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Eindeloos genieten

met volle teugen

Hoogvlaktes en panorama’s, diepe valleien waar de Ourthe, de Semois en de Lesse zich
een weg doorbanen, uitgestrekte, wildrijke bossen die de helft van het gebied in beslag
nemen, duizenden kilometers paden en weggetjes,… Belgisch Luxemburg heeft alles om
trekkers en andere sportievelingen te bekoren.
Er is altijd wel een goede reden om de wandelschoenen aan te trekken, de fietsbanden
op te pompen of de rugzak te vullen met een gezonde picknick uit de streek om de Famenne,
de Ardennen en de Gaume te (her) ontdekken.
Er is voor ieders smaak en niveau iets te doen, van gezinswandelingetje tot sportieve trektocht,
van fietstocht tot sportief competitierijden, op het land maar ook op het water en in de lucht.
U vindt hier een tiental routes in Belgisch Luxemburg om te wandelen, mountainbiken, fietsen en zelfs te kajakken.
Elke route wordt kort omschreven samen met handige informatie en enkele goede tips.

Actief in de Ardennen
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te voet

VAN GEZINSWANDELING TOT MEERDAAGSE TREKTOCHT
De landschappen en vergezichten in Belgisch Luxemburg zijn prachtig.
Ze bewonderen is leuk, maar er doorlopen is nog veel leuker !
De beste manier om de uitgestrekte natuur te ontdekken is te voet, op eigen tempo…

LANGE AFSTANDSWANDELINGEN
Lange wandelroutes volgen over meerdere dagen, daar dromen vele wandelaars van.
Zulke paden zijn echte sportieve uitdagingen die trekkers een gevoel van vrijheid, rust en verbondenheid met de natuur bezorgen.

De Grote Routepaden
De lijst met GR-paden is lang en verschillende routes, internationale en andere, doorkruisen Belgisch Luxemburg. Onze
provincie telt niet minder dan 1400 km wandelwegen van dit
netwerk en er komen nog nieuwe bij.
GR, niet alleen voor doorgewinterde trekkers…
Voor wandelaars die zich niet meteen geroepen voelen om meerdere dagen te lopen, heeft de vzw Grote Routepaden topogidsen
uitgegeven met luswandelingen van 20 km (12 km voor gezinswandelingen), die kunnen ingekort worden. Voor onze regio werden de
volgende wandelgidsen uitgegeven :
• Randonnées en boucle dans la province de Luxembourg
• Randonnées en boucle dans les parcs naturels de Wallonie
• Randonnées en famille dans la province de Luxembourg
Sentiers de Grande Randonnée Luxembourg

www.grsentiers.org - luxembourg@grsentiers.org
+32 (0)63/42 32 12
chemin de la Gouttaine, 18 - B-6720 Habay-la-Neuve

De GTA routes
GTA is de afkorting van "Grande Traversée des Ardennes". Onder deze
benaming vallen verschillende wandel-, fiets, MTB- en ruiterroutes.
Er worden ook uitgewerkte arrangementen aangeboden zoals :
• De Transardense ® en de Transfamenne ® route
Van La Roche naar Bouillon over St-Hubert, Nassogne, Redu en
Daverdisse, prachtig traject van 160 km door de valleien van de
Ourthe, de Lhomme, de Lesse en de Semois.
• De Gaumeroute ®
Deze grensoverschrijdende route doorkruist Frans Lotharingen en
de Belgische Gaumestreek. Het is een meerdaagse luswandeling
die even door Frankrijk loopt om de citadel van Montmédy en de
basiliek van Avioth te bezoeken. Daarna gaat het richting Orval
met de cisterciënzer abdij en nadien volgt de route een tijdje de
Semois om uiteindelijk, na 6 dagen, Virton te bereiken.
• Van Eifel tot Ardennen
200 km van Gerolstein of Prüm tot St-Hubert over Ouren-ClervauxBastogne-Sainte-Ode.
• Op stap in de Ardennen door de vallei van de Ourthe en de Laval
105 km in 5 dagen wandelen in de gemeente Sainte-Ode.
La Maison de la Randonnée - GTA Belgique asbl/vzw
www.gta.be - contact@gta.be
+32 (0)61/68 86 11
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De Gaume Buissonnière

Escapardenne Eisleck Trail

De Gaume Buissonnière is een wandelroute van 206 km die de
Gaume doorloopt over landelijke wandelpaden. Hier en daar
wordt er geflirt met de Franse grens en de Ardennen. De Gaume is
een verleidelijke, zonovergoten streek met gastvrije mensen. Het
landschap, gevormd door cuesta’s, getuigt van een rijk verleden :
oude ijzersmelterijen en vijvers met helder water, het landelijke
museum van Montquintin, het archeologische park van Montauban… De Gaume Buissonnière wordt gewandeld in verschillende
dagen op eigen ritme of onder begeleiding met bagagevervoer
door Europ’Aventure (zie p. 6).

Wandelpad in de Belgische en Luxemburgse Ardennen. Deze "trail"
van 104 km bestaat uit 5 etappes die Kautenbach (GH Luxemburg)
met La Roche-en-Ardenne verbinden. De route loopt langs wisselende landschappen en doorkruist eeuwen geschiedenis. Wie niet
genoeg tijd heeft om de hele route te volgen en toch deze weinig
gekende regio wil verkennen, kan kiezen uit één van de zes lusvormige tochten van 30 tot 96 km. Trek Aventure en Europ’Aventure
bieden "Escapardenne Eisleck Trail" wandelarrangementen aan
met begeleiding of op eigen tempo, van 2 tot 6 dagen met bagagevervoer (zie p. 6).

Syndicat d’initiative d’Aubange
si-aubange@skynet.be
+32 (0)63/38 86 54

Praktisch :
• Trail :
bewegwijzerd, kaart, topogids (Fr, Nl, De), mobiele app.
• Wandellussen :
4 kaarten voor de 6 routes. Mobiele app : gpx (GPS) en gpxm
(smartphone) downloaden op www.escapardenne.eu en
www.circuits-de-belgique.be
Escapardenne

www.escapardenne.eu - info@escapardenne.eu
+32 (0)61/21 04 00

Rand’Ourthe

De Transsemoisienne
Zowel wandelaar, fietser als ruiter kunnen tijdens de Transsemoisienne de streek van de Semois ontdekken in al haar pracht. De
route vertrekt in Aarlen, aan de bron van de rivier, en loopt tot in
Montthermé (Fr), waar de Semois uitmondt in de Maas. Het 184 kilometer lange traject voert u langs de mooiste plekken in de regio,
gevuld met geschiedenis en legenden aan het water, tussen België
en Frankrijk. Een kaart met 3 routes (te voet, fiets en paard) is beschikbaar bij het Maison du tourisme.

Iets meer dan 220 km wandelwegen doorheen de Hoge Ardennen laten wandelaars deze authentieke streek ontdekken
vol verrassingen. De trektocht doorkruist de gemeenten
Durbuy, Erezee, Houffalize, Hotton, La Roche-enArdenne, Manhay en Rendeux. De route is bewegwijzerd en kan gedownload worden op gps en smartphone. Rand’Ourth wordt op eigen houtje gelopen,
bagagetransport is mogelijk. Na het reserveren
ontvangt de wandelaar een gedetailleerde trekkerskaart van het gekozen traject.
Maison du tourisme van Ourthe & Aisne

www.marando.be - rando@ourthe-et-aisne.be
+32 (0)86/21 35 00

Maison du tourisme van de Semois tussen Ardennen en Gaume
www.semois-tourisme.be - info@semois-tourisme.be
+32 (0)61/31 12 29

Actief in de Ardennen
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Tour Operators gespecialiseerd in trektochten
Voeten op de Grond, Avontuur in het Hart
Trek Aventure, specialist in wandelvakanties, laat wandelaars de Ardennen ontdekken met het programma
"Ardenne Randonnée". Wandel door prachtige valleien van deze streek met een gids of individueel met trekkerskaart en topogids. Volgens de gekozen formule, neemt u alleen een lichte rugzak mee op pad, de bagage
wordt telkens nagebracht. ’s Avonds wordt u hartelijk verwelkomd in een charmante gite of comfortabel hotel.
Trek Aventure

www.trekaventure.com - info@trekaventure.com
+32 (0)61/24 04 10

Reizen en wandelen op eigen tempo
Organisatie van themaverblijven en trekvakanties te voet, met MTB, fiets, auto of nordic walking. Tour operator
incoming en outgoing. 2 of 7 dagen rondtrekken op eigen houtje of met begeleider. Mountainbiken of nordic
walken met een gediplomeerde gids. Partner van La Maison de la Randonnée - GTA Belgique asbl, gespecialiseerd in het ontwikkelen en bewegwijzeren van trektochten in de Ardennen en de Gaume. Uitgave van wandelgidsen en roadbooks GTA zoals LaTransardennaise, la Transgaumaise, Escapardenne, la Transfamenne…
Europ’Aventure® - Ardenne Rando Trek®

www.europaventure.be - contact@europaventure.be
+32 (0)61/68 86 11

Verblijf à la carte, te voet of met de fiets door de streek van Ourthe & Aisne
Het Maison du tourisme organiseert uw dag- of trektocht en regelt uw verblijf.
Maison du tourisme van Ourthe & Aisne
www.marando.be

Te v o e t v a n g e z i n s w a n d e l i n g t o t m e e r d a a g s e t r e k t o c h t
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MEE MET DE GIDS
"Men leert meer in het bos dan uit een boek" zei Bernardus van
Clairvaux. Plezier scheppen in het observeren en het luisteren.
Prachtige initiatieven waarbij men in groep unieke momenten beleeft buiten de bewegwijzerde paden. De begeleiders zijn ervaren
gidsen die boeiend vertellen over de natuur, de architectuur en de
geschiedenis van de streek.
www.luxemburg-toerisme.be

Ervaren en gedreven gidsen op gebied van de natuur, streek, architectuur of geschiedenis, geven een absolute meerwaarde aan uw
wandeling. Informeer u bij de Maisons du tourisme (p.35), zij kunnen een gepaste gids of begeleider voor u vinden.

WANDELEN EN PROEVEN
Themawandelingen van ongeveer 5 km, telkens begeleid door een
gids die de streek door en door kent. Na de wandeling is er een proeverij van streekproducten. Op voorhand reserveren is noodzakelijk.
• Les Randonailles GTA®
In juli en augustus, een dertigtal begeleide wandelingen in de Ardennen en de Famenne.
La Maison de la Randonnée GTA Belgique

www.randonailles.be - contact@randonailles.be
+32 (0)61/68 86 11

• Les randonnailles en Gaume
Elke woensdag van half juli tot half augustus.
Maison du tourisme van de Gaume

www.soleildegaume.be - mtg@soleildegaume.be
www.lorraine-gaumaise.com
+32 (0)63/57 89 04

GEZINSWANDELINGEN
In de streek van Ourthe & Aisne zijn 12 wandelingen uitgestippeld
tijdens de welke heel het gezin kan genieten van een rijke natuur.
De wandelingen zijn beschreven op de website www.ourthe-etaisne.be en in een wandelboekje dat verkrijgbaar is bij het Maison
du tourisme. In de volgende twee parken kunnen jong en oud van
dichtbij kennismaken met het leven in het bos en de rivier :
www.parcchlorophylle.com - www.lovive.be

Culinaire wandelingen
Wilt u een streek echt leren kennen, zowel de natuur als de typische
dorpjes, hun bewoners en de lokale specialiteiten ? Dan is een "balade gourmande" een ideaal compromis. Er wordt gewandeld over
een afstand van 8 tot 10 km. Op verschillende plaatsen kunnen de
deelnemers proeven van streekspecialiteiten en muziek zorgt voor
de nodige animatie en sfeer. Sommige van deze wandelingen zijn
uitgegroeid tot echte gastronomische evenementen, waarbij aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert worden voorgeschoteld
volgens de regels van de kunst.
www.luxemburg-toerisme.be
Actief in de Ardennen

Didactisch "honing"parcours
In de loop van een aangename wandeling van ongeveer tien kilometer, vindt u diverse didactische en ludieke standen alsook de school
van de bijenstal, de boomgaard, bebloemde weide van honingdauw
of de honingfabriek “Balon” te Châtillon… Het doel is het bewustzijn
van al onze geliefde bijen te beschermen. De didactische panelen zijn
zowel in het Frans als in het Nederlands. Vertrekpunt van de wandeling : de sport -en cultureel centrum van Saint-Léger.
Maison du tourisme van de Gaume

www.soleildegaume.be - mtg@soleildegaume.be
+32 (0)63/57 89 04
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VOOR “WEEKENDWANDELAARS”
Heel het jaar door worden er wandelingen georganiseerd van 5, 10, 15 en 20 km, bewegwijzerd en
zonder begeleiding. De twee belangrijkste organisatoren, de ADEPS en de FFBMP, publiceren hun
jaaragenda op hun website :
de ADEPS wandelingen

www.adeps.be (Les Points Verts)

la Fédération Francophone Belge
des Marches Populaires
www.ffbmp.be

TOEGANKELIJKE NATUUR
Het toegankelijk maken van wandelingen, trektochten en zelfs loopparcoursen
voor mensen met een handicap, dat is wat de volgende verenigingen voorstellen :
Handi-Rando

www.handi-rando.com - bernard@handi-rando.com
+32 (0)81/21 11 45

Joëlettes sans Frontières asbl

www.balade-handicap.com - jsf.marloie@gmail.com
rue Mionvaux 33 - B-6900 Marloie

Natagora - Projet "Nature pour tous"

www.naturepourtous.be - eric.dubois@natagora.be
+32 (0)4/250 95 98

Te v o e t v a n g e z i n s w a n d e l i n g t o t m e e r d a a g s e t r e k t o c h t
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GROTE WANDELEVENEMENTEN
Wandelvierdaagse MESA (Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié)
De herdenkingsmars, gecreëerd in 1967 door de "Chasseurs Ardennais", was oorspronkelijk een militaire oefenmars. Nadien mochten ook
gewone burgers hieraan deelnemen. Deze wandelvierdaagse vindt elk jaar plaats eind juni. Elke dag is er de keuze uit twee wandeltochten :
de MESA (32 km) en de mini-MESA (16 km).
srt.mesa@marche-mesa.com - www.marche-mesa.com
+32 (0)84/24 60 17

Enkele dagen "La Transsemoisienne"
"La Transsemoisienne" is een route van 184 km. Elk jaar, midden augustus, biedt deze tocht de gelegenheid om de prachtige vallei van de Semois
te ontdekken, op eigen tempo. Op reservatie (zie p. 5).
mathieu@transsemoisienne.be
+32 (0)475/32 40 10

Actief in de Ardennen
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ROUTE 1
> NEUFCHÂTEAU

CHÂTEAU
CHÂTEAU DU
DU
PONT D’OYE
D’OYE
PONT

> MARTELANGE

HABAY-LA-NEUVE

> ARLON
> ETALLE

Wandeling in Pont d’Oye
• Vertrekpunt : place Nothomb, Habay-la-Neuve
• Lengte : 7 km
• Duur : 1u50 voor een sportieve wandelaar
• Moeilijkheidsgraad : gemakkelijk
• Bewegwijzering : rood vierkant
Ontdek tijdens deze wandeling de historische site van het kasteel van Pont d’Oye met de overblijfselen van de ijzersmelterijen uit de 16e
eeuw en de vijvers die van deze plaats een prestigieuze site hebben gemaakt. De wandeling gaat door het woud van Anlier, het grootste
bosmassief van België (+ 8000 ha). Onderweg passeert u drassige weilanden die grenzen aan La Rulles, een riviertje dat ook haar naam gaf
aan het bier uit de streek. Let in het dorp even op de traditionele bouwstijl van de huizen. Misschien ontmoet u tijdens het wandelen de geest
van de Markiezin van Pont d’Oye, die u haar verhaal zal vertellen. Geniet tijdens deze tijdloze wandeling van de prachtige landschappen met
kastelen, vijvers en bossen. Opmerking : Het "Circuit des Légendes", een initiatief van het natuurpark "Haute-Sûre - Forêt d’Anlier", komt
voorbij het kasteel van Pont d’Oye waar de legende van Markies Louise de Lambertye wordt aangehaald. Didactische borden langs de route,
geven uitleg over het industriële verleden van de vallei van de Rulles en brengen het verhaal over de Markiezin van Pont d’Oye.
Niet te missen !
• De artisanale brouwerij van La Rulles
• Het kasteel van Pont d’Oye
• De Gallo-Romeinse villa van Mageroy
• Jean le Chocolatier
• La Maison de la Pêche

www.larulles.be
www.chateaudupontdoye.be
www.mageroy.be
www.jeanlechocolatier.com
www.mplux.be
Maison du tourisme van het Woud van Anlier
www.foret-anlier-tourisme.be

Te v o e t v a n g e z i n s w a n d e l i n g t o t m e e r d a a g s e t r e k t o c h t
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ROUTE 2

WELLIN

TIENNES DES
MALADES
TRIOT MASBOR
CITÉ DU CENT
CINQUANTIÈME

HALMA

BOIS D’AU MONT

GAUMONT FOSSE
AL CHARMOUYE
QUARTIER AU DORÉ

TIENNE DE CHASSEPIERRE

Wandeling "Wéry" in Wellin
• Vertrekpunt : in het centrum van Wellin
• Lengte : 15,4 km (variante van 11 km mogelijk)
• Duur : min. 2u. voor een sportieve wandelaar
• Moeilijkheidsgraad : gemiddeld
• Bewegwijzering : blauw kruis
De Lesse en haar vele zijrivieren hebben in de loop der tijd valleien
uitgegraven die een paradijs vormen voor wandelaars. Tussen Ardennen, Famenne en Calestienne, betovert het parcours door de pracht
en de diversiteit van de landschappen. De wandeling, vertrekt in het
centrum van Wellin en loopt door loofbossen waarin nog veel wilde
dieren zich thuisvoelen. De banken nodigen uit om even halt te houden
om te genieten van de mooie uitzichtpunten. Eén ervan vindt u op de
Belvedère van Wellin, van waar u een grandioos uitzicht hebt over de
vallei van de Lesse en de omliggende bossen. Aan de Passerelle Maria
bevindt zich een rustige plek om te picknicken met familie of vrienden.
Niet te missen !
- De Belvédère van Wellin, met uitzicht over de vallei van de Lesse.
- Sohier, één van de mooiste dorpen van Wallonië, met een harmonieuze, traditionele bebouwing en mooie bebloemde gevels en
tuinen.
Maison du tourisme van de Haute-Lesse

www.haute-lesse.be

Actief in de Ardennen
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MTB

DE PADEN OP, DE BOSSEN IN
Belgisch Luxemburg is wereldwijd bekend als fantastisch mountainbikegebied, mede
dankzij de internationale evenementen die jaarlijks worden georganiseerd in Houffalize. De
streek biedt gratis en spontaan prachtige landschappen voor heerlijke tochten.

Een gevarieerd aanbod
Het aanbod aan bewegwijzerde routes is zo groot, dat er voor elk wat wils is. Alleen of in familieverband,
in groep of met een club, als amateur of kampioen, kom bij ons de kracht van uw kuiten of uw longencapaciteit testen. Profiteer van de georganiseerde toertochten, of rijd in totale vrijheid uw eigen parcours dankzij
de vele bewegwijzerde routes en beschikbare mountainbikekaarten.
Doorheen de 4 seizoenen
De beste periode om te mountainbiken blijft natuurlijk de zomer, waarin zonder beperking heerlijk gefietst kan
worden. Maar dat betekent niet dat u de andere seizoenen moet vergeten! De lente, omdat hij synoniem staat voor
een explosie van groen en voor aangename temperaturen. Het aanbod van georganiseerde tochten is enorm! De
herfst, behalve op de dagen voorbehouden aan de jacht, biedt mooie, rossige herfsttinten van gekleurde bladeren die
naar beneden dwarrelen. Het is niet nodig de winter te vermijden. Rijden is vaak mogelijk en sneeuw geeft een beetje
pit aan het sturen. Maar kleed u goed aan en vermijd kou te vatten op het einde van de tocht. Samengevat: mountainbiken
in Belgisch Luxemburg kan in elk seizoen en bij ieder weertype !

Georganiseerde toertochten
Jaarlijks worden er in Belgisch Luxemburg honderden MTB-toertochten georganiseerd. De tochten zijn voor iedereen en elk niveau.
Van gezinsuitje tot sportieve toertocht, van wedstrijdonderdeel tot
eenvoudigweg onderdeel van een lokaal dorpsfeest. Weer anderen
zijn grote klassiekers geworden, onmisbare afspraken…
De complete kalender is te vinden op www.luxemburg-toerisme.be
in de rubriek "Agenda - MTB".

MTB, de paden op, de bossen in
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Wedstrijden en Challenges voor iedereen
Een aantal organisatoren zijn op het goede idee gekomen om zich te groeperen voor de
organisatie van een wedstrijd die meerdere toertochten omvat. Dit is onder meer het
geval voor :
• RENARD VTT
RENARD is de afkorting van "Randonnées EN ARDenne". Deze recreatieve
toertochten zijn voor iedereen toegankelijk. Het doel van RENARD VTT is
het organiseren van kwalitatieve evenementen, voorbereid door MTB-ers
die hun sport willen promoten. Er is grote zorg voor het onthaal, de circuits, de bevoorradingen, de bewegwijzering, de infrastructuur, de promotie van het evenement en de veiligheid.
facebook : RENARD VTT

• Challenge VTT Stany-Smol Trek
Het principe van de "Challenge VTT Stany-Smol-Trek" is
eenvoudig. Iedere toertocht wordt bijgehouden op een
kaart, ongeacht het aantal kilometer dat u heeft gedaan.
Na afloop van de laatste afspraak wordt er via een
loterij onder de deelnemers die minstens 15 tochten
hebben meegedaan, een mountainbike verloot.
www.stany-smol.be

Actief in de Ardennen
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Onze toppers !
MTB Downhill (het hele jaar door op reservering)
Eerst met de pendelbus naar de hoogste toppen van de streek en dan in één spannende rush naar beneden. 14 kilometer van
adrenaline en stuurmanskunst, om terug aan te komen bij Oasis, onze « fun-haven » in La Roche-en-Ardenne.
www.ardenne-aventures.be

Het Bike Festival in Houffalize, het Mekka van de Belgische MTB (eind april, begin mei)
Al twee decennia lang is Houffalize een internationale hoofdlocatie voor MTB-ers, en organiseert de stad haar eigen MTB festival
waarin meerdere disciplines van de sport zijn opgenomen : Olympische crosscountry, downhill, four cross, enduro, trial, freestyle… Dit
rijke en veelzijdige programma in de hoofdstad van de MTB-wereld trekt jaarlijks een massa aan wedstrijdrijders en een groot publiek.
www.houffalize-mtb.be

De Grand Raid Godefroy en de Nissan Downhill Cup van Bouillon (in september)
De meest legendarische MTB-wedstrijd van België: 25, 40, 70, 90, 130 en 160 km met 3500 m positief hoogteverschil. Maar ook een nachtelijke tocht, een tijdrit, de Nissan Downhill Cup, gratis activiteiten voor kinderen en families, en dit alles in een prachtig kader aan de voet van
het kasteel van Bouillon en langs de oever van de Semois: dat is de Grand Raid Godefroy !
www.nissan-downhillcup.be

MTB, de paden op, de bossen in
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Mountainbiken op eigen tempo
Grote permanente trajecten voor kilometervreters
De "Transardennaise®" ofwel de grote doortocht van de Ardennen. Deze niet aangeduide tocht van 170 km in rechte lijn (3.000 m
positief hoogteverschil) leidt u van La Roche naar Bouillon, doorheen de valleien van de Ourthe, de Laval, de Masblette, de Lesse
en de Our vooraleer de vallei van de Semois te bereiken. Maar ook : "De Transgaumaise" (MTB: 140 km), en "Het pad van de Valleien van de Ourthe en de Laval" (MTB: 105 km).
www.gta.be (zie pagina’s over wandelen)

Fietsverhuurders & Fietsenmakers
De lijst van adressen waar u fietsen kunt huren en van fietsenmakers in Belgisch Luxemburg is beschikbaar op
www.luxemburg-toerisme.be. De fietsenmaker is de meest geschikte persoon om u raad te geven in uw keuze van
een tweewieler, de accessoires en de uitrusting, en ook bij uw voorbereiding en reparaties.
Verblijven voor wielerliefhebbers
Ieder zijn sport! Is MTB uw passie, dan kunt u op onze website enkele goede ideeën vinden voor een verblijf, en speciale aanbiedingen voor mountainbikers! www.luxemburg-toerisme.be en www.marando.be. Sommige verbljfsmogelijkheden stellen formules voor waar de MTB-er koning is, met fietsverhuur en bewegwijzerde routes ter
plaatse of in de buurt. Anderen bieden de mogelijkheid om uw fiets veilig te stallen en schoon te spuiten na een
dag in de modder !

Actief in de Ardennen
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ROUTE 3

HOUFFALIZE
CETTURU

TAVIGNY

BOEUR

Houffalize, het paradijs voor mountainbikers !
• Vertrekpunt : SI - place de Janvier, 45 à Houffalize
• Afstand : 36 km
• Niveau : 2/5
• Duur : een halve dag tot een dag
• Hoogteverschil : 665 m
• MTB-kaart: Route n°4
Deze MTB-route biedt een grote variëteit aan landschappen.
Deze MTB-route biedt een grote variëteit aan landschappen. De verscheidenheid aan reliëf, het grote aantal paden door het bos, langs weilanden, onderin de vallei langs een beekje, of gebruik makend van de RAVeL, maken de route zeer gevarieerd zonder te technisch te zijn.
Houffalize is beroemd geworden door de World Cup mountainbike, waar het zijn titel als Belgische hoofdstad van deze discipline aan te
danken heeft. Een wereldbeker is niet voorzien voor 2014, maar de overvloed aan evenementen in de loop van het jaar toont dat men de
MTB hier hoog in het vaandel draagt. Te weten : de "Houffalize Open Tour", de "Happy Bike Day", de "Roc d’Ardenne", de "Houffa Marathon"
en in het nabij gelegen dorpje Achouffe, ook nog de "Chouffe Marathon". Het Belgische Mekka van het mountainbiken doet er alles aan om
MTB-ers in de beste omstandigheden te ontvangen. Een voorbeeld ? Bij alle routes staan er om de 300m noodaanduidingen, zodat u in geval
van nood of problemen gemakkelijk lokaliseren bent. Houffalize biedt 6 routes van 18 tot 36 km. Voor de liefhebbers van technische routes,
is route n°6, met een lengte van 21km de meest geschikte route. Het wereldbekertraject is onlangs bewegwijzerd (zwarte aanduidingen) maar
is nog niet beschikbaar op kaart.
Niet te missen !
Houffalize : met zijn recreatief, ludiek en pedagogisch centrum "Houtopia", is het "de kinderstad" geworden. Voor wie van water houdt is er
"Aqual’O", met een groot recreatief bad, uitgerust met glijbaan, jets, bubbelbaden, en een verwarmd bad voor de kleintjes.
De regio van de boven-Ourthe : ze stroomt tussen Houffalize en La Roche-en-Ardenne en biedt de meest pittoreske trajecten van de rivier.
Dertig kilometer van pure schoonheid met prachtige natuurgebieden, waaronder de zonder twijfel meest bekende site van de "Hérou".
Royal Syndicat d’initiative van Houffalize
www.houffalize.be
+32(0)61/28 81 16
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ROUTE 4
Bouillon en de Grand Raid Godefroy
• Vertrekpunt : Maison du tourisme, quai des Saulx, 12 in Bouillon
• Afstand : 40 km (variant van 25 km)
• Niveau : 2/5
• Duur : een halve dag tot een hele dag
• Hoogteverschil : 1477 m
• MTB-kaart: route n°2
Betoverende plekjes !
Dit circuit biedt gevarieerde landschappen door de prachtige bossen van gemengde loof- en naaldbomen, doorkruist door de Semois en onderbroken door een prachtig uitzicht. Bouillon is ongetwijfeld een onmisbare halte voor MTB-liefhebbers. Elk jaar vindt in september de Grand Raid Godefroy
plaats (zie p. 14). Een mythische mountainbikewedstrijd in België: 25, 40, 70, 90, 130 en tot 160
km met 3500 m positief hoogteverschil. Maar ook een nachttocht, een tijdrit, de Nissan Downhill
Cup,… Talrijke MTB-routes zijn bewegwijzerd in de regio. Het gaat hier om de hele regio van Bouillon,
Corbion, Dohan, Poupehan, Rochehaut en Botassart. De uitgestrekte bossen met eiken en beuken
zijn talrijk aanwezig, met daartussen een zestigtal spectaculaire uitzichten zoals de Belvédère, de
bekende site van het "Graf van de Reus" of het zicht op Frahan in Rochehaut.

N89

N866

N828

MOULIN HIDEUX
N816

N865

LONGS CHAMPS

N.-D. DE
WALCOURT

DOHAN

BOUILLON

N865
N828

CHARLIER

GERMAUCHAMPS
HAIE À BICHES

BEAUBRU

N816

LAFORET

N83
N89

MONUMENT DUBOIS

Niet te missen !
Bouillon: is ook bekend om zijn versterkt kasteel, een wonderbaarlijk stukje bewaard gebleven middeleeuwse militaire kunst op een hoogte
waar de Semois omheen stroomt. Ook het Hertogelijk museum, het wildpark, de Archeoscoop, het kleine treintje, de afvaarten in de kajak, ...
zijn de moeite van een bezoek aan dit kleine stukje paradijs.
Tussen de Lesse en de Semois ligt Paliseul op een door diepe valleien ingesneden plateau. Bertrix is de toegangspoort tot de vallei van de
Semois, met de pittoreske dorpjes als Cugnon, Mortehan en Auby. Met een bezoek aan de mijn "In het hart van de Leisteen" gaat u even terug
in de tijd, waar u een beeld krijgt van de zware werkomstandigheden van de mijnwerkers van vroeger.
Maison du tourisme van Bouillon
www.bouillon-tourisme.be
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OP DE FIETS !

TOERFIETS, RACEFIETS OF E-BIKE
Luik-Bastenaken-Luik, Vélomédiane,…
Luik-Bastenaken-Luik en de Vélomédiane,… : grote wielerevenementen die Belgisch
Luxemburg jaarlijks als omgeving kiezen.

La Doyenne van de klassiekers
Luik-Bastenaken-Luik wordt niet voor niets "la Doyenne" (de oudste) genoemd. Ze is inderdaad
de oudste van alle wielerwedstrijden die nog worden gereden. Het geaccidenteerde parcours
van 260 km maakt van deze klassieker één van de zwaarste en meest prestigieuze wedstrijden.
Jaarlijks volgen duizenden toeschouwers en miljoenen televisiekijkers deze koers, die hen de
mooiste facetten van het Ardense reliëf en van Belgisch Luxemburg toont.
De Challenge van Luik-Bastenaken-Luik
Voor de wielertoeristen is het mogelijk om het mythische parcours van la Doyenne te rijden op de dag
vóór de wedstrijd.
http://sport.be.msn.com/lblcyclo

De Vélomédiane
Voor haar 25e editie in 2013 heeft de "Vélomédiane C. Criquielion" in totaal 60.000 deelnemers onthaald. Een
mooi bewijs van de kwaliteit van de organisatie en haar schoonheid, die rijmt met de moeilijkheid van het parcours. Ze laat de harten van vele wielerliefhebbers sneller slaan.
www.velomediane.com
+32(0)84/41 14 66

De Chouffe Classic
Niet minder dan 5000 deelnemers in 2013, over 3 afstanden (74, 106 en 164 km) in de streek van La Roche, Vielsalm
en Houffalize.
www.sport.be/cyclingtour/lachouffeclassic

De organisaties en uitjes van de clubs van de provincie
De wielerclubs van de provincie Luxemburg, leden van de "Fédération Francophone Belge de Cyclotourisme" organiseren jaarlijks een vijftigtal evenementen, waarvan een dertigtal cyclo-toertochten en een twintigtal MTB-toertochten (deze gaan vaak gepaard met wandeltochten).
Op dit moment tellen we 27 Luxemburgse FFBC-clubs waarvan 18 wielerclubs en de helft MTB georiënteerd. In totaal zijn er ongeveer 870
leden. Het merendeel van deze clubs organiseert regelmatig uitstapjes waarbij het mogelijk is om deel te nemen indien u het gevraagde
niveau hebt en u aanmeldt.
Fédération provinciale

www.fcwb.be - fernand.yasse@marche.be

René Godfrind, rue du Moulin, 8 - 6640 Vaux-sur-Sûre - +32(0)61/25 54 76

Op de fiets, toerfiets, racefiets of e-bike
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DE GROENE WEGEN VAN BELGISCH LUXEMBURG
De RAVeL
RAVeLs zijn in heel Wallonië bekend, en zijn een ideale manier om het regionale erfgoed te ontdekken. Dankzij het "langzame" verkeer op de
wegen, zoals wandelaars, fietsers, ruiters en mensen met een lichamelijke beperking, zijn de paden veilig in gebruik. De routes zijn speciaal
aangepast voor een goede toegankelijkheid: weinig hoogteverschil, goede staat van de wegen, en (bijna) volledige onafhankelijkheid van de
netwerken voor gemotoriseerd verkeer. In Belgisch Luxemburg zijn veel van deze routes ingericht door de overheidsdiensten van Wallonië.
De RAVeLs zijn dus een prachtig initiatief die, sinds 1995, uitnodigen tot "groen toerisme". Een leuk avontuur voor het gezin, met vrienden of
alleen, voor een dosis frisse lucht in een mooie omgeving. Vandaag de dag telt het RAVeL-netwerk meer dan duizend kilometer aan aangelegde wegen, waarvan iets meer dan 80 gelegen zijn in de provincie Luxemburg. Ze worden voor een groot deel onderhouden door de vzw
"Chemin du Rail".
www.ravel.wallonie.be

Chemins du Rail
De vzw "Chemain du Rail" zag het licht in 1996. België heeft lange tijd mogen profiteren van een zeer dicht spoorwegnet, maar beetje bij
beetje begon dit te verdwijnen. Het idee om het bestaand netwerk nuttig te gebruiken werd geboren, en daarmee de vzw "Chemin du Rail".
Het hoofddoel was om de oude treinbanen om te bouwen tot groene wegen, en om het erfgoed van de spoorweglijnen te behouden. Door
de jaren heen is de vzw geëvolueerd en organiseert vandaag de dag diverse activiteiten: wandelingen, tochten, documentatiecentra…
www.cheminsdurail.be

Enkele groene wegen :
• RAVeL Bastogne - Bourcy - Gouvy (L163) 30,75 km
• RAVeL Bastogne - Bourcy - Houffalize (L613) 27,5 km
• RAVeL Bastogne - Wiltz (L164) 18,82 km
• RAVeL Marche-en-Famenne - Bomal 32 km
• PICVert Erezée - Hotton 9,3 km
• RAVeL Redu - Daverdisse (L518) 5 km
• PICVert Daverdisse - Porcheresse 7,8 km
• RAVeL Sainte-Cécile - Muno (L165a) 7,8 km
• Pré-RAVeL Bertrix - Herbeumont - Sainte-Cécile 9 km
• RAVeL Ethe - Virton - Ruette - Ethe 10 km
• RAVeL Lamorteau - Rouvroy 1,9 km
• RAVeL Ethe - Croix-Rouge (L155) 8,5 km
• RAVeL Saint-Léger - Châtillon (L615) 4,1 km
Deze lijst is niet volledig, het netwerk evolueert voortdurend.
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De Famenne per Fiets
Op touw gezet in juni 2012, is "De Famenne per Fiets" een netwerk van 350 kilometer van groene fietsbare wegen, uitgezet in zes gemeentes
van de Famenne: Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort et Somme-Leuze. De voordelen? Ten eerste is het netwerk bewegwijzerd door middel van knooppunten. En ten tweede kunnen wielertoeristen met het concept "Welkom in de Famenne" voordelig logeren bij
fietsvriendelijke accommodaties.
Het knooppuntensysteem
Voor de bewegwijzering van de routes gebruikt "de Famenne per fiets" het systeem van de "kooppunten", goed bekend bij onze Nederlandstalige buren en overgenomen in Limburg en de Oostkantons.
Dankzij deze knooppunten is het gemakkelijk om een route samen te stellen door de nummers van de
punten te onthouden waar u langs wenst te rijden. Naast bordjes langs de weg kunnen we rekenen op
een virtuele bewegwijzering dankzij de organisatie Géolives. Te vinden op de website www.famennea-velo.be, te downloaden op uw smartphone dankzij de applicatie "SityTour" of ook op uw GPS. Het
netwerk wordt zo nog toegankelijker en helpt om u nog makkelijker te oriënteren op de paden.
Het concept "Fiets Welkom"
Om het product "de Famenne per fiets" compleet te maken, hebben de ontwerpers een samenwerking opgezet met de toeristische actoren van de regio, de verblijfsaccommodaties en de horecasector die graag meewerken om het de wielertoerist zo gemakkelijk mogelijk te maken: een beveiligde
stalruimte voor fietsen, reparatiemateriaal en eerste hulp ter beschikking, voorziening van drinkwater, of andere diensten zoals lunchpakketten, fietsverhuur ter plaatse…
Pays de Famenne ASBL

www.famenne-a-velo.be - info@famenne-a-velo.be

rue Saint Laurent, 14 - B-6900 Marche-en-Famenne - +32 (0)84/22 25 83

Maison du tourisme van Ourthe & Aisne
www.marando.be

HET CYRUSE NETWERK
Het Cyruse netwerk voor wielertoeristen in de vallei van de Rulles en de Semois, is een verzameling van fietsroutes over "langzame wegen",
gelegen in de gemeenten Habay, Tintigny en Etalle. Ze zijn bewegwijzerd in het terrein volgens het "knooppunten-systeem". Voor het SNCB
station van Marbehan staat een informatiebord.
Maison du tourisme van het Woud van Anlier
www.foret-anlier-tourisme.be

Rando-Velo, meer dan 2000 kilometer aan bewegwijzerde routes
Net als de Grote Routepaden (GR) bestaan er ook de lange afstandspaden voor toerfietsers (de RV, Rando-Velo). Vier van de tien RV’s komen
door onze provincie, maar het zijn vooral de RV6 (Lille – Wiltz, 362 km) en RV7 (L’Ardennaise: Bouillon – Visé, 211 km) die ons mooie landschap volledig doorkruisen. Let op: de paden zijn voor toerfietsers geschikt, maar niet altijd voor racefietsers vanwege het gebruikte wegmateriaal. De routes zijn bewegwijzerd met geel-blauw.
www.randovelo.org

Op de fiets, toerfiets, racefiets of e-bike
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En waarom geen elektrische fiets ?
Zin in een heerlijk ontspannen tochtje op de fiets in de Ardennen? Kies dan voor een
elektrische fiets! In Belgisch Luxemburg is het mogelijk deze fietsen te huren bij :
Toeristische Dienst van Léglise
www.communeleglise.be
+32 (0)63/57 23 52

Toeristische Dienst van Marbehan
www.marbehan-tourisme.be
+32 (0)478/65 77 38

Maison du Parc Naturel van de Attertvallei
www.aupaysdelattert.be
+32 (0)63/22 78 55

Ardenne EC Bike

www.europaventure.be
+32 (0)61/68 86 11

Maison du tourisme van Marche & Nassogne
www.tourisme-marche-nassogne.be
+32 (0)84/34 53 27

LPM Adventure Parc (Durbuy)
www.lpm.be/adventureparc
+32(0)86/21 16 08

Quartier Latin (Marche-en-Famenne)
www.quartier-latin.be
+32(0)84/32 17 13

Verhuur van vespa’s en scooters
Hôtel Beau Séjour in Nassogne
www.lebeausejour.be
Tél.+32(0)84/21 06 96

Durbuy Adventure in Rome (Durbuy)
www.durbuyadventure.be
Tél.+32(0)86/21 28 15

Durbuy Kayaks in Grandhan
www.durbuykayaks.be

Tél.+32(0)86/43 44 31 -0478/33 91 69

2Drive in Durbuy
www.2drive.eu

Tél.+32(0)86/36 64 01-0477/93 37 77

Le Haras du Sartay in Mirwart
www.sartay.info

Tél.+32(0)476/60 34 51
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ROUTE 5
MORTEHAN
BOUILLON
HERBEUMONT

CHINY

TINTIGNY

FLORENVILLE

VIRTON

AVIOTH

TORGNY

De Transgaumaise ® : een grensoverschrijdende toertocht
• Vertrekpunt : Toeristisch Centrum van de Vallei van Rabais (Virton)
• Afstand : 175 km
• Niveau : gemakkelijk
• Duur : 7 etappes
• Hoogteverschil : 2200 m
• Roadbook
Deze zeer mooie, lusvormige toertocht van 175 km lang omringd Virton, de hoofdstad van de Gaume. Deze regio in het zuiden van België
is gekend door haar minder robuuste klimaat dan dat van de Ardennen. De route laat u Torgny ontdekken, één van de Mooiste Dorpjes van
Wallonië, en na een uitstapje in Frankrijk arriveert ze in Orval, met zijn bekende abdij en trappistenbier, voordat Florenville wordt doorkruist.
Van daar af voegt de route zich bij Herbeumont, Chiny, en zet daarna koers richting Tintigny, via het woud van Epioux, Izel, Jamoigne en Rossignol om uiteindelijk Virton te bereiken. De Transgaumaise kan worden gedaan in 2 tot 5 dagen, naargelang uw fysieke capaciteiten. Ze kan
tevens te voet worden afgelegd over een afstand van 140 km. U volgt dan de geel-witte aanduidingen. De Transgaumaise kan ook worden
gecombineerd met andere routes (de Transardennaise per fiets, de Route des Forêts, de Route van de Sûre...).
Niet te missen !
- Virton : het Gaums museum, het museum in Latour, de vallei van de Rabais,...
- Torgny : één van de Mooiste Dorpen van Wallonië
- De abdij van Orval : www.orval.be
- Florenville : de Onze-Lieve-Vrouwe Hemelvaartskerk, het Regionaal Landschapscentrum, het woud van Epioux,...
- Chassepierre : Internationaal Straattheater Festvial www.chassepierre.be
- Herbeumont : de kasteelruïnes, de RAVeL,...
- Chiny : de Sint Nicolaasbrug, het Verhalenfestival,...
- Tintigny : de brouwerij Millevertus, het Gaume Jazz Festival, de militaire begraafplaatsen van Rossignol,...
Europ’Aventure

www.europaventure.be

+32 (0)61/68 86 11

Maisons du tourisme van de Gaume en van de Semois tussen Ardennen en Gaume
www.soleildegaume.be - www.semois-tourisme.be
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ROUTE 6
NASSOGNE

MASBOURG

MOCHAMPS

MORMONT
FOURNEAU ST-MICHEL
ST-MICHEL

In het hart van het bosmassief van Saint-Hubert
• Vertrekpunt : centrum van Nassogne
• Afstand : 22 km
• Niveau : gemiddeld
• Duur : tussen de 2 en 4 uur
• Roadbook beschikbaar op aanvraag
Het Maison du tourisme van Marche & Nassogne heeft 9 niet-bewegwijzerde routes uitgezet
om deze regio tussen de Ardennen en de Famenne te ontdekken. Wilt u door de charme van
het woud geraakt worden dan is de route, gedoopt als "het Bosmassief", voor u zeer geschikt.
Vanaf het gemeenteplein van Nassogne, en eens dat u de fokkerij van scharrelvarkens bent gepasseerd, neemt de route u mee naar het hart van het Ardense woud via de bochtige weg richting
de Barrière de Champlon. Op de top, na de "col de la gueule du sanglier" (538m), gaat u rechts naar
het kleine gehuchtje Mochamps waar u de uitkijktoren "Tour de Priesse" niet mag missen, met haar
panorama van 360°. Verderop biedt de uitkijkpost van Bilaude uitzicht over een aangelegde vijver
waar vaak wild komt drinken. Op de terugweg naar Nassogne passeert de route langs het "Château
du Bois", en aan de ingang van het dorp gaat ze langs de vijver en de watertoren voordat ze nabij de
Kapittelkerk Saint-Monon komt. Deze naam komt van de monnik die zijn naam ook heeft verleend
aan een brouwerij die onder andere een heerlijk honingbier brouwt.
Niet te missen !
- Biologische fokkerij van varkens van de Ardense weiden, en de biologische slagerij Magerotte.
- Het Château du Bois, waar in 1870 Pierre Napoléon Bonaparte verbleef, de neef van de keizer.
- de uitkijkpost van Priesse en het uitzichtpunt van Bilaude met hun specifieke uitzichten op de grote fauna, het veenmoeras, de vogels.
- De vijver van Les Goffes en de watertoren, gebouwd in 1928 en herschilderd door Serge Nanson met een fresco van waterdieren en
trekvogels.
- De brouwerij Saint-Monon in Ambly : www.saint-monon.be
- De kapittelkerk Saint-Monon, het oude kerkhof en de lindenlaan geplant in 1803, geklasseerde sites door de Commissie van Monumenten en Sites.
Maisons du tourisme van Marche & Nassogne en van Saint-Hubert

www.tourisme-marche-nassogne.be - www.saint-hubert-tourisme.be
Actief in de Ardennen
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ROUTE 7

Motorrijden
in volle Natuur

De motor kent vele voordelen in het gebruik als vervoersmiddel en komt in veel gevallen goed
uit de bus als alternatief van de auto. Welkom in Belgisch Luxemburg, land van de motorrijders…
Hier vindt u, meer dan elders, betoverende landschappen met bossen en rivieren, vlaktes en valleien voor sensationele tochten op uw tweewieler. Alleen, met iemand achterop of met een groep
vrienden.

TROIS-PONTS

VIELSALM

BARAQUE DE FRAITURE

GOUVY

LA ROCHE

HOUFFALIZE

TROISVIERGES

Op weg in het spoor van de oorlog 40-45
• Vertrekpunt : Ontvangstcentrum voor motorrijders "Bâton Rouge" - Vielsalm
• Afstand : 182 km
• Roadbook en GPS
Het Maison du tourisme van Vielsalm en Gouvy biedt een zeer aangename route aan van 190 km over mooie wegen. Ze loopt door dorpen gelegen in
de provincies Luxemburg en Luik, en door het Groothertogdom Luxemburg. Ze passeert onder andere door Vielsalm, Gouvy, Troisvierges, La Roche-enArdenne, en Trois-Ponts… en vlak langs het mooiste circuit van de wereld : Spa-Francorchamps ! Dit gevarieerde en leerzame parcours biedt adembenemende landschappen. Ze loopt langs verfrissende waterlopen zoals de Lienne, gaat door bosrijke zones en biedt de mogelijkheid om de sporen van de
Tweede Wereldoorlog te ontdekken: de Sherman-tanks in Vielsalm, Wibrin, La Roche en Rendeux, de Panzer-tank in Houffalize, en Houwitser-tank bij la
Baraque Fraiture, het museum van de 83e US Infanterie Divisie in Bihain, het Schwere kanon in Cherain… Een gratis brochure is beschikbaar in het Maison
du tourisme en de GPS-downloads (Garmin of TomTom) zijn te vinden op www.benhet.be.
Niet te missen !
- Achouffe: dit dorpje onderaan een kleine vallei herbergt de brouwerij waar la Chouffe gebrouwen wordt.
- La Roche-en-Ardenne: belangrijk centrum voor vakantiegangers (musea, restaurants, wandelingen, avonturensporten, afvaarten per kano,…).
- Vielsalm: het meer van Doyards, het subtropisch zwembad, musea en wandelingen.
- Houffalize: Houtopia, de "wereld van de kinderen", en de ontmoetingsplaats voor MTB-ers.
Ontvangstcentrum voor motorrijders "Bâton Rouge"
www.benhet.be - info@benhet.be

rue de la Grotte, 21 à Vielsalm - + 32(0)80/39 84 01

Maisons du tourisme van Vielsalm & Gouvy en van Houffalize & La Roche
www.vielsalm-gouvy.be - www.coeurdelardenne.be

Motorrijden, in volle natuur
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ROUTE 8
De Streek van Bastogne en Arlon
• Vertrekpunt : place McAuliffe - Bastogne
• Afstand : 157 km
• Roadbook en GPS
Deze toertocht maakt onderdeel uit van een serie van zes circuits (te downloaden op
http://community.tripy.eu), die elk toestaan om steeds twee van deze twaalf toeristische streken van
Belgisch Luxemburg te ontdekken. De ontdekkingsroute van de streek van Bastogne en Arlon vertrekt
in Bastogne, en zet koers naar Lutremange en Villers-la-Bonne-Eau. Ze kronkelt door de vallei van de Sûre
tot aan Martelange en duikt weg in het diepe woud van Anlier om aan te komen in Nobressart, één van de
mooiste dorpen van Wallonië, en vervolgens in Arlon, de hoofdstad van de provincie. De terugtocht naar
Bastogne verloopt via kleine pittoreske weggetjes door prachtige landschappen, specifiek voor motorrijders.

BASTOGNE

Niet te missen !
- Bastogne : beroemd door de «Slag om de Ardennen» en zijn musea die
de oorlogsherinneringen tonen.
- Martelange : een grensoverschrijdende Belgisch-Luxemburgse plaats.
- Arlon : oude Romeinse stad, musea en overblijfselen.
- Het Woud van Anlier : een van de grootste bossen van België, gelegen
tussen de gemeenten Habay, Léglise, Fauvillers en Martelange.
Maisons du tourisme van Bastogne en van Arlon

www.paysdebastogne.be - www.arlon-tourisme.be

MARTELANGE

HABAY

ARLON

ETALLE

ST-LÉGER

MUSSON

Actief in de Ardennen
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de natuur

in galop
Van de Famenne en de Ardennen tot de Gaume en Lotharingen, de provincie telt honderden kilometers ruiterpaden die toelaten Belgisch Luxemburg te verkennen vanuit het zadel. De routes lopen door vier valleien, over paden
langs de rivier en door duizenden hectaren bos, de natuurlijke biotoop van verrassend veel planten en dieren.

Kies een vallei
De Ourthe, de Aisne en de Salm hebben diepe valleien gegraven in het Ardense hoogland. De wilde Ourthe, de mysterieuze Aisne en de
legendarische Salm slingeren zich door valleien vol verrassingen en typische Ardense landschappen. De rivieren de Attert en de Sûre kennen
geen grenzen. Ze stromen door vredige valleien in de streek van Arlon en Bastogne, waar de Franse en de Duitse culturen elkaar kruisen. De
paden tussen bloemenvelden, natuurgebieden en ongekend erfgoed voeren ruiters en paarden van de ene ontdekking naar de andere.
De valleien van de Lesse en de Lhomme weerspiegelen de schoonheid van de bosmassieven waar de rivieren doorstromen. Van Redu tot
Nassogne en van Marche tot Saint-Hubert, dit gebied is een echt paradijs voor groen ruitertoerisme. De valleien van de Semois, de Vierre en
de Vire met hun eindeloze vergezichten behoren tot het mooiste natuurschoon dat ons land te bieden heeft..

De natuur in galop
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Tocht met paardenspan of huifkar *
Een ritje met paardenspan door de Ardennen is een aparte ervaring. Op het ritme van de paarden en met een ervaren menner die de streek kent als zijn broekzak... geniet u van de natuur terwijl de verhalen en anekdotes voor een vrolijke noot
zorgen. Samen gezellig in kar of koets voor een zorgeloze tocht zonder moe te worden !
Dolle pret met ezels *
Op stap met een trouwe viervoeter met grote oren? Er bestaat geen aangenamere reisgezel. Ezels zijn koppig ? Jazeker, maar als hij tijdens de tocht af en toe eens wil stoppen, is dat omdat ezels vriendschap, geduld en aandacht
nodig hebben. En hij is zeker niet zo dom zoals sommigen beweren. Meestal zijn ezels verrassend gewillig en
dragen zij dapper kleine rakkers of bagage op hun rug. De ezel is een ongewone natuurgids die zich nooit twee
keer aan dezelfde steen zal stoten. Als vriend van ieder kind, zorgt hij voor speelse afleiding tijdens het wandelen. Wandelen met een ezel is een onvergetelijke ervaring, buiten de begane paden.
Het paard en gezondheid *
Asinotherapie, hippotherapie, aangepast paardrijden en paarden verzorgen ... zijn bezigheden die heilzaam werken. Paarden, pony’s en ezels maken het gemakkelijk om contact te krijgen met mensen met
fysieke of mentale problemen. Goed opgeleide specialisten begeleiden zowel de patiënt als het dier.
* Een honderdtal adressen voor recreatieve ruiters zijn gerepertorieerd in een gratis gids.
Toeristische federatie Belgisch Luxemburg - Ruitertoerisme
http:// horse.ftlb.be
+32(0)84/22 09 49

Niet te missen !
Wallonie Equestre Event in de Wex in Marche-en-Famenne.
www.wallonie-equestre-event.be
Landbouwbeurs van Libramont : het laatste weekend van juli.
www.foiredelibramont.be
Actief in de Ardennen
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ROUTE 9

Op de rivieren
met kajak of kano

Het is al heerlijk om u te voet, per fiets of met de MTB langs de rivieren van Belgisch Luxemburg te
verplaatsen. Maar het plezier wordt nog groter wanneer u de Ourthe, de Semois of Lesse afvaart in een
kano of kajak. Natuurlijk bent u hiervoor afhankelijk van het waterniveau en debiet van de rivieren.
Informatie over het niveau van het water en de toegankelijkheid van de rivier vindt u op :
http://kayak.environnement.wallonie.be

BOMAL
DURBUY

BARVAUX

GRANDHAN

HOTTON
HAMPTEAU
RENDEUX

LA ROCHE

MABOGE
NISRAMONT
HOUFFALIZE

De Vallei van de Ourthe per kano
• Vertrekpunt : de plaatsnamen op het kaartje
• Afstand : 91,6 km (9 trajecten mogelijk)
• Niveau : gemakkelijk tot gemiddeld
• Duur : halve dag tot een hele dag

TENNEVILLE

De Ourthe is een rivier van 165 km en volledig gelegen in België. Er zijn 9 bevaarbare trajecten, van Nisramont tot Barvaux. Allen prachtig
gelegen, met betoverende meanders, kleine stroomversnellingen, pittoreske dorpjes en picknickplaatsen. Een heerlijke tijdsbesteding van
een halve dag, een hele dag of een meerdaagse trip, met familie, vrienden, met zijn tweeën of zelfs met de hond.
Niet te missen !
- Nadrin: De site van de Hérou in Nadrin
- Hotton: het strand Rénissart, en het klimmassief
- De uitzonderlijke site van Roche-à-Frêne
- Maboge: het strand, de Keltische site van de Cheslé in Bérisménil, het panorama van de Crestelles,...
- La Roche, Barvaux, Durbuy,...
Maisons du tourisme van Ourthe & Aisne en van Houffalize & La Roche
www.ourthe-et-aisne.be - www.coeurdelardenne.be

Op de rivier
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ROUTE 10
Met raft of vlot ?
Een wilde rivier afvaren in een raft, ofwel het « raften », is een prettige activiteit met een
hoog « fun » gehalte en uitvoerbaar in een team. Met meerdere personen in een grote
opblaasbare boot gaat u stroomversnellingen af en kleine stuwdammetjes. Om te kunnen raften moet het minimale debiet van de rivier 12 m³/seconde zijn. Vlotten zijn overal toegestaan
op de Belgisch-Luxemburgse wateren. Kijk op www.luxemburg-toerisme.be om een in buitensport
gespecialiseerde organisatie te vinden die deze activiteit organiseert (zie pagina 34).

FRAHAN

POUPEHAN

LES HAYONS
BOUILLON

DOHAN

CUGNON
MORTEHAN

HERBEUMONT

STE-CÉCILE

LACUISINE
MARTUÉ

Kanovaren en kajakken in de Vallei van de Semois
• Vertrekpunt : de plaatsnamen op het kaartje
• Afstand : 96 km (13 trajecten mogelijk)
• Niveau : gemakkelijk tot gemiddeld
• Duur : halve dag tot een hele dag

CHINY

CHASSEPIERRE

FLORENVILLE

De rivier de Semois ontspringt in Arlon en is 195 km lang, waarvan 20 km gelegen zijn in Frankrijk. Vanaf de Sint-Nikolaasbrug (Chiny) tot aan
de Franse grens mag er het hele jaar door in een kano of kajak gevaren worden over een stuk van ongeveer 96 km. Naast dat u langs of door
pittoreske en traditionele dorpen vaart, glijdt de Semois door het hart van bosrijke natuurparken en onder voor deze regio karakteristieke
bruggen door. De vele campings en verblijfplaatsen langs de rivier zijn een ideale uitgangsbasis om het water op te gaan.
Niet te missen !
- De abdij van Orval www.orval.be
- Het versterkt kasteel van Bouillon, de stad van Godfried (zie p. 17)
- Regionaal Landschapscentrum in Florenville (zie p. 22)
- Afvaart van de Semois in bootjes in Chiny (vooraf reserveren).
Maisons du tourisme van Bouillon en van de Semois tussen Ardennen & Gaume
www.bouillon-tourisme.be - www.semois-tourisme.be

Actief in de Ardennen
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trailrunning
en hardlopen

Met zijn reliëfs, zijn Ardense beboste hoogvlaktes en zijn diepe, door de Ourthe en de Semois uitgesleten valleien, is Belgisch
Luxemburg een ideaal terrein voor hardlopen. Voor de korte afstanden, gemiddeld 5 en 10 km, zijn er de volgende challenges.

Challenges :
De "Allures Libres" van de Gaume
De Atletiekclub Dampicourt organiseert (al sinds 35 jaar in 2014!) de « Challenge des Allures Libres » van de Gaume. Met 42 wedstrijden
per jaar en meer dan 500 deelnemers gemiddeld per wedstrijd, heeft deze challenge als doel om iedereen op eigen niveau het plezier van
hardlopen te kunnen laten ontdekken. De routes lopen door Gaumse dorpen, bossen en over landwegen. Meestal worden er twee afstanden
aangeboden, 5 en 10 km, en 2 halve marathons. Een Jeugd Challenge (1 km) is voorzien voor kinderen onder de 12 jaar.
www.acdampicourt.be/calg.htm

De Challenge Centre Ardenne
De Atletiekclub Bertrix Basse Semois organiseert gemiddeld een vijftiental proeven per jaar over de afstanden van 5 tot 10 km. Tevens worden
er over dezelfde afstanden wandeltochten aangeboden met verschillende vertrektijden. De routes zijn uitgezet in de Ardense bossen of langs
charmante dorpjes en kleine stadjes zoals Carlsbourg, Porcheresse, Bertrix, Neufchâteau, Ochamps, Saint-Médard, Lavacherie, Nollevaux,
Rossart, Auby…
www.acbbs.be/site/al.php

De Challenge Famenne-Ardenne
Een vijftiental wedstrijden van ongeveer 5 tot 10 km worden jaarlijks op touw gezet door de organisatoren van Challenge Famenne Ardenne.
Het merendeel van de proeven laat u zo veel mogelijk hoeken van de Famenne ontdekken, met uitstapjes naar de Ardennen, zoals in La Roche
met de Zatocap, of in het Naamse land zoals in Rochefort.
http://challengefamenneardenne.skynetblogs.be

De Challenge Delhalle - Smederijen van het Woud van Anlier
Deze etappe van de Challenge Delhalle laat u genieten van prachtige landschappen. Ze vertrekt van Habay, over een parcours van 19 km in
de vallei van de vijvers van de Rulles.
www.lesforgesdelaforetdanlier.be

Trailrunning :
Als discipline in volle opkomst, heeft trailrunning in de provincie Luxemburg een ideale omgeving
gevonden, met zijn reliëfs en zijn gevarieerde landschappen. Jaarlijks worden er in onze groene provincie meerdere proeven van dit type georganiseerd :
- la Bouillonnante (Bouillon) : 25 en 50 km. www.la-bouillonnante.org
- le Trail des Trévires (Arlon) : 12, 25 en 55 km. www.treviretrailclub.be
- le Trail de la Grimace (Marche-en-Famenne) : 17, 28, 55 en 80 km. www.trailattitudefamennoise.be
- le Trail de la Cedrogne (Montleban) : 7, 13, 26 en 43 km. www.trc-montleban.be
- le Festival Trail Semois (Herbeumont) : 16, 28 en 55 km. www.festival-trail-semois.be
- le Trail de la Lesse (Daverdisse) : 18, 32 en 50 km. www.traildelalesse.be
- le Trail des Fantômes (La Roche) : 13, 25 en 50 km. www.sport-events.be
- la Provinciale (Mirwart) : 15, 25 en 46 km. www.laprovinciale.be
- le Trail du Barrage (Engreux) : 14 en 28 km. www.sport-events.be
- Le Trévire Night Trail (Virton) : 15 en 30 km. www.treviretrailclub.be
- Le Houffatrail (Houffalize) : 14, 25 en 50 km. www.sport-events.be

Tr a i l r u n n i n g e n h a r d l o p e n
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geocaching

agrogolf, blotevoetenpad,…
Belgisch Luxemburg biedt talrijke recente en originele ontdekkingsactiveiten die steeds populairder worden…

Interactief schattenjagen
Schattenjacht in beeldverhaal
Schattenjagen aan de hand van een stripverhaal, dat stelt Durbuy Adventure voor.
Met de aanwijzingen die u zal vinden in het stadje Durbuy en omgeving, kunt u de schat ontdekken.

www.durbuyadventure.be

Geocachen
Geocachen is "hightech" schattenjagen met behulp van GPS of smartphone. De geocacher gaat op zoek naar “schatten” of “caches”. De coördinaten van de vindplaats worden verkregen door het oplossen van
verborgen enigma’s. Geocachen is een ludieke manier om een stad of
streek te ontdekken. De cache ligt, waterdicht verpakt, goed verstopt
op een ongebruikelijke plek. Opgelet: dit spel werkt verslavend ! Het
Maison du tourisme van het Woud van Anlier heeft in 2013 niet minder dan acht nieuwe wandelingen voor geocachers bedacht, waaronder
één nachtelijke ! De zoektochten zijn zo goed als allemaal te vinden op
www.geocaching.com. Hier vindt u ook de zoektochten die de toeristische
dienst van Durbuy ontwikkelde onder de profielnaam OCDT Durbuy.
Bekijk de video :

www.youtube.com/user/leluxembourgbelge

Agrogolf en het Blotevoetenpad
Agrogolf
Golf op de boerderij of Agrogolf is een sportieve familiale activiteit die wordt gespeeld op de boerenbuiten. Het spel is niet te vergelijken met
het traditionele golfen. Het wordt gespeeld in weilanden tussen rustig grazend vee, met af en toe een nieuwsgierige ezel of een aanhankelijk
paard dat het spel op de voet wil volgen !
Agrogolf Ferme Nanciry

lamettebernadette@hotmail.com
+32 (0)84/31 37 46

La Ferme de la Planche

www.fermedelaplanche.be
+32 (0)80/51 78 62

La Ferme d’A Yaaz

www.balade-en-foret.be
+32 (0)479/30 73 59

Het blotevoetenpad
La Ferme de la Planche biedt hiernaast nog een activiteit aan die uniek is in Wallonië : het
eerste blotevoetenpad. Dit parcours van 2 km, op blote voeten af te leggen, is een echte terugkeer naar de natuur. Het is plezierig om de verschillende sensaties te ontdekken die het lopen
op natuurlijke elementen zoals hout, steen, aarde en organisch materiaal teweegbrengen…
La Ferme de la Planche

www.fermedelaplanche.be
+32 (0)80/51 78 62

Actief in de Ardennen
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AVONTUUR

…en andere sportieve belevenissen

Avontuurlijke sporten (zie pagina 34)
In Belgisch Luxemburg kunnen avontuurlijke sporten (rotsklimmen, abseilen, boomklimmen, death-ride, speleologie …) naar hartelust beoefend worden. Onze groene provincie,
met haar rotsen, valleien, grote hoogteverschillen en bossen, kan beschouwd worden als
een levensgroot sportterrein. Talrijke organisatoren hebben hier elk hun eigen locatie waar
ze sportieve activiteiten organiseren die plezier en veiligheid als prioriteit hebben.
www.luxemburg-toerisme.be

Luchtsporten (zie pagina 34)
De Ardennen, Famenne, Gaume en Lotharingen bekijken in vogelperspectief is een sensationele en unieke ervaring! Ontdek onze groene provincie vanuit de hoogte in een zweefvliegtuig, ULM, helikopter, sportvliegtuig, luchtballon of parapente.
www.luxemburg-toerisme.be

Elk jaar in de maand augustus wordt er in Hotton een luchtballonfeest georganiseerd !
Tijdens het weekend van de Hottolfiades stijgen er een dertigtal luchtballons op vanaf
het eilandje l’Oneux. De mensen aan boord beleven een adembenemende luchtdoop
over de mooie Ardennen !
www.hottolfiades.com

Wintersporten
Met plateaus van meer dan 500 meter hoogte, is de kans groot dat er tijdens de
winter in de Ardennen een mooi sneeuwtapijt ligt, tot plezier van liefhebbers
van het witte goud. Op de Baraque de Fraiture kunt u Alpine skiën en snowboarden op de 1000 m lange piste (beginners : 700 + 350 m). De piste is uitgerust
met 3 skiliften en ze is verlicht tot 19 u. Skis, schoenen en snowboards kunnen ter plaatse gehuurd worden boven aan de piste naast de cafetaria. Op onze
website staan de mogelijkheden om te langlaufen in Anlier, Baraque de Fraiture,
Bertrix, Champlon, Chiny, Gouvy, Martelange, Odeigne, Saint-Hubert, Samrée en
Senonchamps. U vindt er informatie over materiaalverhuur, lengte en hoogte
van de pistes … en in de winter worden de skimogelijkheden dagelijks bijgehouden met vermelding van hoogte en kwaliteit van de sneeuw.
www.luxemburg-toerisme.be
Andere sportieve belevenissen
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Hengelsport
De Ardennen hebben de stevige reputatie een paradijs te zijn voor
hengelaars. Die hebben ze te danken aan de overvloed van zuivere
waters waar riviervissen zo gek op zijn. In de ontdekkingscentra
geraken jong en oud gefascineerd door het boeiende leven in het
water.
La Maison de la Pêche du Luxembourg

www.mplux.be
in Habay

Stages voor groepen en scholen:
RIVEO, ontdekkingscentrum over onze rivierbiotopen
www.riveo.be
in Hotton

Op het domein van Mirwart nabij Saint-Hubert kan men de viskwekerij bezoeken en worden stages voor jonge hengelaars georganiseerd :
Provinciaal domein van Mirwart
www.province.luxembourg.be

De website van La Maison de la Pêche is heel praktisch. Hengelaars kunnen er online een visvergunning aanvragen en men vindt
er een antwoord op alle vragen zoals waar en wanneer er mag
gevist worden, op welke vis en op welke manier ?
www.maisondelapeche.be

De groepsafdeling van de FTLB helpt u bij het organiseren van uitstappen en verblijven voor groepen.
http://group.ftlb.be

Het Convention Bureau Ardenne Meetings & Incentives biedt gratis hulp bij de organisatie van zakelijke events (seminars, vergaderingen, conferenties, incentives ...) in Belgisch Luxemburg.
www.ardenne-meetings.be

WANT (Wallonie Aventure Nature Tourisme), opgericht in 2008, verenigt Waalse professionele organisatoren van sportieve buitenluchtactiviteiten. WANT waarborgt de kwaliteit en de veiligheid van de
aangeboden sporten door ze te onderwerpen aan strenge criteria.
http://aventure.tourismewallonie.be
Actief in de Ardennen
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Avontuurlijke sporten (n : met kajak)

Sport in de Lucht

Durbuy Aventure n
www.durbuyadventure.be
+32 (0)86/21 28 15

Rome (Durbuy)

Durbuy Discovery
www.fermededurbuy.com
+ 32 (0)86/21 44 44

Ardenne Aventures n
www.ardenne-aventures.be
+32 (0)84/41 19 00

Warre (Durbuy)

JT Buitensport & Junior Travels n Steinbach
www.jtbuitensport.nl - www.juniortravels.nl
+32 (0)80/51 10 44 - +32 (0)499/93 01 47

Durbuy

Vielsalm
Avenature n
www.avenature.be
+32 (0)80/68 56 47 - +32 (0)498/46 68 12

La Petite Merveille LPM n
www.lpm.be
+32 (0)86/21 16 08
Club Actif et Bounce sprl
www.clubactif.nl
+32 (0)86/45 63 60

Blier (Erezée)

RHM BuitenSport
www.buitensport.nl
+32 (0)485/22 61 14

Exploraid SA
www.exploraid.com
+32 (0)80/21 59 82

Blier (Erezée)

Bounce Adventure n
www.bounce.be
+ 32 (0)84/36 69 39

Hawk OUtdoor
+32 (0)86/49 00 74

Fanzel

PBO n
www.belgische-ardennen.nl
+32 (0)84/46 78 43

Hampteau

La Roche

Vielsalm

Bure

Les Dendronautes
www.dendronautes.com
+32 (0)474/81 58 82

Mirwart

Ranch Don Diego
www.ranchdondiego.be
+32 (0)86/43 00 04

Harre

Bertrix
Cap Nature n
www.capnature.org
+32 (0)61/27 15 53 - +32 (0)488/28 58 20

B4 Actif & Beffelyhills n
www.b4actif.eu
+32 (0)84/36 87 49

Beffe

Semois Aventure n
www.semois-aventure.be
+32 (0)61/46 40 74

Wild Trails n
www.wildtrails.be
+32 (0)84/36 85 50

Jupille

EXPnature
www.expnature.be
+32 (0)495/86 26 25

Marche

Esprit Aventure
www.espritaventure.be
+32 (0)478/38 31 09

Marche

C&P Buitensport n
www.cpbuitensport.com
+32 (0)61/28 83 14

Houffalize

Moulin Bock - Nature Action n
www.naturaction.com
+32 (0)61/28 86 43

Houffalize

Outdoor Centre n
www.outdoor-centre.be
+32 (0)84/44 41 12

Nadrin

GICAP Sports Events n
www.gicap-sports.be
+32 (0)495/48 08 57

La Roche

X-Cape n
www.x-cape.be
+32 (0)61/53 14 20

Centre national de vol à voile
www.cnvv.be
+32(0)61/61 12 68

Saint-Hubert

Air Loisirs
www.air-loisirs.be
+32(0)497/67 03 67

Saint-Hubert

Air-Beumont
www.air-beumont.be
+32(0)478/22 90 66

Herbeumont

Harre
Ferme de la Montgolfière
www.levisa.be/fermedelamontgolfiere
+32(0)86/45 64 58

Ardennes Club Ecole
camille.bourg@scarlet.be
+32(0)61/41 15 76

Bertrix

Club La Roch’Ailes
www.larochailes.be
+32(0)84/47 73 34

La Roche

Arel-Air Sport aérien
www.arelair .be

Sterpenich (Arlon)

Mortehan

Florenville

Durbuy Kayaks
www.durbuykayaks.be
+32(0)478/33 91 69

Petithan

Camping Les Ochays
www.kanocamping.be
+32(0)61/41 40 61

Kayak Michel / Ardennes Loisirs
www.k-m-g.be
+32(0)86/21 12 37

Barvaux

Les Epinoches
www.kayak-lesepinoches.be
+32(0)61/25 68 78

Bouillon

Semois Kayaks
www.semois-kayaks.be
+32(0)475/24 74 23

Bouillon

Camping Le Val de l’Aisne
www.levaldelaisne.be
+32(0)86/47 00 67
Hotton Evasion
+32(0)84/46 68 51

Blier

Hotton

Pont de Berguème
www.pontbergueme.be
+32(0)84/45 54 43

Tenneville

La Rosière
www.larosiere.be
+32(0)61/31 19 37

Florenville

Le Batifol
www.kayaklebatifol.be
+32(0)476/27 54 75

Brandsport n
www.brandsport.be
+32 (0)84/41 10 84

Kayaks de l’embarcadère
www.passeurs-reunis.be
+32(0)61/31 17 43

Actief in de Ardennen

Saint-Hubert

Kajak

La Roche
One step n
www.onestep.be
+32 (0)84/31 30 43 - +32 (0)498/10 17 43
Mierchamps (La Roche)

Bouillon

Aérodrome
www.sainthubert-airport.com
+32(0)61/61 00 11

Fédération touristique du Luxembourg belge
quai de l’Ourthe, 9 B-6980 La Roche-en-Ardenne
Verantwoordelijke uitgever :
Sabine Vandermeulen, Directeur FTLB
B-6980 La Roche-en-Ardenne D/2014/5046/6

Fotoverantwoording :
FTLB/L.Aprosio, La Lorraine Gaumaise/M.Laurent,
CBAMI/dbcreation, Ardenne All Access/Agence Laetis,
Ferme de la Planche, Maisons du tourisme, Handi-rando,
Chiny MESA, MC Marchal, Chemins du rail, C. Mottet/MT Ourthe & Aisne,
FTLB (P.Willems, G.Bissot, K.Manand, K. Hazard).
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Waarschuwing :
Deze brochure werd verwezenlijkt op basis van gegevens in ons
bezit op 29/11/2013.Deze werden verkregen via telefonische
en schriftelijke enquetes. De FTLB kan niet verantwoordelijk
gesteld worden voor eventuele wijzigingen die haar niet tijdig
meegedeeld werden.
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1 MT van de streek van Ourthe & Aisne
Bij elk Maison du tourisme kunt u terecht voor gedetailleerde
kaarten en topogidsen om te wandelen, fietsen, MTB-en,
motorrijden.... in de streek.

4

5 6

2 MT van de streek van Vielsalm & Gouvy
avenue de la Salm, 50 - B-6690 Vielsalm
+32 (0)80 21 50 52
www.vielsalm-gouvy.be

3 MT van de streek van Marche & Nassogne

1
3

Grand'rue, 16 - B-6940 Barvaux-sur-Ourthe
+32 (0)86 21 35 00
www.ourthe-et-aisne.be

2

place de l'Etang, 15 - B-6900 Marche-en-Famenne
+32 (0)84 34 53 27
www.tourisme-marche-nassogne.be

4 MT van de streek van Houffalize & La Roche
place du Marché, 15-BP37 - B-6980 La Roche-en-Ard.
+32 (0)84 36 77 36
www.coeurdelardenne.be

5 MT van de streek van de Haute-Lesse

7

place de l'Esro, 60 - B-6890 Redu (Libin)
+32 (0)61 65 66 99
www.haute-lesse.be

6 MT van de streek van Saint-Hubert

8
10

rue Saint-Gilles, 12 - B-6870 Saint-Hubert
+32 (0)61 61 30 10
www.saint-hubert-tourisme.be

9
11

7 MT van de streek van Bastogne

12

place McAuliffe, 60 - B-6600 Bastogne
+32 (0)61 21 27 11
www.paysdebastogne.be

8 MT van de streek van Bouillon
quai des Saulx, 12 - B-6830 Bouillon
+32 (0)61 46 52 11
www.bouillon-tourisme.be

9 MT van de streek van het Woud van Anlier
Parc Naturel des 2 Ourthes
Maison du parc, rue de La Roche, 8 B-6660 Houffalize
Tél. : +32(0)61/21 04 00
www.pndo.be

Parc Naturel de la Vallée de l’Attert
voie de la Liberté, 107 B-6717 Attert
tél.+32(0)63/22 78 55
www.aupaysdelattert.be

Parc Naturel Haûte Sûre - Forêt d’Anlier
chemin du Moulin, 2 B-6630 Martelange
tél.+32(0)63/45 74 77
www.parcnaturel.be
Actief in de Ardennen

Moulin Klepper - rue du Moulin, 12 - B-6840 Neufchâteau
+32 (0)61 21 80 05
www.foret-anlier-tourisme.be

10 MT van de streek van de Semois
tussen Ardennen & Gaume

Esplanade du Panorama, 1 - B-6820 Florenville
+32 (0)61 31 12 29
www.semois-tourisme.be

11 MT van de streek van de Gaume
rue des Grasses Oies, 2b - B-6760 Virton
+32 (0)63 57 89 04
www.soleildegaume.be

12 MT van de streek van Arlon
rue des Faubourgs, 2 - B-6700 Arlon
+32 (0)63 21 94 54
www.arlon-tourisme.be
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www.luxemburg-toerisme.be
Toeristische Federatie van Belgisch Luxemburg

quai de l’Ourthe, 9 - B-6980 La Roche-en-Ardenne - +32 (0)84/411 011 - info@ftlb.be

facebook.com/luxembourgbelge

www.luxembourg-tourisme.mobi

youtube.com/user/leluxembourgbelge

