Vandreferie i Luxembourg
Luxembourg er et fantastisk - men også overset - vandreland.
Der findes et væld af fine vandreruter i landet med den smukke og
afvekslende natur.
Luxembourg har derudover en række gode gastronomiske oplevelser at
tilbyde.
Nedenstående vandretur er gennemført af Dansk Vandrelaug i maj 2017.
Mullerthal, en natur- og kulturel oplevelse af høj kvalitet !
Mullerthal Trail er en såkaldt kvalitetsvandrevej – Leading Quality Trail, Best
of Europe – som sikrer kvalitet i vandringen, oplevelser og overnatninger.
Kvalitetsvandreveje er de bedste vandreruter i Europa.
Man vandrer i Luxembourg gennem klippesprækker og sandsten, gennem
skove, lyse dale og langs små vandløb - alle disse muligheder kan man
opleve langs Mullerthal Trail. Ekstraordinære naturlige fænomener som de
lysende mos afspejler naturens kræfter. Ansigter og figurer dukker frem fra
klipperne. De, der kender sagn og myter fra regionen, er sikker på at se
alfer flagre gennem skoven her og der.
Mullerthal Trail fører med sine 122 km gennem de varierede landskaber i
Mullerthal Regionen - Luxembourgs Schweiz. På de tre vigtigste ruter kan
vandrere nyde regionale særegenheder som bizarre klipper, mosbegroede
skove og maleriske ådale men også åbne græsgange. De tre ruter i
Mullerthal Trail hver har deres egen karakter. Rute 1 omfatter
landskabsændringer af landskabet, som er typisk for regionen: klipper,
skov og eng. Rute 2 fører gennem hjertet af Luxembourgs Lilleschweiz og
bringer vandrerne til spektakulære klippeformationer. Rute 3 karakteriseres
frem for alt af fortryllende ådale og romantiske slotte.
Luxembourg var en del af Ardennerslaget i 2. verdenskrig. Der er således
en række spændende steder at besøge, hvis man interesserer sig for dette.
Derudover er Luxembourg kendt for sine gastronomiske oplevelser.
Dansk Vandrelaug har gået Mullerthal Trail således:
Dag 1: Transport i fly til Luxembourg med Luxair. Bo på Hotel Basilique i
Echternach.
Dag 2: Tur 1, Vandring Moersdorf til Echternach – 19,4 km. Tag bussen
fra Echternach til Moersdorf og gå tilbage. Se ruten hér. Se video fra turen.
Dag 3: Tur 2, Vandring Müllerthal via Berdorf til Echternach – 12,6 km, se
ruten hér. Tag bussen til Mullerthal og gå tilbage. Se video fra turen.
Dag 4: Tur 3, Vandring Altrier via Scheidgen til Echternach – 16,5 km, se
ruten hér. Tag bussen til Altrier og gå tilbage. Se video fra turen.
Dag 5: Fri i Luxembourg. Skifte hotel til Hotel Meyer i Beaufort. Få
transporteret bagagen til næste hotel. Bed hotellet om hjælp til dette. Tag
bussen til Luxembourg og nyd den internationale stemning i byen. Tag
bussen tilbage til Beaufort.

Dag 6: Tur 4, Vandring Blumenthal via Müllerthal - Beaufort – 18,8 km,
se ruten hér. Se video fra turen.
Dag 7: Tur 5, Vandring Blumenthal via Larochette til Beaufort – 21,8 km,
se ruten hér. Se video fra turen.
Dag 8: Hjemtransport med Luxair til Kastrup.
Alle dage tog vi bussen ud til rutens startsted. Du kan finde App’en
mobiliteit.lu i Appstore eller i Play Butik. App'en fungerer fuldstændig på
samme måde som Rejseplanen og du finder nemt den rigtige bus.
Links:
Google
Wikipedia
ERA's hjemmeside om Mullerthal Trail: http://www.era-ewv-ferp.com/
programs/lqt/mullerthal-trail/
Mullerthal Trail hjemmeside: http://www.mullerthal-trail.lu/en
Hotel Basilique i Echternach: http://www.hotel-basilique.lu/
Hotel Meyer i Beaufort: http://www.hotel-meyer.lu/
Luxair: http://www.luxair.lu

