INFORMATIES
TOURISTENZETTEN

KASTEEL HACKENBERG - Veckring





61 Bis Grand Rue, 57920 Veckring
+ 33 (0) 382.823.008
https://www.maginot-hackenberg.com
amifort@orange.fr

De Hackenberg, de Reus van de Maginotlinie met zijn 19 gevechtsblokken en 10 km galerijen op 160 hectare.
Ontdek in een onderaardse wereld de in werking zijnde historische installaties, vanaf het munitiedepot tot de
elektriciteitscentrale, met inbegrip van de kazerne met de keuken en de ziekenboeg, op authentieke wijze
nagebouwd word.
Als je naar het dak van het gebouw gaat, kan je de geschutskoepel in bedrijf zien. Een militair museum met de
nadruk op de Tweede Wereldoorlog. Op de Hackenberg is een rondwandeling uitgezet die het mogelijk maakt
het hele bouwwerk van buitenaf te bekijken.
Warme kleding wordt aangeraden (koelere
www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

temperaturen

in

alle

jaargetijden).Vertaald

met
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KASTEEL LA GRANGE - Manom





Route de Luxembourg, 57100 Manom
+ 33 (0) 382.538.503
https://www.chateaudelagrange.com
info@chateaudelagrange.com

Het antieke meubilair, de schilderijen en het keramiek maken er een uitzonderlijk geheel van.
De Jardin des Prairiales, die van het grensoverschrijdende netwerk "Jardin Sans Limites" deel uitmaakt en in
2013 het label "Jardin Remarquable" kreeg, is een bijzondere bezienswaardigheid in het kasteel.

3

KASTEEL MALBROUCK - Manderen





Château de Malbrouck, 57480 Manderen-Ritzing
+ 33 (0) 387.350.387
https://www.chateau-malbrouck.com
malbrouck@moselle.fr

Gelegen in het land van 3 grenzen, op een boogscheut van Duitsland en op
een steenworp van Schengen in Luxemburg, torent het kasteel van Malbrouck
met de pracht van zijn 4 torens boven het dorp Manderen uit. Moselle
Passion site, het kasteel is ook geclassificeerd als een historisch monument.
Dit kasteel werd in het begin van de 15e eeuw gebouwd door de machtige
heer Arnold VI van Sierck. De huidige naam heeft het kasteel aan de
beroemde hertog van Malbrouck te danken, die ten oorlog trok. Na tien jaar
renovatie biedt het kasteel van Malbrouck een dynamische tentoonstelling
die aan de hand van decoraties, verrassende beelden en maquettes een
spoor van vijf eeuwen geschiedenis toont.

Malbrouck is ook een plaats van leven waar allerlei evenementen georganiseerd worden. Uniek in
Lotharingen, biedt het gebouw de mogelijkheid om de architectuur en het leven van de Middeleeuwen te
ontdekken.
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IJZENMIJNEN ECOMUSEUM - Neufchef






Rue du Musée, 57700 Neufchef
+ 33 (0) 382.857.655 (musée)
+ 33 (0) 382.842.349 (M. Bach)
https://www.musee-minesdefer-lorraine.com
musee.des.mines@wanadoo.fr

Een 1 km lange weg met echte tunnels laat het werk van de ijzermijnwerkers van het begin tot het nu volgen.
Drie tentoonstellingszalen, een audiovisuele zaal en een openluchtmuseum vertellen over de geschiedenis van
de ijzerwinning in Lotharingen. Een levende Geschiedenis, verteld door voormalige mijnwerkers die de
bezoekers door de galerijen gidsen.
Warme kleding wordt aanbevolen (koelere temperaturen in alle seizoenen).
5

BURG GUENTRANGE - Thionville





Chemin du Fort, 57100 Thionville
+ 33 (0) 382.881.215
https://www.fort-guentrange.com
fort.guentrange@free.fr

Das Fort von Guentrange, von den Deutschen von 1899 bis 1906 erbaut, umfasst drei Kasernen und zwei
Batterien von 4 Türmen mit 10 cm Geschützen. Ihre Aufgabe war es, Thionville und seinen wichtigen
Eisenbahnknotenpunkt gegen jeden französischen Angriff zu schützen.
Obwohl sie eine strategische Rolle ersten Ranges spielte, wurde sie während des Ersten Weltkrieges nicht
angegriffen. Nach dem Waffenstillstand 1918 wurde sie französisch und in den 1930er Jahren in die MaginotLinie integriert. 1940 übernahmen die Deutschen es als Depot und Werkstatt, bis es 1944 von der
amerikanischen Armee übernommen wurde. Im Jahr 1958 wurde es zum Munitionsdepot des 25.
Artillerieregiments. Seit 1971 hat das Gebäude keine militärische Bestimmung mehr.
Dank der Bemühungen der Stadt Thionville und der Amicale du Groupe fortifié de Guentrange ist sie zu einer
bemerkenswerten Etappe des Militärtourismus in Lothringen geworden.
Warme kleding wordt aangeraden (koelere
www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

temperaturen

in

alle

jaargetijden).Vertaald 6met

BEZOEK EN ONTDEKKING VAN THIONVILLE
 THIONVILLE VOOR IEDEREEN:
RONDLEIDING VOOR VISUEEL GEHANDICAPTEN.
Ontdek de emblematische monumenten van de
stad Thionville.
Braille, reliëftekeningen en tastzin laten u
kennismaken met de geschiedenis van de stad
en haar monumenten.

Braille, reliëftekeningen en tastzin laten u
kennismaken met de geschiedenis van de stad
en haar monumenten.

 Pays Thionvillois Tourisme, 31 Place Anne
Grommerch, 57100 Thionville
 + 33 (0) 382.533.318
 https://www.thionvilletourisme.fr
 groupes@thionville.net
 THIONVILLE MIT DEM FAHRRAD
Entdecken Sie Thionville mit dem Fahrrad! Eine sehr
beliebte Reiseroute erhöht die Bandbreite der
Entdeckungen! Fahrradverleih vorhanden.

Fietspad:
In het centrum van de
stad, gemakkelijk niveau,
5 tot 10 km lang.
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BEZOEK EN ONTDEKKING VAN THIONVILLE
 THIONVILLE ONTDEKT ZICHZELF Wist u dat het
8e couplet van de Marseillaise over Thionville
handelt? Dat een prinses door vlooien
opgegeten wordt? Dat Sint Niklaas zich in de
stad verborg en dat Karel de Grote er zijn
residentie had? Thionville onthult zichzelf en
zijn ongelooflijke geschiedenis bij elke bocht.
Het is zo fascinerend dat je nooit meer op
dezelfde manier naar Thionville zult kijken. Een
verbazingwekkend, leerzaam en essentieel
bezoek.Vertaald
met
www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 Wandelroute:
in
het
stadscentrum,
gemakkelijk niveau, minder dan 5 km.

 THIONVILLE VOOR DE FUN!
 Stelt u zich eens voor dat u door de straten van
Thionville wordt rondgeleid door de afstammeling
van een van Thionville's grootste families.....Mr De
Lahaute, spoedig vergezeld van een nieuwsgierige
kleine onruststoker, probeert op zijn eigen manier
zijn kennis door te geven. Origineel, ontspannend
en grappig, deze ongewone rondleiding nodigt u uit
om Thionville op een andere manier te ontdekken,
begeleid door onze twee charmante en
sympathieke
personages.
Vertaald
met
www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 Wandelroute: in het stadscentrum, gemakkelijk
niveau, 5 tot 10 km
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BEZOEK EN ONTDEKKING VAN THIONVILE
 THIONVILLE AU NATUREL
Thionville kreeg vier bloemen van de regionale jury. En
terecht: de laatste tien jaar heeft de stad veel werk
verzet om haar stadsparken te vernieuwen. Bij het begin
van het bezoek openen de gemeentekassen hun deuren
voor u.
Vervolgens gaat u naar het stadscentrum om de
verschillende bloemperken en het Napoleonpark te
ontdekken, dat kunstzinnig in de stijl van 1900 werd
ingericht.
Om uw ontdekking te voltooien kunt u optioneel de
Jardins des Prairies van het kasteel van La Grange in
Manom bezoeken.

Wandelroute :
gemakkelijk niveau, 5 tot
10 km lang.
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