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Uitgelicht : Luxemburg!  
 

Laat u betoveren door een verblijf in Luxemburg, een kosmopolitisch land in 

het hart van Europa. 

 
Heb je zin om er even tussenuit te gaan, maar zie je het niet zitten om ver te reizen? Dan is een vakantie in 
Luxemburg de ideale vakantiebestemming voor jou. Luxemburg ligt op slechts een paar uur rijden van 
Nederland en is de perfecte bestemming voor iedereen die gek is op natuur en cultuur. Hoewel Luxemburg 
voor veel vakantiegangers een tussenstop is (je hoeft er geen belasting te betalen op bijvoorbeeld benzine), is 
het juist aan te raden om er eens op vakantie te gaan. Geniet van het heuvelachtige landschap, de smaakvolle 
keuken en prachtige architectuur. 
 
Luxemburg is op Malta na het kleinste landje van de Europese Unie. Gelegen in het noorden van Europa ligt het 
ingeklemd tussen België, Frankrijk het Duitsland. Luxemburg is dan misschien wel klein, het weet zich goed 
staande te houden tussen alle grote landen van de Europese Unie. Luxemburg begreep al snel dat wie niet 
groot is, slim moet zijn. Luxemburg is dan ook grondlegger van verschillende belangrijke internationale 
samenwerkingsverbanden zoals de Europese Unie, de Navo en de Oeso. Als één van de rijkste landen van de 
Europese Unie is het ook nog gastheer van het Europese parlement. 
 
Zien & doen :  

1. Bezoek bijvoorbeeld het natuurgebied Haff Réimich dat populair is geworden door de grote 
verscheidenheid aan flora en fauna  

2. Maak een onvergetelijke wandeling door de groene vallei van de Sûre.  
3. In Luxemburg Stad kun je ontzettend goed winkelen en zijn er talloze restaurants en barretjes te 

vinden.  
4. Huur een fiets en ontdek de Vennbahn route.  

 
Tijdens een vakantie in Luxemburg zul je al gauw ontdekken dat het land een rijke historie omtrent kunst en 
cultuur heeft. 
 
Culture Tips : 

1. Bezoek bijvoorbeeld het Nationale Mijnen Museum en ontdek de geheimen van diverse 
archiefstukken, materialen en gereedschappen. Of breng zelf een bezoekje aan een van de vele 
mijnen, hét culturele erfgoed waar Luxemburg om bekend staat.  

2. Op diverse plekken in Luxemburg zijn archeologische opgravingen gedaan die je in diverse musea voor 
kunst en geschiedenis kunt bekijken. In het museum van de Romeinse villa in Echternach kan je meer 
te weten te komen over een ander deel van de geschiedenis van het land, of bezoek daarvoor juist de 
Gallo-Romeinse ruïnes in Dalheim. 

 
Don’t forget : 
Je mag absoluut de bekende Kazematten van Luxemburg niet missen wanneer je er op vakantie bent. De 
Kazematten bestond oorspronkelijk uit een verdedigingslinie van maar liefst 23 kilometer lang, en vandaag de 
dag kun je er nog allerlei forten en bouwwerken bekijken. Een andere must-see is het Grand Ducal Palace, een 
mooi paleis in Zuid-Luxemburg. In dit kleurrijke gebouw woont de Groothertog van Luxemburg. Tot slot is een 
bezoek aan het witte kasteel Clervaux onmisbaar tijdens je vakantie in Luxemburg. 
 
Waar naar toe met de camper? 
Klik op onderstaande link en kies uit 1 van de 60 camperplaatsen die het land rijk is. 
 
https://www.campercontact.com/nl/luxemburg.aspx?fromsso=1 
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