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NommerN KampereN

Tekst: Marc Erwich  | Fotografie: Europacamping Nommerlayen en Visit Luxembourg 

Een paradijsje. Zo kun je Luxemburg wel noemen. 

Want het piepkleine groothertogdom barst van de 

imposante kastelen en burchten, trakteert op his-

torische dorpen en kent een wonderschone na-

tuur. En dat op slechts een halve dag rijden.

NommerN
Genieten in het hart van Luxemburg

Nommern. Het is een klein dorpje - gelegen 
in de beboste heuvels van Midden-Luxem-
burg – maar met grootse mogelijkheden. Van 
wandelen en fietsen in de natuur tot vele (cul-
turele) uitjes in de omgeving: hier is van alles 
te beleven. Europacamping Nommerlayen 
vormt dé perfecte uitvalsbasis voor een heer-
lijke kampeervakantie in deze afwisselende 
regio. De ligging op 300 meter hoogte garan-
deert spectaculaire uitzichten, het omringen-
de bos biedt volop recreatiemogelijkheden en 
de uitgebreide voorzieningen verzekeren ple-
zier op elk moment van de dag. Waar wacht 
je nog op?

Wandelwalhalla

Direct aan de familiecamping grenst natuur-
gebied de Nommerlayen. Dit fraaie bos – let-
terlijk: de rotsen van Nommern – is een heus 
wandelwalhalla. Trek een paar stevige stap-
pers aan en volg een van de vele sensationele 
wandelroutes. Grillige rotsformaties met steile 
wanden, duistere grotten, watervallen, uitge-
strekte wouden en kleine slingerpaadjes vor-
men samen een mysterieus decor. Vanwege 
het golvende landschap en alle natuurschoon 
staat deze westelijke uitloper van het Muller-
thal ook bekend als ‘Klein Zwitserland’. 
Niet verwonderlijk dus dat door dit gebied 
één van de oudste, bekendste en mooiste 
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De cultu-
rele rijK-
Dom ligt 
voor het 
oprapeN

wandelingen van Luxemburg loopt: de Mul-
lerthal Trail. 112 kilometer lang, opgedeeld in 
drie routes met elk hun charme. Ongerepte 
paden leiden je door bossen en weiden, langs 
kloven en rotsen en tonen je indrukwekkende 
cultuurschatten. En dat vaak zonder iemand 
tegen te komen.
Uiteraard kun je op eigen houtje de burchtru-
ine van Beaufort ontdekken, op vorstelijke 
wijze genieten van het prachtige panorama 
vanuit het kasteel van Larochette of een be-
zoek brengen aan Echternach, de oudste stad 
van het land. Bang om te verdwalen? De cam-
ping organiseert regelmatig begeleide wan-
deltochten. En door het ruime aanbod zit er 
voor elk niveau wat tussen. Maar wees ge-
waarschuwd: je kuiten voel je na afloop wel.

op die fiets!

Wij zijn een fietsgraag volkje. Gelukkig be-
schikt Luxemburg over een uitgebreid net-
werk van fietsroutes. De ruim 600 km aan 
fietspaden liggen veelal ver weg van het ver-
keer en zijn geschikt voor de e-bike. Mag het 
wel wat ruiger? Laat de toerfiets dan staan en 
stap op de mountainbike. Want voor deze 
doelgroep ligt een specifiek netwerk van 
mountainbikeroutes te wachten, geschikt voor 
beginners en ervaren rotten. Je kunt op de 
camping direct starten; de routes lopen prak-
tisch langs je tent. Geen tweewieler bij je? 
Deze zijn bij de receptie te huur. Neem dan 
ook de mountainbikegids mee, met daarin di-
verse tochten en uitgebreide informatie.

europacampiNg NommerlayeN
Op Europacamping Nommerlayen voelen zowel actievelingen als 
rustzoekers zich thuis. In het hoogseizoen zijn er veel gezinnen, in 
het voor- en naseizoen komen vooral ouderen voor de rust en om te 
wandelen. De camping beschikt over ruime kampeerplaatsen met 
panoramisch uitzicht over de heuvels en luxe huuraccommodaties. 
Kijk voor alle info op www.nommerlayen-ec.lu. Meer weten over 
Luxemburg? Surf dan naar www.visitluxembourg.com.

om verliefd op te worden

Het is verbazingwekkend hoe zo’n klein land 
kan beschikken over zoveel moois. De cultu-
rele rijkdom ligt voor het oprapen. En die is 
nooit ver weg. In Larochette bijvoorbeeld, op 
steenworp afstand van de camping. Denk aan 
oude steegjes. Middeleeuwse pleinen. En aan 
een enorm burchtcomplex uit de 11e eeuw, 
hoog op de rotsen. Twintig minuten langer rij-
den en je bent in Beaufort. Gelegen op een 
hoogvlakte imponeert de goed bewaarde rid-
derburcht uit de 12e eeuw.
Ook Vianden is binnen een half uur te berei-
ken. Dit middeleeuwse stadje ligt schilder-
achtig aan rivier de Our en is omgeven door 
natuurpracht. En ja, ook de smalle straatjes 
en de gothische kerken hebben hun charme. 
Maar dé blikvanger is het sprookjesachtige 
kasteel, dat hoog boven Vianden uittorent. 
Het indrukwekkende bouwwerk - gebouwd 
op de restanten van een Romeinse vestiging 
– is volledig gerestaureerd en van binnen 
compleet ingericht. Hier waan je je even in de 

NommerN KampereN
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Best campiNg 
Europacamping Nommerlayen krijgt van de ANWB de maximale 
score van 5 sterren en mag zich als enige camping in Luxemburg 
‘Best 2015’ noemen. Reden: de vele voorzieningen, het schone sani-
tair en een geweldig terrein. In 2013 won de camping zelfs de 
award ‘Camping van het Jaar’ in de categorie ‘Beste camping voor 
gezinnen’.

Middeleeuwen! Voor het mooiste uitzicht pak 
je de stoeltjeslift, die je naar een hoogte van 
450 meter brengt. Eén blik over het dal en je 
bent verliefd.
Maar er is nog veel meer moois, waarvan je 
vlinders in je buik kunt krijgen. Echternach 
verleidt met zijn ligging aan de oever van de 
Sure, de nauwe straatjes en oude stadswallen 
en de benedictijnse abdij. Hoofdstad Luxem-
burg flirt met zijn vele bezienswaardigheden, 
zoals de kazematten, de kathedraal en het 
Groothertogenlijk Paleis. De Ardennen bezit-
ten dan weer een natuurlijke aantrekkings-
kracht. Of val je als een blok voor de Moezel, 
de wijnstreek van Luxemburg? 

Campingleven

Toch hoef je niet weg van de camping voor 
een dagje vermaak. Zo organiseert het profes-
sionele animatieteam tal van activiteiten: kin-
derdisco’s, playbackshows, knutselochtenden, 
beachvolleybaltoernooien, spooktochten, film-

avonden, live muziek, voetbalwedstrijden, 
stokkegelen, levend ganzenborden, bingo, 
barbecues, vuilniszakkenraces, steltlopen … 
En dat is nog geen eens alles! 
Verder kun je van vele voorzieningen gewoon 
gebruik maken, zonder dat er iets voor gere-
geld hoeft te worden. De tafeltennistafels, de 
buiten- en binnenbiljart, de bowlingbaan, het 
riante zwemcomplex, de sauna en bubbelba-
den, de speeltuin met 50 meter-glijbaan: ze 
zijn er niet voor niets. Verse broodjes bij het 
ontbijt haal je in de campingwinkel en als je ’s 
avonds geen zin hebt om te koken, heb je de 
keuze uit een snackbar en à la carte restau-
rant ‘Am de Nommerlayen’. Kortom, vervelen 
is onmogelijk. Hoe lang ga jij? •
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