
DAG 1: MAANDAG 3 JULI Wanneer iedereen is opgehaald gaat u gezamenlijk koffiedrinken en 
maakt u kennis met uw reisgenoten. We vervolgen de reis door het Belgisch-Duits grensgebied en 
komen in de namiddag aan bij Hotel Koener. Na de kamerindeling heeft u nog voldoende tijd om de 
gezellige straatjes van Clervaux te verkennen, voordat u met de groep aan tafel gaat voor het diner. 

DAG 2: DINSDAG 4 JULI Vandaag brengt u een bezoek aan de hoofdstad van Luxemburg. 
Deze stad heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk internationaal centrum en wordt omgeven 
door eeuwenoude stadswallen en vestingwerken, die door UNESCO zijn geclassificeerd als 
Werelderfgoed. Het centrum telt vele historische bouwwerken, waarvan u er een aantal zult zien 
tijdens een stadsrondrit met de Petrusse Express. Na nog wat vrije tijd in de stad gaat u met het 
gezelschap op weg naar Grevenmacher, beroemd om zijn wijnkelders ‘Caves Bernard-Massard’. Na 
de rondleiding in de kelders mag u natuurlijk ook nog één van de heerlijke wijnen proeven. Tevens is 
er gelegenheid om een wandeling te maken in de prachtige vlindertuin. Dan stappen we weer in de 
bus en rijden we terug naar Clervaux. 

DAG 3: WOENSDAG 5 JULI U gaat met uw reisgenoten op weg richting Trier. Na de koffie maken 
we onder leiding van een Nederlandstalige gids een tour door deze oude stad met zijn rijke 
historie en vele bezienswaardigheden: de Porta Nigra, de keizerthermen, het amfitheater en de 
Dom herinneren aan de Romeinse tijd. Vervolgens gaat u in Trier aan boord voor een prachtige 
panorama-rondvaart over de Moezel. Geniet van de prachtige uitzichten!

DAG 4: DONDERDAG 6 JULI Na het ontbijt staat er een Nederlandstalige gids voor ons klaar, 
die ons de hele dag gaat vergezellen. De gids laat u de mooiste plekjes van het Müllerthal en de 
Ardennen zien en neemt ons mee op een aantal boeiende excursies. U brengt onder meer een 
bezoek aan Echternach en Wiltz, maar zeker Vianden en Beaufort met hun prachtige kastelen 
mogen niet ontbreken tijdens deze dagtocht. 

DAG 5: VRIJDAG 7 JULI Helaas is de laatste dag van deze vakantie aangebroken. Na het ontbijt 
gaan de koffers in de bus en moeten we weer noordwaarts reizen. Onderweg maakt u met uw 
reisgenoten een stop in Bastogne, bekend vanwege het Ardennenoffensief. Rond het middaguur 
bent u alweer op Nederlandse bodem. We gaan in Well aan boord van de Filia Mosae, voor 
een rondvaart over de Maas. Zo kunnen we ook nog een stukje natuurschoon van eigen land 
meenemen. Wanneer we verder rijden en dichter bij huis komen gaat u nog éénmaal met uw 
reisgenoten aan tafel voor een afscheidsdiner en brengen we u terug naar uw opstapplaats. 

DEZE REIS BRENGT U IN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG. DIT KLEINE LANDJE GRENST 
AAN DUITSLAND, BELGIË EN FRANKRIJK. VANUIT HOTEL KOENER IN CLERVAUX, GELEGEN IN 
ÉÉN VAN DE MOOISTE DALEN VAN LUXEMBURG, MAAKT U SAMEN MET UW REISGENOTEN 
LEUKE DAGTRIPS EN UITJES. WE NEMEN U ONDER ANDERE MEE NAAR HOOFDSTAD 
LUXEMBURG EN DE OUDSTE STAD VAN DUITSLAND: TRIER. 
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REISINFORMATIE
Reis : Luxemburg    
5-daagse standplaatsreis

VERTREK: maandag 3 juli 2017
RETOUR: vrijdag 7 juli 2017

Kosten voor deze verwenreis: € 679,00 p.p.
Boekingen vóór 1 maart 2017: € 649,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 75,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Standplaatshotel: Hotel Koener te Clervaux, 
Luxemburg
Faciliteiten:
Lift, restaurant, bar, wifi, Wellnesscentrum 
met o.a. sauna, zwembad, fitness
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, 
televisie, föhn

PRIJS IS INCLUSIEF
•  Vervoer in luxe touringcar, opstappen in 

Friesland
• 2 x koffie met gebak                                                                                     
•  4 x overnachting in hotel o.b.v. half pension 

(ontbijt en diner)
• Elke avond 1 consumptie bij het diner
• 5 x lunch(pakket)
• Bezoek aan Luxemburg Stad
• Stadsrondrit met Petrusse Express
•  Bezoek wijnkelders Grevenmacher,  

incl. 1 glas wijn
• Bezoek vlindertuin Grevenmacher
• Nederlandstalige gids Trier
• Panorama-rondvaart over de Moezel
•  Dagtocht Müllerthal en Ardennen met 

Nederlandstalige gids
• Bezoek Bastogne War Museum
•  Rondvaart over de Maas en Leukermeer 

inclusief lunch
• Afscheidsdiner inclusief consumptie

Luxemburg
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