
5 daagse reis Luxemburg 
KBO Kring Gemeente Someren nodigt u van harte uit om deel te nemen 
aan deze reis naar Luxemburg. In samenwerking met TwinTours uit 
Helmond hebben we weer een gevarieerd programma voor u 
samengesteld met fijne excursies en tijd om gezellig samen te zijn.  
U verblijft in  *** Hotel Du Commerce in Clervaux. Het hotel ligt in het 
centrum van dit mooie stadje. Ideale uitvalsbasis voor leuke excursies in 
de prachtige omgeving met daarbij de gemoedelijke Duitse gastvrijheid. 
Het vervoer is per comfortabele touringcar voorzien van alle gemakken. 
Deze hele week wordt u begeleid door de chauffeur/reisleider. 

REISPROGRAMMA (5 tot en met 9 september 2022) 

Wat u moet weten 

Reisdocumenten 
Zorg dat u in het bezit bent van een 
geldig paspoort of identiteitskaart. 

 

Geen vaste plaatsen 
In de bus wordt dagelijks van plaats 
gewisseld. Dit gebeurt als volgt: 
opstaan, drie rijen overslaan, zitten 
gaan. Dit geldt ook als er meer 
zitplaatsen zijn dan deelnemers! 

 
Samenreizen 
Niet-kamerdelers die samen willen 
reizen worden geadviseerd om hun 
aanmelding gelijktijdig (dus in één 
envelop) in te zenden. 
3- Persoonskamers op aanvraag. 

 

Rollators/diëten 
Het meenemen van rollators is beperkt 
mogelijk. U dient dit bij aanmelding op 
te geven. Vermeld ook andere zaken 
b.v. dieet e.d. onder “bijzonderheden” 
in het aanmeldformulier. 

 
Dagschema (in principe) 
8.00 – 11.00 uur ontbijtbuffet 
9.00 uur vertrek 

12.30 -13.30 uur 2x lunch 
18.30 uur diner 
 
Hotel Du Commerce Clervaux 
Dit goede familiehotel ligt rustig en aan 
rand centrum van mooie Clervaux. Hotel 
beschikt over 2 restaurants , terras, 
zwembad en wellness. Kamers bereikbaar 
per lift en vv toilet, douche, telefoon, tv, 
wifi, kluis. 
 
Reissom 
€ 535,00,00 pp 
€ 100,00 pp toeslag 1 pk   
(beperkt beschikbaar) 

 
Annulering 
U dient er rekening mee te houden dat 
reis nooit kosteloos door u geannuleerd 
kan worden. Een annulerings-
verzekering biedt u hiervoor in aantal 
gevallen oplossing. 

 
Belangrijke data: 
Informatiebijeenkomst in "De Huiskamer" 
van De Ruchte woensdag 1 juni om 10.00 
uur. 
Aanmelden voor 25 juni 2022. 
Vertrek reis 5 september 2022. 

 

Maandag 5 september 2022 
Via opstapplaats Someren vertrekken we om 08.00 uur. Rond 10.00 uur hopen 
we in Luik te zijn. Het station Guillemins van deze stad is gebouwd onder zeer 
moderne architectuur en echt een bezoek waard. Bij het station geniet u eerst 
van een kopje koffie met een typisch Belgische koffiekoek. Daarna wandelt u 
(niet heel ver lopen) met de Nederlands sprekende gidsen door en in de 
omgeving van het station. In de namiddag rijden we naar de watervallen van 
Coo. Hier hebben we bij een restaurant de koffietafel voor u gereserveerd. 
Daarna heeft u nog even tijd vrij te besteden om de watervallen te bekijken. Via 
een mooie toeristische route vervolgen we de reis naar het hotel. 
Aankomst rond 17.00 uur. 
 
Dinsdag 6 september 2022 
Deze dag vertrekken we om 09.30 uur via een prachtige route naar 
Luxemburg-stad. In de ochtend staat een bezoek aan het Europees Parlement 
in Luxemburg op het programma, als het op dat moment toegankelijk is. Hier 
gaat ook weer een gids mee en hoewel er geen vergadering is, is de zaal en 
bijbehorende gebouwen meer dan een bezoek waard. Als we het EP niet 
kunnen bezoeken gaan we naar de watervallen van Irrel of Wiltz.  
Na de middag heeft u tijd om Luxemburg-stad te bezichtigen en bieden wij u 
een rondrit met een toeristentreintje van circa 50 minuten aan. 
Deze dag luncht u op eigen gelegenheid (niet bij prijs inbegrepen). 
Na het diner is er een muziekavond in het hotel. 
 
Woensdag 7 september 2022 
Deze dag maakt de helft van de groep in de ochtend een tocht met een 
solarboot over de stuwmeer Esch-sur-Sure van circa 2 uur. De andere helft 
bezoekt Museum Lakenfabriek met gids. Tussen de middag een lunch en in de 
namiddag wisselen we het programma. Een prachtige omgeving en onze 
chauffeur weet de mooie uitzichtpunten te vinden. Dit gebied wordt ook wel 
Ardense fjorden genoemd. 
 
Donderdag 8 september 2022 
Vandaag gaat er de hele dag een plaatselijke gids mee op de touringcar om de 
bekende Luxemburgse stadjes Vianden, Diekirch en Clervaux te bezoeken. De 
tocht leidt door het mooie heuvelachtige landschap. 
Het Mullerthal wordt ook wel Klein Zwitserland genoemd. In Clervaux heeft u 
iets langer de tijd om vrij te besteden. 
U kunt ervoor kiezen om fijn op een terras te gaan zitten maar ook een bezoek 
aan het kasteel en/of fototentoonstelling Family of Men behoort tot de 
mogelijkheden (entree niet bij genoemde prijs inbegrepen). 
Deze dag lunch op eigen gelegenheid en niet bij prijs inbegrepen. 
 
Vrijdag 9 september 2022 
Na het ontbijt en uitchecken gaan we weer richting Nederland. 
In de ochtend hebben we nog een interessante excursie voor u in petto; 
bezoek fabriek Spa Monopole. Hier ziet u hoe het water uit de bron wordt 
gebotteld. Een Nederlands sprekende gids vertelt u er alles over. In de 
namiddag sluiten we de reis af in het Mariabedevaartsplaatsje Banneux. Hier 
kunt u op eigen gelegenheid een bezoek brengen aan de basiliek. Deze dag is 
de lunch op eigen gelegenheid en niet bij de prijs inbegrepen. Op de terugweg 
wordt de reis afgesloten met een goed diner in een restaurant in Nederland. 
Rond 20.00 uur bent u weer terug in Someren.  


