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Het nationale agentschap voor promotie Luxembourg for Tourism serveert u met plezier een 

paar ideeën om van uw bezoek in de komende maanden een onverwachte belevenis te 

maken. Vind andere goede raadgevingen op onze website. 

 

  

 

Met de tram, kabelbaan en panoramische lift langs het werelderfgoed 

In 2018 kunt u Luxemburg op een heel nieuwe manier ontdekken. Sinds december 2017 glijdt 

de nieuwe, meest moderne tram van Europa over de avenue J.F. Kennedy doorheen de 

zakenwijk op de Kirchberg om de aansluiting te verzekeren met de eveneens gloednieuwe 
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kabelbaan “Pfaffenthal-Kirchberg”. De kabelbaan is dan weer aangesloten op de 

panoramische lift die de benedenstad Pfaffenthal met de bovenstad verbindt. Hoe verrassend 

en bijzonder om het duizendjarige door UNESCO geklasseerde werelderfgoed te kunnen 

ontdekken dankzij de meest hedendaagse kunstwerken. 

 

Lees meer  
 

 

 

Luxembourg Science Center: 

Wetenschap in de praktijk 

Spelenderwijs wetenschappelijke 

fenomenen ontdekken, observeren en 

ontrafelen, dat kan voortaan in het 

gloednieuwe Luxembourg Science Center 

in Differdange. Zo’n zestig doe-

experimenten, shows en workshops over 

een oppervlakte van 3.000 m2 ontsluieren 

de geheimen achter wetenschap en 

technologie, hands-on en op ludieke 

manier.  
 

Lees meer  
 

 

 

Bourglinster – cultureel en 

natuurlijk erfgoed 

Aan de poort van het Regio Mullerthal – 

Luxemburgs Klein Zwitserland 

overschouwt het verbluffende kasteel van 

Bourglinster vanop zijn hoge klif het 

magistrale omliggende landschap. Deze 

historische site, ooit bewoond door graven 

en maarschalken, is één van de 

heiligdommen van de Luxemburgse cultuur 

en fungeert regelmatig als decor voor 

staatsbezoeken georganiseerd door de 

Luxemburgse regering. 
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Lees meer  
 

 

 

Luxembourg Card 2018: gratis 

toegang tot meer dan 70 

attracties! 

Nergens anders ligt met slechts één 

toeristisch paspoort een heel land aan uw 

voeten! Geldig gedurende 365 dagen 

opent de Luxembourg Card 2018 gratis of 

tegen aanzienlijke kortingen de deuren van 

meer dan 70 toeristische trekpleisters. 

Bovendien is ook alle openbaar vervoer 

binnen het Groothertogdom gratis met de 

kaart, inclusief de gloednieuwe tramway. 

De Luxembourg Card 2018: onmisbaar 

voor een geslaagd bezoek, alleen of met 

familie of vrienden! 
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IRONMAN 70.3 Luxemburg – 

Moezelregio 15-17.06.2018 

Remich verwelkomt de zesde editie 

van de beroemde triathlon IRONMAN 

70.3 Luxemburg-Moezelregio. Het 

evenement zal plaatsvinden 

gedurende drie dagen, beginnend 

met de Irongirl op vrijdag 15 juni, een 

loopwedstrijd over 6 km voor meisjes 

die van geen kleintje vervaard zijn. De 

IRONKIDS staan in de kijker op 
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zaterdag 16 juni en op 17 juni worden 

enkele duizenden atleten verwacht 

voor het grote werk. Naast de 

spectaculaire wedstrijden staat ook 

nog een pleiade van animatie op het 

programma. 
 

Lees meer  
 

 

 

Testimonials - Wat zegen internationale Journalisten van Luxembourg?  

 

“Het Groothertogdom Luxemburg heeft meer troeven in huis dan je zou denken. Op 

natuurgebied en cultureel vlak kan je er heel wat beleven”.  

 

Stefaan Bailleur 

Walking Magazine (november 2017) 

 

 

Vind ons op: 
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