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WANDELSUGGESTIE

Wandeling Echternach-Lauterbur
Vanaf het hotel voert het wandelrouten Auto-pédestre eerst 
richting het landhuis Lauterbur. Na het oversteken van de N11 
gaat de weg omhoog naar het bos en gaat hier dwars doorheen 
voordat het afgedaalt naar het dal van de beek van Lauterbur. 
Het pad loopt vanaf nu door het prachtige bosgebied Leiwerdëlt 
in de vallei van de beek.
Over smalle paden en door rotsachtige delen voert het pad naar 
Echternach. Langs de stadsrand gaat het verder tot aan het 
meer van Echternach. Aan de rand van het bos genoemd Haard 
loopt het pad langs de Speckmillen terug naar het hotel.
Het pad is gemarkeerd met een blauwe driehoek op witte ach-
tergrond.

Wandeling rond het meer van Echternach
Vanuit het hotel loopt het nationale wandelpad “Mëllerdall Pad” 
richting Echternach. Als u het meer van Echternach bereikt, 
volgt u het wandelpad rondom het water. Na het omronden van 
het meer, gaat u via het nationale wandelpad terug naar het  
hotel.

Wandelpad naar knooppunt Mullerthal Trail 
Het nationale wandelpad „Mëllerdall pad“ in de richting van 
Scheidgen geeft na 2,1 km op de parkeerplaats Leiwerdëlt een 
aanknopingspunt voor de Mullerthal Trail (Route 2).
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