Groothertogdom Luxembourg,
de hoofdstad en zijn omgeving, een bezoek waard.

Het Groothertogdom Luxembourg heeft
een enorme rijkdom aan toeristische
mogelijkheden, zowel met de wagen, fiets
of te voet. Er is voor elk wat wils. Naar
Luxemburg-stad ga je vooral om te
shoppen, een bezoek aan de restanten
van de oude vestiging en een aangename
wandeling langs straten en pleinen.

Wie de stad eerder op cultureel vlak wil verkennen start zijn tocht best op de Place de la Constitution, zicht op de vallei
van de Petrusse en op de Kathedraal, Notre-Dame de Luxembourg.

Sinds 1994 zijn de vestingwerken en de oude stad geklasseerd als werelderfgoed van de UNESCO.
Wie verder naar het zuiden trekt ontdekt het « land van de rode aarde ». De dieprode ijzerertshoudende bodem draagt
bij tot de typische sfeer van dit gebied. Deze streek, de driehoek van Dudelange, Esch-sur-Alzette en Differange, heeft
een rijke industriecultuur en is eveneens trendy, apart, jong en brutaal. De mijninstallaties, het mijnwerkerscafé en de
de
twee musea met historisch erfgoed katapulteren je in één klap terug naar het einde van de 19 eeuw.
Bron: http://www.lcto.lu

Bron : http://www.wandelen-in-luxemburg.nl/5/TerreRouge.html
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Groothertogdom Luxembourg,
“al wandelend of fietsend”
Een greep uit de vele archeologische Gallo Romeinse bezienswaardigheden:

Goeblange (15 km van Arlon / 22 km van Messancy):
Ruïne van een villa rustica en Merovingische graven. Het
hele jaar geopend. Gratis toegang. Begeleide bezichtingen
tel. +352 30 96 64
e-mail gka@gka.lu
http://en.wikipedia.org/wiki/Goeblange

Mamer (15 km van Arlon / 21 km van Messancy): Vicus
langs de Romeinse weg tussen Reims en Trier. De
gerestaureerde openbare thermen zijn gans het jaar
geopend. Gratis toegang.
http://www.luxalbum.com/curiosites/romains/mamer.htm

Steinsel (33 km van Arlon / 35 km van Messancy):
Belangrijk heiligdom met meerdere bouwwerken. Het hele
jaar geopend. Gratis toegang.
http://www.luxalbum.com/curiosites/romains/steinsel.htm

Titelberg/Rodange (19 km van arlon / 9 km van
Messancy):Groot Trevirisch nederzetting omgeven door
vestigingswallen met een lengte van bijna 3 km.
http://en.wikipedia.org/wiki/Titelberg
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Wandeling “Kasteel Valleien” (Ansembourg, Hollenfels, Useldange, Merch, Schoenfels, Septfontaines, Pettingen)
De wandelweg door de Vallei van de Zeven Kastelen loopt over 37 km langs de kronkelende Eischvallei en de
belangrijkste kunstschatten. Ver weg van de grote verkeeraders, biedt deze omgeving met haar rustige land –en
boswegen niet alleen een paradijs voor wandelaars, maar ook voor fietsers. Meer dan 200 km wandel –en fietsroutes
staan ter beschikking van de actieve bezoeker.
Bron: http://www.septchateaux.lu
Info voor de actieve bezoeker: http://www.ont.lu/spor-nl-6-27.html

Useldange
(www.associationchateaux.lu)

Ansembourg
(www.flickriver.com)

Hollenfels
(www.ssmn.public.lu)

Mersch
(www.mersch.lu)

Septfontaines
(www.luxalbum.com)

Schoenfels
(www.ont.lu)

Pettingen
(www.wikipedia.org)

Wenst u een prettig verblijf.
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