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Program for  

vandring på Mullerthal trail i Luxembourg   

fredag d. 28. april – fredag d. 05. maj 2023 

Arrangør: Dansk Vandrelaug, Københavns afdeling 

 

 

Indledning 

Mullerthal er et paradis for vandrere med sine 112 km vandrerute, 

der har kvalitetsstemplet: “Leading Quality Trails - Best of 

Europe”. Vandreruten består af 3 ruter, hver med sit særpræg. 

Rute 1 har skiftende landskaber, der er typiske for regionen. Rute 

2 går gennem hjertet at Luxembourgs ”Little Switzerland” med 

spektakulære klippeformationer og rute 3 er karakteriseret ved 

dale med vandløb, romantiske slotte og klipper. 

Det er vigtigt at man er i almindelig god form. Vandrestøvler er 

nødvendige og medbring i øvrigt dagtursrygsæk, regntøj, egen 

lille førstehjælpstaske, vandflaske og termoflaske, samt evt. 

vandrestave og kikkert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har sammensat et program, hvor vi kommer til at vandre på 

alle 3 ruter. Der bliver også tid til at stifte bekendtskab med 

Luxembourg by, ligesom vi også nyder godt af vores ophold i 

Echternach, der er en meget charmerende lille by i det 

nordøstlige hjørne af Luxembourg. 
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Turplan 

Dag 1, fredag d. 28. april: Forventet mødetid i Københavns 

lufthavn er kl. 14:10. Vi flyver med Luxair til Luxembourg og 

fortsætter her fra med lokal bus ca. 1 times kørsel og med 

forventet ankomst i Echternach ca. kl. 20:30. 

Du kan medbringe 1 stk. bagage på maks. 23 kg og 1 stk. 

håndbagage (8kg; 55cm x 30cm x 23cm). 

Vi skal bo på: 

Hotel Le Petit Poéte 

Place du Marché 13 

L-6460 Echternach 

 

Vi spiser en sen middag på vores hotel ved ankomsten. 

 

Echternach er den ældste by i Luxembourg. Den er vokset op 

omkring klosteret, der blev grundlagt 698. Byen ligger ved Sûre 

floden tæt ved den tyske grænse. 

Vi bor helt centralt og midt på byens historiske markedsplads. Det 

er spændende at bevæge sig rundt mellem de flotte gotiske 

byhuse, middelalderbygninger og gamle stræder. Alt indrammet 

af den flotte udsigt til de nærliggende bjerge. 

 

Vi har derfor valgt, at der skal være tid i vores program til, at vi 

også kan nyde Echternach om eftermiddagen og aftenen, når 

vores vandringer slutter. Aftensmaden indtager vi for egen 

regning forskellige steder i byen efter individuel lyst og behov. 

Prisniveau er ca. 15-30 Euro. 

 

Dag 2, lørdag d. 29. april: Vi spiser morgenmad i restauranten. 

Bagefter pakker vi rygsækken med madpakker, thermo- og 

vandflasker. 

Turlængde på dagens tur: ca. 14 km lidt op og ned mest lige ud. 

Den første tur starter i Wolpert, som vi ankommer til efter ca. 15 

min. med de lokale busser, og herfra går vi tilbage til Echternach 

på Mullerthal trail rute 2. En smuk vandring der mest går gennem 

skov. Vi kommer også tæt på imponerende klippeformationer 

med huller og sjove faconer.  
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Dag 3, søndag d. 30. april: Mullerthal trail rute 2 fra byen 

Mullerthal til Echternach. 

Turlængde på 

dagens tur: ca. 

15 km i 

kuperet 

landskab med 

mange trapper 

og kløfter op 

og ned. 

 

 

I dag ser vi magiske 

kalkstenslandskaber, går ind og ud af 

sprækker og sære formationer. Vi 

kommer forbi Talerstolen, Amfiteatret 

og imponerende huler. 

 

 

 

Dag 4, mandag d. 01. maj: Consdorf til Beaufort hvor vi går 

både på rute 2 og rute 3. 

Turlængde på dagens tur: ca. 

16 km med lidt op- og ned-

stigninger og en del lige ud.  

Vi går i fantastiske klippeforma-

tioner, smalle kløfter med trapper 

og broer. Vi kommer forbi Eulenburg, Heringer Millen og det flotte 

vandfald Schiessentumpel. Efter Mullerthal går vi i eng, mark og 

skov langs vandløbet Schwaarz Lenz og til sidst kommer vi forbi 

det flotte slot i Beaufort. 
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Dag 5, tirsdag d. 02. maj: Luxembourg by. Byvandring og 

udforskning på egen hånd.  

Vi følges ad i bus til Luxembourg (ca. 1 times kørsel). Ved 

ankomsten til Luxembourg går vi i samlet flok til Turistinforma-

tionen, hvor vi kan få en lille folder over byen og en beskrivelse af 

byvandring mm. Vi ser på byen sammen eller på egen hånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 6, onsdag d. 03. maj: Moersdorf til Echternach af rute 1. 

Turlængde på dagens tur: ca. 20 km i afvekslende natur med 

skov, eng, marker og klipper. 

Vi når frem til Moersdorf efter ca. 20 min. buskørsel. Vandrestien 

starter lige bag kirken og de før-ste par km. er et lille ”resumé” af 

vandring i Mullerthal. Vi går på 

trapper og stier, og kan se vandløb 

og klipper. Der er en lidt stejl 

opstigning på 120 m, indtil vi når 

toppen med udsigt over Moersdorf. 

Ved dagens slutning maser 

vi os igennem en snæver 

åbning i klipperne, hvor mos 

og den nyudsprungne 

bøgeskov danner en magisk 

eventyrverden, inden vi kommer tilbage til Echternach. 
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Dag 7, torsdag d. 04. maj: Larochette til Beaufort af rute 3. 

Turlængde på dagens 

tur: ca. 13 km i roligt 

landskab. 

Efter den første 

opstigning fra byen til 

skoven præges ruten af 

en hel del lige stræk på 

natursti, mark, markvej 

og lidt asfalt. En fin og 

forholdsvis let vandre-

dag med god udsigt 

over landskabet og flot 

afslutning i Beaufort. 

 

 

Fra Beaufort har vi ca. 20 min. 

buskørsel tilbage til Echternach. 

 

 

Dag 8, fredag d. 05. maj: forventet hjemrejse er med Luxair fra 

Luxembourg kl. 14:15 med ankomst i Kastrup kl. 16:05. 

 

Kort og information 

Der findes information på internettet, f.eks. på hjemmesiderne: 

Hiking in Luxembourg - Mullerthal Trail (mullerthal-trail.lu) 

Luxembourg (europa.eu) 

Luxembourg City Tourist Office (LCTO) - Visit Luxembourg City 

(luxembourg-city.com) 

 

Bøger: 

”Luxembourg”, the Bradt Travel Guide, af Tim Skelton. 

 

Pas, forsikring og valuta. 

Husk at medbringe Pas eller anden ID gyldig i EU og det blå 

sygesikringskort. Herudover anbefales det at tegne en 

rejseforsikring med afbestillingsforsikring. 

Generelt kan der betales med kort. Medbring evt. lidt valuta 

(EUR). 

 

https://www.mullerthal-trail.lu/en
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/luxembourg_da
https://www.luxembourg-city.com/en?gclid=CjwKCAjwzY2bBhB6EiwAPpUpZlG0SZRrvYq2q-41hoEy_STUhUDvEfuwEomf9AwdmoFO12an9xKTpRoCzIsQAvD_BwE
https://www.luxembourg-city.com/en?gclid=CjwKCAjwzY2bBhB6EiwAPpUpZlG0SZRrvYq2q-41hoEy_STUhUDvEfuwEomf9AwdmoFO12an9xKTpRoCzIsQAvD_BwE
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Tilmelding, pris og betaling  

Tilmelding: tilmelding starter på DVL´s hjemmeside under: 

Vandreferier - DVL 10. januar kl. 18:00 og slutter senest 10. 

februar 2023.  

Antal deltagere: 10. Kun medlemmer af DVL kan deltage. 

Pris i DKK pr. person: 7.600 med forbehold for pludselige 

ændringer i kurs eller energiafgifter. Betaling ved tilmelding. 

Prisen dækker flyrejse fra Kastrup til Luxembourg t/r, ophold på 

hotel i delt dobbeltværelse inkl. morgenmad og frokostpakke, 

aftensmad på ankomstdagen (uden drikkevarer). Første måltid 

inkluderet er aftensmaden på ankomstdagen og sidste måltid er 

morgenmad + frokostpakke på afrejsedagen. Aftensmad de 

øvrige dage er ikke inkluderet. 

Vi kan ikke udbyde enkeltværelser, da hotellet kun har få 

værelser. Dobbeltværelserne er med to enkeltsenge, toilet & bad, 

TV og gratis WiFi. 

Turledere: Grethe Aagaard Tlf.nr. 2712 4360 og Bente Frænell 

2636 3460.  

Information: Deltagerne vil modtage informationsbrev ca. 1 

måned før turstart. 

NB! Vi forbeholder os ret til at ændre på turenes rækkefølge 

f.eks. efter vejrforholdene. 

https://dvl.dk/vandring/vandreferier/

