
6 daagse Wandelreis Luxemburg - Belgie. 
Vier dagen wandelen over de Eisleck Trail. 17 t/m 22 september. Deel 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Lee Trail loopt in Luxemburg van Ettelbrück naar Kautenbach door de Öesling, ook wel Eisleck 

genoemd. (53 km). Deze Trail zit in de 1e reis in het voorjaar. 

De Eisleck Trail loopt van Kautenbach naar La-Roche-en-Ardenne in België, door een schitterend 

deel van de Ardennen. (106 km) Opgeteld 159 km.  

De sportwandelschool biedt twee reizen aan. Een 6 daagse in het najaar en een in het voorjaar. 

De tocht loopt door een prachtig stukje Luxemburgse Ardennen, met diep ingesneden rivier- en 

beekdalen, heel wat uitzichtpunten en snel op elkaar volgende landschapsveranderingen. Je 

wandelt vaak over oude uitstekende rotsformaties van hard gesteente, die prominent de valleien 

domineren en het geologisch resultaat zijn van miljoenen jaren ongelijke erosie. 
 

Programma 2e Reis 

Zondag 17 september:     Heenreis Nederland – Nadrin. (4,5 uur rij-tijd) 

Maandag 18 september: 1e Etappe Clervaux – Asselborn Millen 18,8 km. 

Dinsdag 19 september:    2e Etappe Asselborn Millen – Houffalize 20,7 km. 

Woensdag 20 sept.:          3e Etappe Houffalize – Nadrin 23,4 km. 

Donderdag 21 sept:          4e Etappe Nadrin – La Roche en Ardenne 18 km. 

Vrijdag 22 september:     Terugreis naar Nederland. 
 

Naast de heen- en terugreis, is de bus dagelijks inzetbaar om ons van het Hotel naar de start te 

brengen van de verschillende etappes. Na de wandeletappe in de middag worden we naar het hotel 

gebracht. 
 

5 daagse Busreis  

Reissom: € 695,00 per persoon inclusief 5x Hotel + HP + lunchpakket. 

Toeslag:   €  95,00 per persoon overnachten alléén op de kamer. 

Hotel:  Hotel Les 5 Ourthes in Nadrin is 5 nachten ons onderkomen. 

Begeleid: Door Nederlandstalige gidsen. 

Busreis: Nederland – Nadrin visa versa met de dagelijkse transfers. 

Aantal dln: Minimaal 16 deelnemers – maximaal 20 deelnemers. 

Reisdatum: 17 t/m 22 september 2023  (zondag t/m vrijdag). 

Opstappen: Hoorn-Amsterdam-Utrecht-Breda-Nederweert. 
 

 



 

Aanmeldformulier  
5-daagse Busreis België - Luxemburg  

 

Ja, ik ga mee met de busreis van 17–22 sept 2023 naar de Ardennen in Belgie. 
(Graag uw N.A.W. gegevens hieronder invullen). 
 
Naam…………..…………………………………...Voornaam………..….…………..…………M/V….… 
 

Geboortedatum……..……………….…E-mail……………..…………………………………….……….. 
 

Straat…………………..……..……Postcode……..………..Woonplaats…………..…………………… 
 

Telefoon……..……………………..….………Mobiel……..………………………………………………. 
 

Tel thuisblijvers………………………..….………Mobiel…………………………………………………. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam…………..…………………………………...Voornaam………..….…………..…………M/V….… 
 

Geboortedatum……..……………….…E-mail……………..…………………………………….……….. 
 

Straat…………………..……..……Postcode……..………..Woonplaats…………..…………………… 
 

Telefoon……..……………………..….………Mobiel……..………………………………………………. 
 

Tel thuisblijvers………………………..….………Mobiel…………………………………………………. 
 

 O Wij overnachten op een 2 persoons kamer. Prijs €  1.390,00      ( € 695,- per persoon.)  
 

 O Ik overnacht alleen op een kamer. Prijs €  790,- per persoon      ( inclusief toeslag € 95,00) 
    

Opstappunt: (invullen aub.) 
 

Mijn opstappunt is:   O Hoorn  O Amsterdam  O Utrecht  O Breda  O Nederweert  O Maastricht 
 
De organisatie: Gaat er vanuit, dat iedere deelnemer een buitenlandpasje 

meeneemt van de zorgverzekeraar, waarbij hij/zij is aangesloten. 
 

De organisatie:   Gaat er vanuit, dat iedere deelnemer een reis- met ongevallendekking 
 en bagageverzekering heeft afgesloten.  

 

De organisatie: Zal  bij annulering van een deelnemer om wat voor reden dan ook 
niet overgaan tot terugbetaling van de reissom.  
Hiervoor dient u een annuleringsverzekering af te sluiten. 
 

 

Wij / Ik ma(a)k(en)  gelijk met deze aanmelding 50% van de reissom ad € 695,00 / 395,00 over op 
de IBAN rekeningnummer NL28 INGB 0008068849 ten name van de Stichting Sportwandelschool 
Hoorn-Westfriesland, m.v.v. 6d Eisleck 2023-2 
 

 

Gelezen en  
Ondertekend door: ……………………………..….(naam invullen van de ondergetekende) 
 

Plaats en Datum: …………………….………Handtekening …………..………………………. 
 

Kopieer beide zijden van dit formulier alvorens u dit opstuurt !! (kopie voor u zelf) 
Kan ook per e-mail, na inscannen van het formulier. 
 

Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland Tel: 0229-239.447  Mobiel 06 - 55.937.535 
Houtzaagmolen 50, 1622 HG   HOORN  E-mail: info@sportwandelschool.nl           
Website: www.sportwandelschool.nl     
Ingeschreven bij de K.v.Koophandel voor Noordwest Holland te Alkmaar onder nr. 360.537.96 
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