
 
 

MEMBER OF LOGIS DE LUXEMBOURG  -  3 CHEMINEES  -  3 COQUOTTES 
ENTENTE DES HOTELS-RESTAURANTS DE LA HAUTE SURE 

MEMBER OF MOTORBIKEHOTEL INTERNATIONAL 
« FIRST AWARD FROM THE ECOLABEL Luxembourg » 

Een van de eerste 5 hotels in Luxemburg met deze prijs voor ecologisch denken. 
 

Geachte Klant, 
 
We zijn blij dat u bij ons bent en verwelkomen u hier in het "een beetje ander huis voor 
gelukkige mensen" namens de familie Van der Aar / Streumer en het hele team van het 
NATURE-GOURMET & RELAX Hotel De La Sure. 

 
We willen u graag kennis laten maken met ons huis in de vorm van een kleine richtlijn. 
Informatie van A - Z 

 
Adres  Hotel de la Sûre/ Restaurant Comte Godefroy/ Rock Spa Wellness  

1, rue du Pont 
L-9650 Esch-sur-Sûre 
Tel.:   (00352) 839110 
Fax:   (00352) 899101 
Email:  info@hotel-de-la-sure.lu 
Internet: www.hotel-de-la-sure.lu 
 
Ontvangstnummer "55" vanaf de telefoon in de hotelkamer 
Als het telefoonsysteem van het hotel op storing staat, kunt u ons in 
noodsituatie bereiken onder: (00352) 621 622 123 of  
(00352) 691 821 460 

 
Afval: Bedankt voor uw hulp bij het ecologisch sorteren van vuilnisbakken voor het welzijn van 
het milieu. 
 
Ansichtkaarten: Verkrijgbaar aan de hotelbar. 
 
Apotheken : 
Pharmacie de l’Aigle, Grand-Rue 32, Wiltz,   Tel. (00352) 958020 
Pharmacie Grothenrath, rue des Tondeurs 25, Wiltz,  Tel. (00352) 958035 
Pharmacie Petry, Rue de Bastogne, Ettelbrück, Tel. (00352) 812148 1  
 
Audio-entertainment: radiostations worden gevonden via de tv. Je hebt de keuze tussen 
verschillende programma's. Druk gewoon op de knop "Radio" op de afstandsbediening. 
 
Artsen : 
Chow Wing Philip (Dr) in Eschdorf  Tel. (00352) 83 93 25 
Loor Michel (Dr) in Bavigne   Tel. (00352) 661 791 598 
Loeblich Andreas (Dr) in Mertzig   Tel. (00352) 26 88 03 22 
 



 
 
Babyfoon: Bij de receptie kunt u zich melden om een babyfoon te lenen. 
 
Badjas, badhanddoek: Zijn verkrijgbaar bij de receptie van het hotel of in het 
wellnesscentrum Rock Spa tegen een huurprijs van € 6.00 per badjas en € 3.00 per 
badhanddoek. U kunt deze ook kopen als u wilt. Badjas € 45.00, badhanddoek € 10.00,  
 
Badkamer: Op verzoek bieden wij u graag een badkamerstoel aan. 
 
Badkamerkruk/stoel: op aanvraag verkrijgbaar bij de receptie. 
 
Bagageservice: Hebt u hulp nodig met uw bagage? Geen probleem, ons team helpt u graag. 
 
Bagageopslagservice: Afzetten bij de receptie, vraag het ons! 
 
Bank: 
BCEE:     Bastnicherstrooss, 9638 Pommerlach      Tel.(00352) 40 15 95 30 
CAISSE RAIFFEISEN: Rue Grande Duchesse Charlotte 9, 9515 Wiltz  Tel.(00352) 24 50 44 00 
BGL BNP Paribas:    Grand Rue 53/55, 9530 Wiltz                          Tel.(00352) 42 42 20 00 
ING:     Rue Grande-Duchesse Charlotte 6, 9515 Wiltz  Tel.(00352) 44 99 80 00    
 
Bar - Café – Brasserie: Gezellige ontmoetingsplaats van onze klanten. Dagelijks geopend van 
09:00 uur in de ochtend tot….variabele sluitingstijden. Breed scala aan drankjes, cocktails, 
snacks en kleine gerechten. 
 
Bedlinnen: Op verzoek kunnen we uw handdoeken en beddengoed dagelijks vervangen. 
Informatie bij de receptie. 
 
Betaling: Wij accepteren contant geld en de volgende creditcards: 
Visa, Master Card, American Express en de Maestro-kaart (bankpas). 
Als u een van onze arrangementen heeft geboekt, kunt u uw factuur contant of per bankkaart 
betalen. Betaling per creditcard is hier niet mogelijk. 

 
Bezienswaardigheden: Diep in het hart van Luxemburg, bevinden we ons midden in het 
eerste natuurpark van Luxemburg, het grootste meer om te zwemmen en een van de meest 
unieke dorpen van Europa. 
De rondreis door het noorden: de kastelen van Luxemburg zoals Wiltz, Clervaux, Vianden, 
Diekirch, Ettelbruck, Bourscheid … 
Een dagtocht naar de hoofdstad Luxemburg met de trein en de bus. 
Klein Zwitserland-Moezel: Beaufort, Echternach, Müllertal, Grevenmacher, Remich. 
We geven u graag tips bij de receptie. 
 
Bibliotheek: We hebben een selectie van actuele tijdschriften en dagbladen in de Brasserie 
links in de kast. Bovendien zijn wij sinds 1999 het eerste boekhotel in Luxemburg, met meer 
dan 13200 stuks, hier kunt u 2 tegen 1 boek uitwisselen. 
 
Biljart: Dagelijks ter beschikking naast de receptie op de eerste verdieping van de 
"Galerie Comte Godefroy". 
 
Bloemen: Informeer de receptie vroeg genoeg om uw bloemen zo snel mogelijk te ontvangen. 
 
Bordspellen: er is een grote selectie bordspellen bij de ingang van de Brasserie en in de 
pingpongzaal. (We vragen u om ze na gebruik terug op hun plaats te zetten). 

 
 



Brand: In geval van brand dient u de receptie op de hoogte te stellen en onmiddellijk het hotel 
te verlaten. Gebruik in geval van brand de lift niet. Volg het noodplan dat zich op de deur van 
uw kamer bevindt. Elke verdieping heeft een nooduitgang en vluchttrap. Bel het nummer 
(00352) 83 91 10 alstublieft 
 
Cadeau-ideeën: Bent u op zoek naar een cadeau voor uw vrienden thuis? Wat dacht u van 
brood, schnaps, thee en nog veel meer uit onze Luxemburgse regio? Goede ideeën zijn te 
vinden in onze winkel  "ËM DE SEI A MEI" aan de voet van de ingang van het dorp. 
 
Centrale kluis: bij de receptie. 
 
Chemische reiniging/stomerij of was- en strijkservice: wasgoed geleverd vóór 9.00 uur, 
levering in overleg – weekend niet inbegrepen, waszak aanwezig. 
 
Curiositeiten: Wij zijn gevestigd in het hart van het eerste natuurpark van Luxemburg, het 
grootste zwemmeer van het land en een van de meest unieke dorpen in Europa. 
Het circuit in het noorden: via toeristische hoofdsteden zoals Wiltz, Clervaux, Vianden, 
Diekirch, Ettelbrück, Bourscheid. 
Een dag naar de hoofdstad, de stad Luxemburg met de trein en de bus. 
Kleine Zwitserland-Moezel: Beaufort, Echternach, Müllertal, Grevenmacher, Remich. 
We geven u graag meer informatie voor een bijzonder verblijf. 
 
Defect: Als iets niet in uw kamer werkt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met 
de receptie, zodat dit zo snel mogelijk kan worden verholpen. 
 
Diepvries elementen: Gelieve deze af te geven in de bar, wij leggen ze voor u in de vriezer. 
 
Draagbare opladers: verschillende draagbare opladers zijn verkrijgbaar bij de receptie. 
 
Drankenmenu (geserveerd): is verkrijgbaar aan de bar, om u op uw kamer te bedienen. 
 
Drankaanbieding in het hotel: elke kamer heeft een minibar. Als je iets anders wilt, vraag 
het dan aan de bar. 
 
Ecolabel: We zijn er trots op dat we tot de hotels in Luxemburg behoren ''Ecolabel'' 
en dat we het milieu blijven liefhebben en steunen. Wij danken u voor uw hulp. U 
wilt informatie, vraag het ons!. 
 
Energie belangrijk: We zijn er trots op een ECOLABEL-hotel te zijn en elke dag zoeken we 
naar nieuwe verbeteringen voor het milieu. Bedankt dat je ons steunt door deze kleine dingen 
toe te passen: 
Doe alle lichten uit voordat je de kamer verlaat. 
Zet de tv in de wachtstand uit. 
Zet de thermostaatknop op de radiator op 0 als je de ramen opent of de slaapkamer 
verlaat. 
Bedankt voor het begrip. 
 
Extra kussen: bruikbaar en niet decoratief op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Extra dekking: beschikbaar op aanvraag. 
 
Excursies: U vindt bij de receptie suggesties voor excursies, fietstochten of wandelingen.  
U kunt daar ook alle informatie (folders, brochures ...) vinden van de evenementen die er zijn in 
de omgeving. 
 



Factuur van de kamer: de factuur van de kamer moet contant of per bankpas en met uw 
pincode worden betaald. We raden u aan de dag ervoor uw rekening te betalen om te 
voorkomen dat u de ochtend van uw vertrek moet wachten. 
 
FAX / KOPIEËN: U kunt faxen verzenden of ontvangen bij de receptie. 
Er is een vergoeding van € 0.25 per pagina 
Ons faxnummer van het hotel: (00352) 899101 
 
Fietsen: We verhuren Mountainbike fietsen tegen een vergoeding. 
We geven u ook graag enkele kaarten mee voor uw excursie 
1 uur           €      5.00    ½ dag (4 uur)          €  13.00 
Dag (8 uur)          €    22.00    3 dagen                   €  56.00 
1 week          €  123.00    Kinderfiets                € 10.00 
Kinderzitje          €      4.00 
Elke vrijdagochtend is er een begeleide mountainbiketocht. De avond ervoor a.u.b. aanmelden 
(min. 5 personen) 
 
FITNESS TECHNOGYM: Onze “gewichten” kamer bevindt zich in de kelder naast het 
tafelvoetbal en de fitnessapparatuur vindt u op de 6e verdieping naast de lift. Dagelijks 
geopend van 07:00 tot 21:00 uur. 
 
Fotokopieën: verkrijgbaar bij de receptie. A4-€ 0,20, A4 kleur-€ 0,95, A3-€ 0,30, A3-kleur – 
€ 1,50 per pagina. 
 
Galerij Comte Godefroy: Bezoek onze galerij naast de receptie, gratis toegang. 
(Tentoonstelling van verschillende kunstwerken) Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact 
op met de receptie. 
 
Garage: Fietsen en motorfietsen stallen is gratis. Afhankelijk van beschikbaarheid kunt u de 
garage voor uw auto huren, € 6.50 / per dag. 
 
Geldautomaat: Gelegen naast het voormalig gemeentehuis, vanaf de ingang van het dorp de 
Sûre volgen (7, Rue du Moulin) 
 
Geschenkideeën: op zoek naar een cadeau voor uw bekenden? Wat is beter dan goede 
regionale producten zoals goed brood, schnaps, koekjes, thee ...? Je zult ook veel andere 
ideeën vinden die u misschien zullen interesseren in onze winkel « ËM DE SEI A MEI » bij de 
ingang van het dorp. 
 
Gezelschapsspelen: Bij de ingang van de Brasserie en in de Pingpong ruimte is een breed 
scala aan spelen te vinden. (We vragen u om deze na gebruik op de plaats terug te brengen). 
 
Golfen: Er is een golfbaan op 20 km afstand - Golf de Clervaux. 9 + 9 HOLES 
Onze overnachtende gasten kunnen de golfbanen tegen een gereduceerde prijs gebruiken, als  
de registratie via ons hotel plaats vindt. 
 
Haardroger op aanvraag: verkrijgbaar bij de receptie. 

 
Handdoeken: U kunt zich niet voorstellen hoeveel tonnen handdoeken elke dag onnodig in het 
hotel worden gewassen en hoeveel ton wasmiddel er nodig is, die op hun beurt het water 
vervuilen. Om de natuur en zijn omgeving te respecteren, vragen wij u om ons te steunen in de 
strijd tegen de vervuiling: 
- Als u nieuwe handdoeken wilt, leg deze dan op de grond. 
 
- Als u geen nieuwe handdoeken wilt, hang deze dan op de handdoekhouder. 
Wij danken u voor uw steun en hulp. 



 
High Heel Bath: Geniet alleen of met z'n tweeën van een uniek en intiem moment in ons High 
Heel Bath. Gelieve te reserveren bij de receptie.  

Huisdieren: Huisdieren zijn welkom in ons hotel. 
Helaas zijn er geen dieren toegestaan in het restaurant of op het terras. In de Brasserie en op 
het balkon aan de Brasserie, zijn ze, graag aangelijnd, welkom. Hier serveren wij ook de 
gerechten van de menukaart van ons restaurant. Huisdieren zijn alleen toegestaan in de 
kamercategorie "Studio A en B". 
Bijkomende kosten per nacht en dier is € 15.00. Bij de reservering graag aanmelden. 
 
Huisgemaakte producten: Bij de bar heeft u er een kleine selectie van. (Glühweinzauber, 
vinaigrette, bärlauch....) 
 
Huur: 
U wilt iets huren voor één dag: 
Motorfiets 2 personen            €  75.00 
Jeep Minerva 4 personen            € 100.00 
Ambulance Renault Colette 7 personen          € 175.00 
Borg € 250.00 + met volle tank weer inleveren 
 
Ideeën-doos: Om onze service te verbeteren verzoeken wij u uw ideeën, suggesties of 
opmerkingen schriftelijk op het laken op het bed door te geven of ons persoonlijk te vertellen. 
 
Informatie –Magazines: Alle evenementen en activiteiten worden gepubliceerd in de hal van 
de receptie. Alle informatie over de verschillende regio's van Luxemburg en tijdschriften zijn te 
vinden in de 'INFOS'-kast aan de linkerkant van de bar. ECOLABEL MAP OOK. 
 
Internationale voedingsadapter: op aanvraag verkrijgbaar bij de receptie. 
 
Internationale zenders: lijst met beschikbare zenders weergegeven in de kamer. 
 
Internet toegang: Gratis wifi. Het netwerk heet "hotspot.lu" en u hebt geen wachtwoord 
nodig. Dan “accepteer”  klikken. U kunt ook de beschikbare computer gebruiken bij de receptie. 
 
Kamerservice: De kamers worden dagelijks schoongemaakt. Wilt uw niet gestoord worden?  
Hang dan aan de buitenkant van uw slaapkamerdeur het bordje "Please do not disturb". 
 
Kamerschoonmaak: Als u tijdens uw verblijf niet wilt dat de kamer wordt schoongemaakt, 
laat het ons dan vooraf weten, dan bieden wij u een drankje aan de bar aan (wijn van de 
eigenaar). 
 
Kano's en boten: aan de oevers van de Sûre, 100 meter Verhuur hiervan aan de receptie 
vragen. 
 
Kappers: 
Schneppelstuff Sàrl:   An der Huuscht 6,         L-9150 Eschdorf         Tel: (00352) 26 88 92 69 
Eric Stipa:                 Bastnicherstrooss 18,    L-9638 Pommerlach    Tel: (00352) 26 95 33 22 
 
Kerk: Een katholieke kerk is in Esch-sur-Sûre te vinden. U kunt informatie krijgen over de 
missen (diensten) bij de receptie. 
 



 
Keuken: Alles wat in onze keuken wordt verwerkt, komt 67% van regionale productie van 
gecontroleerde regionale en biologische teelt.  
Het eten in het restaurant "GODEFROY" is zo natuurlijk mogelijk. De meerderheid van onze 
leveranciers komt uit de omliggende regio's. 
Als u speciale wensen of allergieën heeft, laat het ons dan weten. We willen u hierbij helpen. 
 
Klachten: Neem direct contact op met de receptie zodat we onmiddellijk in uw belang kunnen 
handelen. 
 
Klantenonderzoek: om onze diensten te verbeteren, vragen wij u om het formulier op uw 
bed in te vullen en dit in de box bij de receptie te deponeren. Na uw vertrek sturen wij u een e-
mail met een vragenlijst over ons hotel. Als u nog geen e-mailadres hebt opgegeven of niet 
heeft, neemt u contact op met de receptie. 
 
Kluis: een kluisje op de kamer is beschikbaar om uw waardevolle spullen in op te bergen. 
Vraag naar de sleutel bij de receptie. Centrale kluis bij de receptie. 
 
Kranten: De huidige dagbladen en verschillende tijdschriften zijn beschikbaar bij de ingang 
aan de linkerkant in de Brasserie. 
 
Kussens en dekens verschonen: we hebben een selectie van verschillende kussens 
beschikbaar - vraag ernaar bij de receptie. Wij voorzien u graag van een extra kussen. Idem 
voor dekking 
 
Kussenkeuze: op aanvraag 
 
Linnenwissel: op verzoek wisselen wij uw handdoeken en lakens elke dag. Informeer hiervoor  
bij de receptie. 
 
Luchthaven: De dichtstbijzijnde luchthavens naar het hotel zijn in Luxemburg (LUX, 
Saarbrücken (SCN), Frankfurt-Hahn (HHN) en Frankfurt (FRA). Vraag voor meer informatie bij 
de receptie. 
 
Luxembourg-card: De ideale oplossing om Luxemburg te ontdekken. 
De Luxembourg Card is de ideale formule voor cultuurliefhebbers. Gedurende 1, 2 of 3 dagen 
geniet u van gratis toegang tot meer dan 60 musea en toeristische attracties in Luxemburg. 
De voordelen van de Luxembourg Card overtreffen die van de gebruikelijke European City Pass. 
Dus niet alleen is de toegang gratis voor tal van bezienswaardigheden van de stad Luxemburg, 
maar ook voor veel bestemmingen door het hele land. Een geweldige kans om de mooiste 
regio's van Luxemburg te ontdekken. Bovendien is het gebruik van al het openbaar vervoer 
gratis! De Luxembourg-card is verkrijgbaar bij de receptie. Koop online 
 
Mac Ronald’s Inn: Snackbar beneden naast onze winkel, bij de ingang van het dorp, geopend 
tijdens feestdagen en vakantie periodes van 11.00 tot 16.00 uur. Buiten deze tijd afhankelijk 
van de weersverwachtingen. 
 
Mailing Hotel - Aanbiedingen - Pakketten en meer: Schrijf uw e-mailadres op een kaart 
INFO MAILING bij de receptie, om te profiteren van onze aanbiedingen van de maand voor een 
toekomstig verblijf, verzorging of andere zaken. 
 
Massages en meer: Zin om te genieten, u goed te voelen en uw batterij op te laden? 
Onze unieke Rock-SPA-Wellness neemt uw spanningen weg en tovert de schoonheid van je ziel 
direct op je huid. Voor de huidige aanbiedingen verwijzen wij naar het programma, dat is 
ingesloten in deze map. Afspraken worden gemaakt via de receptie hotel of rechtstreeks in de 
SPA-zone. 



 
Menu van producten voor mensen met allergieën: De verschillende allergenen staan 
vermeld op de menukaart van het restaurant. Aarzel bij twijfel niet om onze servers om 
aanvullende informatie te vragen. 
 
Minibar: Alle drankjes uit de minibar, evenals de fles rode wijn en snacks zijn betalend. Uw 
minibar wordt dagelijks gecontroleerd en opnieuw bijgevuld. Bij het uitchecken van het hotel 
vragen wij u om uw verbruik van de minibar te vermelden. 
 
Mogelijkheid tot borg: bij de receptie 
 
Multimedia-entertainment: om naar het programmaoverzicht te gaan, drukt u op de knop 
"OK" op de grote afstandsbediening. Druk herhaaldelijk op de kleine afstandsbediening totdat 
de 2 rode lampjes 1 x groen worden. Je hebt de keuze tussen verschillende programma's. U 
kunt ook via de tv naar de radio luisteren. 
 
Naaien: Vraag ernaar bij de receptie. 
 
Naaigerei: op aanvraag bij de receptie. 
 
Naaiservice en naaigarnituur: kleine reparaties zijn mogelijk. Bij de receptie geven ze u met 
plezier meer informatie. 
 
Natte kleding: Uw natte kleding (motor, duiken, wandelen, enz.) kan zowel in de 
verwarmingsruimte als in de motor garage worden opgehangen om te drogen. 
 
Nieuws Magazines - Kranten: Alle evenementen en activiteiten zijn in de lobby van de 
receptie te vinden. Alle informatie over de verschillende regio's van Luxemburg en de 
tijdschriften zijn beschikbaar in de kast "INFOS" links van de bar. ECOLABEL-HANDLEIDING 
OOK 
 
Nummers in geval van nood: 
Reddingsdienst    Tel. 112 
Politie     Tel. 113 
Brandweer     Tel. 112 
Doctor Chow Wing                     Tel. +352 83.93.25 
Apotheek Heiderscheid               Tel. +352 2762311 
Als het telefoonsysteem van het hotel op storing staat, kunt u ons bereiken  
op: (00352) 621 622 123 of (00352) 691 821 460 
 
Ontbijtbuffet: Ons regionale ontbijtbuffet is beschikbaar in de "SALLE BERNARD" van 07:00 
tot 10:00 uur. Bedien en versterk uzelf voor de rest van de dag. 
 
Openingstijden - Sleutel: Ons hotel is geopend vanaf 07:00 uur en sluit tussen 23:00 en 
01:00 uur. (variabel) Met de kamersleutel kunt u de voordeur van het bijbehorende gebouw 
openen (achterom). Daarom vragen wij u, de kamersleutel mee te nemen, als u niet weet, hoe 
laat u terug komt.  
Receptie geopend vanaf 8.30 uur, vroeg uitchecken graag de avond vooraf. 
Voor het restaurant vragen wij u om een tafel te reserveren om wachttijden te voorkomen. 
Ons team staat voor u klaar van 12:00 tot 15:00 uur en 18:30 tot 22:00 uur (Winter 21:00 
uur). 
 
Oplaadstations voor diverse elektronische apparaten: bij de receptie kunt u opladers 
lenen. 
 



Oplaadpunten elektrische auto's: bij de ingang van het dorpsplein in de tuin kunt u 
opladen 
 
Oplaadstations voor elektrische fietsen: in onze motorgarage zijn stopcontacten 
beschikbaar om op te laden. 
 
Paraplu beschikbaar voor gasten: in uw kamer/garderobe of bij de receptie. 
 
Parkeren: Overal rondom in het dorp kunt u gratis parkeren. Voor klanten met gereduceerde 
mobiliteit staat er een parkeerplaats bij het hotel ter beschikking. 
 
Petanque: Een petanquebaan is beschikbaar op 100 meter van het hotel, vraag ernaar bij de 
receptie. Ballen beschikbaar aan receptie. 
 
Picknick: Bestel of maak uw picknick voor € 13.00 want er zijn maar weinig restaurants 
onderweg, of haal iets beneden in het dorp in de bakkerij Schmaach "ËM DE SEI A MEI". 
 
Post: De post arriveert elke dag om 10:00 uur in het hotel. U kunt uw eigen post, ansichtkaart 
achterlaten bij de receptie. Hier kunt u ook postzegels krijgen. 
 
Postkantoor: Het lokale postkantoor bevindt zich in Heiderscheid. Postzegels en 
ansichtkaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie. U kunt uw brieven achterlaten bij de receptie. 

 
Postzegels: Verkrijgbaar aan de receptie 
 
Printen: Mogelijkheid om privé en veilig direct bij de receptie te printen. A4-0.20.- €, A4 kleur-
0.95.- €, A3-0.30.- €, A3 kleur-1.50.- € per pagina. 
 
Prullenbakken: Help ons alstublieft, deponeer uw recyclebaar afval (bijv. kranten, karton, 
schoon papier, petflessen, glazen flessen, deodorants) op de inlevertafel waar het personeel het 
apart kan ophalen. Dankjewel. 
 
Quick Check-Out: mogelijk de dag ervoor of 's ochtends vanaf 9.00 uur. 
 
Receptie: Onze receptie is geopend van 08.30 tot 22.00 uur. 
In geval van nood: gelieve te bellen (00352) 83 91 10  
OPGELET: Vroege vertrekkende gasten die voor 8.30 uur vertrekken, vragen we vriendelijk 
de rekening de avond ervoor te betalen. Dank u wel! 
Neem uw kamersleutel mee wanneer u het hotel verlaat. De ingang van het hotel opent met de 
kamersleutel, door in tegenover gestelde richting de sleutel te draaien. (deur sluiten om te 
openen en openen om te sluiten). 
 
REGIO NATURE Hotels: We hebben een visie, wij willen u een intact landschap bieden - in 
een prachtige omgeving, met schoon water en goede lucht. Veel plezier. 
Om dit alles te behouden, moeten we duurzaam zijn volgens de wetten van de natuur. Dit 
begint bij uw aankomst met het comfort van aankomst en eindigt met onze afval- en 
energiecycli. Dit omvat ook de samenwerking met regionale boeren en de voortdurende 
uitbreiding en verbetering van het aanbod van REGIO-hotels. 
We willen de toeristen hierbij betrekken! 
 
REGIONAAL - CREATIEF - WINKEL "ËM DE SEI A MEI": Nog steeds op zoek naar een 
origineel cadeau, bezoek dan onze winkel SCHMAACH "ËM DE SEI A MEI", bij de ingang van het 
dorp, met terras, bakkerij, regionale en zelfgemaakte producten en ons Eschlescher huisbier, 
ook om als cadeau weg te geven, hobbydecoratiewinkel, maar ook nog veel meer uit de 
verschillende regio's van Luxemburg. 
Open zomertijd dagelijks:                         8.00-18.00 uur 



Wintertijd van maandag tot vrijdag:                                  10.00-16.00 uur 
Wintertijd Weekendvakanties schoolvakanties:                     9.00-17.00 uur 
 
We stellen ook geschenkmanden samen voor particulieren of bedrijven in alle 
prijscategorieën. Bezorging mogelijk op aanvraag. 
 
Restaurant - halfpension arrangement: In ons restaurant en op het kasteelterras serveren 
wij u vanaf 18.30 uur een … gangen menu. We hebben een tafel voor u gereserveerd en 
vragen u uiterlijk om 20.00 uur in het restaurant te komen. 
 
Restaurant - A LA CARTE: Zowel in ons restaurant als op het kasteelterras serveren wij u 
heerlijke menu's, A LA CARTE zie onze menukaart en ons specialiteitenmenu volgens onze 
themaweken. 
In de Brasserie kunt u ook genieten van eenvoudigere kleine gerechten. 
We vragen u om een tafel te reserveren om wachttijden te voorkomen. Ons team is 
beschikbaar van 12.00 tot 15.00 uur en 18.30 tot 22.00 uur (winter 21.00 uur). 
 

Rock Spa Wellness (ook beschikbaar op de dag 
van vertrek): 
Profiteer van onze unieke ROCK SPA-Zone, met oud hout sauna, maanlicht kruidenstoombad, 
bio steen sauna met verse kruiden, ijsfontein, Rondo Relax, effectdouches, kruiden snuiven, 
onze verschillende ontspanningsruimtes, de Blackhole met de zoute muur, thee-bar, fruitbar en 
meer ... 
 
Elke dag geopend van 11.00 tot 20.00 uur (u bespaart minimaal 18x2 =  € 36.00 
Privé NIGHT SPA: elke dag op aanvraag van 20.00 tot 24.00 uur 
Min. 7 personen, € 39.00/per persoon. 
Privéverhuur van 20.00 tot 22.00 uur voor € 150.00 
 
Gebruik alstublieft uw handdoeken uit de kamer of huur badjassen en saunahanddoeken aan de 
receptie van het hotel of aan de receptie van de spa. Bedankt! 
 
Gebruik van het wellnesscentrum ROCK SPA-WELLNESS 
Vraag naar de sleutel van de lift bij de receptie. 
Toegang tot de lift aan het einde van de Brasserie of van buiten via de receptie Rock Spa. Steek 
de sleutel van de lift in het slot onder het aantal verdiepingen en draai naar rechts. Druk 
vervolgens op toets 1. Verwijder nu de sleutel. Bij het verlaten van de lift vindt u links-wc's, 
heren- en dameskleedruimtes met de kluisjes. 
 
OPGELET:  wij verzoeken u vriendelijk om de sleutel terug te brengen naar de receptie na 
gebruik van de wellness. 
 
Let op: gebruik van de spa zonder badpak alstublieft in de sauna's en het stoombad. Leg 
een handdoek onder u voor u gaat zitten of liggen. Het dragen van STRAATSCHOENEN is 
verboden. 
 
Respecteer alstublieft de stilte voor andere saunaliefhebbers. Dank u wel!! 
 
Aanbiedingen voor massages, partnermassage, lomi lomi 4 handen…. en nog veel meer kunt u 
raadplegen in de bijlage in deze kaart.  
Neem voor reserveringen contact op met de spa of de receptie van het hotel. 
In deze map vindt u een spa-brochure. 

 
 



Rookgedeelte: ROKEN: Het is strikt verboden van de wet in het gehele hotel te roken. 
Dank u!  Bij het negeren van het rookverbod worden € 100.-  voor gehele  
kamerreiniging aan de klant in rekening gebracht. U bent van harte welkom om te 
roken, voor bij de hoofdingang en op ons terras of balkon. 
 
Roomservice: Ontbijt, catering, drankjes kunnen tegen een bijdrage op uw kamer geserveerd 
worden, uren op aanvraag 
 
Safe: Een kluisje op de kamer is beschikbaar om uw waardevolle spullen op te bergen. Vraag 
de sleutel aan de receptie. 
 
Sale: het is mogelijk om verschillende artikelen te kopen in onze vestiging: 
Producten/ huidcrème 
T-shirt/Trui/Buff/Souvenirs/Bandana's/Mok/Hamper/Bier/Alcohol etc 
 
 
Schoenpoetsservice: Onze schoenpoetsmachine bevindt zich naast de hal van het hotel in de 
gang naar de galerij 
 
Schoenpoetser in het hotel: Een schoenpoetser is aanwezig bij de receptie in de richting van 
de biljartzaal. 
 
Schoenpoetsset op aanvraag: verkrijgbaar bij de receptie. 
 
Schoenpoetsservice: Op aanvraag, informatie verkrijgbaar bij de receptie. 
 
Schoonmaak van de kamers: De kamers worden dagelijks schoongemaakt. Wilt u rust? 
Hang dan alstublieft het bord NIET STOREN aan de buitenkant van uw kamerdeur. 
 
Seminars: We hebben 2 kamers beschikbaar, van 5 tot 50 personen. We maken graag een 
offerte voor u. 
 
Shuttle-Service: We bieden u graag onze pendeldienst aan voor een vergoeding van € 5.00 / 
km. Neem contact op met de receptie. 
 
Slippers: verkrijgbaar bij de receptie voor 4 euro. 
 
Speelhoek voor de kinderen: De kinderhoek bevindt zich achter in de Brasserie. U hebt de 
mogelijkheid om uw maaltijden hier te nuttigen, zodat u tegelijkertijd dicht bij uw kinderen bent 
en u en uw kinderen er zoveel mogelijk van kunnen genieten. Bij voorbaat dank voor het 
opruimen na het spelen. 

 
Speeltuin voor kinderen: Voor het hotel, aan de voorkant van de parkeerplaats mede aan de 
voet van de ingang van het dorp richting de camping, is er een grote speelplaats voor gratis 
gebruik en voor volwassenen de fitness apparatuur. 
 
Sport en fitness: Is elke dag geopend van 07.00 uur tot 22.00 uur. 
 
Station: het dichtstbijzijnde treinstation is Wiltz of Ettelbrück. Het ligt op ongeveer 10 tot 20 
minuten rijden van het hotel. Treinen vertrekken met regelmatige tussenpozen in de richting 
van Ettelbrück of Luxemburg. Als u dat wenst, zijn er schema's beschikbaar bij de receptie. 
 
Storting: Maak gebruik van de hotelkluis op uw kamer. Vraag naar de sleutel bij de receptie. 



 
Strijkservice: vraag ernaar bij de receptie, terugbrengen binnen 1 uur, tussen 07.00 en 14.00 
uur mogelijk 
 
Strijkijzer en strijkplank: vraag ernaar bij de receptie. 
 
Tafeltennis / tafelvoetbal: Van 10.00 tot 20.00 uur Vraag de ballen - rackets bij de receptie. 
 
Taxi's: 
Taxi :Gillet S.A.,       Ettelbruck        Tel. (00352) 81 61 16 
Taxi: Lopes,             Diekirch          Tel. (00352) 80 82 33 
Taxi: Dasati S.àr.l,    Wiltz               Tel. (00352) 27 99 17 63 
 
TECHNOGYM bodybuilding: Onze hartslag is elke dag geopend van 7.00 uur tot 22.00 uur. 
 
Telefoon: beschikbaar in de kamer. Om de receptie te bereiken belt u 55. De overige kamers 
kunt u natuurlijk ook telefonisch bereiken, hiervoor kiest u het nummer. Kamers 1 tot 9 voeg 
een 4 toe alstublieft. 
 
Telefoon: naar het buitenland: Om te telefoneren, vraag aan de receptie de buitenlijn vrij te 
schakelen. Alle oproepeenheden worden via de receptie in rekening gebracht. 
1 eenheid = 18 cent. 
Belangrijke netnummers voor het buitenland 
Engeland  0044    Zwitserland   0041 
Frankrijk   0033    USA    001 
Italië    0039    Nederland   0031 
België   0032                     Duitsland               0049 
 
Telefoon opladers GSM: bij de receptie kunt u opladers lenen. 
 
Terras "AM SCHLASSGAART": Voorbij de Brasserie en door het restaurant, bereikt u het 
terras dat beschut is tegen de wind en weg van alle verkeerslawaai. Hier kunt u comfortabele 
en ontspannende uren doorbrengen. Voor gasten met beperkte mobiliteit is er een lift 
(verdieping 6). 
De toegang is gelegen aan de ingang van onze Rock Spa Wellness. Bij mooi weer is het terras 
ook beschikbaar voor ontbijt, halfpension of (à la carte). Ontspanning en geniet op één niveau. 
 
Ticketservice: Onze receptie helpt u graag met het reserveren van kaartjes voor uw 
evenement. 
 
Tennis: In Wiltz is er een tennishal, die op aanvraag kan worden gehuurd. Vraag het aan de 
receptie. 
 
Toeristische informatie: Het VVV-kantoor "Maison du Parc" bevindt zich in het 
Natuurparkhuis, Rue de Lultzhausen in Esch-sur-Sûre. Hier krijgt u genoeg excursietips. 
Telefoon 00352 899331-1. De eigenaars van het hotel helpen u ook met wandel, fiets, 
mountainbiken, motor en cabriolet tochten door Luxemburg. 
 
Toiletartikelen: Iets vergeten? Geen probleem. 
We hebben bij de receptie verschillende hygiëneproducten (zoals tandpasta, tandenborstel, 
scheer set, enz.) voor u klaarliggen. 
 
Vergaderzaal: We hebben 2 ruimtes beschikbaar, van 5 tot 50 personen. We maken graag 
een offerte voor u. 
 
Verloren items: Neem contact op met de receptie als u iets kwijt bent. 



 
Verhuur van sportuitrusting: mountainbike, kano, vraag ernaar bij de receptie. 
 
Vertrek: Indien u vóór 08.30 uur vertrekt, vragen wij u de avond ervoor de rekening 
te betalen. 
Op de dag van vertrek vragen wij om de kamer te ontruimen tot 11.00 uur. Vergeet alsjeblieft 
niet de sleutels van de kamer, de kluis en de lift bij de receptie achter te laten en uw 
hotelrekening en minibar in de Brasserie te betalen. Laat vertrek maximaal 15:00 uur alleen op 
aanvraag met een toeslag van € 40.00 
Tevens kunt u nog de gehele dag gratis gebruik maken van onze ROCK SPA  
 
Vinotheek: Wijnproeven in onze kelder op aanvraag min. 10 personen op 50 meter van het 
hotel. Aankoop en advies van al onze wijnen op de kaart op een verkoopkaart, vragen aan de 
bar. 
 
Vuile Was: we helpen u graag om uw wasgoed schoon te maken en te strijken. Neem contact 
op met de receptie waar we u de prijzen kunnen geven. 
 
Wandelkaarten: Wandelkaarten van onze prachtige omgeving zijn te koop bij de receptie. 
 
Wandelingen: Elke maandagochtend om 10:00 uur is er een begeleide wandeling en elke 
vrijdagavond om 22:00 uur een nachtwandeling met fakkels, geleid door de zoon. Gelieve u de 
dag ervoor bij de receptie in te schrijven. (van 10 personen) 
 
Wandelpaden: Trakteer uzelf op een wandeling door onze prachtige natuurparkregio, met 90 
km gemarkeerde paden. Het personeel van de receptie wijst u graag de weg. Wandelkaarten 
zijn verkrijgbaar bij de receptie. 
 
Wasservice: Was vóór 9.00 uur, komt binnen 9 uur terug. Bij de receptie geven wij u graag 
meer informatie. 
 
Wekservice: Als u gewekt wilt worden, kunt u dit doorgeven aan de receptie. 
 
Wi-Fi: Wi-Fi is beschikbaar in uw kamer en in de openbare ruimtes van het hotel (het 
restaurant, de bar en het terras), gratis, u heeft geen toegangscode nodig. 
Het netwerk heet "hotspot.lu", klik op "LOG IN" en accepteer. Bij de receptie staat ook een 
computer tot uw beschikking. 
 
Wikkeltafel: In de tweede damestoilet in de hal bevindt zich een commode aan de wand. 
 
Wisseling handdoeken en beddengoed dagelijks: Op verzoek wisselen wij uw 
handdoeken en beddengoed dagelijks. Informeer bij de receptie. 
 
Zelfgemaakte producten: In de buurt van de bar is er een kleine selectie. (Glühweinzauber, 
vinaigrette, wilde knoflook....) 
 
Ziekenhuis: Het dichtstbijzijnde ziekenhuis bevindt zich in Ettelbrück. Bel (+352) 81 661-1. 
 
Bedankt voor uw steun bij het omzetten van onze ecologisch bewuste doelen. 
Laat het ons weten als u ideeën heeft. 
 
We wensen u een goede rustgevende ontspanning. 
 
Fam. Van der Aar - STREUMER en hun team 


	Artsen :
	Babyfoon: Bij de receptie kunt u zich melden om een babyfoon te lenen.
	Badkamer: Op verzoek bieden wij u graag een badkamerstoel aan.

	Bank:
	Huisgemaakte producten: Bij de bar heeft u er een kleine selectie van. (Glühweinzauber, vinaigrette, bärlauch....)
	Ideeën-doos: Om onze service te verbeteren verzoeken wij u uw ideeën, suggesties of opmerkingen schriftelijk op het laken op het bed door te geven of ons persoonlijk te vertellen.
	Informatie –Magazines: Alle evenementen en activiteiten worden gepubliceerd in de hal van de receptie. Alle informatie over de verschillende regio's van Luxemburg en tijdschriften zijn te vinden in de 'INFOS'-kast aan de linkerkant van de bar. ECOLABE...
	Internet toegang: Gratis wifi. Het netwerk heet "hotspot.lu" en u hebt geen wachtwoord nodig. Dan “accepteer”  klikken. U kunt ook de beschikbare computer gebruiken bij de receptie.
	Kano's en boten: aan de oevers van de Sûre, 100 meter Verhuur hiervan aan de receptie vragen.
	Kerk: Een katholieke kerk is in Esch-sur-Sûre te vinden. U kunt informatie krijgen over de missen (diensten) bij de receptie.
	Keuken: Alles wat in onze keuken wordt verwerkt, komt 67% van regionale productie van gecontroleerde regionale en biologische teelt.
	Kussens en dekens verschonen: we hebben een selectie van verschillende kussens beschikbaar - vraag ernaar bij de receptie. Wij voorzien u graag van een extra kussen. Idem voor dekking
	Linnenwissel: op verzoek wisselen wij uw handdoeken en lakens elke dag. Informeer hiervoor  bij de receptie.
	Luchthaven: De dichtstbijzijnde luchthavens naar het hotel zijn in Luxemburg (LUX, Saarbrücken (SCN), Frankfurt-Hahn (HHN) en Frankfurt (FRA). Vraag voor meer informatie bij de receptie.
	Luxembourg-card: De ideale oplossing om Luxemburg te ontdekken.
	De Luxembourg Card is de ideale formule voor cultuurliefhebbers. Gedurende 1, 2 of 3 dagen geniet u van gratis toegang tot meer dan 60 musea en toeristische attracties in Luxemburg.
	De voordelen van de Luxembourg Card overtreffen die van de gebruikelijke European City Pass. Dus niet alleen is de toegang gratis voor tal van bezienswaardigheden van de stad Luxemburg, maar ook voor veel bestemmingen door het hele land. Een geweldige...

	Mac Ronald’s Inn: Snackbar beneden naast onze winkel, bij de ingang van het dorp, geopend tijdens feestdagen en vakantie periodes van 11.00 tot 16.00 uur. Buiten deze tijd afhankelijk van de weersverwachtingen.
	Massages en meer: Zin om te genieten, u goed te voelen en uw batterij op te laden?
	Postzegels: Verkrijgbaar aan de receptie


	Receptie: Onze receptie is geopend van 08.30 tot 22.00 uur.
	In geval van nood: gelieve te bellen (00352) 83 91 10
	OPGELET: Vroege vertrekkende gasten die voor 8.30 uur vertrekken, vragen we vriendelijk de rekening de avond ervoor te betalen. Dank u wel!
	Neem uw kamersleutel mee wanneer u het hotel verlaat. De ingang van het hotel opent met de kamersleutel, door in tegenover gestelde richting de sleutel te draaien. (deur sluiten om te openen en openen om te sluiten).
	Restaurant - A LA CARTE: Zowel in ons restaurant als op het kasteelterras serveren wij u heerlijke menu's, A LA CARTE zie onze menukaart en ons specialiteitenmenu volgens onze themaweken.
	In de Brasserie kunt u ook genieten van eenvoudigere kleine gerechten.
	We vragen u om een tafel te reserveren om wachttijden te voorkomen. Ons team is beschikbaar van 12.00 tot 15.00 uur en 18.30 tot 22.00 uur (winter 21.00 uur).
	Shuttle-Service: We bieden u graag onze pendeldienst aan voor een vergoeding van € 5.00 / km. Neem contact op met de receptie.
	Speelhoek voor de kinderen: De kinderhoek bevindt zich achter in de Brasserie. U hebt de mogelijkheid om uw maaltijden hier te nuttigen, zodat u tegelijkertijd dicht bij uw kinderen bent en u en uw kinderen er zoveel mogelijk van kunnen genieten. Bij ...
	Speeltuin voor kinderen: Voor het hotel, aan de voorkant van de parkeerplaats mede aan de voet van de ingang van het dorp richting de camping, is er een grote speelplaats voor gratis gebruik en voor volwassenen de fitness apparatuur.
	Strijkservice: vraag ernaar bij de receptie, terugbrengen binnen 1 uur, tussen 07.00 en 14.00 uur mogelijk


