
LUXEMBURG

NatuurlijkSportief 
buitenspeelweekend 

Wie zegt er dat je voor dikke outdoor ver weg moet? Op slechts 
3,5 uur rijden van Nederland ligt het ‘klein Zwitserland’ van 
Luxemburg: Müllerthal. Een wild natuurgebied met bossen, rotsen, 
kloven, grotten en watervallen in overvloed. Een ware speeltuin 
voor buitenvolk. Boulderen, stoempen door de heuvels, klimmen, 
sjouwen, hiken – het kan er allemaal. Ideaal dus voor een weekendje 
buitenspelen met NatuurlijkSportief. Lekker even weg van alles en 
de beest uithangen in de natuur.



Programma, accommodatie 
en logistiek
Het programma begint op zaterdag 18 april, maar het is mogelijk om al op 
vrijdag de 17e aan te komen. In dat geval gaan we met de groep alvast een 
mooie ronde in het gebied maken. Inloop op de camping op zaterdag de 18e 
is 11.00u.

Gedurende de dagen worden er trainingen gedraaid. Je pakt mee wat je 
wilt en tussendoor ben je vrij om te doen waar je zin in hebt. Na een lekkere 
fysieke dag is het tijd om op te frissen en met z’n allen gezellig te eten 
en drinken bij het vuur. Zondag de 19e doen we nog een ochtendsessie na 
het ontbijt tot een uur of elf en daarna kan iedereen op eigen gelegenheid 
fris en fruitig weer naar huis. Van te voren stemmen we met elkaar de 
carpoolmogelijkheden af. 

Ons basecamp is camping Martbusch in Berdorf met directe toegang 
tot de Mullerthaltrail. Hier slapen we met z’n allen in een aantal basic 
kampeerhutten en tenten. Tenten worden geregeld door Rewild, maar je 
kunt ook je eigen tent meenemen. In het laatste geval graag aangeven bij 
boeking.

Het adres van de camping:

3, beim Martbusch
L - 6552 Berdorf
Tel.: +352 79 05 45

Fysiek ●●○○○
Cultuur ●●○○○

Avontuur ●●●○○

Comfort ●●●○○
Wildlife ●○○○○

Vaardigheden ●●●○○

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is Rewild Your Fitness. Dit betekent dat fysieke 
activiteit centraal staat gedurende deze dagen. Een goede fysieke conditie 
is onmisbaar en daarom is dit weekend bedoeld voor mensen vanaf het 
niveau Basis zoals we dat kennen bij NatuurlijkSportief. Neem bij twijfel 
hierover contact op. 



Materiaal en uitrusting
Voor optimaal plezier dit weekend zijn de volgende items noodzakelijk:

Mocht je de juiste outdoorspullen willen aanschaffen, dan kun je daarvoor  bij 
Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent aantrekkelijke tarieven.

Voeding
Kampeerontbijt en -diner wordt georganiseerd door Rewild. Neem zelf wat wat 
extra snacks, en lunchjes op de berg, alsook drankjes, thee en koffie mee. 
Schoon drinkwater is in het gebied en bij onze accommodaties rijkelijk aanwezig.

• Sportkleding en extra (warme en droge) kleding voor de avonden
• Trailschoenen en vrijetijdsschoenen
• Slaapzak/slaapmat/kussen 
• Een hoofdlamp is handig
• Kookspullen, zoals een brander en een pan (gedeeld)
• Kampeerbestek, bord en drinkbeker
• Thermosfles is handig (gedeeld) en een bidon/drinkzak of iets dergelijks
• EHBO-setje/toiletspullen/blaarpleisters/zonnebrand
• Douchespullen en vrijetijdsspullen
• Paspoort, verzekeringspas, bankpas
• Extra eten en drinken als je daar behoefte aan hebt



Kosten
De kosten voor dit buitenspeelweekend zijn €150,- per persoon. 
Dit is inclusief:

• 2 overnachtingen in een kampeerhut of tent op de camping
• ontbijt, lunch en kampeermaaltijden
• meerdere trainingen 
• huur Rewild tent

Verzekering
Om deel te kunnen nemen aan Rewild reizen moet je verzekerd zijn 
voor sportieve activiteiten buiten de gebaande paden. Je kunt hiervoor 
informeren bij je huidige verzekering of via Rewild met korting een 
reisverzekering afsluiten bij de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. 

Voorwaarden deelname aan Rewild reizen
Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de algemene 
reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De 
annuleringsvoorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!


