Guttland by night
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24.07

Goeblange  
Fakkeltocht naar de Romeinse 
villa in Goeblange

20:30-22:30 uur  
LU/DE/FR
Ontmoetingspunt:  
Parkeerplaats Roman Villa  
(straat tussen Goeblange en  
Simmerschmelz)

In het avondlicht gebruiken we 
fakkels om de blootgestelde funda-
menten van een groot Gallo-Ro-
meins landgoed van de regio Trier 
te bezoeken, deze is genoemd Villa 
Rustica Miecher. Het pand beslaat 
een ommuurd gebied van 5 hectare 
met minimaal zeven stenen gebou-
wen. Naast het luxe herenhuis zijn 
er twee andere woongebouwen, een 
kleine tempel en drie bijgebouwen.

31.07 

Beckerich
Wandeling met  
Nicolas Schweicher

22:00-00:00 uur  
LU 
Ontmoetingspunt:  
Parkeren bij de houtzagerij  
van de molen van Beckerich   
103, Huewelerstrooss 
L-8521 Beckerich

Aub registreren tot 24/07:   
T +352 691 510 370/371  
info@dmillen.lu  
www.dmillen.lu 
Uiteindelijk is er ook een  
“Bouneschlupp” (Luxemburgs 
Bonesoep).

Nicolas Schweicher is een lokaal-
historicus met hart en ziel en diep 
geworteld in de geschiedenis van 
Beckerich. Met veel humor en 
charme onthult “Néckel” de gehei-
men van deze gemeente.

07.08 

Useldingen
Kasteel Useldingen

21:00-23:30 uur 
LU 
Ontmoetingspunt:  
Tourist-Info Atert-Wark  
1, Am Millenhaff  
L-8706 Useldange
Belangrijk: stevige schoenen zijn 
wenselijk, veel traplopen

Ervaar het kasteel van een andere 
kant. Met behulp van lantaarns ver-
diepen we ons in de geschiedenis 
van Kasteel Useldingen. We gaan 
op reis vol verrassingen, mythes 
en legendes en ontdekken geheime 
plekken in het kasteel.

Guided Summer Tours

Guttland Specials
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14.08 

Kehlen
Een reis naar het verleden

20:30-22:30 uur 
LU
Ontmoetingspunt:  
Parkeerplaats van de gemeente  
15, rue de Mamer  
L-8280 Kehlen
Breng een zaklamp mee!

We duiken de nacht in en beginnen 
aan een spannende reis door de tijd 
door Kehlen en omgeving. We zijn 
op het spoor van het stenen tijd-
perk, de Kelten en de Romeinen, 
met een omweg naar de late  
middeleeuwen. De populaire en 
enthousiaste lokaalhistoricus Joël 
Adam zal je onderweg veel span-
nende inzichten geven.

21.08

Kehlen
Bezoek de distilleerderij

20:30-22:30 uur 
LU (andere talen op  
aanvraag mogelijk)
Ontmoetingspunt:  
13, rue d’Olm 
L-8281 Kehlen

Super sterk idee!

Het ambacht van het distilleren 
heeft een zeer lange traditie in 
Luxemburg. Aan het begin van de 
vorige eeuw waren er nog steeds 
rond 2.000 actieve distilleerderijen. 
Tegenwoordig wordt het beroep 
met uitsterven bedreigd. Maar 
waar kwam de langdurige fascina-
tie voor schnaps vandaan? We leren 
dit en nog veel meer tijdens deze 
tour. Speciale tentoonstellingen 
zijn de distilleerderij uit 1907 en de 
Heinrich Lanz-stoommachine uit 
1899. Op verzoek kan er aan het 
einde van de rondleiding een sterke 
drank proeverij plaatsvinden.

28.08

Mersch,  
stad van legendes

20:00-22:00 uur 
LU
Ontmoetingspunt:  
Place Saint Michel  
L-7556 Mersch

We beginnen aan een historische 
tour door Mersch, langs tal van 
bezienswaardigheden, zoals het 
stadspark, de parochiekerk en 
het museum in de kasteelkapel. 
Interessante feiten, opwindende 
anekdotes en oude legendes bege-
leiden deze reis naar het verleden 
en ontmoetingen met mensen uit 
de afgelopen eeuwen die over hun 
tijd vertellen. De route is aangepast 
aan de wensen van de deelnemers 
en de weersomstandigheden.
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De Luxemburgers houden van hun 
tradities. Er wordt geen gelegenheid 
uitgelaten om te fieren, vaak met de 

nodige versnaperingen. Feesten  
worden gekoesterd, goed verzorgd en 

elk jaar opnieuw gehouden.

Alles is dit jaar anders ...

Pandemie van COVID-19 moeten diverse evenementen  
geannuleerd of uitgesteld worden. Informeer vooraf of een 
evenement plaatsvindt. Actuele informatie is te vinden op 

de eigen website van het evenement, op onze website  
www.visitguttland.lu en www.events.lu.

Sommige evenementen zijn al geannuleerd. We hebben
besloten ze toch hier te presenteren (met

de verwijzing dat het evenement is geannuleerd), 
omdat voorpret ook een deel van het plezier is.
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13. & 14.06

Useldingen
Kasteel Useldingen heeft  
grootse plannen!

Het is dit speciale opwindende 
gevoel bij het betreden van het 
kasteel van Useldingen wanneer het 
geluid van deze vreemde en toch 
vertrouwde muziek over de Attert 
overwaait. Het is de fascinatie om 
in deze wereld te duiken, waar in 
en rond het kasteel mensen uit het 
dorp, uit het Groothertogdom en 
uit heel Europa hun eigen kleine 
wereld bouwen met tenten, slaap- 
en legerkampen, vuren, uilen en 
valken! Gedurende twee dagen en 
één nacht kunnen bezoekers zich 
onderdompelen in lang vervlogen 
dagen. Waar je ook kijkt, is er iets 
te beleven: de middeleeuwse markt 
wordt gebruikt voor handelen en 
bieden, ridders vechten lang uit-
gestelde vetes uit, barden brengen 
hun kunst ten gehoor en verrukken 
de kasteelvrouwen, jongleurs ver-
maken jong en oud. Jonge ridders 
en prinsessen kunnen niet genoeg 
krijgen van het met de hand aan-
gedreven middeleeuwse carrousel 
en nemen onvermoeibaar deel aan 
vele ateliers, zoals het omgaan met 
bogen en pijlen. Zoveel actie op de 
grote kasteelweide aan de rand van 
het bos maakt je hongerig en dors-
tig! Drinkhoorns zijn gevuld met 
vreugde. Het ruikt heerlijk naar 
gerookte zalm, big aan het spit, 
ridderburger & hartige ollapotritta, 
een vegetarische soep in brood. 

Bezoekers in 
middeleeuws 
gewaad krijgen 
toegang tegen 
een geredu-
ceerd tarief.

Dit mid-
deleeuw- 
se feest is een 
van de grote 
hoogtepunten 
van de regio 
en is zeker een 
bezoek waard.

Sloten in feestelijke jurken
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02.08 

Kasteelfeest van  
Ansembourg

Dit jaarlijkse “kasteelfeest” vindt 
plaats tegen een wel heel speciale 
achtergrond. Midden in de natuur 
op de grote weide onder het kas-
teel, wordt het populaire “multicul-
turele festival” gevierd met interna-
tionale culinaire specialiteiten uit 
verschillende landen uit Europa en 
Afrika, met kunstobjecten, concer-
ten, spellen, theatervoorstellingen 
en workshops. Dit “Zero Waste” 
met een focus op biologische en 
regionale productie, trekt vooral 
gezinnen aan. De kinderen kunnen 
vrij rondrennen en genieten van de 
prachtige natuur rond dit sprook-
jesachtige kasteel. Een bezoek aan 
de historische kasteeltuin met zijn 
populaire doolhof van hoge hagen 
is bijzonder aan te bevelen! 

www.gcansembourg.eu

22. & 23.08

Koerich - Beautiful Decay 

Vanwege de uitgebreide renovatie-
werkzaamheden aan het “Gréiwesch-
lass”, de slotburcht van Koerich, is het 
pand sinds 2013 in een doornroosjess-
laap geplaatst. Gelukkig duurde het 
niet 100 jaar! 2019 werd ingehuldigd 
met glamour en glorie, en nu is het 
tijd om opnieuw te vieren. Een hoog-
tepunt zal het festival BEAUTIFUL 
DECAY zijn. Muziek, kunst, gastro-
nomie en sport worden gevierd. Het 
Craftwork Village wordt verleven-
digd door 50 vertegenwoordigers van 
de meest uiteenlopende kunsten, en 
eet- en drinkkraampjes zijn verspreid 
over het terrein. Het lokale kunst-
enaarscollectief Sixthfloor toont zijn 
sculpturen gemaakt van steen, hout 
en ijzer. U bent van harte welkom om 
deel te nemen aan de kunstveiling 
op zondag. Houd u van sporten? Wat 
dacht u van yoga- en fitnessgroepen, 
of Headis (spel waarbij men een vo-
etbal op een tafeltennistafel overkop-
pen moet ) en een fietstocht door de 
vallei van de 7 kastelen?

www.ksf.lu

11. & 12.07

Kasteelfeest  
Schoenfels

Het kleine dorpje Schoenfels is een 
omweg waard! Ferri, ook bekend 
als Friedrich von Schoenfels, bouw-
de een versterkt hof in 1292, voor-
dat de artillerie werd uitgevonden! 
Vandaag staat hier nog steeds een 
indrukwekkende toren, waarin na 
de renovatie het regionale bureau 
van bosbeheer zal worden onder-
gebracht. De ideale tijd voor een 
bezoek is tijdens het kasteelfeest: 
allerlei kraampjes, tentoonstellin-
gen, concerten, kinderanimaties 
en een breed scala aan culinaire 
specialiteiten en drankjes brengen 
u een beetje dichter bij de Luxem-
burgse cultuur: “Prost a gudden 
Appetit!“

What’s on
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Tradities, legendes  
en markten

What’s on
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De rand van het bos 
in Neuhaeusgen is de  
deur naar een ander  

tijdperk. Eind mei gaat  
men daar op reis door  
de tijd naar de wereld  

van de Kelten.
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What’s on

11. , 12. & 13.04

Nospelt
Emaischen 
Heeft iedereen een vogeltje?!

De Luxemburgers houden van hun 
“Péckvillchen”, kleine kleivogelflui- 
tjes, die worden verkocht tijdens 
het volksfeest “Emaischen“. Ze zijn 
er in alle vormen en kleuren en 
zijn een populair paasgeschenk. 
Niet alleen de kinderen zijn ent-
housiast over het vogelfluitje, het 
Péckvillchen is ook erg populair 
bij verzamelaars. Tijdens het Emai-
schen heeft men de mogelijkheid 
om tijdens het werk over de schou-
ders van de pottenbakker mee 
te kijken. Naast handgemaakte 
“Péckvillercher” en stands met een 
verscheidenheid aan aardewerk, 
genieten duizenden bezoekers van 
concerten, workshops en tentoon- 
stellingen. Het aardewerkmuseum 
en het opgravingsmuseum zijn 
natuurlijk ook open.  

Waar komt deze traditie vandaan?

De kern van het aardewerkbakken, 
“Aulebäckerhandwierk” genoemd 
in het Luxemburgs, bestaat sinds 
1458 in Nospelt. Hier werd hoog-
waardig keukengerei gemaakt van 
klei, dat populair was tot over de 
grenzen. Aan het begin van de 20e 
eeuw kwam deze industrie echter 
tot een einde. De laatste produc-
tie werd gesloten in 1914. Maar 
de traditie van aardewerk werd 
levend gehouden door vrijwilligers, 
vooral de productie van speelgoed 
en Péckvillercher die werden ver-
kocht op de Emaischen in de stad 
Luxemburg.

www.emaischen.lu

Emaischen wordt sinds 1957  
ook in Nospelt gehouden en  
de Péckvillercher uit Nospelt  
hebben een speciale  
verzamelwaarde.
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What’s on

30. & 31.05

Neuhaeusgen 
Bealtaine, het Keltenfestival  

Hier werd een authentiek Keltisch 
kamp gebouwd, dat eenmaal per 
jaar tot leven wordt gebracht om 
het begin van de lente te vieren. 
Gevechten tussen de Kelten en de 
Romeinen, live muziek, work-
shops en Keltische gerechten doen 
de huidige tijd vergeten. Op de 
voorgrond is de wens om aan de 
bezoekers de liefde voor de natuur 
over te brengen. Dit betekent dat 
met name aan de jonge gasten een 
breed scala aan natuur wordt aan-
geboden: Keltisch brood bakken, 
kettingen maken van natuurlijk 
materiaal, speer gooien, weef-
planken gebruiken, houtsnijwerk 
ervaren, . . .

Het hoogtepunt van de 8e editie 
is de replica van een ijzer-smelt-
oven. Hier wordt getoond hoe 
de Kelten weide-erts smolten om 
ijzer te extraheren. Het ijzer wordt 
vervolgens in de smidse verwerkt 
tot gereedschap en wapens.

www.bealtaine.lgs.lu
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31.05 
Buschdorf   
Helpermaart

De traditie van deze markt op 
Pinksterenzondag gaat terug 
tot een boerenmarkt die tot 
het midden van de 19e eeuw op 
de nabijgelegen “Helperknapp” 
werd gehouden. Ondanks de 
bijzondere ligging en de moeilij-
ke klim was deze jaarmarkt een 
van de belangrijkste in de regio. 
Vandaag vinden bezoekers een 
breed scala aan handwerkobjec-
ten, lokale producten, hobby- en 
handwerkartikelen in de pitto-
reske straten van het dorp.

13.09 
Reckingen bij Mersch
Eenelter Maart

De gerestaureerde dorpskern 
van Reckingen biedt de juiste 
achtergrond voor deze traditio-
nele ambachtelijke markt. Naast 
de aankoop van originele en 
artistieke unieke stukken, biedt 
de markt ook de mogelijkheid om 
over de schouders van verschil-
lende ambachtslieden te kijken 
bij de productie van hun kunst-
werken. De exposanten zijn deels 
gehuisvest in kraampjes op straat 
en deels in garages en schuren. 
Naast ambachtelijke objecten 
(gemaakt van hout, metaal, steen, 
klei, vilt, glas, . . . ,), schilder- en 
sieradenproductie, vinden bezoe-
kers ook levensmiddelen uit de 
regionale productie.

19.09 
Beringen 
Pompoenfestival

Op het traditionele pompoen-
festival worden sier en eetbare 
pompoenen en een aantal pom-
poenspecialiteiten aangeboden. 
Natuurlijk is er ook een aantrek-
kelijk ondersteunend programma 
met tal van animaties voor jong 
en oud. Er is een avondmarkt op 
zaterdag en het nationale reuzen 
pompoenkampioenschap wordt 
op zondag gehouden.

27.o9
Redingen an der Attert
Kropemannsfest

Het traditionele volksfeest met 
veel kraampjes in Redingen an 
der Attert biedt plezier en spel-
letjes voor het hele gezin. Kera-
miek, sieraden, culinaire heerlij-
kheden en nog veel meer worden 
hier aangeboden. De Kropemann 
is een oude legendarische figuur 
die onheil brengt in de rivier de 
Attert. Hij heeft een haakstang 
genoemd “Kropestaang” bij zich, 
waarmee hij zijn slachtoffers de 
Attert in trekt. Deze watergeest 
verschijnt graag op het Krope-
mann-festival.

www.kropemannsfest.lu

 “Am Pëtz do sëtzt  
de Kropemann.

Wat mécht hien an deem  
Waasser dran?

E lauert mat der Kropestaang
Bis datt en d‘Këndche -  

jupps - gefaang‘.
Wat wëll e mat deem  

Këndchen man?
E späert et a säi Keller an,

Do ass et däischter, kal an naass.
D‘léift Këndche géng‚  
rëm gär op d‘Gaass,

Mee ‚t kann och jäize,  
jéim‘re, klo‘n:

t‘dëerf nët méi bei  
séng Mamma go‘n.

Duerfir méng hierzeg  
Zockergrëtz,

bleif schéin ewech  
vum déiwe Pëtz.

A kuck dach nëmmen  
nët méi dran,

Soss kënnt deen  
uerge Kropemann.

E kroopt dech an d‘Zéif -
Komm huerteg,  
méng Spréif!“

Het gedicht “de Kropemann” is 
geschreven door de Luxemburgse 
dichter Willi Goergen en is opge-
dragen aan de watergeest.

Overige evenementen: De Kropemann
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What’s on

Voor liefhebbers  
van mooie dingen
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De volgende evenementen zijn
speciaal voor de genieters, de

dromers, de liefhebbers van
mooie dingen bedacht. Hier

staan muziek, klassieke auto‘s  
en zelfs heteluchtballonnen in 

het middelpunt.
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04. & 05.07 

Mersch 
Music Festival  
“Mir si Miersch“

Dit nieuwe muziekfestival in 
Mersch viert dit jaar zijn premiè-
re! Het concept is eenvoudig en 
veelbelovend: elke groep, band of 
project heeft ten minste één lid 
dat in de gemeente Mersch woont. 
Het is de moeite waard om te 
bezoeken, te luisteren en vervol-
gens te rocken op het festival op de 
Michelsplatz! De line-up belooft 
echt goede muziek in verschillende 
stijlen. Toegang is gratis.

www.mersch.lu

What’s on

belangrijk element van het festival! 
Naast een al zeer gevarieerd pro-
gramma, zijn de hoogtepunten van 
dit jaar een creatieve markt met 
producten van lokale ontwerpers, 
verschillende kinderworkshops en 
nog veel meer.

www.kollanaktioun.lu

30. & 31.05

Obermartelingen 
Koll an Aktioun, het muziek-, 
familie-, cultuur- en culinaire 
festival in het noordwesten van 
Luxemburg!

In Obermartelingen werd vroeger 
leisteen uit de aarde gehaald en 
verder verwerkt. Na de buitenbe-
drijfstelling (1790-1986) viel het in 
een diepe rust totdat het zachtjes 
werd gewekt door de opening van 
een leisteenmuseum. Door een 
voorbeeldige samenwerking tussen 
jong en oud, werd hier in 2014 
een fantastisch festival genoemd 
“Koll an Aktioun” gecreëerd met 
veel vrijwilligers, ingebed in een 
prachtige en wilde omgeving met 
grote industriële charme! Sinds 
2014 biedt het Festival Koll an 
Aktioun een gevarieerd program-
ma voor gezinnen, maar ook voor 
liefhebbers van cultuur, eten en 
muziek gedurende een weekend 
van het jaar, en wordt het georga-
niseerd door meer dan 30 vrijwil-
ligers die niet alleen hun passie 
voor muziek delen, maar ook voor 
het milieu. Duurzaamheid is een 
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18. & 19.07

Contern 
9. Kunst - Het eerste stripfestival 
in de wijde regio

Wie had in 1994 gedroomd dat 
het stripfestival een traditie zou 
worden, laat staan een van de 
grootste stripfestivals in Europa? 
Tegenwoordig maken duizenden 
stripfans een pelgrimstocht naar 
Contern,“het dorp van comics”, 
waar talloze auteurs, gespecia-
liseerde verkopers, artiesten 
en muzikanten te vinden zijn. 
Bezoekers hebben de mogelijkheid 
om een breed scala aan werken te 
ontdekken, hun favoriete auteurs 
te ontmoeten, deel te nemen aan 
signeersessies en aan de verza-
melbeurs. Contern is dit weekend 
gesloten voor verkeer. Buiten op 
straat werd ruimte gecreëerd voor 
de ontelbare stands, waar meer 
dan 100 verkopers niet alleen wer-
ken voor verzamelaars aanbieden, 
maar ook Comic-cult-objecten 
zoals figuren, posters of gesigneer-
de originele tekeningen.

www.bdcontern.lu
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What’s on

22.-26.07

Mersch  
Genade beste weergoden!
Luxembourg Balloon Trophy 

De “Post Luxembourg Balloon 
Trophy” vindt plaats in Mersch. De 
plaats biedt het nodige uitgebreide 
terrein in het Merscher Park. De 
gasten wachten met spanning op 
de terugkeer van de heteluchtbal-
lonnen van hun vlucht en zien hen 
in het park landen onder bege-
leiding van live bands en straa-
tartiesten. De hele achtergrond 
is absoluut schitterend en biedt 
een adembenemend spektakel, 
vooral met de “Night Glow”: een 
eersteklas symfonie samengesteld 
uit muziek, lasers, vuurwerk en 
verlichte luchtballonnen. Het 
weerspiegelende water in de vijver 
versterkt de magie. De Luxem-
burgers bidden ook intens tot de 
weergoden, omdat slecht weer 
het enige is wat dit spektakel zou 
kunnen dwarsbomen.

www.lbt.lu

01. & 02.08 

Steinfort  
Oude liefde roest niet.
Vintage Cars & Bikes

De liefde voor klassieke auto‘s 
kent geen leeftijd. Elk jaar maken 
duizenden fans de bedevaart naar 
Steinfort en bewonderen ongeveer 
750 oldtimers van dichtbij. Het 
vakmanschap, de perfectie van de 
respectieve bouwperioden en de 
oneindige passie van de bouwers, 
chauffeurs en verzamelaars inspi-
reert de bezoekers. De nationale 
auto-, tractor- en motorenbeurs 
biedt een verscheidenheid aan 
stands met reserveonderdelen, ac-
cessoires en literatuur. Het gebied 
van het “Centre Roudemer” in 
Steinfort heeft een totale opper- 
vlakte van 3 hectare en bestaat uit 
deels asfaltpaden en groene gebie-
den met een aangrenzende vijver. 
Toegang is gratis.

www.vintage-steinfort.lu
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14.-16.08

Steinfort
Kollafestival
Eco-friendly, collaborative
& multidisciplinary

Dit alternatief en cultureel
festival in het Centre d‘accueil 
nature et forêts “Mirador” in 
Steinfort motiveert bezoekers om 
over hun consumentengedrag na te 
denken en geeft ze veel suggesties 
om dit te aan te passen. Milieu, 
tolerantie, respect en samenwerk-
ing wordt gevierd door middel van 
kunst, live concerten en work-
shops.

www.kollafestival.lu

Alle andere evenementen in
Guttland is te vinden op
www.visitguttland.lu onder  
“What’s On”. Alle evenementen 
in Luxemburg is te vinden op  
www.events.lu.
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Luxemburgse  
Moezelregio

31.05-01.06 
11:00-20:00 uur

Wine taste enjoy 

De Luxemburgers doen het juiste 
goede wijn! Pinksteren (31 mei +  
1 juni 2020) nodigen wijnbouwers, 
wijnkelders en distilleerderijen u 
uit voor hun 8e editie van het po-
pulaire wijnweekend “Wine Taste 
Enjoy” in hun kelders, tuinen en op 
hun terrassen. Met proeverijen van 
Luxemburgse wijnen en crémants 
en fijne brandewijnen, een amu-
sementsprogramma vol muziek, 
kunstexposities en begeleide wan-
delingen, evenals culinaire specia-
liteiten in wijnbars en regionale 
restaurants, biedt dit evenement 
de ideale setting voor iedereen 
die de Luxemburgse Moezel, hun 
wijnbouwers en natuurlijk de uits-
tekende Luxemburgse wijnen en 
crémants wil leren kennen.  

www.visitmoselle.lu

Highlights buiten  
het Guttland

Regio Éislek

23.06 
10:00-19:00 uur

Open air  
Konstfestival Lellingen

Sinds 30 jaar, wordt het charmante 
dorpje Lellingen elke nationale 
feestdag in een levende openlucht 
kunstgalerie getransformeerd. 
Bekend buiten de grenzen van 
Luxemburg, trekt het festival meer 
dan 5000 bezoekers per jaar. Kunst-
enaars creëren voor de ogen van 
de bezoekers hun werken, straa-
tarties-ten en muzikanten trekken 
door de straten en kinderen kun-
nen deelnemen aan verschillende 
workshops. Dankzij het gevarieerde 
programma is een onvergete-lijke 
dag vol verrassingen gegarandeerd!

www.konstfestival.lu

Regio Mullerthal

02.06.  
05:00 -14:00 uur 

Springprocessie  
van Echternach

De morgenstond heeft goud in de 
mond. Bekijk vanaf 05:00 uur
een heel oud stukje Luxemburgse
traditie: de springprocessie van 
Echternach! De gelovige christenen 
“springen” op polka-melodieën
in rijen door de straten van de stad 
tot het graf van de heilige Willi-
brord in de Basiliek van Echter-
nach. Kent u de woordspeling
“springprocessie van Echternach”?
Dit wordt gebruikt in het geval
van tegenslag of een langdradig
proces: “Drie stappen vooruit,
twee terug”.

www.mullerthal.lu

What’s on



35

Redrock Region

26.-27.09
11:00-18:00 uur

Anno 1900 - Steampunk -  
Convention Luxembourg 

Een origineel evenement voor jong 
en oud die betoverd willen worden 
door ongewone mechanische crea-
ties. Er worden ook artistieke en 
muzikale uitvoeringen verzorgd.
Binnen en buiten de voormalige 
elektriciteitscentrale Paul Wurth 
zijn tal van verkoopkraampjes van 
een Victoriaanse markt geïnstal-
leerd. De architectuur van glas, 
staal en baksteen vormen het ideale 
decor voor dit unieke evenement 
in Luxemburg. Gepassioneerde 
ambachtslieden verkopen hier 
originele handgemaakte sieraden, 
kleding en accessoires. Het week-
end wordt afgesloten met artistieke 
en muzikale optredens. Toegang is 
gratis.

www.minettpark.lu

Luxemburg-City

19.06-13.09

Summer in the city 

Tijdens het zomerprogramma 
“Summer in the City 2020” bru-
ist de stad Luxemburg dankzij 
een gevarieerd programma met 
openluchtconcerten, internationale 
muziekfestivals, straattheaterpro-
ducties, openluchtbioscoop, ten-
toonstellingen, markten, folklore 
en festivals, evenals vele toeristi-
sche aanbiedingen.  

www.luxembourg-city.com

Alle andere evenementen in
Guttland is te vinden op
www.visitguttland.lu onder  
“What’s On”. Alle evenementen 
in Luxemburg is te vinden op  
www.events.lu.
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A perfect day
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Just a 
perfect 
day!
Tips voor bijzondere tochten
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Een perfecte dag in het Guttland, of zelfs twee?
Of drie? In het dal van de zeven kastelen,  
in het Syrdall of in het wilde westen van  

Luxemburg zijn een paar prachtige plekjes
te ontdekken.
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KOERICH

ANSEMBOURG
SEPTFONTAINES

MERSCH
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HOLLENFELS SCHOENFELS

Ontdek duizend jaar Luxemburgse 
geschiedenis op eigen houtje: een 
reis door de vallei van de zeven kas-
telen maakt het mogelijk. Nergens 
anders zullen bezoekers zo‘n hoge 
dichtheid aan middeleeuwse ge-
bouwen vinden als in het Guttland. 
Naast individuele kastelen in Usel-
dingen en Pettingen, kunnen met 
name de gebouwen in de vallei van 
de zeven kastelen praktisch met de 
auto worden verkend.

Een mogelijk startpunt voor de 
nieuwe route per auto is Mersch, 
waar bezoekers ook proviand 
voor de route kunnen inslaan. De 
huidige kantonnale hoofdstad 
bij de samenloop van de rivieren 
Alzette, Eisch en Mamer was al in 
de Gallo-Romeinse periode sterk 
bevolkt. Met de aankoop van de 
nederzetting in 1232 door Theode-
rich I, werden de kasteelcomple-
xen die nog steeds het stadsbeeld 
kenmerken uitgebreid. Het kasteel 
uit de 13e eeuw is nu de zetel van 
het gemeentebestuur, de onlangs 
gerestaureerde kapel herbergt een 
kasteelmuseum met een informa-
tiezuil.

Van Mersch gaat het meer dan 
25 kilometer lang door idyllische 
bossen en pittoreske dorpjes naar 
Koerich (of vice versa) naar de 
pas gerenoveerde “Tiefenburg” 
(een typische burcht van de lage 
landen) uit de 12e eeuw. Op de weg 
hierheen kan men voldoende tijd 
nemen om de vijf andere kastelen 
te ontdekken. Zoals het kasteel van 

Schoenfels uit de 13e eeuw en de 
Engelse tuinen, het kasteel Hollen-
fels uit de 11e eeuw of de histori-
sche tuinen van het kasteel van An-
sembourg, waarvan de oorsprong 
teruggaat tot de 17e eeuw.

De Vallei van  
de Zeven Kastelen

Het oude kasteel van Ansembourg 
en het kasteel van Septfontaines, 
beide uit de 12e eeuw, zijn particu-
lier bezit. Bezoeken zijn niet mo-
gelijk, maar strategisch geplaatste 
uitkijkpunten bieden een adembe-
nemend uitzicht op de pittoreske 
gebouwen.

A perfect day

KOERICH

ANSEMBOURG
SEPTFONTAINES

MERSCH
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Entdecken Sie das Tal der Sieben Schlösser  |  DE 
Découvrez la Vallée des Sept Châteaux  |  FR

Discover the Valley of the Seven Castles  |  EN

HOLLENFELS SCHOENFELS

20 4 6kmDownload kaart  
www.visitguttland.lu
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Als u op zoek bent naar mediterra-
ne flair in Luxemburg, hoeft u niet 
verder te gaan dan de nationale 
grenzen. In de Syre-vallei, net bui-
ten de hoofdstad, vinden bezoekers 
een natuurreservaat dat een uniek 
klimaat heeft ontwikkeld van-
wege de ligging van de hellingen 
op het zuiden. Dit maakt dat de 
“Aarnescht” vooral bekend om zijn 
grote aantal verschillende orchi-
deeënsoorten staat, die bezoekers 
kunnen bewonderen tijdens een 
ontspannen wandeling door het 
natuurreservaat.

Het startpunt voor het pittoreske 
themapad door de “Aarnescht” 
is het dorp Niederanven. Van 
daaruit gaat het bijna vier kilo-
meter door een gevarieerd gebied 
met semi-droge weiden, die sinds 
1988 worden beschermd. Door het 
samenspel van natuurlijke om- 
standigheden en aan het landschap 
aangepast gebruik, is een leefruim-
te ontstaan die vandaag een van de 
meest waardevolle in het land is. 
Tot 20 verschillende soorten orchi-
deeën groeien in het gecultiveerde 
landschap, waar nog honderd jaar 
geleden graan werd verbouwd.

Met zijn eindeloze weiden, prachti-
ge uitzichten, zachte heuvelachtige 
landschappen, schaduwrijke bos-
sen, verfrissende bronnen en uni-
eke natuurreservaten, heeft de Sy-
re-vallei niet alleen veel te bieden 
aan natuurliefhebbers. Meer dan 
drie dozijn wandel- en themapaden 
wachten om ontdekt te worden 
in de gemeentes van Niederanven, 
Schüttringen, Sandweiler, Contern 
en Weiler-la-Tour.

De Syr-vallei, Luxemburgs 
Côte de la Syr

A perfect day
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Obersyren
In Obersyren bijvoorbeeld strekt 
het natte gebied “Schlammwiss” 
van 375 hectare zich uit tot het 
grootste aaneengesloten rietgebied 
in Luxemburg. Met bijna 90 ver-
schillende vogelsoorten, waaronder 
sperwers, ijsvogels en rietzangers, 
komen hier vooral dierenliefheb-
bers aan hun trekken. 

Münsbach
Een 3,5 km lang didactisch pad 
loopt van het voetbalveld in Müns-
bach door het unieke watergebied. 
Bij vooraf reserveren is ook een 
rondleiding van het vogelringstation 
mogelijk, dit heeft de afgelopen 50 
jaar belangrijke bijdragen geleverd 
aan de bescherming van vogelsoor-
ten in het natuurreservaat.

Tijdens de Belle Epoque was 
Luxemburg wereldwijd bekend als 
het “land van de rozen”. Tot wel 
6 miljoen rozenplanten werden 
jaarlijks geëxporteerd. Koninklijke 
en prinselijke huizen over de hele 
wereld lieten ooit hun grote parken 
met Luxemburgse rozen beplanten.
Men kan getuigenissen van vroe-
ger bewonderen evenals nieuwe 
Luxemburgse rozensoorten in het 
kasteelpark van Münsbach. De 
ongeveer 600 Luxemburgse
rozensoorten worden met veel zorg 
onderhouden door de “Lëtzebuer-
ger Rousefrënn“. Het kasteelpark is 
ten allen tijde open en vrij toegan-
kelijk.

www.rousefrenn.lu

Niederanven
En waarom niet de dag afsluiten 
in het wellnesscentrum van de 
“Syrdall Schwemm”? Dappere wan-
delaars vinden alles wat ze nodig 
hebben om te ontspannen in de 
moderne waterwereld van Nieder- 
anven. De ruime buitenruimte lokt 
met tal van zit- en loungemogelijk- 
heden, terwijl twee Finse sauna‘s, 
een biosauna, belevenisdouches 
en een stoombad wachten op uw 
vermoeide ledematen.
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Door dichte bossen en weelderige 
weiden van de ene karakteristieke 
plek naar de andere: de zomerda-
gen in Luxemburg zijn voorbe-
stemd voor rondritten per e-bike. 
Tijdens een ontdekkingstocht door 
de levendige en cultureel rijke regio 
van het Guttland, kunt u genieten 
van pittoreske dorpjes en dromeri-
ge uitzichten, terwijl verwarmende 
zonnestralen en verfrissende tegen-
wind rond uw neus spelen.
De elektrisch aangedreven fietsen 
zijn vooral populair bij avontu-
urlijke mensen die actief bezig 
zijn tijdens hun vakantie, maar 
tegelijkertijd een oog voor de om-
geving hebben. Met zijn uitgebrei-
de netwerk van paden biedt het 
Guttland tal van mogelijkheden 
om de bezienswaardigheden van de 
schilderachtige regio te ontdekken 
zonder teveel te zweten. Dankzij 
de elektrische aandrijving zijn zelfs 
langere etappes of kleine stijgingen 
geen probleem en kunnen moeite-
loos door alle generaties worden 
ondernomen.

Rindschleiden
Een populaire bestemming is het 
romantische dorp Rindschleiden. 
Alsof door een onzichtbare hand 
geduwd, gaat het via het natio-
nale fietspadennetwerk door de 
Préizerdaul naar het “kleinste dorp 
van Luxemburg“. In het landelijke 
museum Thillenvogtei leren bezoe-
kers alles over het leven in het dorp 
rond 1900 voordat ze hun picknick-
mand vol (vooraf bestelde) regiona-
le producten in de koffieshop van 
het museum kunnen meenemen. 
Hongerige gasten kunnen zich-
zelf ook versterken in de “Klenge 
Randschelter Bistro” tegenover 
de Willibrordus-kapel met zijn 
indrukwekkende fresco‘s voordat ze 
weer op de fiets stappen.

Useldingen 
Het ideale startpunt voor een 
ontdekkingstocht is het dorp 
Useldingen met zijn indrukwek-
kende kasteel in het midden van 
het dorpscentrum. Daar voert een 
didactisch cultureel pad bezoekers 
langs de donjon door de middel- 
eeuwse moestuin naar lang vervlo-
gen tijden. U vindt alles wat u no-

De Randschelter picknickmand
(16,50 € pp) is inbegrepen
(Half juli - half september) in
de coffeeshop van het museum.
T 691 11 90 90 
thillenvogtei@gmail.com
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Door het wilde westen  
Luxemburg

Beckerich 
De idyllische molen in Beckerich 
is ook een omweg waard. Tegen-
woordig huisvest het voormalige 
huis van de molenaar het Museum 
voor Oude Ambachten, waar 
bezoekers een verscheidenheid aan 
gereedschappen kunnen ontdek-
ken. Direct naast de deur is de 
voormalige zagerij met zijn vele 

dig heeft voor de volgende excursie 
door het wilde westen van het 
Groothertogdom in de aangrenzen-
de fietsverhuur bij het Tourist Info 
van Atert Wark.

landbouwmachines die met veel 
liefde en vaardigheid weer tot leven 
zijn gebracht.

Er zijn veel manieren om de vre-
dige en landelijke charme van het 
Guttland per e-bike te ontdekken. 
Drie grote fietsroutes doorkruisen 
de regio: de Dällchen West Tour 
(26 km), de Wisen West Tour (36 
km) en de Jhangeli West Tour (11 
km). De nationale fietspaden PC 
12 en PC 17 maken ook deel uit van 
de EuroVelo 5 die van Londen naar 
Rome voert. Kaarten zijn beschik-
baar in de Tourist Info Atert Wark 
in Useldingen. E-bikes worden daar 
op aanvraag ook verhuurd.
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Fietsvriendelijke restaurants,
fietspaden en tochten

Guttland  
by bike
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Genieten van de buitenlucht.
Meer dan 130 km wachten op u.

Fietspaden die u uitnodigen om de
regio heerlijk ontspannen op twee 

wielen te ontdekken.
Zadel uw stalen ros. 

De paden op!
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Camping Krounebierg ligt aan 
de rand van Mersch, vlakbij de 
bosrand. Sylvana en Michel Jansen 
runnen het al zes jaar en bieden 
hun gasten veel - vooral ook aan 
fietsers. Deze betalen slechts de 
helft van de prijs voor een kam-
peerplaats. Er zijn in totaal 137 
plaatsen. Er zijn ook 17 stacaravans 
te huur. “We hebben ook een ver-
blijfsruimte waar fietsers kunnen 
uitrusten”, zegt Sylvana Jansen. 
Natte jassen kunnen daar ook wor-
den opgehangen. Er is een droger 
voor natte kleding, een wasmachine 
en ruim sanitair. De WIFI is gratis 
op de hele camping.

De vijfsterrencamping Krounebierg 
ligt in het groene hart van Luxem-
burg en direct aan het nationale 
fietspad van de Alzette (PC 15) 
halverwege tussen Ettelbrück in 
het noorden en Bereldingen aan de 
poorten van de stad Luxemburg.

Het Centre Aquatique Krounebierg 
ligt direct naast de camping. Cam-
pinggasten krijgen twee uur gratis 
toegang vanaf een minimumverblijf 
van twee dagen – seizoensaanbie-
dingen uitgezonderd. Het zwembad 
heeft een glijbaan, een bubbelbad, 
een sauna en een groot grasveld 
met buitenfaciliteiten zoals een 
beachvolleybalveld. Wie op zoek 
is naar ontspanning, vindt het in 
het wellnesscentrum. De camping 
zelf biedt een gratis kinderbad met 
een gazon en een aangrenzende 
speeltuin. Er is ook een restau-
rant met een zonneterras. “Je hebt 
gewoon een startpunt nodig voor 

alles wat je kunt zien en ervaren in 
Luxemburg”, zegt Jansen: en dat is 
Camping Krounebierg.

Camping Krounebierg
2 rue du Camping
L-7572 Mersch

www.campingkrounebierg.lu

Gratis toegang tot
Aquacenter van één
minimaal verblijf
van 2 dagen

Guttland by bike

Camping Krounebierg*****
Glamping aan de rand van het bos met een zwemoase next door!
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Marc en Pia Dentzer openden 
tien jaar geleden het restaurant “A 
Guddesch” in Beringen bij Mersch. 
Samen met Christophe Fiegen 
en Helena Lutz bieden ze daar 
traditionele gerechten op basis 
van de moderne Franse keuken. Ze 
merkten al snel dat veel gasten ook 
een overnachtingsmogelijkheid 
zochten. “Er was een grote vraag 
naar kamers en we moesten altijd 
op zoek naar accommodatie voor 
veel gasten die feestvierden in ons 
restaurant”, zegt Marc Dentzer. 
Veel verjaardagsfeestjes en bruilof-
ten gingen zelfs verloren omdat ze 
geen overnachtingsmogelijkheden 
konden bieden. “Zo planden we 
het viersterrenhotel Martha met 13 
kamers tegenover het restaurant en 
openden het in 2013.” Het maakt 
indruk met een harmonieuze mix 

van moderne ambiance en fami-
liale gastvrijheid. Vorig jaar is het 
hotel uitgebreid naar 28 kamers, 
waaronder twaalf comfortkamers 
(één is geschikt voor mensen met 
beperkte mobiliteit) en een  
bruidssuite.

Het hotel biedt onder andere een 
sauna, een massageruimte en een 
zoutgrot. Dit wordt ook goed 
ontvangen door fietsers die willen 
ontspannen na hun rit. Het grote 
terras achter het hotel nodigt uit 
tot verpozen.

Hotel Martha is goed voorbereid 
op fietsers. “Fietsers kunnen bij 
ons reparatiehulpmiddelen krijgen, 
evenals drinkflessen, tubes voor 
fietsbanden en helmen“. Er is een 
verwarmde berging voor fietsen en 
natte kleding.

In het hotel zelf is er ook een  
kookschool, een grillacademie,  
een dubbele bowlingbaan, een 
vinotheek die wijnproeverijen 
aanbiedt en een bakkerij met 
koffiebar, die op zijn beurt fietsers 
welkom heet om hier een pauze te 
nemen. Ook het vermelden waard 
is het “Dinner in the dark”, dat 
twee keer per week in de winter-
maanden wordt aangeboden.

A Guddesch
1, am Kaesch
L-7593 Beringen / Mersch

www.gudd.lu

Perfecte pitstop voor fietsers in 
de eigen bakkerij met coffeeshop

A Guddesch Hotel Martha
Grillacademie, Franse keuken, eigen bakkerij en zoutgrot!

Guttland by bike
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Patrick Kops nam het Hotel-Res-
taurant Val Fleuri in Mersch over 
van zijn ouders. Hij runt het nu 
sinds 25 jaar. De naam van het 
hotel komt van de tuin achter het 
huis. Er zijn ongeveer een dozijn 
kamers. De tegels hebben een 
houtlook, de lederen boxspring-
bedden zijn elektrisch verstelbaar. 
Men kan ontspannen bij strea-
mingprogramma‘s op de tv met 
4K-resolutie. Het hotel aan de 
rand van Mersch is klein, “maar de 
klant is geen nummer voor ons”, 
zegt Kops. Misschien is dat waa-
rom veel gasten graag steeds weer 
terugkomen.

In het restaurant kookt de eigenaar 
zelf met regionale producten en 
biedt hij een Luxemburgs-Franse 
keuken en zijn zelfgemaakt ijs aan. 

Hotel Val Fleuri heeft al lang het 
Bed & Bike-label. Ook omdat voor 
Kops duurzaamheid belangrijk is. 
“Bed & Bike is een goed initiatief”, 
zegt de eigenaar. Vooral in de 
zomer komen veel gasten met de 
fiets. Men kan zijn fietsen stallen 
in de garage. Kops voert indien 
nodig zelf kleine reparaties uit, 
anders is er een speciaalzaak op 
slechts een paar meter afstand. 
Gasten kunnen ook fietsen en 
e-bikes huren bij Hotel Val Fleuri.

Mersch is goed gelegen voor fiet-
sers langs het nationale fietspad 
van de Alzette (PC 15) halverwege 
tussen Ettelbrück in het noorden 
en Bereldingen aan de poorten van 
de stad Luxemburg. “Het is slechts 
18 kilometer naar de hoofdstad. 
Dit is de laatste stop”, zegt Kops. 
Mersch is het startpunt van de 
vallei van de zeven kastelen. Er zijn 
veel bossen in de buurt, prachtige 
routes voor fietsers en natuurlijk 
het kasteel in Mersch uit de 13e 
eeuw. Bovendien kunt u vanuit 
Mersch snel alle uithoeken van het 
land bereiken.

Hostellerie Val Fleuri
28, rue Lohr
L-7545 Mersch 

www.hostellerie.eu

Kops is trots op klassieke  
gerechten zoals de Bouneschlupp 
met bonen, spek en aardappelen.

Hostellerie Val Fleuri 
Als de chef nog steeds zelf de kok is
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De jeugdherberg Hollenfels  
is een goed startpunt voor  
mountainbiketochten.

Jeugdherberg Hollenfels
Een bezoek aan moeder natuur!

Het dorp Hollenfels ligt op een 
heuvel boven de Eisch-vallei. Kas-
teel Hollenfels torent hoog boven 
boven het dorp uit op een rots. 
Het werd gebouwd in de 14e eeuw 
en maakt deel uit van de legenda-
rische vallei van de zeven kastelen. 
Bezoekers bereiken het kasteel-
terrein via een stenen brug die de 
gracht overspant. En dat is ook de 
weg naar jeugdherberg Hollenfels.

De directeur Stéphane Mossay runt 
de jeugdherberg. “We het hele jaar 
door geopend en biedt plaats aan 
86 gasten in kamers met één tot 
tien bedden - individuele gasten, 
groepen of families. Er is een knut-
selruimte, drie gemeenschappelijke 
ruimtes, een berging, gereedschap 
voor fietsen en een groot park met 
een speeltuin en sportfaciliteiten. 
Het Marienthal-jeugdcentrum ligt 
in de buurt van de jeugdherberg. 
Hier kunnen groepen en school-
klassen vooral gebruik maken van 
programma’s op het gebied van 
buiten- en ervaringsonderwijs. Het 
aanbod omvat een touwenklimpar-
cours, mountainbike-tandems en 
grottentochten in de Mamerleeën. 
In samenwerking met de jeugdher-
berg biedt het ecologie- en jeugd-
centrum, dat ook op het terrein 
is gevestigd, milieu-educatie voor 
klassen en groepen.”

De stad Mersch ligt op slechts 
acht kilometer van Hollenfels 
en is gemakkelijk bereikbaar per 
bus of fiets. Fietsen, e-bikes en 

mountainbikes, e-mountainbikes 
en trekkingfietsen kunnen worden 
geleend bij de jeugdherberg. Na-
tuurlijk is er ook een laadstation 
voor e-bikes. Hollenfels is een goed 
startpunt voor mountainbiketoch-
ten. Naast de klassieke fietspaden 
zijn er nu meer dan 500 kilometer 
mountainbikeroutes in het Groot-
hertogdom.

Vegetables first! 

De kasteelkeuken “Melting Pot” is
een populair restaurant. De chef
staat bekend om authentiek
Luxemburgse specialiteiten:
“Eerst groenten, dan vlees en
bij voorkeur alleen uit de directe 
omgeving, regionaal, vers, lekker
en gesond! We hebben ook
ons eigen donker bier “La Hollen-
fels” met middeleeuwse kruiden 
en een scheutje honing van het 
kasteel.”

Voedselverspilling?
Niet in Hollenfels!

Geen verspild voedsel meer. In 
2019 heeft de jeugdherberg, in 
samenwerking met de gemeente 
Helperknapp, een koelkast in Tün-
tingen neergezet. “Daarin staan de 
overgebleven maaltijden van het 
restaurant en worden voor slechts 
€ 3 verkocht. Iedereen die langs-
komt, mag er gebruik van maken.
Men stopt het geld in het blik
in de koelkast. Via de Face-
book-pagina van de jeugdherberg 
hoort men elke dag hoeveel en ook
welke maaltijden in de koelkast
te vinden zijn.”
 
Jeugdherberg Hollenfels 
2, rue du Château
L-7435 Hollenfels
 
www.youthhostels.lu
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In mei 2019 openden Marc Mat-
hieu en Raoul Risch het Hotel en 
Restaurant Péitche Lauer direct 
naast het kasteel van Useldingen 
aan de rivier de Attert. Het is 
vernoemd naar het gelijknamige 
Luxemburgse lied, dat Jean-Pier-
re Welter in 1945 schreef op de 
melodie van de Amerikaanse 
western-ballade “Oh My Darling, 
Clementine” en het speelt aan de 
rivier de Attert. “Péitche Lauer 
staat voor gastvrijheid, ont-
spanning, onthaasting en lekker 
eten“, beloven de eigenaren. Het 
hoogtepunt van het hotel zijn de 
paddenstoelvormige ecolodges, 
accommodaties op palen voor 

natuurliefhebbers direct aan de ri-
vier. Op twee verdiepingen bieden 
ze een woonkamer, een badkamer, 
een slaapkamer en een balkon.

Er zijn ook negen comfortabele ka-
mers in het hotelgebouw, waarvan 
er één geschikt is voor gehandicap-
ten. Fietsers kunnen hun fietsen 
veilig stallen in een afsluitbare 
garage. Er is ook een e-bike  
laadstation in het dorp.

Elk jaar medio juni is dit het 
toneel van een groot historisch 
middeleeuws feest. Rond Useldin-
gen zijn wandel- en fietspaden in 
de nabijgelegen bossen, evenals een 

vliegveld voor zweefvliegers. In het 
naburige dorpje Everlingen is een 
museum voor speleologie.

In het restaurant van het hotel 
Péitche Lauer, kunnen gasten in de 
brasserie ontspannen met een fris 
drankje. De eigenaar, Raoul Risch, 
kookt persoonlijk voor het restau-
rant en men serveert traditionele, 
lokale gerechten in een gezellige 
sfeer. 

Péitche Lauer  
4 Am Tremel
L-8706 Useldange 

www.peitchelauer.lu

Het Hotel-Res-
taurant Péitche 
Lauer is in 2019 
geopend in 
Useldingen an de 
Attert en biedt 
speciale over- 
nachtings- 
mogelijkheden.

Péitche Lauer
Sleeping in MushRooms

Guttland by bike
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Stap op  
je wielen,  
ga aan  
de slag!
Het fietsparadijs in
West-Luxemburg
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3 thematische  
Fietsroutes in de 
Kanton Redingen
Het kanton Redingen, door de
Luxemburgers ook graag het “Wilde
Westen” genoemd, is ingebed in
zacht glooiende landschappen. Het 
“wilde” van dit landschap tussen
de oorspronkelijk gebleven rivieren 
Attert en Wark is dat dorpsleven
oprecht geleefd wordt. 3 bewegwij-
zerde tochten brengen u door
typische landelijke dorpjes die
zich in eindeloze wilgen, fiets en
wandelwegen weerspiegelen, - een

beeld wat een beetje een dromerige
indruk zou kunnen geven ... Door
de pioniersgeest van de “Lëtzebuer-
ger” zijn er nieuwe wegen ingeslagen
en projecten op het gebied van
milieu en klimaatbescherming 
ontstaan en is het zelfs gelukt een 
regionale valuta te introduceren!
Deze inspanningen werden beloond
met de Europese prijs voor
Dorpsvernieuwing 2014.
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↖ Bastogne (27 km)

 Pré-RAVeL L618

← Attert (8 km)

← Attert (2 km)
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Circuits régionaux cyclables

Regionale Radrund wege

Regional cycle path tours

Wisen West Tour  
 36 km

 

Dällchen West Tour  
 26 km

 

Jhangeli West Tour  
 11 km

Réseau national de pistes cyclables

Nationales Radwegenetz

National cycle path network

PC 1  Piste cyclable du Centre  
 43 km

PC 6  Piste cyclable des Trois Cantons  
 54 km*

PC 9  Piste cyclable du Faubourg Minier   15 km*

PC 10  Piste cyclable François Faber  
 9 km*

PC 12  Piste cyclable de l’Attert  
 57 km

PC 13  Piste cyclable Nicolas Frantz  
 12 km

PC 14  Piste cyclable Eisch-Mamer  
 10 km*

PC 15  Piste cyclable de l’Alzette  
 31 km

PC 16  Piste cyclable de la Moyenne Sûre   32 km*

PC 17  Piste cyclable de l’Ouest  
 23 km*

PC 18  Piste cyclable des Ardoisières  
 12 km

EuroVelo 5 (London - Rome)  
 107 km**

 *  = km achevés  /  Fertiggestellte Teilstrecken in km  /  completed km

 **  = au Luxembourg, entre Martelange et Schengen

  in Luxemburg, zwischen Martelange und Schengen

  in Luxembourg, between Martelange and Schengen

Légende
Zeichenerklärung
Signs and symbols

Circuit régional cyclable 

Regionaler Radrundweg 

Regional cycle path circuit

Piste cyclable nationale – trajet sans voitures 

Nationaler Radweg – autofreie Strecke 

National cycle path – carfree section

Piste cyclable nationale – trajet sur voie publique 

Nationaler Radweg – Strecke auf öffentlicher Straße 

National cycle path – section on public road 

Piste cyclable nationale – trajet avec mauvais revêtement 

Nationaler Radweg – Strecke mit schlechter Oberfläche 

National cycle path – section with bad pavement  

Piste cyclable régionale – trajet sans voitures 

Regionaler Radweg – autofreie Strecke 

Regional cycle path – carfree section

Piste cyclable régionale – trajet sur voie publique 

Regionaler Radweg – Strecke auf öffentlicher Straße 

Regional cycle path – section on public road

Piste cyclable régionale – trajet avec mauvais revêtement 

Regionaler Radweg – Strecke mit schlechter Oberfläche 

Regional cycle path – section with bad pavement 

Sur d’anciens tracés ferroviaires

Auf ehemaligen Bahntrassen

On former railway lines

Pente douce (3 - 5 %) 

Leichte Steigung (3 - 5 %) 

Light gradient (3 - 5%) 

Pente forte ( > 5 %) 
Starke Steigung ( > 5 %) 

Strong gradient ( > 5%)

Chemin de fer 
Eisenbahn 
Railway

Frontière belgo-luxembourgeoise 

Belgisch-luxemburgische Grenze 

Belgium-Luxembourg border

Communes participantes 

Teilnehmende Gemeinden 

Participating municipalities

12

Échelle 1:50 000
Maßstab 1:50 000
Scale 1:50 0000 0,5 1 1,5 2 km

Signalisation du réseau 

de pistes cyclables

Beschilderung des 
Radwegenetzes

Signposting of the cycle 

path network

Point  dangereux 
Gefahrenstelle 
Dangerous place

Menhir

Gare 
Bahnhof
Railway station

Château
Schloss 
Castle

Location de vélos
Fahrradverleih
Bike rental

Église / chapelle 
Kirche / Kapelle 
Church / chapel

Vélo sur demande
Fahrrad auf Anfrage
Bike on demand

Site gallo-romain
Gallo-römische Stätte

Gallo-roman site

Vente et réparation de vélos

Fahrradwerkstatt und Verkauf 

Bicycle sales and repairs

Musée
Museum
Museum

Station de recharge pedelec

Pedelec Ladestation 

Pedelec charging station 

Site d'intérêt
Sehenswürdigkeit 
Place of interest

Point de vue 
Aussichtspunkt
Viewpoint

Piscine
Schwimmbad 
Swimming pool

Auberge de jeunesse 

Jugendherberge 
Youth hostel

Vol à voile
Segelflugplatz 
Gliding

Camping
Campingplatz 
Camp site

Randonnée alpaga
Alpaka-Trekking
Alpaca trekking

Parking camping-cars

Wohnwagenstellplatz 

Motor home parking

Parc Accrobranche 
Kletterpark
Treetop adventure park

Hébergement
Unterkunft 
Accommodation

Cinéma
Kino
Cinema

Restaurant, café
Restaurant, Kneipe 
Restaurant, pub

Info Point

Aire de pique-nique
Picknickplatz 
Picnic area

Toilettes publiques
Öffentliche Toiletten 

Public toilets 
https://pee.place

Eau du robinet gratuite

Gratis Leitungswasser

Free tap water  
Android: goo.gl/bYbgXr

iOS: goo.gl/XYbHkj

Réseau national

Ettelbruck
Useldange

23
4,7

Download kaart 
www.visitguttland.lu
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Schitterende weidse panorama‘s kenmerken dit unieke landschap.
Gun uzelf een pauze in Rindschleiden. Een grote pauze. Want ook al is 
men in het kleinste dorp van het land, u zult versteld staan van het aan-
bod: het landelijke museum Thillenvogtei. Hier kan men veel leren over 
het leven op het platteland en het boerenwerk van weleer.

De aangeboden activiteiten gaan van het dorsen van graan tot aardappels
oogsten en broodbakken tot aan zitten in de schoolbank! Rondleidingen 
en begeleide bezoeken alleen op afspraak. www.thillenvogtei.lu

De onder monumentenzorg staande kerk met zijn originele fresco‘s uit de 
15e en 16e eeuw! De traditionele legende die zegt dat de heilige Willibrord 
verschillende bronnen deed ontstaand doordat zijn pelgrimsstaf de grond 
raakte. Al in 1590 wordt de Willibrordus-bron in Rindschleiden genoemd. 
Het uit steen gehouwen doopvont is teruggevonden en hersteld. De plaats 
heeft iets magisch.

Zorg er ook voor dat u een tafel reserveert in de mini Bistro Miro. De 
decoratie in de oude varkensstal zal u verrassen en vermaken! Romaine en 
haar team zijn iets heel bijzonders . . . laat u verrassen.

Wisen West Tour 

Attracties  
in de buurt

 Openlucht-spoormuseum  
in Niederpallen

 Leisteen museum in 
Haut-Martelange (6 km  
van Rambrouch)

 Kerk en museum Thillen-
vogtei in Rindschleiden

Lengte:  36 km
Moeilijkheidsgraad:  zwaar
 13 km op fietspad
 15 km onverharde weg
 8 km over een weg met verkeer
Aanbevolen voor:  ervaren fietsers of met elektrische fiets
 Niet aanbevolen voor racefietsen
 (3 km slecht wegdek tussen
 Arsdorf en Heispelt)
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Attracties  
in de buurt

 Michel Lucius museum  
in Reimberg
 Kasteel van Useldingen

 Romeins mozaïek voor het 
gemeentehuis in Vichten  
(op 1 km afstand)

 Oude molen in Beckerich 
(op 3 km afstand)

Dällchen West Tour 

De tocht loopt deels over het nationale fietspad PC12 en verbindt het
 met de Wisen West Tour. U kunt de PC12 gebruiken om de treinstations 
Colmar-Berg en Kleinbettingen te bereiken. U fietst over kleine, heuve-
lachtige wegen en paden met een prachtig uitzicht. Ontdek de indruk-
wekkende ruïnes van het kasteel in Useldingen met de twee torens en het 
didactische culture pad.

Lengte:  26 km
Moeilijkheidsgraad:  gemiddeld
 4,7 km op fietspad
 12,5 km over onverharde weg
 8,8 km over een weg met verkeer
Aanbevolen voor:  gezinnen met kinderen vanaf 12 jaar
 Niet aanbevolen voor racefietsen
 (1 km slecht wegdek tussen
 Reimberg en Vichten)

Guttland by bike
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Jhangeli was de naam voor het netwerk van smalspoorbanen in Luxem-
burg. De naam werd nooit officieel gebruikt, maar werd gevormd door de 
volkstaal. Het is afgeleid van de voornaam Jean, Jhang in het Luxemburgs. 
In Niederpallen staat het enige overgebleven deel van het spoor, dat Noer-
dingen en Martelingen tussen 1890 en 1953 verbond. Ontdek hier ook een 
originele “Jhangeli” (personenauto) en een locomotief van de ARBED-wer-
ken. In Noerdange kan men het kleine charmante museum “Näerdener 
Gare” bezoeken en objecten gerelateerd aan de Luxemburgse spoorwegen 
ontdekken.

Jhangeli West Tour 

Attracties  
in de buurt

 De molen van Beckerich
 Openlucht-spoormuseum  
in Niederpallen 
 Museum van het voormalige 
treinstation “Näerdener Gare” 
 Educatieve boerderij met 
Galloway runderen, geiten en 
alpaca in Hovelange (open op 
aanvraag)

Meer thematische 
fietsroutes

 De 7 + 2 molens van de  
gemeente Beckerich > 21 km 
 Contern (E6) Iewëschte  
Syrdall > 21 km 

Mountainbike
Manieren 
 Beckerich (A4) > 12,9 km  
& 19 km 
Opties: +5 km “Houbierg”  
& +5 km “Tunnel” 
 Préizerdaul (B2) > 33 km
 Saeul (B3) > 19 km, 9 km  
& 28 km (Combinatie van de 
twee tours)
 Weiler-La-Tour (E7) > 21 km

Lengte:  11 km
Moeilijkheidsgraad:  eenvoudig
 3 km op fietspad
 5 km onverharde weg
 3 km over een weg met verkeer
Aanbevolen voor:  gezinnen met kinderen vanaf 7 jaar
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Gepland of spontaan, het is altijd de moeite waard om het Guttland op de fiets te ontdekken! In 2019 zijn nieuwe 
richtingborden voor fietsers neergezet zodat men niet verdwaalt ;-) Ze bieden ook de mogelijkheid om meer te 
weten te komen over de bezienswaardigheden in de directe omgeving.

Fietsverhuur

Commune Mamer  
Médiathéik 
2, rue de la Gare  
L-8229 Mamer 
T +352 26 11 99 38 

Hotel Martha 
2, am Kaesch  
L-7593 Beringen / Mersch  
T +352 26 32 0405  
www.gudd.lu

TouristInfo Atert-Wark  
1, am Millenhaff  
L-8706 Useldange  
T +352 23 63 00 51 28  
www.visitatertwark.lu

LS-Sports Bikestore  
27, rue de la Gare  
L-9122 Schieren  
T +352 81 84 95  
www.ls-sports.lu

Pedelec laadstation 

Camping Simmerschmelz  
2, Simmerschmelz  
L-8363 Septfontaines  
T +352 30 70 72  
www.simmerschmelz.com

Krounebierg  
Centre Aquatique 
14, rue de la Piscine  
L-7572 Mersch  
T +352 352 32 88 23 1  
www.krounebierg.lu

Fiets op aanvraag 

Auberge de jeunesse  
2, rue du Château 
L-7435 Hollenfels  
T +352 26 27 66 500  
www.youthhostels.lu 

Hôtel Jacoby  
11, rue de la Gare  
L-8380 Kleinbettingen  
T +352 39 01 98 1 
www.hoteljacoby.lu 

Begeleide fietstochten 

Office Régional  
du Tourisme Guttland  
T +352 28 22 78 62  
www.visitguttland.lu

Velosophie  
144, avenue de la Faïencerie  
L-1511 Luxembourg  
T +352 26 20 01 32  
www.velosophie.lu

KlimaForum asbl - Jemp Weydert  
T +352 38 05 82 

Fietsreparatiewerkplaats 
en verkoop

De Vëlosatelier  
20, rue Randlingen  
L-8366 Hagen  
T +352 27 39 76 12  
www.velosatelier.lu  

LS-Sports Bikestore  
27, rue de la Gare  
L-9122 Schieren  
T +352 81 84 95  
www.ls-sports.lu 

Ostergaard’s Bike Shop 
179, rue de Luxembourg 
L-7540 Rollingen  
T +352 26 32 10 50 
www.obs.lu 

Schleich S-Cape 
Sports by Schleich  
52, Grand-Rue  
L-8510 Redange-sur-Attert 
T +352 23 62 44 20  
www.s-cape.lu 

Praktische Links
 Nationaal geoportaal (met kaarten van wandelpaden,  
Mountainbike-pistes en het fietspadennetwerk) www.geoportail.lu
 Website van de landelijke wielerbond, informatie over  
fietsevenementen www.lvi.lu
 Informatie over openbaar vervoer www.mobiliteit.lu
 Informatie over de nationale fietspaden www.velospisten.lu

Fietsverhuur en  
service onderweg
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Mersch

Syndicat d’Initiative et  
de tourisme de la commune  
de Mersch Asbl

Place St. Michel  
L-7556 Mersch 
T +352 28 22 78 62
info@visitguttland.lu
www.visitguttland.lu

Begin juli tot half augustus
Maandag tot Zaterdag:
10:00-12:00 & 13:00-17:00 uur
Zondag: 10:00-12:00 uur

Toeristische  
informatiebureaux 
in het Guttland

Useldingen

Tourist Info  
Atert-Wark 

1, am Millenhaff  
L-8706 Useldange
T +352 23 63 00 51 28 
info@visitatertwark.lu
www.visitatertwark.lu

Hoogseizoen juli en augustus
Maandag tot Zondag:
10:00-12:00 & 13:00-17:00 uur
Laagseizoen: Maandag tot Vrijdag
10:00-12:00 & 14:00-17:00 uur

Rindschleiden
 
Tourist Info 

Maison 3  
L-8831 Rindschleiden
T +352 691 11 90 90 
thillenvogtei@gmail.com 
www.thillenvogtei.lu

Begin juli tot half augustus
Maandag tot Vrijdag:
11:00-18:00 uur

Koerich
 
Tourist Info  
Schloss Koerich

Rue du Château 
L-8385 Koerich
T +352 28 22 78 62
info@visitguttland.lu
www.visitguttland.lu

Begin juli tot half augustus
Maandag tot Zaterdag:
10:00-12:00 & 13:00-17:00 uur
Zondag: 10:00-12:00 uur

Steinfort

Mirador Naturschutzzentrum

1, rue Collart  
L-8414 Steinfort 
T +352 26 39 34 08 
mirador@anf.etat.lu 
www.nature.lu

Maandag tot Vrijdag:
8:00-12:00 & 13:00-17:00 uur

 

Vanwege de pandemie van COVID-19 kunnen de openingstijden 
afwijken. Toegang kan beperkt zijn of een informatiebureau
blijft gesloten. Voor meer informatie over de regio, contacteer  
ons alstublieft. Op verzoek sturen wij u graag onzegratis brochures.

Office Régional du Tourisme  
Centre/Ouest Luxembourg
B.P. 150 - L-7502 Mersch 
T +352 28 22 78 62
info@visitguttland.lu

GRATIS openbaar  
vervoer in het  
Luxemburg!
MOBILITÉITSZENTRAL 

De adviseurs van het mobi-
liteitscentrum informeren 
over het openbaar vervoer
en alternatieve transportmo-
gelijkheden (groene mobili-
teit, carpoolen, etc.). Er staat 
op de website een routeplan-
ner ter beschikking, die alle 
soorten openbaar vervoer 
gebruikt bij de resultaten.

T +352 24 65 24 65 
www.mobiliteit.lu
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