Overnachtingsmogelijkheden Jean Nelissen Classic 2017
DTC bemiddelt niet voor overnachtingsmogelijkheden. Hieronder staan een aantal suggesties en
ervaringen uit de voorgaande jaren.
Algemeen
Het stadje Vianden en omgeving heeft diverse mogelijkheden om te overnachten. Hotels, pensions,
vakantiewoningen, stacaravans en campings. Kijk hiervoor op http://www.viandeninfo.lu/nederlands/home
Camperen in Vianden
Wilt u overnachten in uw eigen caravan, camper of tent? Camping de l’Our is eenvoudig en ligt aan de
buitenkant van Vianden aan de rivier de Our.
Stacaravan huren in Körperich
Slechts 3 kilometer van Vianden, in het Duitse dorpje Körperich ligt het Fereinpark Eifellux. De
Nederlandse eigenaren Marien en Marijke Ravestein verhuren diverse stacaravans.
http://www.eifellux.com/
Walsdorf Vakantiepark
Gelegen op 5 kilometer van Vianden ligt dit vakantiepark, in het groene heuvelland.
Speciale aanbieding JNC weekend:
Verblijf in mobilhome(max 4 personen)
2 nachten
€ 175,Verblijf in een safaritent (max 4 personen)
2 nachten
€ 125,Verblijf in een bungalowtent (max 3 personen)
2 nachten
€ 90,Inclusief reserveringskosten,schoonmaak, lakenpakket en toeristenbelasting
Horeca arrangement met 2x diner en 2x ontbijt voor 49.95 p.p.
Het diner bestaat op vrijdags uit een gebalanceerd sportmaaltijd,
zaterdagochtend vanaf 6:00 ontbijt, zaterdagavond een BBQ en op zondag
een vertrekontbijt vanaf 9:00.
Deze aanbieding is exclusief drankjes bij de avondmaaltijd.
Boek rechtstreeks bij Walsdorf Vakantiepark: Stuur een mail naar de beheerders Liesbeth en Dirkjan van
Berkum: Walsdorf@beter-uit.nl
Kijk voor meer informatie over het park op www.campingwalsdorf.com. Uiteraard kunnen vragen ook
gemaild worden naar bovengenoemd mailadres.

Camping Bleesbruck op 9 km van Vianden
verhuur van : trekkershutten-Chalets-Stacaravans-Casa Vino's - Appartement
Adres: 1, Bleesbreck; L 9359 BLEESBRUCK /Diekirch
mail: info@camping-bleesbruck.lu
Website: http://www.camping-bleesbruck.lu

Andere mogelijkheden
Er zijn nog diverse andere mogelijkheden, waarbij u op een kleine afstand van Vianden overnachting
boekt tegen een schappelijke prijs. Een paar voorbeelden:
Stacaravan huren in Larochette (Camping Um Birkelt)
Larochette ligt 21 km van Vianden en is per auto in 25 minuten te bereiken. Camping Um Birkelt is
een grote camping, waar naast camperen met tent, caravan of camper ook meer dan 100 stacaravans
te huur zijn. De huurprijs van de stacaravan varieert van € 52,-- tot € 82,-- per nacht en zijn geschikt
voor 4 of 6 personen. Reserveringskosten € 20,--.
http://www.irisparc.nl/camping-birkelt/
Stacaravan huren in Heiderscheid (Camping Fuussekaul)
Camping Fuussekaul in Heiderscheid ligt 27 km van Vianden. Met de auto is dit 33 minuten rijden. De
camping verhuurt stacarvans van diverse typen, voor 4, 6 of 8 personen. De huurprijs varieert van €
55,-- tot € 105,-- per nacht. Toeslag voor het boeken van 1 nacht is € 30,--. Geen reserveringskosten.
Een beschrijving van de diverse types en meer informatie:
http://www.fuussekaul.lu/nl/start/startpagina.html
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