
 

 

                                                               

 

 

 

 

Uitnodiging voor deelname aan kampeerweekend Luxemburg. 

Wat gaan we doen.  

We gaan 4 dagen toeren en genieten in het mooie Luxemburg met als uitvalsbasis 

camping Neumuhle.  Deze rustig gelegen en nette camping beschikt over een zwembad, 

Wi-Fi, en bistro/bar waar het goed toeven is als we weer van de motor stappen. Ook zijn 

er direct vanaf de camping verschillende wandelroutes voor de liefhebbers. Binnenslapen 

in een chalet of blokhut behoort tot de mogelijkheden. De camping wordt gerund door 

een Nederlands echtpaar.  

De routes 

We hebben 8 fantastische routes voor jullie gemaakt. Allemaal netjes voorgereden en 

uitgetest. Voor ieder wat wils. De heenweg door Limburg en dan door België naar de 

prachtige wegen van Luxemburg. Op de zaterdag hebben we een lange en een korte 

route. Op de zondag hebben we een lange route waar je zelf kunt beslissen of je een lus 

afsteekt waardoor de route verkort wordt. We hebben voldoende afsteek lussen 

gemaakt. En op maandag rijden we via de Duitse Eifel en Ardennen over prachtige wegen 

weer terug naar Limburg. En vanaf Limburg over de snelweg naar huis. Deze route vinden 

we zelf een prachtige route en is echt een aanrader. Maar je kunt natuurlijk op eigen 

gelegenheid terugrijden. 

Binnenslapers 

Let op: Wie binnen wil slapen moet dit zelf regelen! Wij organiseren alleen de 

kampeerplaatsen. Er zijn op dit moment nog voldoende binnen slaapplaatsen 

beschikbaar. Als je daarvan gebruik zou willen maken adviseren wij je om niet te lang te 

wachten met reserveren.  Op = op!  

Tip: Misschien handig om met andere clubleden een onderkomen te delen? 

Je kunt daarvoor rechtstreeks naar de Nederlandse eigenaren bellen of mailen. (zie 

onderstaande contactgegevens) Camping plaatsen zijn er volop. De camping plaatsen 

kunnen door 2 Tenten bezet worden. Dat houdt in de prijs door 2 kan worden gedeeld. 
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Praktische informatie 

We zouden graag natuurlijk van jullie weten met hoeveel personen we naar de camping 

gaan. Ook willen wij van binnen slapers horen met hoeveel je naar het weekend komt. 

Op zaterdagavond willen we een barbecue organiseren. Ook voor deze activiteit willen 

we graag weten of je meedoet. Opgeven graag uiterlijk vóór zondag 1 mei bij Michiel 

Nass via het mailadres penningmeester@bmwcluboirschot.nl 

 

De adresgegevens van de camping 

Camping Neumuhle 
27 Reisduerferstrooss  
L-9366 Ermsdorf Luxemburg 
00352 - 879391 
info@camping-neumuhle.lu 
 

 

 

Kosten voor dit weekend 

Kampeerplaats incl. elektra, motor, max 2 pers, douchen. € 25,00 euro per nacht. 
4 persoons mobile home € 65,00 euro per nacht. 
Trekkershut € 40,00 per nacht. 
Exclusief reserveringskosten  
 
Verdere kosten. Drank en eten voor eigen rekening. En voor de barbecue vragen we een 
bijdrage. 
 
Voor overige informatie zie camping website https://www.camping-neumuhle.lu/nl/ 
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