Op ontdekking in het Groothertogdom Luxemburg
Luxemburg staat op nummer 8 in de lijst van kleinste Europese landen. Het mag dan klein zijn, er is
verrassend veel te zien en te doen. Het Groothertogdom kent prachtige landschappen met
middeleeuwse kastelen, idyllische plaatsjes en de hoofdstad heeft wel wat interessante
bezienswaardigheden.
Tijdens onze driedaagse in oktober ontdekken jullie er enkele waaronder Echternach, Luxemburg stad,
de Moezelvallei en de streek rond Esch-Sur-Allezette.
Echternach is gelegen in het oosten van Luxemburg aan de grens van Duitsland aan de Sûre rivier. De
stad is de oudste van Luxemburg en ontstond al in 698 rondom het klooster van Echternach. De stad
werd deels verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen was Echternach namelijk het front tijdens
de Slag om de Ardennen. Na de oorlog werd een groot deel van de stad goed gerestaureerd. In 2010
werd de stad zelfs op de Werelderfgoedlijst van UNESCO gezet. In de stad vind je de oude basiliek van
St.-Willibrordus, die onderdeel was van het oude klooster, waar de restanten van de heilige
Willibrordus liggen.

Echternach: het oudste stadje van Luxemburg

De imposante basiliek van St.-Willibrordus

De hoofdstad van Luxemburg is de gelijknamige Luxemburg-stad. De stad wordt gezien als 1 van de
rijkste steden van Europa, waarnaast het ook één van de belangrijkste vestigingsplaatsen is van de
Europese Unie. Luxemburg-stad is gelegen aan de rivieren Alzette en Petrusse, die in de stad
samenkomen. De stad wordt niet door deze rivieren in tweeën gedeeld maar door een diepe groene
kloof. Hierover liggen verschillende bruggen die de twee delen van de stad met elkaar verbinden.
Luxemburg-stad heeft een prachtig historisch centrum met verschillende belangrijke vestingen, en het
volledige oude centrum staat sinds 1994 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Een greep uit de bekendste
zijn het aartsbisschoppelijk paleis, de kazematten, de 150 meter lange Adolfsbrug, de kathedraal
Notre-Dame, de Chemin de La Corniche die langs oude vestingmuur van de stad loopt en Grund één
van de oudste stadsdelen.

De Moezelvallei
De Moezel is één van de grootste rivieren van Luxemburg en vormt voor een deel een natuurlijke grens
met Duitsland. De Duitse vallei rondom deze rivier staat bekend om de wijnen, maar ook de
Luxemburgse Moezelvallei produceert verschillende wijnen. De hele vallei staat vol met wijngaarden
en is één van de kleinste wijnregio’s van Europa. In de dorpjes Grevenmacher, Remich en Schengen
kan je een bezoek brengen aan een aantal wijnhuizen.
De Moezel schampt het zuidoosten van Luxemburg en vormt hier een natuurlijke grens met Duitsland.
Ook in de Luxemburgse Moezelvallei staan de wijnranken strak in formatie tegen glooiende
heuvelruggen op. Over een afstand van 42 kilometer loopt de ‘Route du Vin’ tussen Schengen en
Wasserbillig. De wijnboeren maken hoofdzakelijk witte wijnen, van druivensoorten zoals Rivaner (een
samentrekking van Riesling-Silvaner), Elbling en Auxerrois.
Tijdens de proeverijen zal je kennis kunnen maken met de verschillende karakters van de verfrissende
wijnen.

De Moezel-regio is de place-to-be voor wijnliefhebbers

Regio van de rode aarde
Esch-sur-Alzette is na Luxemburg-stad de grootste stad van het land. De plaats is gelegen in het zuiden
aan de Alzette rivier, aan de grens met Frankrijk. De stad was voor lange tijd een klein boerendorpje,
tot de mijnindustrie zich halverwege de 19de eeuw hier begon te ontwikkelen. De ganse streek kan
buigen op een zeer bewogen industrieel verleden. Ondanks de ups en downs van de staalcrisis is de
regio erin geslaagd zichzelf opnieuw uit te vinden. In het stadje Rumelange waar 200 jaar lang ijzererts
is gewonnen, bevindt zich nu het Nationaal Mijnmuseum, dat herinnert aan het mijnverleden van
Luxemburg.

