
 

 
Mountainbikeweekend  
Mullerthal Luxemburg 

 
Datum:   17 mei 13:00u t/m 19 mei 2019 
Locatie:   Mullerthal Luxemburg, beim Martbusch, Berdorf. 

L-6552 Berdorf, Camping Martbusch. 
Verzorging:   accommodatie, ontbijt, lunch pakket. 
Aantal dagen:  3 
Aantal fietsdagen:  2,5 
Prijs:     329,- euro per persoon  

Biken: 
Het sprookjesachtige Luxemburg ziet er in de herfstperiode op haar mooist uit. De bladeren kleuren 
geel, rood, bruin en laten los. De zandsteen rotsen, stenen trapjes, riviertjes en loofbomen rondom de 
singletracks zorgen voor een unieke bike-beleving.  
Onder begeleiding ga je naar de mooiste plekken in dit gebied. Na een introductie op vrijdag, waarbij je 
leert biken over o.a. rotsen en stenen trappen, wordt de uitdaging stapsgewijs opgebouwd tijdens de 
etappes op zaterdag en zondag. We rijden in een groep van maximaal 6 tot 8 personen. De etappes zijn 
tussen de 30 en 40 km per dag. 



 

Verblijf: 
Wij verblijven op een luxe 
camping in het Mullerthal. 
Je verblijft in een Megapod, 
dit knusse houten huisje is 
voorzien van een 
keukentje, bedden en 
toilet.  
Het verblijf in deze 
Megapod is op basis van 2 
personen. 

Mocht je het prettig vinden om alleen 
in een Megapod te verblijven dan is 
daartoe ook een mogelijkheid. De 
Megapods  zijn beperkt beschikbaar er 
wordt hiervoor een toeslag berekend. 
Tijdens je verblijf in de Megapod krijg 
je met een persoonlijk pasje toegang 
tot een luxe sanitair gebouw met 
douches, wachmachine en droger. 
 

Inventaris: 
1 x elektrische kookplaat 
1 x magnetron 
1 x koelkast 
4 x bestek  
4 x borden 
4 x glazen 
4 x kopjes 
4 x kussens 
1 x hoeslaken 
Zelf meenemen:  
Handoeken & beddengoed 
 

Bed & Bike Label 
De camping is op de wensen van fietsers ingesteld en werden daarvoor met de Bed & Bike Label 
uitgetekend. 

• Afsluitbare garage voor fietsen 

• Een fiets was station 

• Reparatie kit 
 
Avondeten: 
Er is een eenvoudig restaurant op de camping aanwezig. In het dorpje Berdorf is 
een pizzeria. In Echternach zijn veel verschillende restaurants te vinden. Je kunt er 
ook voor kiezen om zelf te koken in de Megapod. Hiervoor moet je dan pannen en 
andere benodigdheden meenemen.  
 
 
 
 
 



 

Wat is inbegrepen: 

• 2 overnachtingen in een Megapod op basis van 
ontbijt en lunch. 

• 2.5 dagen fietsen onder begeleiding van 
gediplomeerde instructeur(s) 

• Gebruik van wasmachine indien nodig 

• Gebruik van luxe sanitairruimte op het complex 

• Gebruik van gereedschap tbv onderhoud van je   
fiets in deze week. 
 

Wat is niet inbegrepen:                                                            

• Transport van en naar het Mullerthal Luxemburg 

• Avondeten  

• Pannen enz. om te koken 

• Dekens, handdoeken en bedlinnen. 

• Drankjes 

• Reisverzekering & annuleringsverzekering 
 
Wat heb je nodig: 

• Een mountainbike met schijfremmen en dropper seat-post. 

• Fietshelm & kniebeschermers                 

• Handschoenen lange vingers  (Kniebeschermers & handschoenen zijn bij ons te koop). 

• Kleding voor deze dagen 

• Reisverzekering & annuleringsverzekering: Je reisverzekering moet dekking bevatten voor 
risicosporten zoals mountainbiken en/of dergelijke activiteiten. 

• Reserve materiaal eigen fiets. Denk aan passende kettinglink en derailleurpad. 
 
Inschrijven? 
Aanmelden kan via info@mountainbikeclinics.com. 
Na inschrijving ontvang je van ons informatie betreffende de reis. Tevens ontvang je een factuur met 
een aanbetalingsfactuur  (20% van het factuurbedrag).  
Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.  
Het restant van het reisbedrag dient 5 weken voor aanvang van de reis voldaan te zijn. 

 

Maurice Bike Business IBAN: NL04 RABO 0149 3120 83 KVK nr: 
17232762 te Eindhoven BTW: NL 
1429.69.424.B01 


