
WANDEL 
TRAINING 

LUXEMBURG

 

O
U
T
D
O
O
R
A

Wil jij aan jezelf wel eens uitdagen? En wil jij 
aan je wandel skills werken? 
Ga dan mee naar Luxemburg!



Wat gaan we doen?

We gaan het weekend wandelen in Luxemburg over het schitterende Mullerthal trail. Voor, 

tijdens en na het wandelen bespreken we van allerlei zaken die jouw gaan helpen om een 

betere wandelaar te worden. Verderop in deze brochure vindt je het uitgebreide programma. 

Waarom?  

 Om jezelf uit te dagen, fit te blijven, heerlijk buiten te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en 

te genieten van de natuur.  

Maar uiteraard ook om te trainen voor een meerdaagse wandeltocht mocht je dit van plan 

zijn. Je kan tijdens deze wandelingen al je gear goed testen of het voldoet aan je 

verwachtingen. Dit om te voorkomen dat je straks in ' the middle of nowhere' in een 

onverwachte vervelende situatie terecht komt.. Zo kan je eventueel nog aanpassingen 

maken aan de materialen die je hebt gekocht of van iemand leent 
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Heb ik ervaring nodig?

Om deel te nemen aan deze week heb je geen ervaring nodig. De reis is voor iedereen 

toegankelijk -> Jong en oud  

Het is juist de bedoeling dat je dingen gaat leren. Het is niet voor niets een training. 

Uiteraard ben je ook van harte welkom als je al wel ervaring hebt. ' Hoe meer zielen, hoe 

meer vreugde' zeggen wij van Outdoora. 

We zullen een groepsgrootte van minimaal 6  en maximaal 20 personen hanteren.
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PROGRAMMA
 Waarom in Luxemburg? 

Omdat  Luxemburg rijk is aan wandelpaden en 

schitterende natuur, maar buiten dat is het ook 

bergachtig en kunnen we wandelingen maken met 

hoogtemeters. Laat dit nou net de perfecte 

voorbereiding zijn voor een meerdaagse bergtocht

 

Vrijdagavond: Aankomst  en kennismaking op de camping en een korte briefing. 
We bespreken: 
Wat je het beste mee kan nemen, hoe je een backpack inpakt en hoe je die dan het beste 
kan dragen. Ook nemen we de route vast door en bespreken we wat navigatie 
mogelijkheden. 
 
Zaterdag We beginnen met een verfrissende plons (voor wie wilt),ontbijten 
gezamenlijke,  breken de tenten af en pakken alles in en gaan aan de wandel. 
Deze dag bespreken we; 
Hoe je wandelstokken kan gebruiken, welke kleding je wanneer aantrekt, hoe je tijd en 
afstand kan inschatten, hoe je een kaart kan lezen. 
 
Zondag: We breken ons kamp af, ontbijten, en wandelen verder door het schitterende 
Luxemburg. 
Vandaag bespreken we; 
Wat je het beste mee kan nemen aan eten, wat je het beste kan eten/ drinken onderweg 
en hoe je verder kan trainen. 
Rond 16.00/17.00 komen we weer bij de camping en sluiten we het weekend af 
 *Programma onder voorbehoud 



Wat is 
inbegrepen?

PRIJZEN 

 3-DAAGSE WANDELTRAINING 

WEEKEND €195,- 

FOODPACK €55,- 

 - Professionele 

begeleiding Outdoora 

- Weekend training 

-Overnachtingen 

Campings 

3 

Wat is 
niet  ingebrepen?
• De reis naar Luxemburg 

•  Tent,  slaapzak, 

slaapmatje,  kooksetje 

(eventueel te huren) 

•Reis en /  of 

annuleringsverzekering 

•  Eten en drinken en 

snacks voor onderweg. 

optioneel een basis 

Foodpack bij  te bestellen 

voor €55 p.p.  (2X ontbijt ,  

2x lunch, 2x avondeten)

 

 
Ga je mee op 

wandeltraining in 
Luxemburg? 

 €195,-

 

PRIJZEN 
  

3-DAAGSE TRAINING 
€195,- 

  
FOODPACK €55,-
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Hoe kom ik daar? 
Vanuit Utrecht is het ongeveer 3,5 uur rijden naar 
de locatie  Camping Oficiel 
 
Het adres is: 
17 Rte de Diekirch, 6430 Echternach, Luxemburg 
  
Openbaar vervoer in Luxemburg is gratis dus is 
wel prettig om te weten 

 
Wat is dan belangrijk om te weten? 

*Dat je zelf voor goede warme kleding dient te zorgen. We hebben een paklijst 
online staan maar neem altijd een extra laag kleding, waterdichte 

handschoenen en goede regen kleding mee  
* Dat je geen ervaring nodig hebt om deel te mogen nemen 

*Dat je zelf voor eten en drinken dient te zorgen (evt Foodpack te bestellen 
€55,-) 

*Dat je wel in goede gezondheid dient te zijn om deel te nemen. Bij twijfel 
neem dan gerust contact op. Daar zijn wij voor. 

* Dat we gemiddeld 10 a 15 km op een dag zullen wandelen. 
* Dat we minimaal 6 en maximaal 20 deelnemers meenemen naar Luxemburg

Bron; Google maps



Wat neem je mee?
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We gaan op pad in berg/ heuvelachtig gebied in de winter. Nu weten we nooit van 

tevoren wat voor weer het wordt. Daarom is het belangrijk goed voorbereid te zijn. 

Overdag kan de zon lekker schijnen maar s'nachts kan het maar zo gaan vriezen Er 

is tussendoor geen mogelijkheid om ' even wat te halen' of 'even wat achter te 

laten'. Daarom adviseren wij je om van alles 1 mee te nemen. Zo heb je vele lagen 

aan kleding bij je en kan je gemakkelijk wisselen en eventueel wat aan of uit doen. 

Zo voorkom je dat je de helft van de tijd 'je vuile was aan het dragen bent' Die 

backpack is  tenslotte al zwaar genoeg ;) 

  

Om het wat makkelijker te maken hebben we daarom een paklijst voor jullie 

samengesteld. Hier staat alles op wat je nodig hebt.  De lijst staat op onze website 

bij de reis en bij ' Tips & downloads'. 

  

Het is belangrijk dat je de lijst zorgvuldig doorneemt en bij vragen mag je 

natuurlijk altijd contact opnemen. Daar zijn wij voor.... 

 

  

  

 



CONTACT US TO 
BOOK A TRIP! 

+31 643732772 

+38 77671413 

info@outdoora.nl 

 outdoora.nl

https://www.facebook.com/doortje.schuite/
https://www.instagram.com/outdoora_op_avontuur/
https://www.facebook.com/doortje.schuite/

