
For your next stay, let yourself be tempted 
and discover the diversity of EcoLabel accommodations.

Laat u voor uw volgende verblijf verleiden 
en ontdek de verscheidenheid aan EcoLabel accommodaties.

Where to find EcoLabel accommodations?
Waar vind ik EcoLabel accommodaties?

Discover them on
Ontdek ze op

Éislek region 
Regio Éislek Mullerthal region 

Regio Mullerthal

Guttland region 
Regio Guttland 

Luxembourg-City  
Luxemburg-Stad

Moselle region 
Regio Moezel

Minett region
Regio Minett

ecolabel.lu

Hike from one youth hostel to another 
and enjoy their cosy atmosphere.

Wandel van de ene jeugdherberg naar de andere 
en geniet van de vriendelijke sfeer.

ecolabel.lu

Stay at a campsite 
in the heart of unspoilt nature. 

Verblijf op een camping 
in het hart van de ongerepte natuur.
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The label has been awarded since 1999 by the Ministry of the Economy - 
Directorate-General for Tourism.

Het label wordt sinds 1999 toegekend door het Ministerie van Economie – 
Departement van Toerisme.

Vacation rentals
Vakantiewoningen

Group accommodations
Groepsaccommodaties

Youth hostels 
Jeugdherbergen

Hotels 
Hotels

Campsites
Campings
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Check in green!
The ecological label for tourist accommodations 
in Luxembourg

Het ecologische label voor toeristische 
accommodaties in Luxemburg

Who can apply for the EcoLabel? 
Wie kan het EcoLabel aanvragen?



EcoLabel accommodations 
protect the environment and the climate.

EcoLabel accommodaties 
beschermen het milieu en het klimaat.

Regional, organic, fair trade products
Regionale, biologische, fair trade producten

What distinguishes an EcoLabel accommodation?
Wat kenmerkt een EcoLabel accommodatie?

Ecological cleaning products
Ecologische reinigingsmiddelen

Onsite renewable energy production
Ter plaatse geproduceerde hernieuwbare 
energie

LED lighting
LED-verlichting

Reduction of individual packaging
Vermindering van afzonderlijke verpakkingen

Staff awareness
Sensibilisering van het personeel

Your EcoLabel accommodation implements 
eco-friendly practices during your stay.

Uw EcoLabel accommodatie zet milieuvriendelijke 
praktijken om tijdens uw verblijf.

EcoLabel hotels harmoniously combine 
charm and respect for nature. 

EcoLabel-hotels combineren op harmonieuze wijze 
charme en respect voor de natuur.

100% green electricity
100% groene stroom

Waste reduction and sorting
Afvalvermindering en –scheiding

Water-saving taps
Waterbesparende kranen

Recycled paper
Gerecycleerd papier

Discover the local cultural 
and natural heritage.

Ontdek het lokale culturele 
en natuurlijke erfgoed.
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