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amperhaven      Ontdek de veelzijdigheid van
    Grootherdogdom Luxemburg
     met uw  

C
camper





Gasflessen
laten vullen!

U kan uw persoonlijke gasfles dagelijks
laten vullen. Tot 1000 uur worden de
flessen verzameld en om 1200 uur 
kunnen deze weer afgehaald worden      

(behalve op zondag).
Meer informatie te verkrijgen

bij de receptie!

     -telijk
welkom!

op „camperhaven Fuussekaul“, uw camper-kampeerplaats
te midden van natuurpark Bôvensure in de Luxemburgse
Ardennen. Een ideale uitvalsbasis om de wonderschone

omgeving te verkennen.

34 plaatsen direkt aan de
 N15 gelegen.



Ter plaatse: 
• Restaurant & Café
• Benzinestation met Supermarkt en snackbar
• Onze broodjesservice bezorgt na bestelling 

dagelijks op uw plaats
• Vul-installatie voor gasflessen
• Grote winkel voor campingbenodigheden
• Camperwerkplaats voor kleine reparaties
• Openluchtbad en animatie (juli/augustus
• Fitness-studio, kapper, indoorspeeltuin,     

Minigolf, trampoline, etc…

Omgeving:
• Natuurpark van de Bôven-Sûre 
• Stuwmeer met veel watersportmogelijkheden
• Talrijke wandelwegen en mountainbikeroutes
• Oorlogsmuseum over het Ardennenoffensief in 

de nabije omgeving (Ettelbrück & Diekirch)

• Kasteel en Burchtbezichtigingen (Esch-sur-Sûre /    
Bourscheid / Vianden / Useldange/ Clervaux)

Ons aanbod:
• Alle plaatsen hebben stroom- en wateraansluiting, verlichting en eigen 

grasstrook
• Gratis gebruik van het verzorgingstation met kraantje voor vers water
• Lozing van grijs water en chemische toiletten
• Gratis Wi-Fi Hotspot bij de receptie, indoorhal, brasserie en het restaurant 
• Douchen (1€/douchemunt), gratis gebruik van sanitair gebouw
• Groepen welkom, (Groepsruimte, ook voor grote groepen)

• Geldautomaat naast de kapper en op 5 km gelegen (Niederfeulen & Eschdorf) 

Geniet van een ontspannen avond in ons saunacomplex



Sauna
Zwembad

Turks stoombad
Voetbad

Koudwaterbekken
Rustruimte met balkon

Ons zwembad- & sauna complex
is het hele jaar te gebruiken.

Tijdens de zomermaanden
(van mei tot september) bieden wij
wekelijks gratis aquagymlessen aan.

Meer informatie over onze
openingstijden en toegangscodes
zijn te verkijgen bij de receptie!

Zwembad en Sauna

Geniet van een ontspannen avond in ons saunacomplex



Snackbar
Hebt u een keer geen zin om te koken?
Wij hebben de juiste oplossing voor u.

 
Naast de Indoorspeeltuin is onze Snackbar waar u 

elke dag verse friet kunt bestellen.

... wordt gekenmerkt door een gezellige, rustiek-modern stijl en 
door veel smaak en aandacht voor detail. We bieden een 

breed scala aan nationale en internationale gerechten, 
evenals onze populaire houtgestookte pizza‘s. Bij mooi 

weer kunt u op ons prachtige buitenterras zitten. 
Pizza‘s kunnen ook worden bezorgd 

of worden afgehaald!

Onze sfeervolle Onze sfeervolle 
winterchaletwinterchalet

Geniet van heerlijke verschillende soorten fondues, 
raclettes en Franse aardappelpannenkoekjes in onze 

sfeervolle, kleine winterchalet. De winter chalets bevindt 
zich recht tegenover de receptie.

Onze chalet is gedurende de wintermaanden
 in het weekend geopend.

Auberge Fuussekaul



Kasematten

MUDAM (Museum of Modern Art) Philharmonie (Concert Hall)

Stad Luxemburg
Werelderfgoed

Stedentrip !   
Vanaf de camping rijdt u gemakkelijk en comfortabel 

met de bus en de trein gratis naar onze hoofdstad. De 
busnummers 530, 535 en 537 vertrekken vanaf Camping 

Fuussekaul naar het treinstation van Ettelbruck. Vanaf 
dit station is er een directe aansluiting met de trein 

naar onze hoofdstad. Het openbaar vervoer is in heel 
Luxemburg GRATIS. Verbindingen & tijden: www.mobiliteit.lu



Camping Liefrange

Gelegen op 800m van het stuwmeer van de 
Bôven-Sûre! Perfect voor natuur- en watersport-
liefhebbers! Omvangrijke watersportmogelijkheden:
zwemmen, duiken, kano- en kajakvaren & vissen.

Prachtige wandelwegen en mountainbike-
routes direct aan de voordeur!

Een stuwmeer-rondvaart met interessante
activiteiten vindt u in deze brochure op
één van onze voorgestelde routes.

... ten midden
van het natuurpark
Bôven-Sûre in de

Luxemburgse Ardennen!

De receptie en de snackbar zijn geopend van Pasen tot oktober!
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4 „TOUR“ VOORSTELLEN 
Op de volgende pagina‘s, bieden wij 4 „tour“ voorstellen. 
Ons land is klein! Maar zeer veelzijdig!!! 
Wij hebben geprobeerd de meest interessante plaatsen, kastelen, musea, attracties en activiteiten 
voor u in te pakken in deze reizen! Van leisteen in de bossen van de Ardennen, 
naar „Klein Zwitserland“ (ook Müllerthal genoemd) met zijn zandgrond en 
kolossale steenformaties, via de wijngaarden aan de Moezel naar de 
rode aarde met de ijzerertsmijnen .. 
Toeristische lnformatie van het Groothertogdom 
Luxemburg: visitluxembourg.com

naturpark-sure.lu

        visit-eislek.lu

mullerthal.lu

      visitmoselle.lu
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Fietsenverhuur in Wiltz, Diekirch 
Grevenmacher en Müllerthal bij: rentabike.lu

Evenementen Groothertogdom: plurio.net 



Ösling- en Ourtal Tour

Clervaux

+/- 105km

Fuussekaul Wiltz Munshausen Clervaux
Stolzemburg

Vianden
Brandenburg

Diekirch
Fuussekaul

MunshausenMunshausen is bekent om zijn oude kerk 
(jr.1300) evenals zijn grote markt (Hubertus-
Markt) aangelegd in 1700. Een andere beziens-
waardigheid is het vrijetijdmuseum Robbescheier.

In de wereldbekende middeleuwse stad ClervauxClervaux 
ligt een bezienswaardige kasteelburcht, waar de 
bekende fototen-toonstellinh „Family of Men“ van 
Edward Steichen evenals een tentoon- 
stelling van het Ardennen-offen-
sief   zich bevinden.



Ösling- en Ourtal Tour Vianden castle

Brandenburg

Stolzem-
burg

Diekirch

Scan de link!

ViandenVianden, de parel van de Ardennen! Het kasteel-paleis is één van de 
grootste en mooiste verblijven in Europa uit de romaanse en gotischer 

tijd. De stoeltjeslift, Indian Forest en het museum Victor Hugo zijn zeker 
ook een bezoek waard.  

In de kopermijn van

StolzemburgStolzemburg leert u 50m
onder de grond hoe moeilijk het
vroeger was om koperertsmijnen 
te ontginnen.

De burchtruïne in BrandenburgBrandenburg
is een historisch monument dat gebouwd
werd in het jaar 10 en is behouden
gebleven tot eerste verdieping.

DiekirchDiekirch is het ideale oord om bij
goed weer op een terras te genieten 
van een lekker bier. Hier bevinden 
zich vele goede restaurants!

Elke dinsdag is er een weekmarkt
van 8°° uur tot 12°° uur.



Rondvaart op
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Van Esch-SûreEsch-Sûre uit worden 
verschillende leer-wandel-

paden aangeboden.

Burcht Bourscheid

Esch-sur-Sûre

Fuussekaul
Bourscheid

Lipperscheid
Esch-Sauer
Kaundorf
Liefrange
Bavigne
Boulaide

Insenborn

+/- 62km

Eschdorf

Fuussekaul

Scan de link!

De burcht van burcht van BourscheidBourscheid is een ruïne van een middeleeuws 
kasteel dat tussen de jaren 1000 en 1300 gebouwd werd. Het 
kasteel staat op een grote hoogte. Hier kan u genieten van een 
adembenemend uitzicht over de Sûre-vallei.

In het middeleeuws stadje Esch-SûreEsch-Sûre ligt op een leisteenrots een 
burchtruïne, welke vanuit de dorpskern te voet te bereiken is. Bezoek 
ook de 200 jaar oude, voormalige lakenfabriek. 
(Machinetentoonstelling en productieproces van lakens. U ziet het proces 
van ruwe wol tot eindproduct).



Rondvaart op
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Lultzhausen
& Insenborn

Midden in 
het natuurpark van Boven-Sûre ligt de 
in 1961 aangelegde stuwdam, die met 
een oppervlakte van 380 hectare zorgt 
voor drinkwater- en electriciteitswinning. 
Het goed benutte vrijetijdsgebied biedt 
veel watersport mogelijkheden zoals bv. 
zwemmen, kanoën, duiken, surfen en vissen 
aan. Een uitstap met de solarboot is ook 
de moeite waard. 
Info & reserveren: www.naturpark-sure.lu

In juli en augustus zijn er diverse concerten,
shows en workshops onder de naam
„Waterart-Fetsival“. www.waterart.lu
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Burchtruine
van Beaufort

Rockformation
near the

Predigerstuhl

„Kallektuff“ source

Een  bezoek aan 
de burchtruïne en 
de achterliggende 

Renaissance kasteel van 
Beaufort  is de moeite 

waard.

Het renaissance kasteel was tot 
2012 bewoond door de laatste 
erfgenaam van de familie 
Linckels. Hier worden bessen- en 
frambozenlikeuren geproduceerd. 
Tijdens de zomermaanden vinden 
op het grote podium concerten 
van gerenommeerde artiesten 
plaats.
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Ijssalons in hetIjssalons in het
voetgangers-  voetgangers-  

 zone zone

Basiliek van EchternachBasiliek van Echternach

LarochetteLarochette

„Schiessentümpel“

Fuussekaul
Diekirch

Echternach
Berdorf
Beaufort
Mullerthal
Larochette
Fuussekaul

+/- 100km

Scan de link!

Het kleine Luxemburgse
Zwitserland (ook 
MüllerthaMüllerthall) is met zijn 
imposante rotsformaties 
en de waterval 
„Schiessentümpel“ 
(waterval onder een 
oud houten bruggetje) 
een echt wandelparadijs!

Het Müllerthal is een
doorkruising van mooie
wandelwegen en
begaanbare zandsteen-
grotten (bv. Tussen
Predigstuhl & Berdorf)

EchternachEchternach, de oudste stad van Luxemburg heeft veel romeinse,
merovingische, romaanse en gotische bouwwerken. De heilige 
Willibrord richtte in 698 een romaanse Benedictijnse kloster op. Rond 
het meer bevinden zich wandelwegen (Wolsschlucht & Mullerthal Trail),

kano‘s en watervietsen, het avonturen-ijsland met zijn openlucht-park, 
een indoor klimmuur, het natuurhuis van Echternach en de jaarlijks

evenementen zoals het E-lake Festival.     www.echternach-tourist.lu
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Vlindertuin in
Grevenmachen

„Koeppchen“
Wormeldange

Fuussekaul
Grevenmacher
Stadtbredimus

Remich
Schengen

Bettembourg
Fuussekaul

+/- 100km
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Scan de link!



„Parc Merveilleux“
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Moezel & Wijngaarden
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Domein Thill - Kasteel van Schengen

De Moezelstreek is bekend om zijn wijn-
gaarden, die doorkruist worden door de rivier
„MoezelMoezel“ Doe nieuwe ervaringen op en 
vaar mee met een motorboot of probeer
te waterskiën,...

Ervaar en ontdek de heropleving van 
Luxemburgs lange erfgoed van cider productie 
in de “Ramborn Cider Haff”.“Ramborn Cider Haff”. Bezoek de 
vlindertuinvlindertuin in “Grevenmacher” of geniet 
van een rondleiding door de mousserende 
wijnkelders van “Bernard Massard”“Bernard Massard”.

Het stadje Remich leent zich om een lange 
wandeling te maken langs de oever van de 
Moezel. Hier bevindt zich een interessant 
aanbod van restaurants en ijssalons. Buiten 
dit kunt u in Remich deelnemen aan een 
bootvaart bootvaart van een uur.   (www.navitours.lu)

Bezoek “Schengen”, de bakermat van het 
grenzeloze Europa, op het drielandenpunt 
met Duitsland en Frankrijk. Mis een bezoek 
aan het Europa MuseumEuropa Museum niet en er 
zijn tal van prachtige wandelingen door 
de wijngaarden. Het nabijgelegen “Haff 
Réimech”, met het milieu educatiecentrum 
is ook de moeite waard om te 
bezoeken. Het rustige natuurgebied 
in de uitwaarden van de Moezel is 
een perfecte bestemming geworden 
voor vogelaars en biedt prachtige 
wandelwegen.

Het „Parc MerveilleuxParc Merveilleux“ in
Bettembourg is een echt paradijs
 voor kinderen! Een mooi 
aangelegd sprookjesbos, een 
kleine dierentuindierentuin met 
boerderijboerderij, en verschillende  
grote speelplaatsenspeelplaatsen zijn  
trekpleisters van het park !



Camping
Liefrange

Wij zijn het hele jaar voor u geopend!
14a, Haaptstrooss   L-9665 Liefrange
+352 26 88 88 1 / +352 661 26 88 94

info@camping-liefrange.lu
N 49°54‘34“    O 5°52‘32“

www.camping-liefrange.lu

Wij zijn het hele jaar voor u geopend!
4, Fuussekaul   L-9156 Heiderscheid

+352 26 88 88 1 / info@fuussekaul.lu
N 49°52‘39“   O 5°59‘34“
www.fuussekaul.lu

Naam
: ......................................................Voornaam

: ............................................
E-m

ail: ....................................................................................................
Tel:........................................................................................
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