
ESCAPARDENNE 
Eisleck Trail – 104 km
Lee Trail – 53 km 
2 wandelpaden in de 
Belgisch-Luxemburgse Ardennen

Ettelbruck – Bourscheid – Hoscheid – 
Kautenbach – Munshausen – Clervaux – 
Asselborn – Houffalize – Nadrin – 
La Roche-en-Ardenne.

ESCAPARDENNE : 
kwaliteit verzekerd! 

De Escapardenne Eisleck Trail is het tweede lan-
geafstandswandelpad dat het label “Leading 
Quality Trails – Best of Europe” verkreeg, afgele-
verd door de Europese Federatie voor Wandel-
trektochten FERP. De “Escapardenne Lee Trail” 
verwacht zijn label in juni 2015.

De 104 km van deze trail werden uitgestippeld 
en geïnventariseerd volgens een systeem van 
kwaliteitscriteria die de wandelpaden in hun 
geheel analyseert, per etappe en per deel van 
4 km. Elk onderdeel moet aan bepaalde criteria 
voldoen inzake wegoppervlak, uitrusting, om-
geving en ontdekkingsfactor.

Wandelen zonder bagage
     
Een formule van 2 à 9 dagen « reizen zonder 
bagage » wordt door twee partner-reisagent-
schappen voorgesteld: Europ’Aventure en Trek 
Aventure.

Hierin is begrepen : overnachting half-pension in aange-
sloten hotels of gastenkamers en het vervoer van uw ba-
gage tussen de overnachtingsplaatsen. 

Wandellussen

Om de Ardennen en de Ösling verder te ontdek-
ken, worden zes wandellussen (van 30 tot 98 km) 
voorgesteld… Smeer je benen al maar in ! 
Meer info op onze website.

Toegang

Websites

www.escapardenne.eu
www.facebook.com/escapardenne 
www.twitter.com/escapardenne

Applicaties voor internet 
en mobiel gebruik

De trajecten zijn te downloaden via de web-
site (touring gids afdrukken, GPS track  down-
loaden,…) en de Smartphone app “Cirkwi“.

Voor meer informatie : 
klik op de “cirkwi” button op de homepage 
van de website

Topo-Gids en NGI-Kaarten 

Voor de Eisleck Trail 

Een gedetailleerde kaart
geeft een algemeen 
overzicht van het 
104 km-parcours.

Een topo-gids beschrijft de etappen met bij-
horende kaarten, diverse informatie over de 
routes (hoogteverschillen, hoogten, moeilijk-
heidsgraad…) en over historisch-, natuurlijk- of 
landschappelijk erfgoed.

Voor de Lee Trail 

Een wandelgids inclusief een topografische kaart 
en diverse info over de 3 etappes.

Deze publicaties zijn te koop  in de Toeristische 
Diensten (S.I., Maisons du Tourisme, Office Régio-
nal du Tourisme de l’Ardenne Luxembourgeoise, 
Maison de la Randonnée GTA) en bij de twee pro-
jectverantwoordelijken.

Online kopen op www.escapardenne.eu
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Nieuw:
ESCAPARDENNE Lee Trail 
(vanaf juni 2015)

Een mooie wandelweg van 53 km door de bebos-
te vallei van de Sûre, langs steile paden en rotsige 
bergkammen (« lee » in het luxemburgs).

Niet te missen sites zoals de Gringlee in 
Bourscheid-Moulin, de Molberlee te Hoscheid, 
het unieke dorpje Dirbach.
 
Deze uitbreiding van 3 dagtochten tussen Ettel-
bruck en Kautenbach zal elke wandelaar verblij-
den. Op zoek naar erfgoed, cultuur, natuur en 
landschappen kom je hier zeker aan je trekken.

De Trail in cijfers :  

• 2000 m hoogteverschil 

• >60% van het traject onverharde paden

• <20% van het traject verharde wegen

• 16 natuurgebieden op of langs de route

• 32 prachtige uitzichten

• 1 stad en 10 dorpjes

Markering soortgelijke om het 
Escapardenne Eisleck Trail

3 etappes : 

Ettelbruck – Bourscheid-Moulin : 17,6 km

Bourscheid-Moulin  – Hoscheid : 19,6 km

Hoscheid – Kautenbach: 15 km

VENTE EN LIGNE • BUY ONLINE
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Projectverantwoordelijken 

Parc Naturel des Deux Ourthes
Rue de Laroche, 8

B.6660 HOUFFALIZE
Tel. : +32 (0)61 21 04 00

www.pndo.be

natur&ëmwelt - 
Fondation Hëllef fir d’Natur

Route de Luxembourg, 5
L.1899 KOCKELSCHEUER 

Tel. : +352 29 04 04 301
www.naturemwelt.lu

Partner-
reisagentschappen 

Europ’Aventure
Tel. : +32 (0)61 68 86 11
www.europaventure.be

Trek Aventure
Tel. : +32 (0)61 24 04 10

www.trekaventure.be

Toeristische partners
 
Fédération Touristique 
du Luxembourg Belge
Tel. : +32 (0)84 41 10 11
www.ftlb.be 

Office Régional du 
Tourisme des Ardennes 
Luxembourgeoises
Tel. : +352 26 95 05 66
www.ardennes-lux.lu
 
Maison du Tourisme 
Houffalize - 
La Roche-en-Ardenne
Tel. : +32 (0)84 36 77 36
www.coeurdelardenne.be  

Tourist Office Ettelbruck
Tel. : +352 81 20 68
www.ettelbruck.lu/tourisme/

Touristcenter Clervaux
Tel.: +352 92 00 72
www.destination-clervaux.lu
 

Fonds européen 
de développement 

régional.
L’europe investit 
dans votre avenir.
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Er eens stevig tussenuit… ! 
De Trail Ardennen-Ösling… !
 
Een wandelroute om er eens helemaal tussenuit 
te zijn. Ontsnap uit de dagelijkse sleur en ont-
dek te voet de prachtige omgeving van de bel-
gisch-luxemburgse Ardennen! 

Een lange tocht tussen het Rijn-en Maasbekken 
leidt u langs  kleine paden, door valleien en over 
hoogplateaus.

De trail in cijfers : 

• 3000m hoogteverschil 
• >50% van het traject onverharde paden
• <20% van het traject verharde wegen
• 29 natuurgebieden op of langs de route
• 44 prachtige uitzichten
• 3 steden en 19 dorpjes

Markering :

Van La Roche-en-Ardenne of Kauten-
bach is de te volgen markering een 
wit golvend pad op een blauwe 
achtergrond.

5 etappes : 

Kautenbach - Munshausen - 21 km

Kautenbach - Clervaux - 25,5 km

Clervaux - Asselborn - 18,8 km

Asselborn - Houffalize - 21,7 km

Houffalize - Nadrin - 21,4 km

Nadrin - La Roche-en-Ardenne - 17,4 km
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