100% bezienswaardig

De Mullerthal Trail biedt talrijke attracties, die elke wandeling
tot een belevenis laten worden:

MULLERTHAL
TRAIL

Logies en gastronomie
Wandelen langs de Mullerthal
Trail betekent ook de culinaire
bijzonderheden en de gastronomie van de Regio Mullerthal –
Luxemburgs Klein Zwitserland te
ontdekken. Talrijke restaurants
serveren traditionele gerechten
bereid met uitstekende lokale
producten.

com.lu

112 km Trail – 100% natuUr

De Franse keuken speelt in de Regio Mullerthal een belangrijke rol. De goede wijnen en de Luxemburgse Crémant maken
elk gerecht tot een gourmet belevenis.
De talrijke accommodaties van de Regio Mullerthal – Luxemburgs Klein Zwitserland, van campings, moderne jeugdherbergen, rustieke pods tot aan vijf-sterren hotels, zorgen voor
een ontspannen en aangenaam verblijf voor elke reiziger.
Voor de lunchbox of als souvenir zijn de producten die worden geproduceerd in de regio zeer geschikt, zoals worst,
kaas, snoeperijen, wijnen en likeuren. Prachtig verpakt in een
geschenkmand zijn ze voor iedereen een aangenaam cadeau.
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Wandelen in de
Regio MUllerthal
LUXEMBURGS KLEIN ZWITSERLAND

100% kwaliteit

De Mullerthal Trail voldoet aan de kwaliteitseisen van moderne
wandelaars: Hier vindt men mooie paden, ongerepte wegen,
mooie vergezichten, natuurlijke attracties en een doorlopend
gemarkeerde wegbegeleiding.
Ook de Europese Wandelassociation was overtuigd van
de kwaliteit van de weg en heeft hem beloond met de titel
“Leading Quality Trails - Best of Europe”.

100% natuur

De Mullerthal Trail voert door de gevarieerde landschaps
vormen van de Regio Mullerthal – Luxemburgs Klein Zwitser
land – van: bizarre rotsen, oerbosachtige bossen, met mos
bedekte beekdalen en veelbelovende hoogvlakten.
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Het aanbod wordt aangevuld met een uitgebreid net van aantrekkelijke lokale wandelpaden. Geselecteerde wandelingen en
rondlopende wandelpaden nodigen ertoe uit de regio rond de
rivieren Sûre, Zwarte Ernz en Witte Ernz naar hartenlust te
verkennen. Ook wandelingen met gids worden aangeboden.
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100% variatie

De drie routes van de Mullerthal Trail hebben elk hun eigen
karakter: Route 1 en Route 2 lopen door de stad Echternach,
bekend als cultureel en toeristisch centrum van de regio.
Route 1 verbindt culturele bijzonderheden met de typische
landschapselementen van de regio: rotsen, bos en weides.
Route 2 voert door de wildste rotsformaties en Route 3
biedt vooral prachtige beekdalen en romantische burchten.
Vanaf de verschillende beginplaatsen kunnen afhankelijk van

tijd en belangstelling afstands- of rondwandelingen worden
ondernomen.
De 4 ExtraTouren vullen de Trail aan met interessante wandelroutes. Nadere inlichtingen en tips voor het plannen van uw
wandelingen vindt u op internet onder www.mullerthal-trail.lu.

De Mullerthal Trail en de ExtraTouren zijn doorlopend met de
volgende wegtekens gemarkeerd:
Mullerthal Trail			
Route
Mullerthal Trail Route 1
Mullerthal Trail Route 2
Mullerthal Trail Route 3

Lengte
38 km
37 km
37 km

ExtraTouren
Moeilijkheidsgraad*
gemiddeld
zwaar
gemiddeld

Route
Lengte Moeilijkheidsgraad*
Mullerthal Trail ExtraTour A
22 km
gemiddeld
Mullerthal Trail ExtraTour B
13 km
gemiddeld
Mullerthal Trail ExtraTour C
9 km
licht
Mullerthal Trail ExtraTour D 31,5 km
gemiddeld

* op basis van de hoogtemeters die men moet afleggen

