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“ Een klein land met vele 
verhalen! ”
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02 Vandaag staat Esch-sur-Alzette op het programma. Een kosmopolitische stad met een woelig 
verleden. Bij de bouw van het relatief ‘jonge’ centrum is er veel aandacht besteed aan bijzondere 
architectuur. We maken een architectuurwandeling onder leiding van een plaatselijke gids. 
Gebouwen in Jugendstil, Neoclassicisme en Art Déco passeren de revue. We lunchen in het centrum 
en nemen wat vrije tijd om rond te neuzen. Voor we naar ons hotel terugkeren brengen we een 
bezoek aan de industriële site van de voormalige hoogovens van Belval.

Esch-sur-Alzette

We vertrekken vanuit een centrale opstapplaats. Vooraleer we het Groothertogdom aandoen, 
stoppen we in de provincie Luxemburg voor een bezoekje aan Bouillon, eeuwenlang een klein 
hertogdom. We rijden tot aan het uitzichtpunt van Botassart waar we één van de indrukwekkendste 
panorama’s in België bewonderen: het grandiose ‘Tombeau du Géant’. We strekken even de benen 
in het mooie stadscentrum van Bouillon en lunchen in een typisch restaurant in de buurt. Daarna 
rijden we naar Remich “parel van de Moezel”. Voor we ons ****- hotel opzoeken genieten we van 
de overheerlijke ‘Cremants’ van de prestigieuze ‘Caves St Martin’.

Esch-sur-Alzette

PROGRAMMA LUXEMBURG

03

4 dagen - 3 nachten

Uw gewenste reisperiode

01

Op dag drie is Luxemburg Stad aan de beurt. Ook hier worden we opgewacht door een plaatselijke
gids die ons de mooiste plekjes van de stad leert kennen. Hoogtepunten zijn de kathedraal, het
Groothertogelijk Paleis, de Adolfsbrug, de Place d’Armes en de Kazematten. Ook het bijzondere
park dat dwars door de stad in een diepe kloof loopt is absoluut de moeite waard. We lunchen in
de wijk Grund, in de benedenstad aan de oever van de Alzette rivier. Dit stadsdeel is vooral bekend
voor de ouderwetse, gekleurde huizen. Na de lunch nemen we wat vrije tijd in het autovrije
centrum. We beëindigen de dag in de wijk Kirchberg met een bezoek aan het Mudam, het Museum
van Moderne kunst.

Luxemburg Stad

04 De laatste plaats die we in het Groothertogdom aandoen is het schilderachtige Clervaux.
We bezoeken de Abdij, de parochiekerk Saints Côme et Damien en 12de- eeuwse Witte Kasteel.
We lunchen in een restaurant in de voetgangerszone van de stad. Daarna vertrekken we richting
onze eindbestemming.

Clervaux
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HOTEL BUS
Meer informatie over het hotel 
bij reservatie.

Meer informatie over de bus bij 
reservatie.

• Luxe touringcar gedurende het volledig verblijf
• 3 overnachting in 4* hotel in half- pension
• 4 middagmalen: hoofdschotel + 1/4 wijn + water

inbegrepen
• Ervaren Nederlandstalige gids
• Alle uitstappen en ingangsgelden zoals vermeld in

het programma
• Audioguide systeem
• BTW, garantiefonds, verblijfsbelasting en

garantiefonds
• € 5 p.p. non-refundable dossierskost

• Degustatie van Cremants in de Caves St. Martin
• Architectuurwandeling met plaatselijke gids in

Esch-sur-Alzette
• Bezoek aan de hoogovens van Belval
• Stadswandeling met plaatselijke gids in Luxemburg

Stad
• Toegangsticket voor het Mudam

• Persoonlijke uitgaven
• Dranken bij avondmalen en overige dranken bij de

lunches
• Vrijblijvende fooien voor gids en chauffeur
• Bijstand- & annulatieverzekering 6% van de reissom

ALGEMENE VOORWAARDEN
• Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en worden gepubliceerd op onze website www.ctt.be.
• Prijzen werden berekend op basis van de huidige luchtvaarttarieven en huidige wisselkoers. Prijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid en

eventuele koerswijzigingen, toeslagen van de leveranciers, mogelijke toeslagen voor fuel-  of luchthaventaksverhoging .
• De organisatoren behouden zich het recht toe het programma aan te passen aan plaatselijke omstandigheden.
• Wij raden aan dat reizigers die minder mobiel zijn, zich laten vergezellen door een partner die indien nodig hulp kan aanbieden tijdens de uitstappen.

PRIJS & INFO

€ PRIJS PER PERSOON:

SINGLE SUPPLEMENT: € per persoon. Prijzen 2023 op aanvraag.

€ vanaf 25 betalende deelnemers. Prijzen 2023 op aanvraag.
€ vanaf 35 betalende deelnemers. Prijzen 2023 op aanvraag.

INBEGREPEN UITSTAPPEN & TOEGANGSTICKETS

NIET INBEGREPEN
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CONTACTEER ONS

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088420896851
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088420896851
https://www.instagram.com/CTT_groepsreizen/ 
https://www.instagram.com/CTT_groepsreizen/ 

