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Het Groothertogdom Luxemburg, de ecologisch verantwoorde bestemming.



Paden om te wandelen of te mountainbiken, fiets-
paden, overal in et land fietsen te huur: op twee 
benen of twee wielen, u ontdekt Luxemburg door 
de natuur.

Luxemburg, in het hart van Europa.
U was nog nooit zo dichtbij zo ver weg!

www.ecolabel.lu
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Luxemburg, 
respect voor het milieu zit in onze natuur. 

De EcoLabelverblijven moeten o.a. : 

- hernieuwbare energie gebruiken;
- het waterverbruik beperken;
- ecologische detergenten gebruiken die het milieu 

en de gezondheid respecteren; 
- preventie, afval sorteren en recycleren;
- de zachte mobiliteit en de het openbaar vervoer 

promoten;
- hun klanten aanzetten om energie te besparen;
- hergebruik van lakens en handdoeken aanmoedi-

gen.



De verblijfplaatsen die het 
certificaat EcoLabel dragen 
stellen onder andere streek-
producten voor uit de biolo-
gische landbouw of produc-
ten uit de eerlijke handel. 

Luxemburg, 
streekproducten van producent naar verbruiker. 



Luxemburg: de natuur, een zekere waarde. 

www.ecolabel.lu
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Het EcoLabel wordt toegekend aan hotels, gites, 
campings, herbergen, enz. die de lange lijst van 
ecologische criteria streng toepassen en die in het 
algemeen hun beheer afstemmen op het respect 
voor het milieu. 

Luxemburg: Hotels, herbergen, gites, jeugdherbergen, campings met 
een meerwaarde voor het milieu.

www.ecolabel.lu
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Luxemburg, 
actief toerisme met respect voor het natuurlijk milieu.

Luxemburg verzoent op harmonische wijze charme 
en respect voor het milieu voor het welzijn van 
iedereen en uit bezorgdheid voor de toekomstige 
generaties.



EcoLabel is een gezamenlijk initiatief van het minis-
terie van Middenstand en Toerisme en het Ministe-
rie voor Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur. 

Luxemburg, u vindt er alles, vlakbij.

www.ecolabel.lu 



Luxembourg

Maulusmuhle
Asselborn
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Gite, gastenkamer

Hotel

Camping

Verblijven voor groepen

Spoorwegen

Jeugdherberg

Junglinster

Eisenborn
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