Taiwan researchers develop
new breast cancer treatment
technique

Chen Gin-shin (center). CNA photo Sept. 13, 2021
Taipei, Sept. 13 (CNA) Researchers at Taiwan’s National Health
Research Institutes (NHRI) have developed an innovative system
of clinical treatment for breast cancer that reduces skin
burns, leaves no scars and causes few side effects for
patients, the institution said Monday.
According to the NHRI, the system consists of devices
including a ring-shaped high-intensity focused ultrasound
(HIFU) transducer, a commercial power amplifier, a mechanical
positioner and graphical user-interface control software.
The HIFU ablation is a non-invasive therapeutic technique that
uses non-ionizing ultrasonic waves to heat or ablate tissues,
such as tumors, and requires no surgery. It has emerged in
recent years as a non-invasive new treatment for breast
cancer.
Chen Gin-shin (陳景欣), who heads a research team at NHRI’s
Institute of Biomedical and Nanomedicine, said its system was
developed to overcome several problems commonly seen with the
current HIFU procedure, such as skin burns.
The NHRI’s new system reduces treatment time and improves

high-precision ablation under imaging guidance, and the ringshaped HIFU transducer can also minimize damage to chest
tissue, the lungs or the heart, Chen said.
With this system, the ablation of a 5-centimeter tumor can
take just 30 minutes, he added. According to the NHRI, the
removal of a 3-5 cm cancerous tumor using a conventional HIFU
technique can take up to two hours to complete.
In Taiwan, breast cancer is the most common cancer among
women, the institution said, noting that clinical treatments
include surgery, radiotherapy, chemotherapy, hormone therapy,
targeted therapy, and combination therapy.
However, women with breast cancer suffer from a risk of
complications, a high re-excision rate, an occasional need for
breast reconstruction after surgery, and possible side effects
from radiation and chemotherapy, it explained.
And even though the HIFU procedure has in recent years become
a highly popular option among patients, the NHRI said roughly
30-40 percent of them still face the risk of musculoskeletal
or heart burns.
Liang Kung-yee (梁賡義), who heads the research institution, said
it is seeking partners for technical transfer so that its
prototype system could reach the mass market.
The NHRI’s research findings have been published by the IEEE
Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency
Control.
(By Chen Chieh-ling and Ko Lin)
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EVA
Air
named
3rd
best
international airline in 2021

Taipei, Sept. 17 (CNA) EVA Airways, one of the leading
international carriers in Taiwan, was named the 3rd best
airline in the world in 2021, according to the New York-based
Travel + Leisure magazine.
EVA Air rose one notch from a year earlier to take the No. 3
spot, its best performance since the carrier first broke into
the top 10 in 2010.
The magazine evaluated airlines based on several factors,
including in-flight service, comfortable cabins, reliable
operations, and food, for this year’s World’s Best Awards
survey in which voting was conducted from Jan. 11 through May
10, 2021, as destinations around the world eased their
COVID-19 restrictions.
Travel + Leisure said in a statement released earlier this
month that EVA Air specializes in long-haul trips to Asia from
several destinations in the United States.
“This is one of the best airlines I’ve ever traveled with,”
one fan of EVA Air was quoted by the magazine as saying.
“Excellent service and food,” another passenger was cited as
saying. “I can’t wait to fly them again,” a third EVA Air

enthusiast said in the statement.
In response to this year’s rankings, EVA Air said that despite
the pandemic, the carrier still won recognition for its
services by passengers worldwide.
EVA Air President Sun Chia-ming (孫嘉明) said the carrier’s
determination to provide the best quality service possible
remains unchanged, though fears over the spread of COVID-19
has prompted the airline to streamline its services.
Sun said EVA Air has been keen to use a wide range of
technologies to provide its passengers with convenient
contactless services to meet their needs amid COVID-19.
In August, EVA Air and its Taiwanese counterpart China
Airlines announced they will soon begin using an international
digital health verification app — the IATA Travel Pass — on a
trial basis on selected routes, as part of their COVID-19
prevention measures.
In the 2021 rankings, Singapore Airlines took the top spot,
with the magazine describing it as “the king of the World’s
Best Awards”, saying the carrier is an unprecedented 26-time
winner in Travel + Leisure’s annual rankings.
Qatar Airways came second ahead of EVA Air, Emirates, La
Compagnie, Turkish Airlines, Japan Airlines, Virgin Atlantic,
Korean Air and Air New Zealand, according to Travel + Leisure.
In addition to the best airlines rankings, the magazine also
lists the best hotels, best cruise lines and airports.
(Wang Shu-fen and Frances Huang)Enditem/AW

Belgian priest awarded Plum
Blossom
Card
for
major
contributions

Father Joseph Emile Corneille Hermans (second right). Photo
courtesy of the NIA
Taipei, Sept. 19 (CNA) A Belgian priest has been awarded a
Plum Blossom Card for his dedicated service and contributions
in the northern Taiwan county of Hsinchu over the last 26
years, the National Immigration Agency (NIA) said in a
statement Sunday.
Father Joseph Emile Corneille
Taiwan when he was 30 years old
missionary work in Indigenous
received the special version of

Hermans (高立良), who came to
and has since been engaged in
villages in Hsinchu County,
the alien permanent resident

certificate (APRC), given to foreign nationals who have made
special contributions to Taiwan.
Hermans is known for tirelessly commuting between Zhudong
Township and communities such as Xiuluan and Tianpu villages
in the mountainous Jianshi Township to promote social welfare
in retirement homes, correctional houses, and underprivileged
households, the NIA said.
In the statement, Hermans was cited as saying that Taiwan is

his home, and that he often feels he loves this land more than
even some Taiwanese do.
As such, receiving the Plum Blossom APRC status ahead of the
family-oriented Mid-Autumn Festival was a very meaningful form
of recognition.
Many families in the villages need social support and
attention, Hermans said, but while NGOs provide financial
support, the responsibility of a priest is to visit and listen
to people and offer them spiritual support and religious
blessings.
The Belgian priest has gone beyond that, however, to help
children in Indigenous villages.
Seeing that children in those villages often lack education
resources, usually due to family or financial difficulties,
Hermans has organized afterschool programs, summer and winter
camps, and commuting services to help them, he said, according
to the statement.
Huang Ching-chin (黃清欽), the director of the NIA’s service
office in Hsinchu County, said Hermans qualified for the Plum
Blossom card with his selfless missionary work in the county
and social contributions in rural neighborhoods and Indigenous
villages.
In Hermans’ case, the Plum Blossom card served both as an APRC
and an acknowledgement of his contributions, Huang said.
Plum Blossom Cards are also granted to foreign nationals who
are “senior professionals” or “investment immigrants,”
according to the NIA.
(By Lu Kang-chun and James Lo)
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The U.S. Government supports
Hungary’s
migration
and
humanitarian policies

“The United States Government has also recognised that
Hungarian migration and humanitarian policy is correct from
all perspectives and from a moral, practical and economic
approach”, head of the State Secretariat for the Aid of
Persecuted Christians of the Prime Minister’s Office Tristan
Azbej said in a statement to Hungarian news agency MTI in
Washington.

Assessing the results of his two days of meeting, the Minister
of State stressed: “The Government of the United States and
its organisations all acknowledge that Hungary’s policy,
according to which assistance must be taken to the source of
the problem, instead of importing problems, is correct”.
“Based on Humanitarian, ideological and political
considerations, in 2016 the Hungarian Government launched the
Hungary Helps Programme to support Middle Eastern Christians”,

Mr. Azbej told the press.
“The Government recognised and acknowledged the fact, which is
unfortunately kept secret in the large majority of the world,
that although Christians are the most persecuted religion, we
nevertheless hear very little about this on international
forums, and more importantly, that nobody is taking action to
protect these communities in Asia, the Middle East and
Africa”, the Minister of State said.
“Hungary’s position with relation to migration is absolutely
clear”, he underlined.
“Mass, illegal and uncontrolled migration is a process that is
in fact not good for anybody”, he declared, adding that
“Migration causes social tensions in receiving countries, it
leads to the creation of parallel societies, while source
countries characteristically lose young people who represent
the future and the opportunity to achieve progress”.
The Minister of State also said that, although only in a small
ratio, but terrorist groups have also using the flow of
migration to infiltrate Europe.
Mr. Azbej felt it important to highlight the fact that as a
country with a Christian culture, Hungary has a special
responsibility to support Christians who are suffering because
of their faith.
“Hungary is a secular country, but this does not meant that we
reject the Judeo-Christian values on which the traditions,
culture and fundamental values of Hungarian society are
built”, he added. “Europe also has Christian cultural roots,
he pointed out, quoting one of the founders of the European
Union, German Chancellor Konrad Adenauer, who said that Europe
will either be Christian, or it will not be at all.
“Unfortunately, Europe has turned its back on its roots, as
also indicated by the debate on the Sargentini Report in

Strasbourg with week: the incomprehensible anger and the
introduction of the various tools of the opinion dictatorship
with which the Hungarian Government was attacked for building
a Christian democracy”, Mr. Azbej emphasised.
The Minister of State said that based on his discussions and
meeting the United States is not only citing Hungarian
practice as an example, but has also began following it.
“The concrete reason for my visit to Washington was precisely
to transfer Hungarian experiences”, he added, underlining
however, that those political forces, including those who
joined ranks against Hungary in the European parliament, who
support migration have an interest in the implementation of
the “Soros Plan”, and do not want Hungary’s example to spread.
“The Hungarian example is an example of sober love,
practicality, security policy and cultural self-preservation
rolled into one”, Mr. Azbej said.
In Washington, the Minister of State met with leading
officials from the United States International Development
Agency, and held talks with State Department officials and
representatives of religious and other nongovernmental
organisations, in addition to presenting the Hungary Helps
Programme at a Senate roundtable discussion. “The wide
acknowledgement of the Programme is definitely also
facilitating the further expansion of Hungarian-American
bilateral relations”, he stated.
(MTI)

Banja Luka aantrekkelijke
bestemming
voor
korte
vakantietrip
Ryanair vliegt vanaf 2 november 2 maal per week van Charleroi
op Banja Luka
Banja Luka profileert zich als
een aantrekkelijke bestemming
voor een korte vakantietrip.
Vanaf 2 november zal Ryanair
twee keer per week vanaf
Charleroi op deze bestemming
vliegen. Banja Luka is de
regionale hoofdstad van Republika Srpska, een van de twee
entiteiten van het land Bosnië en Hercegovina. De stad heeft
veel culturele bezienswaardigheden, een levendige sfeer, een
heerlijke gastronomie en wordt omgeven door een nog ongerepte
natuur met talrijke mogelijkheden voor activiteiten en
ontspanning. Ideaal voor individuele reizigers, een verblijf
met familie of vrienden maar ook voor bedrijfs- en teamuitjes.
Ontdek de stad
Banja Luka is met zijn 200.000
inwoners de grootste stad van
Republika Srpska, de 2 e grootste
stad van Bosnië en Hercegovina
en
het
culturele
en
administratieve centrum van de
regio. Banja Luka is een stad
van cultuur, jeugd en sport met een levendige sfeer en
talrijke monumentale gebouwen zoals het oude treinstation uit
1891 dat nu dienst doet als het museum van hedendaagse kunst.
Het gezellige voetgangersgebied “Gospodska Ulica” is het hart

van de huidige stad met talrijke winkels, cafés en
restaurants, waar men kan genieten van een uitstekende
nationale keuken en lokale wijnen. De gastvrijheid en de
vriendelijkheid van de inwoners van deze stad maken uw
vakantiebeleving compleet.
Het hoogtepunt van de stad om te bezoeken is het Kastel fort,
dat gelegen is op de oever van de Vrbas rivier. Hier begon de
ontwikkeling van de stad enkele eeuwen geleden en naast een
verdedigingswerk was het fort ook een plaats voor de handel.
Tegenwoordig is het een van de belangrijkste toeristische
attracties van de stad met o.a. een restaurant een speeltuin
en een park. Op de binnenplaats van het fort worden gedurende
het gehele jaar verschillende manifestaties gehouden waaronder
culturele evenementen, muziekfestivals en tentoonstellingen.
Banja Luka wordt omringd
door bossen en heuvels, welke
talrijke mogelijkheden bieden voor wandeltochten, picknicks en
ontspanning.

Adrenaline op de Vrbas rivier
De Vrbas river staat in de top van de meest aantrekkelijke
rivieren in Europa en is een favoriete bestemming voor
adrenaline liefhebbers. Het Vrbas Adventure Resort, dat op
slechts 20 km ten zuiden van Banja Luka ligt, biedt talrijke
mogelijkheden om te raften, canoën en kajakken,
van
ontspannende tochten tot aan wild avontuur en echte adrenaline
ervaringen. Er zijn 3 verschillende routes met een lengte van
5 t/m 21 km en ervaring is niet noodzakelijk aangezien men
begeleid wordt door ervaren gidsen. Het avontuur eindigt met
een lunch in een restaurant aan de rivier en eventueel een
duik in de Vrbas rivier. Uniek is de mogelijkheid om ’s nachts
te raften op een verlicht deel van het parcours, het enige
verlichte slalom parcours in de open lucht in de wereld.
Na het raften kan men nog een bezoek brengen aan een van de

uitzichtpunten met een prachtig uitzicht over de canyon van de
Vrbas rivier of genieten van een ontspannende pauze bij de
nabijgelegen Krupa watervallen. Op deze plek mondt de Krupa
rivier uit in de Vrbas, met een prachtig panorama uitzicht
over de watervallen en een oude watermolen en er is tevens een
korte wandelroute naar een nabijgelegen klooster. Langs de
Vrbas rivier zijn ook een aantal ruïnes van middeleeuwse
stadjes te vinden zoals Zvačaj, Greben and Bočac.
Verken de ongerepte natuur

Tussen Mrkonjić Grad en Šipovo ligt een gebied met ongerepte
natuur met talrijke mogelijkheden om te wandelen,
mountainbiken, bergklimmen en vissen. Een goed startpunt om
het gebied te verkennen is het Pecka Bezoekerscentrum, dat aan
de voet ligt van een berg welke de grootste natuurlijke
klimwand van Bosnië en Hercegovina is. Het bezoekerscentrum
fungeert als informatiecentrum, biedt eenvoudige accommodatie
aan natuurliefhebbers en serveert organische maaltijden met
ingrediënten uit eigen tuin en de directe omgeving. Het is ook
een goed startpunt voor wandel- en mountainbiketochten in de
omgeving. Plaatsen die de moeite waard zijn om te bezoeken
zijn de bronnen van de Sana en de Pliva rivier, de watervallen
van Janjske Otoke en ecozone Zelenkovac. Of ga net als de
locals barbecueën, lunchen of picknicken midden in de natuur!
Een andere goede uitvalsbasis om dit prachtige gebied te
ontdekken is het stadje Šipovo, dat een aantal
basisvoorzieningen voor toeristen biedt zoals een VVV-kantoor
en een fietsverhuur. Het toeristische complex Pliva, slechts
enkele kilometers buiten het stadje biedt uitstekende
familieaccommodatie in de vorm van luxe bungalows op een

prachtige plek aan de Pliva rivier. De Pliva rivier staat
tevens bekend om zijn uitstekende mogelijkheden om te
vliegvissen.

Wellness en ontspanning
Republika Srpska biedt uitstekende mogelijkheden voor een
wellness- of gezondheidsvakantie. Naast de gezonde natuurlijke
omgeving, zijn er verschillende thermen en kuuroorden voor
ontspanning, wellness en rehabilitatie.
Banja Vrucica is het grootste spa complex van geheel Bosnië en
Hercegovina vlakbij de stad Teslic op ongeveer 90 km afstand
van Banja Luka. Het complex heeft verschillende hotels
waaronder het moderne 4* hotel Kardial, sportfaciliteiten,
conferentiezalen, sauna’s en een binnen- en buitenbad. Naast
het ruime aanbod aan wellness programma’s, is deze spa
gespecialiseerd in cardiovasculaire en reumatische
aandoeningen. Vanwege de capaciteit en de voorzieningen is dit
ook een ideale plek voor bedrijfsuitjes of teambuilding
activiteiten.
Banja Kulaši ligt in een
prachtige natuurlijke omgeving
vlakbij het stadje Prnjavor, ca
60 kilometer van Banja Luka, en
is recent geheel gerenoveerd.
Het alkaline water hier is zeer
effectief voor het behandelen
van huidziektes. Het complex

heeft luxe gemeubileerde kamers,
een binnen- en buitenzwembad en verschillende mogelijkheden
voor ontspanning en activiteiten midden in de natuur.
Terme Laktaši bevindt zich op slechts 10 km afstand van Banja
Luka en heeft zowel een recent gerenoveerd 4* hotel als budget
accommodatie. Het complex heeft onder andere een
buitenzwembad, een oude spa onder een prachtig versierd
koepeldak en een gezondheidscentrum met speciale behandelingen
voor verschillende medische aandoeningen. Terme Laktaši is ook
gemakkelijk te bezoeken als daguitstapje vanuit Banja Luka.
Bereikbaarheid

Vanaf 2 november vliegt Ryanair twee keer per week vanaf
Charleroi naar Banja Luka, met vluchten op maandag en vrijdag,
waardoor het een ideale bestemming is voor een midweek of
weekend break. Een identiteitskaart is voldoende voor reizen
naar Republika Srpska. Republika Srpska is onderdeel van
Bosnië en Hercegovina en grenst aan Kroatië, Servië en
Montenegro. De afstand Brussel-Banja Luka over de weg is
ongeveer 1400 km en bestaat vrijwel volledig uit snelwegen
(via Duitsland, Oostenrijk, Slovenië en Kroatië).

The call of the
Maritim Mauritius

sea

with

Mauritius: Dream destination for sunseekers, thrill -seekers
and especially for divers. Both Maritim hotels on the island
are exceptionally well-suited for beach vacationers and
watersports fans.
For those searching for more from an idyllic holiday in
paradise, the twin Maritim hotels on the island of Mauritius
is a dream destination for sunseekers, thrill -seekers and
especially for divers.
The archipelago in the Indian Ocean is almost entirely
surrounded by a natural reef, making it one of the world’s
most beautiful year-round diving areas. The diving centres at
the two Maritim hotels, the 5-star Maritim Resort & Spa
Mauritius and the 4-star Maritim Crystals Beach Hotel
Mauritus, which are situated on the isle’s most idyllic
beaches, giving guests ready access to the incredible realm
under the sea.
Both Maritim Diving Centre bases are located right on the
hotel beach, staffed by highly experienced PADI instructors,
along with dedicated camera crews on hand to ensure guests
unique memories are recorded.
‘We share our passion for the sea and have a wealth of
experience with complete novices, as well as advanced and

professional divers’ explains Vikash Purmah, describing the
hotel’s numerous training programmes. A certified recreational
scuba diver expert who has been diving with Maritim’s guests
for over ten years, Vikash overseas all aspects of the dive.
When not exploring aquatic kingdoms, guest can experience a
gastronomic experience like no other at the five-star Maritim
Resort & Spa Mauritius. For lovers of Asian cuisine, there is
a weekly duck festival at ‘Le Banyan Asian Fusion restaurant’,
while diners at ‘La Marée Beach Restaurant’ can sample the
day’s catch with a personalised selection, cooked bespoke, at
the ‘Fish Market’. Those wanting to discover authentic Indian
Ocean specialities, the multi-awarded Château Mon Désir,
located on the hotel grounds, is widely regarded as the
premier restaurant on the island.
Helping guests to indulge in some well-deserved rest and
relaxation, the renowned Maritim Tropical Flower Spa, which
recently scooped the ‘World Luxury Spa Award’, is an oasis
dedicated to wellbeing set in the middle of 3500sqm of lush
tropical gardens. In addition to the 13 treatment rooms,
wellness pavilion, a hairdressing suite and multiple
relaxation areas behind a romantic waterfall, the spa also
boasts dedicated spaces to water treatments, including a
relaxation pool, two wet rooms, three saunas and a steam room.
The wide range of exclusive pampering treatments offered at
the spa include such Ayurveda, hot stone and Balinese massages
with essential oils created from tropical flowers, plants and
natural oils which are grown onsite. Unique to the Maritim
Tropical Flower Spa is reflexology and hydrotherapy treatment
the ‘Kneipp Walk’. Using rounded stones submerged in the
water, which gradually decrease in size, guests walk barefoot
as the stones stimulate foot pressure points, boosting
circulation and wellbeing.
Sport lovers can enjoy the 9-hole (PAR 29) golf course on the
hotel’s grounds. Designed by the acclaimed Australian

professional golfer Graham Marsh, the Maritim Golf Course a
variety in length elevation and angle for wide range of shots
and is ideal for all skill levels, from expert to beginner.
Professional coaching is also available for those seeking help
with their swing, putting and pitching.
Unique to the island is the ‘Maritim Equestrian Centre’,
located near the ‘Historical Ruins of Balaclava’. The state of
the art facility boasts numerous paddocks and is home to ten
former Championship race horses.Guests can enjoy horse rides
on the beach or through the natural wonders of the Maritim
Estate, labelled the “Most Beautiful Garden of Mauritius”.
Expert trainers offer private and group lessons with rides
along the beach, through the countryside or even a ‘swim with
the horses’.
For

more

information

on

these

hotels,

please

visit

www.maritim.com.

Eurostar
rapporteert
een
positief resultaat in het
derde kwartaal van 2017 en
positieve vooruitzichten voor
eind van het jaar

Eurostar, de hogesnelheidstrein die het Verenigd Koninkrijk
met het Europese vasteland verbindt, rapporteert vandaag een
positief derde kwartaal 2017. Het aantal passagiers steeg met
4% (2,69 miljoen in 2017 t.o.v. 2,58 miljoen in 2016) en de
omzet met 15% (211 miljoen Britse pond in 2017 t.o.v. 184
miljoen Britse pond in 2016) in vergelijking met vorig jaar.
Deze resultaten weerspiegelen een drukke zomervakantieperiode,
ondersteund door een sterke prestatie in de eerste zes maanden
van 2017. In de afgelopen drie kwartalen is het
passagiersvolume met 2% gestegen (7,73 miljoen in 2017 t.o.v.
7,55 miljoen in 2016) en de omzet met 12% (666 miljoen Britse
pond in 2017 t.o.v. 593 miljoen Britse pond in 2016) jaar-opjaar.
Toename van internationaal verkeer en zakenreizen
De groei van Eurostar in 2017 werd gekenmerkt door een
aanzienlijke toename van het aantal passagiers van buiten
Europa, met name de VS.
Het aantal reizigers uit de VS en de rest van de wereld
groeide met respectievelijk 24% en 18% jaar-op-jaar, omdat
reizigers profiteren van de gunstige wisselkoers om naar
Europa te komen en van de culturele attracties en
winkelmogelijkheden te genieten.
De positieve prestatie van het bedrijf werd ook gestimuleerd
door een sterke groei in de zakenreismarkt, waarbij het aantal
zakelijke passagiers in de eerste negen maanden steeg met 6%
en zelfs met 10% in kwartaal 3. Zakelijke klanten waarderen
steeds meer het comfort, het gemak en de productiviteit van de
hogesnelheidstrein tegenover het vliegtuig.
Vroege stijging van aantal kerstboekingen
Deze laatste weken heeft Eurostar een verschuiving in de
kerstboekingshorizon gezien, met een stijging van 29% van de
reserveringen voor de vakantieperiode t.o.v. hetzelfde moment

vorig jaar. Terwijl in 2016 klanten hun reis later in het jaar
boekten, scoren boekingen voor het huidige winterseizoen
opvallend goed bij reizigers van het Europese vasteland die
een shoppingtrip naar Londen plannen, en bij Britten die naar
de Europese kerstmarkten willen.
Nicolas Petrovic, CEO Eurostar: “De groei die we in de eerste
helft van het jaar hebben gerapporteerd, heeft zich in de
zomer doorgezet en we zien ook een grote instroom van de VS en
het verdere buitenland. Met de gunstige wisselkoersen en de
vele attracties in onze bestemmingen zal deze trend
waarschijnlijk aanhouden, zodat de vooruitzichten voor de rest
van het jaar gunstig zijn.”

Bed & Bike elke 6,5 km

Rent a Bike Miselerland ©
Miselerland LFT
Wie zou ooit durven beweren dat fietsen alleen iets is voor
doorwinterde sportievelingen? Fietsen hoort gewoon bij het
leven, zelfs voor wie aan sport een broertje dood heeft. Het
is niet alleen gezond voor het lichaam maar het zorgt
bovendien, zeker als het gaat om een tochtje met familie of
vrienden, voor een geluksgevoel. 91 “Bed & Bike” accommodaties
verzekeren wielertoeristen van een professioneel onthaal.
Volop beweging in de frisse buitenlucht, de ontdekking van een
weelde aan lokale fauna en flora en samen genieten van de
beste dingen van het leven, dat is wat de 600 km fietspistes
van het Groothertogdom voor u in petto hebben. Volledig
verkeersvrij en voorzien van asfalt voldoen de fietspaden aan
alle veiligheidsvereisten. Of u nu kiest voor een
ontdekkingstocht langs de kastelen van Luxemburg, in de
voetsporen van de pioniers de mijnensites gaat exploreren of
erop uittrekt naar de rotsformaties van het Mullerthal,
Luxemburgs Klein Zwiterland of de hoge plateaus van de
Ardennen, overal wacht u verwondering en verrassing. Sommige
trajecten laten zich heerlijk combineren met een boottocht op
de Moezel of een rit met de trein. Wie jong is van lijf of
beschikt over getrainde kuitspieren waagt zich wellicht aan
een mountainbike avontuur over de vele, speciaal daarvoor
aangelegde pistes. En u hoeft er zelfs niet eens uw eigen
stalen ros voor mee te brengen: op vele plaatsen, vlakbij de
fietsroutes, is het mogelijk een fiets te huren.
91 “Bed & Bike” accommodaties, van hotels en familiepensions

tot campings en vakantieverblijven, zijn uitgerust met een
beveiligde fietsenberging en bieden een service voor het
drogen van fietskledij. ’s Ochtends staat er een stevig,
gezond ontbijt voor u klaar waarna een bruisend nieuwe
fietsdag aan uw voeten ligt. Geografische kaarten en gidsen
vindt u in de aangeduide plaatsen. Dat er ook
fietsreparatiesets klaarliggen of desgewenst de nodige info
over de dichtstbijzijnde fietsenmaker zal menig wielertoerist
wellicht naar waarde schatten.
Ook campings reserveren
exclusieve ruimten voor fietstoeristen en bieden een
beveiligde fietsenbewaarplaats.
Meer informatie: http://bedandbike.lu

