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Ontdek Luxemburg

Verken Luxemburg
met de fiets of te voet...
Het nationaal fietspaden netwerk
wordt goed onderhouden en is voor
iedereen toegankelijk. U kunt oude
spoorlijnen volgen die in fietspaden
zijn veranderd. Gekoppeld aan het
fietsnetwerk van België, Duitsland en
Frankrijk heeft u heel wat redenen om
uw fiets mee op vakantie te nemen.
Gemarkeerde wandel- en fietspaden
leiden u langs kastelen, natuurmonumenten en bezienswaardigheden die
u niet mag missen!

Domaine “La Sapinière” is een
vakantiepark gelegen in regio
Noord Luxemburg op een hoogte
van circa 500 meter tussen de
plaatsen Clervaux en Vianden.
Grenzend aan een heel mooi
natuurpark is het de ideale
startplaats voor een mooie
natuurwandeling, een ritje
met de mountainbike, een
winterse langlauftocht of
een ritje met de fiets.
Een daguitstapje naar het
pittoreske stadje Clervaux
of Vianden, bezoek
Luxemburgstad of Echternach,
de Belgische Ardennen ligt
binnen handbereik of wat dacht
u van het Mullerthal, ook wel het
kleine Zwitserland genoemd.

Bungalows - Studio’s - Appartementen
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Het vakantiepark

Onze goed uitgeruste
appartementen en bungalows
zijn ideaal om te genieten van uw
welverdiende vakantie.

van uw keuze!

in het Groothertogdom Luxemburg

Ideaal startpunt voor
uitstapjes in de regio.

La Sapinière Village de Vacances
An der Deckt | 9836 Wahlhausen/Hosingen (L)
T +352 92 01 06 | info@lasapiniere.lu |
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Valkman.com

Studio’s
Faciliteiten
Faciliteiten het hele jaar door
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tennisbaan
Openlucht zwembad (verwarmd)*
Overdekt zwembad
Midgetgolf
Peuterbad*
Gratis WiFi
Speeltuintjes
Beachvolleybal
Broodjes service
Jeu de Boules
Dagelijkse aankomst (behalve zondag)
Nederlandstalige tv-zenders
Tafeltennis
Wasserette
Huisdiervriendelijk

Appartementen

Bungalows

(*alleen gedurende mei-sept. geopend)

Extra in de maanden Juli & Augustus
• Kinderanimatie
• Gezellige bar (ook pool / tafelvoetbal)
• Snacks (ook afhaal)

Direct naast het park (tegen betaling)
• Sauna’s
• Fitness
• Brasserie (ook halfpension mogelijk!!)
• Pony ritjes
• Mountainbike verhuur via Rentabike
(min. 4 fietsen).
Door zijn vele faciliteiten, flexibele aankomst/vertrekdagen en de mogelijkheid om korte
verblijven te reserveren, is dit het vakantiepark
bij uitstek in Luxemburg.

Huisdieren zijn welkom!

Domaine La Sapinière biedt in
totaal 107 vakantiewoningen.
Van 2 persoons studio’s tot 6 persoons
luxe vakantiebungalows met infrarood
sauna en bubbelbad, maar u kunt ook
met grote groepen gebruik maken van
geschakelde 8-16 persoons bungalows.

