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Hoogvlaktes en panorama’s, diepe valleien waar 
de Ourthe, de Semois en de Lesse zich een weg 
door banen, 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 competitie rijden, op het 
land maar ook op het water en in de lucht.

U vindt hier alle praktische informatie om Belgisch 
Luxemburg actief te ontdekken: te voet, met 
mountainbike, fiets of motor en zelfs te paard.

MET VOLLE 
TEUGEN GENIETEN
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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.( zie p. 7-8 ).

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 14 – SentieR de l’ARdenne 
(215 km / mAlmedy – SedAn)
Het zogenaamde Ardennenpad loopt dwars door de 
Ardennen, van Malmedy tot Sedan (Frankrijk) en loopt 
langs La Roche-en-Ardenne, Saint-Hubert en Bouillon.

> GR 15 – tRonçon noRd 
(197 km / monSchAu – mARtelAnGe)
Parcours over de hoogste delen van de Ardennen. Langs 
de Hoge Venen, het Plateau des Tailles en het plateau 
van Bastogne ontdekt u de ziel van de Ardennen.

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…

Bij de toeristische diensten vindt u talrijke topogidsen, kaarten en roadbooks om u te helpen uw wandel-, 
mountainbike- en fietstocht in onze groene provincie te plannen. U vindt een overzicht op pagina’s 28 & 
29 van deze brochure.
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> GR 16 – SentieR de lA SemoiS 
(202,4 km / ARlon – montheRmé)
Route door de mooie Semoisvallei van Arlon tot 
Monthermé, over Florenville en Bouillon.

> GR 57 – VAllée de l’ouRthe et SentieR du noRd 
(278,9 km / BARchon – GilSdoRf)
Route met vertrek in Barchon langs de Ourthe 
stroomopwaarts tot aan de bron bij Gouvy en vervolgens 
in het Groothertogdom de Sentier du Nord te volgen tot 
Gilsdorf.

> GR 129 SUD – DwaRS DooR BelGië ! 
(254 km / dinAnt – ARlon)
De route loopt achtereenvolgens door de Condroz, de 
Famenne, de Ardennen, de Gaume en Lotharingen.  
Derde deel van een lange, afstandspad van 572 km dat 
Brugge met Arlon verbindt.

> GR 151 - touR du luxemBouRG BelGe 
(240 km in luSVoRm) 
Ontdek de Famenne en de Ardennen, de valleien van de 
Sûre, de Lhomme en de Ourthe.  Met verbindingswegen 
naar de stations van Marloie, Jemelle en Libramont.

> GR 570 – SentieR deS tRoiS fRontièReS 
(116 km in luSVoRm)
Grensoverschrijdend circuit in lusvorm over België, 
Luxemburg en Frankrijk.

> GR 577 - touR de lA fAmenne 
(170 km in luSVoRm + 25 km VeRBindinGen)
Circuit door de regio van de Famenne, de valleien van 
de Lesse en de Lhomme.

GR, niet alleen voor trekkers… 
De vereniging Sentiers de Grande Randonnée denkt ook 
aan wandelaars die zich niet meteen geroepen voelen 
om meerdere dagen te lopen. Voor hen heeft deze 
vzw topogidsen uitgebracht met luswandelingen (RB= 
randonnées en boucle) die iedereen aankan zonder het 
ritme te forceren. 

RB lUxemBoURG 
16 dagwandelingen in de provincie Luxemburg van 
de Famenne tot de Gaume,  met 1 escapade in het 
Groothertogdom.  De platgetreden toeristische paden 
worden meestal gemeden.

RB PaRcS natURelS De wallonie  
18 luswandelingen in Waalse natuurparken. Ontdek 
deze landelijke gebieden waar de natuur en de 
landschappen op een coherente manier worden 
beheerd en waar een modelsamenleving tussen mens 
en natuur wordt nagestreefd. 

topoGidS - RAndonnéeS en fAmille
15 gemakkelijke wandelingen van een twaalftal 
kilometers (meestal met inkortmogelijkheid). Het 
boekje bevat uitleg over de natuur en suggesties 
om het culturele en recreatieve erfgoed van de 
streek te ontdekken.

Sentiers de Grande 
Randonnée Luxembourg
+32 (0)63 42 32 12
luxembourg@grsentiers.org
www.grsentiers.org

DE GTA rouTES

Ontworpen naar het voorbeeld van de Grande Traversée 
des Alpes, had de Grande Traversée des Ardennes 
oorspronkelijk maar één route  : La Transardennaise.  
Ondertussen biedt La Maison de la Randonnée 
verschillende wandelroutes aan onder de benaming 
GTA :

> tRanSaRDennaiSe ®
Route van 160 km die La Roche-en-Ardenne met 
Bouillon verbindt en de valleien van de Ourthe, de 
Laval, de Masblette en de Lesse doorkruist en eindigt  
in de vallei van de Semois.

> tRanSfamenne ®
Wandelroute in lusvorm van 57 km tussen Nassogne, 
Hotton, La Roche-en-Ardenne, Sainte-Ode en  
Saint-Hubert.

> tRanSGaUmaiSe ®
Grensoverschrijdende route van 140 km door La 
Lorraine gaumaise. Deze trektocht in lusvorm vertrekt 
in Virton, komt voorbij Torgny, Montmédy en Marville, 
steekt de grens over ter hoogte van  Orval  om nadien 
terug te keren richting Virton via Florenville en de  
vallei van de Semois.

NEW

NEW
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> eifel-ARdennen
Trekroute van 160 of 200 km die Gerolstein of Prüm 
verbindt met Saint-Hubert in het spoor van La 
Transeuropéenne via Ouren, Clervaux, Bastogne en 
Sainte-Ode.

> de VAlleien VAn de de ouRthe en de lAVAl 
Wandeltocht in stervorm van 105 km met vertrek in 
Beauplateau, het thema is paddenstoelen.

La Maison de la Randonnée
G.T.A. Belgique asbl
+32 (0)61 68 86 11 - contact@gta.be 
www.europaventure.be

LA GAumE buISSoNNIèrE

De Gaume Buissonnière is een wandelroute van 
225 km die de verleidelijke, zonovergoten Gaume 
doorloopt over landelijke wandelpaden. Hier en daar 
wordt er geflirt met de Franse grens en de Ardennen. 
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 abdij van 
Orval … Een nieuwe topogids (NL) met een herwerking 
van het traject is beschikbaar.

Syndicat d’Initiative d’Aubange
+32 (0)63 38 86 54
si-aubange.@skynet.be
http://gaumebuissonniere.jimdo.com

LA LorrAINE GAumAISE

“Patrimoine & Paysages” van La Lorraine gaumaise 
is een grensoverschrijdende route van 232 km. De vijf 
etappes van elk een twintigtal kilometers doorkruisen 
de streek van de Semois, de Gaume en Montmédy 
(Frankrijk) en verbinden de mooiste erfgoedsites en 
landschappen. Er zijn ook 5 aanknopingspunten van een 
vijftigtal kilometers evenals 37 lokale luswandelingen. 
Topogids (FR en NL) beschikbaar vanaf zomer 2015. 
www.lorraine-gaumaise.com

LA rAND’ourThE

Deze niet-gemarkeerde route 222 km lang, laat u 
landschappen en dorpen van de Hoge Ardennen 
ontdekken, een regio boordevol verrassingen en 
authenticiteit. Verschillende trekroutes (downloadbaar 
op GPS en smartphone) overlappen de 7 gemeenten die 
de Streek van de Ourthe telt.

Maison du Tourisme du Pays d’Ourthe et Aisne 
+32 (0)86 21 35 00
info@ourthe-et-aisne.be
www.marando.be

LA TrANSSEmoISIENNE

Grensoverschrijdende route door de betoverende streek 
van de Semois.  De route vertrekt in Arlon, aan de bron 
van de rivier, en loopt tot in Monthermé (Fr), waar de 
Semois uitmondt in de Maas. Het 184 kilometer lange 
traject voert u langs de mooiste plekken in de regio.

Maison du Tourisme du Pays de la Semois 
entre Ardenne et Gaume
+32 (0)61 31 12 29
info@semois-tourisme.be
www.semois-tourisme.be
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L’EScApArDENNE EISLEck & LEE TrAIL

Deze lange zwerftocht door de Belgische en 
Luxemburgse Ardennen loopt over kleine discrete 
wandelweggetjes op de rand van brede valleien 
die uitgesneden zijn in de hoge plateaus. Er zijn 
verschillende wandelingen uitgewerkt :

2 GemARkeeRde RouteS VAn het Bekken VAn de 
Rijn nAAR dAt VAn de mAAS.
La Roche-en-Ardenne – Kautenbach (104 km)
Kautenbach – Ettelbruck (53 km)

6 AAnVullende, niet-GemARkeeRde luSwAnde-
linGen VAn 30 tot 96 km
De wandelaar ontdekt minder gekende plekken in de 
Ardennen, de landschappen en het architecturale en  
natuurlijke erfgoed van de streek.

Tenslotte kunt u met de tool “Cirkwi” (op de website van 
Escapardenne) digitale gidsen afdrukken en GPS tracks 
en een app voor smartphones downloaden. Daarnaast 
zijn er ook een topogids (NL) en stafkaarten te koop.

Escapardenne
info@escapardenne.eu
www.escapardenne.eu

BiVAkkeRen lAnGS 
de eScApARdenne

Vanaf de zomer 2015 zijn er 5 bivakzones langs de 
Escapardenne, die trekkers de mogelijkheid bieden om 
de nacht door te brengen midden in de natuur.

WANDELvAkANTIES

Hebt u zin om één van deze routes uit te proberen, op 
eigen houtje of met een begeleider, voor 2 tot 9 dagen? 
Dan kunt u terecht bij verschillende touroperators 
en organisaties voor een arrangement à la carte met 
logies, maaltijd en met bagagetransport als optie om 
zonder zware rugzak van de ene naar de andere etappe 
te stappen. 

euRop’AVentuRe
Reizen en wAndelen op eiGen tempo

Touroperator, gespecialiseerd in trekvakanties voor 
wandelaars, mountainbikers, (elektrische) fietsers, 
automobilisten, nordic walkers of lange afstandlopers.  
Europ’Aventure biedt ook arrangementen aan die de 
grote trekroutes GTA bewandelen.

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

ARdenneS RAndo
nAtuuR & teRRoiR

Als specialist in actieve vakanties in de Belgische, 
Franse en Luxemburgse Ardennen, heeft   
touroperator Ardenne Rando een groot aanbod 
van trektochten te voet, met mountain- of 
e-bike.  Op eigen houtje (met kaart en 
topogids) of samen met een gids, ontdekt 
u een regio die overvloeit van prachtige 
valleien, magnifieke bossen en plateaus 
met pittoreske landschappen.

info@maison-du-voyage.com
www.ardennes-rando.com
+32 (0)61 61 38 90
+32 (0)496 21 67 66
+352 (0)28 77 75 00
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mA rANDo
ieDeR zijn weG  !

Het Maison du Tourisme van Ourthe & Aisne heeft 
een webstructuur ontwikkeld die aan iedereen de 
gelegenheid geeft om een wandelverblijf op maat 
samen te stellen langs het parcours Rand’Ourthe.  Tips 
om te wandelen, aangepaste logies en proeverijen van 
streekproducten, dat zijn enkele van de diensten die het 
team van Ma Rando kan aanbieden.

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

WANDELkAArTEN  

Dankzij de nieuwe  technologieën, kunt u op de website 
van La Grande Forêt de Saint-Hubert, een persoonlijke 
route samenstellen uit meer dan 1500 km paden die 
door het enorme bosmassief lopen om te wandelen, 
mountainbiken, fietsen, skiën of paardrijden … De 
kaarten kunt u afdrukken of downloaden op uw GPS 
en met de gratis applicatie SityTour krijgt u specifieke 
informatie over de wandeling op uw smartphone.

La Grande Forêt de Saint-Hubert
+32 (0)84 37 95 05
info@lagrandeforetdesainthubert.be
www.lagrandeforetdesainthubert.be

LAAT u LEIDEN

Bezoekers worden met plezier uitgenodigd om de 
pareltjes van de natuur te ontdekken die zich in o.a. in 
de valleien van de Lesse, de Ourthe, de Semois en de 
Salm bevinden. Uit de talrijke wandelmogelijkheden die 
worden aangeboden vindt iedereen wel een wandeling 
“op maat”, volgens zijn eigen fysieke capaciteiten, zin 
om te wandelen en te ontdekken.

wAndelVeReniGinGen

Verschillende verenigingen organiseren wandeldagen 
en weekends waarbij u, in goed gezelschap, onbekende 
paden ontdekt. Sommige van deze verenigingen hebben 
ervaren gidsen die voor u en uw wandelgezelschap een 
wandeling “op maat” kunnen samenstellen.

Compagnie Ardennaise de Randonnée asbl
+32 (0)84 22 33 97  -  +32 (4)473 99 88 97 
www.compagnieardennaisederandonnee.be

Arpernaz Spirit of Rando
+32 (0)477 95 03 32 - www.arpernaz.be

Prorando
www.prorando.be

Rando Evasion
+32 (0)10 73 01 32  -  +32 (0)486 09 30 70 
www.randoevasion.be

Randobelgolux
+32 (0)499 36 61 45 - www.randobelgolux.skyrock.com

Défi Nature
+32 (0)71 84 24 74 - www.defi-nature.be

Ardenne Plaisir
+32 (0)498 57 37 08 - www.ardenneplaisir.be

Bureau des Guides
+32 (0)498 04 30 68 - www.bureaudesguides.eu

NEW
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VeReniGinGen VAn toeRiStiSche GidSen
 
Verschillende verenigingen bieden hun diensten aan 
om groepen te begeleiden (soms in meerdere talen).  Ze 
beschikken over ervaren gidsen voor de streek, natuur, 
trektochten en zelfs voor de Slag om de Ardennen. 
(inlichtingen bij de  Maisons du Tourisme).

La Compagnie des Guides de Centre-Ardenne zal u de 
regio van Bastogne leren kennen.

+32 (0)61 21 27 11
info@si-bastogne.be - www.cgca.bastogne.be

nAtuuRVeReniGinGen

Ontdek het natuurlijke erfgoed van de provincie dankzij 
de natuurverenigingen die u met enthousiasme hun 
kennis delen op gebied van de natuurlijke milieus die 
zij beheren.

CRIE van Fourneau-Saint-Michel
+32 (0)84 34 59 73 - www.criesthubert.be

CRIE van La Forêt d’Anlier
+32 (0)63 42 47 27 - www.crieanlier.be

Natuurpark Les Deux Ourthes
+32 (0)61 21 04 00 - www.pndo.be

Natuurpark Haute-Sûre Forêt d’Anlier
+32 (0)63 45 74 77 - www.parcnaturel.be

Natuurpark van de Attertvallei
+32 (0)63 22 78 55 - www.aupaysdelattert.be/parc.php

Natuurpark van de Gaume
+32 (0)479 43 74 19 
www.cuestas.be/parc-naturel-de-gaume

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 ® 
Meer dan 30 wandelingen staan geprogrammeerd  
in juli en augustus.
+32 (0)61 68 86 11 - www.randonailles.be

> leS RAndonnAilleS en GAume
Elke woensdag van half juli tot half augustus. 
+32 (0)63 57 89 04 - www.lorraine-gaumaise.com

GEZINSWANDELINGEN

De toeristische diensten kunnen vele wandelingen die 
men met het gezin kan maken aanbieden.   In de streek 
van Ourthe & Aisne,  zijn 12 wandelingen uitgewerkt 
van 3 tot 8 km die families aanzetten om te genieten 
van de rijke natuur.
(gids «gezinsuitstapjes» te bestellen op 
 www.ourthe-et-aisne.be).

culinAiRe wAndelinGen

Wilt u een streek echt leren kennen, zowel de natuur 
als de typische dorpjes met hun bewoners en de 
lokale specialiteiten? Dan is een «balade gourmande» 
een ideaal compromis. Er wordt gewandeld over een 
afstand van ongeveer 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.luxembourg-belge.be
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GroENE hALTES (ArrêTS vErTS)

Zin in een lange wandeling zonder rechtsomkeert te 
moeten maken om weer bij het vertrek te komen? Dat 
kan dankzij de Groene Halte wandelingen, die starten 
en eindigen in twee treinstations waartussen minimum 
één trein per uur pendelt. U wandelt of fietst dus van het 
ene station naar het andere en neemt nadien de trein 
om terug te keren naar uw vertrekpunt. Er bestaan op dit 
moment 32 wandelingen van dit type in België, waarvan 
twee tussen stations in de provincie Luxemburg.

ouRthe et AiSne (VAn melReux 
nAAR BARVAux-SuR-ouRthe)
2 wAndelinGen (18,3 en 21,9 km)
3 fietStochten in luSVoRm (26, 27,1 en 27,2 km)
Fietsenverhuur mogelijk bij de toeristische kantoren 
van Hotton en Barvaux-sur-Ourthe.

tuSSen fAmenne en ARdennen 
(VAn jemelle nAAR mARloie)
2 wAndelinGen (12,5 en 22,5 km)
www.groenehalte.be 
www.ourthe-et-aisne.be
www.tourisme-marche-nassogne.be

vASTE AFSprAkEN voor WANDELAArS

Heel het jaar door kunt u deelnemen aan talrijke 
bewegwijzerde wandelingen. De meesten worden 
georganiseerd door het ADEPS (Waalse tegenhanger 
van BLOSO) en de Waalse wandelfederatie FFBMP.  Op 
hun website vindt u de wandelagenda voor het hele jaar.

www.adeps.be (Points verts)
www.ffbmp.be

ToEGANkELIJkE NATuur

Het toegankelijk maken van wandelingen, trektochten 
en zelfs loopparcoursen voor mensen met een handicap, 
dat is wat volgende verenigingen verwezenlijken:

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

Joëlettes sans Frontières asbl
jsf.marloie@gmail.com
www.balade-handicap.com

Natagora - Projet «Nature pour tous»
+32 (0)4 250 95 98
eric.dubois@natagora.be
www.naturepourtous.be

didActiSch 
honinGpARcouRS

Tijdense een aangename wandeling van een tiental kms 
worden groot en klein ingewijd in het bijenwereldje.  Het 
parcours loopt langs verschillende didactische panelen, 
ludieke standen, de imkerschool, de boomgaard, de 
honingbloemenweide en ook de honingmakerij Bâlon in 
Châtillon.  Het doel is om het publiek te sensibiliseren 
om deze bezige diertjes te beschermen. De borden zijn in 
het Frans en Nederlands. De wandeling vertrekt aan het 
sportcentrum van Saint-Léger.
www.soleildegaume.be

NEW

NEW
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 Randi-Ourthe 

• Syndicat d’Initiative de Bertogne
+32 (0)61 21 72 82
info@bertogne-tourisme.be
www.bertogne-tourisme.be

• Parc naturel des Deux Ourthes
+32 (0)61 21 04 00
sebastien.este@pndo.be
www.pndo.be

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). Verschillende formules zijn mogelijk 
gaande van volledige autonomie (individueel wandelen) 
tot All-in (logies, maaltijd, transport en wandelen).

+32 (0)84/24 60 17
srt.mesa@marche-mesa.com 
www.marche-mesa.com

tRAnSSemoiSienne

Deze trektocht, die elk jaar midden augustus 
georganiseerd wordt, biedt de gelegenheid om de 
prachtige vallei van de Semois te ontdekken op eigen 
tempo. Net als de MESA, beslaat de hele tocht vier 
dagen en kunnen de wandelaars elke dag kiezen tussen 
trajecten van 15 tot 25 km. Ook mountainbikers en 
ruiters kunnen deelnemen aan de TransSemoisienne, 
met aparte aangepaste routes. Alleen op reservatie. 

+32 (0)475 32 40 10
mathieu@transsemoisienne.be
www.transsemoisienne.be

feStiVAl RAndo

Elk jaar tijdens het Pinksterweekend, 
organiseert het Maison du Tourisme 
Houffalize - La Roche-en-Ardenne 
een wandelfestival met meer dan 15 
gevarieerde wandeltochten (met gids, 
natuur, erfgoed, enz.).  Profiteer ook 
van de gelegenheid om te proeven 
van de lekkere producten uit de 
streek!

+32 (0)84 36 77 36
www.festivalrando.be 
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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 in Houffalize plaatsvinden.

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 ! 
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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).
(zie p. 5-6).

fietSVeRhuuRdeRS & fietSenmAkeRS

De lijst van adressen waar u fietsen kunt huren en van 
fietsenmakers in Belgisch Luxemburg is beschikbaar 
op www.luxembourg-belge.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.

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.
www.ardenne-aventures.be

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.luxembourg-belge.be in de rubriek 
«Agenda - MTB».

WEDSTrIJDEN EN chALLENGES voor IEDErEEN

Sommige wedstrijden worden georganiseerd in het 
kader van een challenge.  Dit is onder meer het geval 
voor:

RenARd Vtt
RENARD is de afkorting van «Randonnées EN ARDenne». 
Deze recreatieve toertochten zijn voor iedereen 
toegankelijk. RENARD VTT organiseert kwalitatieve 
MTBevenementen, 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.

chAllenGe 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 
onder de deelnemers die minstens 15 tochten hebben 
meegedaan, een mountainbike verloot.
www.stany-smol.be
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GroTE FIETSEvENEmENTEN
Roc d’ARdenne

Dit mountainbikefestival is één van de grootste in België 
en wordt jaarlijks gehouden begin mei in Houffalize. 
Er staan tien wedstrijden op het programma: ROC 
Marathon, Halve Marathon, Enduro parcours ... Voor 
de echte competitiebeesten is er ROC Ruelles, een 
boeiende aflossingskoers door de smalle straatjes 
van Houffalize.  Voor mountainbikers die het liever 
wat rustiger aan doen zijn er tochten van 20 tot 35 km. 
Kinderen kunnen hun behendigheid tonen tijdens de 
Kids ROC.
www.sport.be/rocdardenne

hAppy Bike dAyS

De Happy Bike Days vinden ook elk jaar plaats begin 
mei in Houffalize. Met veertig exposanten en meer dan 
500 testbikes is de Happy Bike Days ongetwijfeld de 
grootste MTB outdoorbeurs van de Benelux. Of je nu 
een tochtrijder, een xc-renner, een endurorijder of een 
wielertoerist bent, je vindt er modellen voor elke smaak 
en voor elke portefeuille. 
Alle grote merken zijn er vertegenwoordigd en niet 
minder dan 500 testfietsen (vooraf inschrijven) staan 
voor u klaar.  
www.happybikedays.org

luxemBuRG cyclinG & mountAinBike touR

Race van vier dagen voor ervaren mountainbikers, die 
elk jaar plaats vindt half mei in Houffalize.  Het traject, 
dat meestal een goede 350 km lang is, kan worden afgelegd 
als competitierijder (met chronometer) of als amateur.
www.lcmt.be

chouffe mARAthon

De Chouffe Marathon laat u de regio van Houffalize 
ontdekken, een paradijs voor mountainbikers! Naast 
de twee chronowedstrijden, de Chouffe Marathon 
zelf (90 km) en de Raid d’Achouffe (60km) is er ook 
een familietocht (15km), een sportieve (30 km) en 
een technische (45km) tocht. Te ontdekken elk jaar in 
augustus. www.chouffemarathon.com

GRAnd RAid GodefRoy

De mythische mountainbikewedstrijd Le Grand Raid 
Godefroy wordt jaarlijks gehouden in september in 
Bouillon. Op het programma, verschillende tochten 
zoals de “Rando’s” (toertochten van 25 en 40 km), de 
«Marathons» (40, 70, 90, 130 en 160 km) en «Enduro» 
(35 km). De koersen vinden plaats in een prachtige 
omgeving aan de voet van het kasteel en langs de 
Semois.
www.grandraidgodefroy.be
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DE GroENE WEGEN vAN bELGISch LuxEmburG

Deze wegen voor “langzame” weggebruikers (lees 
voetgangers, fietsers, ruiters, mensen met beperkte 
mobiliteit, enz.) zijn volledig gericht op toegankelijkheid: 
kleine hoogteverschillen, wegdek in goede staat, 
volledige autonomie (of toch bijna) ten opzichte van 
verkeerswegen en motorvoertuigen. Verschillende 
routes zoal de RAVeL, pré-RAVeL en PICVerts 
doorkruisen Belgisch Luxemburg en nodigen uit tot 
“groen toerisme». Een leuk avontuur om te beleven met 
familie, vrienden of alleen, gewoon genieten van de 
gezonde frisse lucht. 
www.ravel.wallonie.be

De vzw «Chemin du Rail» zag het licht in 1996 heeft 
als objectief de oude spoorlijnen om te toveren tot 
groene wegen en het erfgoed van de spoorweglijnen te 
behouden. . Door de jaren heen is de vzw geëvolueerd en 
vandaag organiseert Chemin du Rail diverse activiteiten: 
wandelingen, tochten en een documentatiecentrum…
www.cheminsdurail.be

een BeknoPte lijSt  :

l155    
3 stukken  : N°1 Croix Rouge – Ethe (8,5 km) / N°2  
Ethe – Virton (5 km) / N°3 Harnoncourt – Lamorteau 
(2,5 km)

l163 BAStoGne – BouRcy – GouVy 
27,5 km

l164 BAStoGne – wiltz  
19 km

l165A
2 stukken  : N°1 Bertrix – Herbeumont (6 km) / N°2 
Sainte-Cécile – Muno (7,8 km)

l518 neupont – GemBeS
9,3 km

l613 BouRcy – houffAlize  
10,1 km

OP DE

FIETS!
tOerfietS, rAcefietS 
Of e-biKe
De mooie natuur van Belgisch Luxemburg kunt u op een bijzonder prettige manier ontdekken 
met de fiets dankzij de vele groene wegen en fietspaden. Dus, liefhebbers van “La Petite Reine», 
spring op uw fiets en maak enkele tochten op een netwerk van vele honderden kilometers.
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l615 SAint-léGeR – chAtillon 
4,1 km

l618 
2 stukken : N°1 Lavacherie – Amberloup (3 km) / 
N°2 Villeroux – Martelange (21 km)

l620 hotton – ny – eRezée  
9,3 km

l625 jAmoiGne – floRenVille
8 km

mARche-en-fAmenne – hotton 
7,5 km + 2 aansluitende routes

RAVel 5 – l’ouRthe (lièGe – BomAl – duRBuy)
53,7 km

DE FAmENNE pEr FIETS

Netwerk van 350 kilometer fietsroutes over zes 
gemeenten van de Famenne: Durbuy, Hotton, Marche-
en-Famenne, Nassogne, Rochefort en Somme-
Leuze. Het netwerk is bewegwijzerd door middel van 
knooppunten en met het concept “Bienvenue Vélo”, 
vinden wielertoeristen fietsvriendelijke accommodaties 
en eetgelegenheid langs de route.

het knooppuntenSySteem

Voor de bewegwijzering van de routes gebruikt «La 
Famenne à Vélo» het systeem van de «knooppunten” 
dat goed bekend is bij onze Nederlandstalige buren 
en ook in gebruik is in 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 fietsers ook rekenen op een virtuele 
bewegwijzering dankzij de organisatie Géolives. Te 
vinden op de website www.famenne-a-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 «BienVenue Vélo»

Om het product «La Famenne à Vélo» 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 à vélo 
+32 (0)84 22 25 83
info@famenne-a-velo.be
www.famenne-a-velo.be

hET NETWErk cYruSE

CYclotourisme RUlles SEmois heeft 180 km fietsroutes 
uitgewerkt in Habay en de Gaume, met vertrek aan het 
toerismebureau van Habay-la-Neuve en Marbehan. 
Dankzij deze routes, voorzien van knooppunten, kunt u 
de valleien van de Rulles en de Semois doorkruisen met 
de fiets. De twee verschillende routes laten u mooie 
dorpjes en landschappen ontdekken en het traject 
loopt over verkeersluwe wegen zodat het ook mogelijk 
is voor gezinnen om rustig te fietsen.
www.habay-tourisme.be
www.marbehan-tourisme.be

rANDo-véLo

Net als de Grote Routepaden (GR) bestaan 
er ook de lange afstandspaden voor 
toerfietsers (de RV, Rando-Velo). In totaal 
zijn er in Wallonië zo’n 2000 km RV routes. 
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), bewegwijzerd met geel en 
blauw, die onze provincie van noord 
naar zuid doorkruisen. Let op: 
de paden zijn voor toerfietsers 
geschikt, maar niet altijd voor 
racefietsers vanwege het 
gebruikte wegmateriaal. 
www.randovelo.org
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WIELErcLubAcTIvITEITEN IN 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 33 Luxemburgse FFBC-
clubs waarvan 16 wielerclubs, 10 MTB georiënteerd 
en 7 gemengd. In totaal zijn er ongeveer 1000 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.

info@ffbcluxembourg.be
www.ffbcluxembourg.be

GroTE FIETSEvENTS

Hieronder vindt u enkele grote fietsevenementen die 
Belgisch Luxemburg als actieterrein hebben gekozen:

luik-BAStenAken-luik, lA doyenne 

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

www.letour.fr/indexLBL_fr.html

de chAllenGe VAn luik-BAStenAken-luik

Wielertoeristen kunnen het mythische parcours van La 
Doyenne uitproberen op de dag vóór de wedstrijd. De 
ultieme uitdaging bestaat er in om heel het parcours 
van 273 km te rijden. Daarnaast laten twee alternatieven 
van 75 en 156 km u eveneens kennismaken met enkele 
legendarische kuitenbijters van de koers.

www.sport.be/lblcyclo
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lA chouffe clASSic

Elk jaar eind mei, worden toerfietsers en fietsfanaten 
verwacht in Houffalize voor de befaamde Chouffe 
Classic. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden 
(77, 119 en 179 km), de langste doet een aantal moeilijke 
hellingen aan waaronder de legendarische Col de La 
Haussire (een van de moeilijkste van België). In 2014 
waren er meer dan 5.700 deelnemers die de uitdaging 
aangingen.

www.sport.be/cyclingtour/lachouffeclassic

VélomédiAne clAudy cRiquiélion

Ondanks het relatief moeilijke parcours (170 km met 
een hoogteverschil van 3.300 m), laat deze koers het 
hart van menig fietsliefhebber sneller slaan. In haar 
27-jarig bestaan, bracht de Velomediane niet minder 
dan 60.000 deelnemers op de been. Het bewijst dat 
de organisatie piekfijn is en het parcours door de 
schilderachtige streek van Ourthe en de Aisne in de 
smaak valt.

www.velomediane.com

Voie de lA liBeRté
  
Driedaagse herdenkingstocht voor toerfietsers, die 
om de twee jaar georganiseerd wordt, begin juni. 
Met deze tocht wordt de bevrijdingsmars van het 
3de Amerikaanse leger o.l.v. Generaal Patton in 1944 
vereeuwigd. De toertocht in 3 etappes volgt een deel 
van La Voie de la Liberté  het traject tussen Sainte-
Mère-Eglise en Bastogne. De organisatie is afwisselend 
in Franse en Belgische handen.

+32 (0)61 21 50 57
info@voiedelaliberte.be
www.voiedelaliberte.be
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EN WAArom GEEN ELEkTrISchE FIETS?
ARdenne e-Bike

De Ardennen ontdekken met een elektrische fiets? Dat 
kan dankzij het netwerk «Ardenne E-Bike». Elektrische 
fietsen van de nieuwste generatie zij te huur per uur, 
dag of week bij verschillende relais punten (verzekering 
en depannage inbegrepen). De batterijcapaciteit van 
deze fietsen laat toe om tussen 60 en 80 km te fietsen 
zonder opladen (afhankelijk van het parcours en het 
gebruikmaken van de elektrische aandrijving). Op de 
route bevinden zich talrijke oplaadpunten en één of 
twee uur zijn ruim voldoende om de weg te vervolgen 
met volle batterij.
+32 (0)61 68 86 11
contact@ardenne-e-bike.be   
www.ardenne-e-bike.be

de ARdenne e-Bike RelAiS

Office du Tourisme d’Arlon
+32(0)63 21 63 60 – info@ot-arlon.be – www.arlon.be
 
Royal Syndicat d’Initiative de Barvaux-sur-Ourthe
+32 (0)86 21 11 65 – rsi.barvaux@skynet.be  
www.barvaux-sur-ourthe.info

Royal Syndicat d’Initiative de Bastogne
+32 (0)61 21 27 11 – info@bastogne-tourisme.be  
www.bastogne-tourisme.be

Le Ti ‘Bou de Refuge (Bouillon - Sensenruth)
+32(0)475 46 02 90 – info@letibouderefuge.be 
www.letibouderefuge.be

Camping Le Canada (Chiny)
+32 (0)495 54 32 31 – www.campinglecanada.be  
www.kayaklebatifol.be

Camping La Rosière (Florenville)
+32 (0)498 15 39 51 - www.campinglarosiere.be

Camping Champ le monde (Herbeumont)
+32 (0)476 77 72 17 – +32 (0)61 41 17 41
info@arnocamps.com – www.arnocamps.com 
www.lesroulottes.be

Royal Syndicat d’Initiative de Hotton
+32 (0)84 46 61 22 – info@si-hotton.be 
www.hotton.info

Floréal La Roche
+32 (0)84 21 94 11 – www.florealgroup.be
 
Office du Tourisme de Léglise
+32 (0)63 57 23 52 – o.t.leglise@gmail.com 
www.communeleglise.be/tourisme

Syndicat d’Initiative de Marbehan 
+32 (0)63 63 57 70 – info@marbehan.be
www.marbehan-tourisme.be

Maison du Tourisme du Pays de Marche et Nassogne 
+32 (0)84 34 53 27 – infotourisme@marche.be 
www.tourisme-marche-nassogne.be
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Syndicats d’initiative de Martelange
+32 (0) 63 60 08 60 - www.martelange-tourisme.be

Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse (Redu)
+32 (0)61 65 66 99 – info@haute-lesse.be 
www.haute-lesse.be
 
Godfroid Sports (Saint-Hubert)
+32 (0)61 61 28 10 – godfroidsports@skynet.be 
www.wallux.com/godfroid-sports-saint-hubert

Camping Tonny (Sainte-Ode)
+32 (0)61 68 82 85 – camping.tonny@skynet.be 
www.campingtonny.be

Camping Colline de Rabais (Virton)
+32 (0)63 42 21 77 
miranda.dahlhaus@florealgroup.be 
www.florealholidays.be

AndeRe VeRhuuRmoGelijkheden

Maison du Parc naturel de la Vallée de l’Attert
+32 (063) 22 78 55 – asbl.apda@attert.be
www.aupaysdelattert.be

LPM Adventure Parc (Durbuy)
+32 (086) 21 16 08 – info@lpm.be
www.lpm.be/adventureparc

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

SeGwAy®

Perfect geruisloos, gemakkelijk in gebruik en volledig 
autonoom, de gyropode is het eerste transportmiddel in 
de wereld dat volledig gebaseerd is op het dynamisch 
evenwicht. Om zich vooruit te verplaatsen moet 
men gewoon naar voor leunen en om te remmen en 
achteruit te rijden leunt men naar achter. Met het stuur 
draait men naar links of naar rechts.  Met de gyropodes 
Segway kan iedereen Belgisch Luxemburg ontdekken, 
geluidloos en zonder zich moe te maken!

Le ‘Ti ‘Bou de refuge (Sensenruth)
+32 (0)475 46 02 90
info@letibouderefuge.be
www.letibouderefuge.be

 X-Cape (Florenville)
+32 (0)61 53 14 20
info@x-cape.be
www.x-cape.be

 exPnature (Marche-en-Famenne)
+32 (0)495 86 26 25
info@expnature.be
www.expnature.be

ExploRAID (Vielsalm)
+32 (0)80 21 59 82
office@exploraid.com
www.exploraid.com

RoAdBookS

en routekaarten zijn verkrijgbaar bij de 
toeristenbureaus, de “Ardenne e-bike” 
relais, en de “Bienvenue Vélo” punten. 
Andere routes zijn ook te downloaden 
op www.cirkwi.com,  www.randobel.be 
en binnenkort op
www.lagrandeforetdesainhubert.be
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DE TrAILS

Trailrunning staat voor “off-road hardlopen”: door 
de natuur, over smalle paden (trails) met natuurlijke 
hindernissen om te bedwingen zoals steile heuvels, 
rotsen, beekjes, …  De sport is heel toegankelijk: 
de afstanden zijn kort en trailrunning vereist geen 
gesofisticeerd materiaal, alleen een paar goede 
loopschoenen, een minimum fysieke conditie en een 
flinke dosis doorzettingsvermogen zijn nodig. Elk jaar 
worden er een twintigtal trailrunning evenementen 
georganiseerd in de provincie Luxemburg. Meestal zijn 
meerdere afstanden mogelijk:

Trévire Night Trail (Virton / Januari / 15 en 30 km)
www.treviretrailclub.be

La Bouillonnante 
(Bouillon / April / 13, 24, 35, 56 en104 km)
www.la-bouillonnante.org

Trail de la Lesse 
(Daverdisse / Mei / 15, 35 en 50 km)
www.traildelalesse.be

Trail des Trévires (Arlon / Mei / 20 km)
www.treviretrailclub.be

Trail de la Grimace 
(Marche-en-Famenne / Mei / 17, 28, 55 en 80 km)
www.trailattitudefamennoise.be

Les Boucles Ardennaise 
(La Roche-en-Ardenne / Juni / 37 km)
www.marathonnature.be

Trail de la Cedrogne 
(Montleban / Juni / 8, 15, 30 en 50 km)
www.trc-montleban.be

Festival Trail Semois 
(Herbeumont / Juli / 16, 28 en 55 km)
www.festival-trail-semois.be

Trail des Fantômes 
(La Roche-en-Ardenne / Augustus / 13, 20, 31, 53 en 
75 km)
www.sport-events.be/fr/tdf

La Provinciale 
(Mirwart / September / 15, 26 en 46 km)
www.laprovinciale.be

Trail des Fées (Bertrix / September / 15 en 34 km)
www.traildesfees.be

TRAILS
rUn fOr fUn
Met haar reliëf, de hoge plateaus met bossen bedekt en diepe valleien uitgesneden door de 
Ourthe en de Semois, zijn de Ardennen een ideaal terrein voor lopers en trailrunners. 
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Trail du Barrage (Engreux / Oktober / 13, 22 en 31 km)
www.sport-events.be/fr/traildubarrage

Houffatrail (Houffalize / Décember / 15, 25 en 50 km)
www.xtrails.eu/fr/houffatrail

chAllenGe de lA hAute ARdenne de tRAil

Op het programma, een Ardens parcours, uitgestippeld 
door Ardenners. Zes proeven, 200 km paden, 5000 m 
hoogteverschillen. De samengebundelde terreinkennis 
van trailrunners van het noorden van de provincie staat 
garant voor een prachtige challenge.

het tRAilStAtion ARdenne-heRBeumont

Het trailstation Ardenne-Herbeumont is het enige in 
zijn soort in de Benelux. De parcoursen lopen door 
prachtige bossen met mooie single tracks, een paradijs 
voor trailrunners. Het uitgesproken reliëf van de 
Semoisvallei staat garant voor verrassende parcoursen 
met een veelvoud aan tempowisselingen. Korte maar 
steile beklimmingen, stukken om weer op krachten te 
komen en afdalingen die de vallei induiken.

Het station heeft zes rando trail parcoursen uitgewerkt 
((9, 11, 16, 17, 27 en 31 km) en vier specifieke oefentrails. 
Alle parcoursen vertrekken aan het toerismebureau 
waar zich didactische borden bevinden.

+32 (0)61 41 24 12
rsih@skynet.be
www.stationsdetrail.com/ardenne

DE chALLENGES

Vele loopkoersen en joggings over korte afstanden 
worden het hele jaar door georganiseerd in de 
provincie. Deze min of meer softe uitdagingen, wat 
betreft de fysieke inspanningen, zijn heel heilzaam voor 
de gezondheid!

AlGAume

Met 42 loopkoersen per jaar en gemiddeld meer dan 
500 deelnemers per koers, geeft de Challenge des 
Allures Libres de Gaume aan iedereen de kans om het 
plezier van het lopen op eigen tempo te ervaren. De 
trajecten lopen door de dorpen, bossen en velden van 
de Gaume. Meestal zijn er 2 afstanden mogelijk, 5 en 10 
km en 2 halve marathons. Een Challenge Jeunes (1km) 
is voorzien voor kinderen jonger dan 12 jaar.

http://algaume.lavenir.net

chAllenGe AlluReS liBReS deS ARdenneS

De atletiekclub Bertrix Basse Semois organiseert 
gemiddeld een twintigtal loopkoersen per jaar over 5 en 
10 km. Ook wandeltochten over dezelfde afstanden zijn 
mogelijk. De parcoursen lopen door het Ardense woud 
of door dorpen zoals Carlsbourg, Porcheresse, Bertrix, 
Neufchâteau, Ochamps, Saint-Médard, Lavacherie, 
Nollevaux, Rossart en Auby.

www.acbbs.be

chAllenGe fAmenne-ARdenne

De challenge Famenne-Ardenne, dat zijn in totaal 17 
loopkoersen met familiaal karakter. De joggings worden 
georganiseerd door verschillende comités uit de regio 
van Marche-en-Famenne.

http://challengefamenneardenne.be

leS foRGeS de lA foRêt d’AnlieR

Dit parcours van 19 km met vertrek in Habay, zal u 
verrassen met prachtige landschappen! Het doorkruist 
de vallei met de vijvers van La Rulles. Deze loopkoers 
is één van de 12 manches van de Challenge Delhalle. 

www.lesforgesdelaforetdanlier.be
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ToErISTISchE moTorrouTES 

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. Bij de 
toeristische diensten vindt u kaarten en roadbooks.  
Hierbij een overzicht:

A la découverte du Pays de Bastogne
Route van 120 km

Route des forêts
Route van 191 km (6 etappes)

Circuits découverte Rochefort-Marche-Nassogne
4 route van 75 à 103 km

Route des Points de Vues de l’entité de Nassogne
Route van 50 km

Route du patrimoine marchois
Route van 65 km

Sur les chemins de Gaume
Route van 176 km (5 etappes)

Les Routes touristiques du Pays d’Ourthe & Aisne
4 route van 48 à 74 km

Le Circuit des Pont : Chiny-Florenville-Herbeumont
Route van 100 km (publicatie zomer 2015)

La Bataille des Ardennes au Pays de Salm
Route van 88 km

Mai 1940 – Sur les traces des Chasseurs Ardennais 
(Vielsalm & Gouvy)
Route van 88 km

Route de la Sûre
Route van 86 km (4 etappes)

MOTORRIJDEN
in VOLLe nAtUUr
Motorrijden heeft vele voordelen en op gebied van mobiliteit is de motor in vele gevallen een 
volwaardig alternatief voor de auto. Welkom in Belgisch Luxemburg, een prachtig gebied 
voor motorfanaten …
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mET vESpA oF ScooTEr

U hebt zin om met een tweewieler rond te toeren maar u 
hebt zelf geen motor of u vindt dat een dergelijke “bolide” 
niet past bij uw rijstijl. Opteer dan voor een voertuig met 
een kleinere cilinderinhoud, gemakkelijker te besturen. 
Met een vespa of scooter ontdekt u de Ardennen op 
aangename wijze. In Belgisch Luxemburg kunt u deze 
tweewielers op verschillende plekken huren:

Hôtel Beau Séjour (Nassogne)
+32(0)84/21 06 96 – www.lebeausejour.be

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

Durbuy Kayaks (Grandhan)
+32(0)86/43 44 31 – +32 (0)478/33 91 69
www.durbuykayaks.be

2Drive (Durbuy)
+32(0)86/36 64 01 – +32 (0)477/93 37 77  
www.2drive.eu

Le Haras du Sartay (Mirwart)
+32(0)476/60 34 51 – www.sartay.info
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l’Anerie d’Ardenne – PAsCAL DELPERDANGE

Place de la gare, 15 – B-6600 Bastogne

tél. : +32(0)479/36.87.86

www.naturanecosmetics.com – info@naturanecosmetics.com

Genre : location d’ânes pour balade, vente de cosmétiques « Naturâne » à base de lait d’ânesse

Soort : huur van ezels voor wandeltocht, verkoop van cosmetica « Naturâne” op basis van 

ezelmelk

Type : rental of donkeys for rides, sale of « Naturâne » cosmetics made with she-ass milk

BernArd duterme et kyliAn

Gérimont, 26 – B-6680 sainte-Ode

tél. : +32(0)496/86.62.24

Genre : attelage, débardage

Soort : mennen, voorbereidende dressuur

Type : hitching up, skidding

 
ferme du mOnceAu – BOîte à cOuleurs AsBl – CLAIRE bLEROT

Ferme du monceau, 12 – B-6642 Juseret

tél. : +32(0)61/25.57.51 / Fax : +32(0)61/25.60.57

www.fermedumonceau.be - info@fermedumonceau.be

Genre : promenades, monte classique, initiations-perfectionnement, attelage, stages, 

voltige, leçons, éthologie, hippothérapie, équitation adaptée, asinomédiation

Soort : wandeltochten, klassiek paardrijden, initiaties-vervolmaking, mennen, stages, 

voltige, lessen, gedragsleer, hippotherapie, aangepast paardrijden, asinotherapie

Type : rides, classic mount, initiations-perfecting, hitching up, training courses, trick 

iding, lessons, ethology, hippo-therapy, adapted horse-riding, donkey mediation

PAys DE bAsTOGNE

22 VALLéEs dE L’ ATTERT ET dE LA sûRE

L’Attert et la Sûre ne connaissent pas de frontières. Elles coulent paisibles 

dans les régions d’Arlon et de Bastogne, à la croisée des cultures 

francophone et germanique, en des lieux riches de campagnes fleuries, de 

sites naturels et patrimoniaux étonnants où les cavaliers et leurs montures 

iront de découvertes en découvertes.
De Attert en de Sûre kennen geen grenzen. Deze rivieren stromen  

vredig in de streek van Aarlen en Bastogne, waar culturen elkaar kruisen. 

        VALLéEs 
           dE L’ ATTERT,      ET dE LA sûRE

VALLéEs dE L’ ATTERT ET dE LA sûRE

18

new 

Quai de l’Ourthe, 9 • B-6980 La Roche • +32 (0)84/411 011

Vraag onze nieuwe brochure 
www.luxembourg-belge.be
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INTErAcTIEvE ZoEkTochTEN
SchAttenjAcht in StRipVeRhAAl

Een schattenzoektocht 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

GeocAchinG

Interactieve, high-tech schattenjacht gebaseerd op 
de GPS technologie. Geocaching is een leuke en 
opwindende activiteit die men vrijblijvend en op elk 
moment kan beoefenen. De coördinaten van de schat 
worden vrijgegeven na het oplossen van puzzels 
die verborgen liggen langs de wandeling. De schat 
(de cache) is een waterdicht kistje verstopt op een 
ongewone plaats. Het MT van het Woud van Anlier 
heeft 8 geocaching wandelingen uitgewerkt, waaronder 
één nachtelijke. De meeste van deze wandelingen vindt 
men op de website www.geocaching.com waaronder 
ook deze die door de toeristische dienst van Durbuy 
ontwikkeld zijn (onder de naam OCDT Durbuy). 

Bekijk de video:
www.youtube.com/user/leluxembourgbelge

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

La Ferme de la Planche (Montleban)
+32 (0)80 51 78 62 – info@fermedelaplanche.be
www.fermedelaplanche.be

La Ferme d’A Yaaz (Heinstert)
+32 (0)479/30 73 59 – info@balade-en-foret.be
www.balade-en-foret.be

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 (Montleban)
+32 (0)80 51 78 62 – info@fermedelaplanche.be  
www.fermedelaplanche.be 

Andere ActiViteiten
OM te OntdeKKen
In Belgisch Luxemburg hebben nieuwe ongewone activiteiten die steeds populairder worden…
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StReek VAn ARlon

Wandelroutes in Arlon
11 wandelroute
(2,5 à 10,5 km)
1 grensoverschrijdende 
route(10 km)
1 parcours Vita (2 km)
1 fietsroute (54 km)
7,50 €

Wandelkaart Natuurpark 
Attertvallei 
8 wandelroutes (5 à 42 km)
1 fietsroute “La Route de la 
Cuesta” (27 km)
6,90 € 

Wandelkaart Bébange-
Habergy-Messancy-Sélange 
4 wandelroutes (7 à 10 km)
Gratis

Wandelparcours “Rondom 
het kasteel van Colpach”
1 bewegwijzerde 
wandelroute (12 km)
Gratis

Het natuurpark per fiets.
4 fietsroutes (25 à 55 km)
Gratis

De Belarel 
1 fietsroute (54 km)
Gratis

Fietsroute DécouVerte : 
Energie van vroeger en nu
1 fietsroute (45 km)
Gratis.

Audiowandelingen in 
het natuurpark (Habay, 
Martelange, L’Eglise, 
Fauvillers, Bastogne, 
Vaux-s-Sûre)  
Gratis. Downloaden 
Mp3 op de website 
www.parcnaturel.be

StReek VAn 
houffAlize & 

lA Roche

Wandelkaart Houffalize
13 wandelroutes 
(5 à 12 km)
7 €

Wandelkaart La Roche-en-
Ardenne
10 wandelroutes 
(6 à 13 km)
7 €

Wandelkaart Boven Ourthe 
59 wandelroutes
(3 à 12 km)
7 €

Wandelkaart Ortho-Hives
14 wandelroutes 
(4,5 à 12 km)
7 €

MTB kaart Houffalize
6 MTB routes (18 à 36 km)
7 €

MTB kaart La Roche-en-
Ardenne
4 MTB-routes (15 à 24 km)
6 ruiterroutes (13 à 25 km)
7 €

StReek VAn ouRthe 
& AiSne

Wandelkaart + topogids 
Barvaux-sur-Ourthe – 
Bomal – Durbuy – Granhan 
– Villers-Ste-Gertrude – 
Wéris
26 wandelroutes 
(2 à 13 km) + 7 
wandelingen in de streek 
van Ourthe & Aisne
(5 à 13 km)
Kaart : 7 € / Topogids : 6 €

Wandelkaart + topogids 
Erezée – Manhay
30 wandelingen (2 à 13 km)
Kaart : 7 € / Topogids : 6 €

Wandelkaart + topogids 
Hotton – Rendeux – 
Marcourt
34 wandelingen (4 à 13 km)
Kaart : 7 € / Topogids : 6 €

12 Familiewandelingen 
(Durbuy, Erezée, Hotton, 
Manhay, Rendeux, La 
Roche-en-Ardenne en 
Houffalize)
12 wandelingen (3 à 8 km)
2,50 €

Mountainbikekaart regio 
Durbuy
8 MTB tochten 
(14,6 à 35,6 km)
7 €

Mountainbikekaart regio 
Ourthe & Aisne
23 MTB tochten 
(4 à 35,6 km)
8 €

StReek VAn  BAStoGne

Wandelkaart Bastogne
8 wandelingen 
(9,6 à 11,2 km)
5 MTB tochten (13 à 40 km)
7,5 €

Topogids wandelingen in 
Bastogne
8 wandelingen 
(9,6 à 11,2 km)
7,5 € of 1,25 € per 
wandelfiche

Wandeling van de loodmijn
1 wandeling (9 km)
Gratis

Wandelkaart Bertogne
15 wandelingen 
(3,5 à 26 km)
3 MTB routes (30 à 42 km)
8 €

Kaart “Wandeltocht de 
Moulin de Rayîmont”
1 wandeling (7 km)
1 €

Kaart + Wandelfiches 
Fauvillers
5 wandel-, MTB en 
ruitertochten (12 à 65 km)
8 €

Wandelkaart Sainte-Ode
23 wandelingen 
(2 à 11,2 km)
5 MTB tochten 
(17 à 61,7 km)
8 €

Wandelkaart Vaux-sur-Sûre
16 wandel-, MTB- en 
ruitertochten 
(3,2 à 14,5 km)
8 €

Circuit des légendes
19 sites en legendes
Kaart : gratis Gids: 10 € / 
DVD : 10 € / Gids + DVD : 
15 € 

StReek VAn Bouillon

Wandelkaart streek Bouillon
80 wandel- en MTB tochten 
(1,5 à 25 km)
8 €

Wandelkaart Paliseul
31 wandelingen 
(3,5 à 14 km)
9 MTB tochten (10 à 42 km)
8 €

Portfolio wandelfiches in de 
streek van Bertrix
18 wandelingen (5 à 14 km)
Gratis / Kaarten te 
downloaden op 
www.bertrix-tourisme.be

Toeristische kaart van de 
Semois 
35 Belgische en  48 Franse 
sites
8 €

Kaart van de Semois 
« Grandeur Nature »
Loop van de Semois van 
Tintigny tot Monthermé 
(Frankrijk)
6 €

UitGAVen VAn de tOeriStiScHe dienSten
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UitGAVen VAn de tOeriStiScHe dienSten
Wandeling in Bouillon : 
Arboretum en la Ramonette
1 wandeling (5 km)
Gratis

StReek VAn de GAume

Wandelkaart Virton
(+ boekje met uitleg)
22 wandelingen 
(3,5 à 24,6 km)
8 MTB tochten + 
4 fietstochten niet 
bewegwijzerd (3 à 22 km)
2 ruitertochten (15 à 20 km)
7,50 €

De kringloop van het water
1 wandeling (2,8 km)
2,5 €

Wandelkaart Torgny
4 wandelingen 
(7,6 à 9,8 km)
1 MTB tocht (11,1 km)
2 ruitertocht (17 à 17,7 km)
8 €

StReek VAn 
de BoVen-leSSe

Wandelkaart Daverdisse
19 wandelingen (4 à 9 km)
3 MTB tochten (12 à 31 km)
7,50 €

Wandelkaart Libin
17 wandelingen (3 à 9 km)
2 MTB tochten (15 à 16 km)
7 €

Wandelkaart Tellin
19 wandelingen
(1,3 à 12,5 km)
1 MTB tocht (20,2 km)
6,50 € 

Wandelkaart Wellin 
15 wandelingen 
(4,8 à 12,2 km)
7,50 €

Ruitertopogids over de 
gemeente Wellin
Bewegwijzerde ruitertocht 
van 22 km 
Gratis

StReek VAn het 
woud VAn AnlieR

Tarpankaart Neufchâteau
9 wandel-en fietstochten 
(2,5 à 14 km)
7,50 €

Tarpankaart Léglise
7 wandel-en fietstochten 
(5,6 à 14,5 km)
7,50 €

Tarpankaart Habay
20 wandel-en fietstochten 
(3 à 18 km)
7,50 €

MTB kaart
5 MTB tochten 
(21,2 à 71,7 km)
7,50 €

StReek VAn 
de SemoiS 

Wandelkaart Chiny – 
Florenville – Herbeumont
62 wandelingen
(2 à 14 km)
7,50 €

Fietskaart gemeente 
Florenville
4 fietstochten
Binnenkort

StReek VAn 
mARche-en-fAmenne 

& nASSoGne

Wandeling in het hart 
van Marche-en-Famenne
1 wandeling (5 km)
2 €

Wandeling in het hart 
van Waha
1 wandeling (7 km)
2 €

Wandelkaart 
Marche-en-Famenne
23 wandelingen (4 à 13 km)
3 MTB tochten (20 à 30km)
7,50 €

Wandelkaart Nassogne
23 wandelingen (4 à 14 km)
7 €

Nassogne, schilderachtig 
dorp
1 wandeling (7 km)
2 €

Roadbook “Karaktervolle 
dorpen » (Rochefort-
Marche-Nassogne)
9 wandelingen (4 à 9 km) 
Gratis

Fietsroutes in de streek van 
Marche & Nassogne
10 niet-bewegwijzerde 
fietsroutes 
(18 à 60,5 km / individuele 
fiches)
1 € / route

MTB tochten in Nassogne
5 MTB tochten 
(15,7 à 44 km / individuele 
fiches)
1 € / route

StReek VAn 
SAint-huBeRt

Kaart “Au Pays de 
Saint-Hubert”
30 wandelingen 
(3,9 à 20 km)
6 MTB tochten (12 à 30 km)
8 €

Kaart “De la profondeur
des forêts aux paysages
du plateau”
1 route in lusvorm (98 km)
8 €

Wandelkaart Libramont-
Chevigny
10 wandelingen 
(6,3 à 18,8 km)
8 €

Kaart Tenneville 
“Entre rivières et forêts”
18 wandelingen 
(2 à 13,2 km)
2 MTB routes 
(21 à 30,5 km)
4 langlaufpistes 
(2,5 à 9,5 km)
8 €

Didactisch boekje 
“Balades à Mirwart”
5 wandelingen 
(4,2 à 12km)
3 €

StReek VAn 
VielSAlm & GouVy

Wandelkaart Gouvy
36 wandelingen (3 à 16 km)
7 €

Wandelkaart Vielsalm
11 wandelingen (5 à 13 km)
7 €

Domaine du Grand Bois 
4 wandelingen (2 à 5 km)
Gratis
 
Mai 1940 – In het spoor 
van de Ardense Jagers 
(Vielsalm)
1 wandeling (7 km)
2 €

Leerpad : La nature en 
questions
1 wandeling (7 km)
3 €

Fietsroutes in Vielsalm 
& Gouvy
4 niet-bewegwijzerde 
fietsroutes (24 à 77 km)
3€

MTB kaart Gouvy
5 MTB routes (13 à 37 km)
5 €

MTB kaart Lierneux-
Vielsalm
9 MTB routes (14 à 47 km)
5 €
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STrEEk vAN ArLoN

eScAl’pAdeS
Arlon  
+32 (0)63 57 27 57
www.escalpades.eu

STrEEk vAN houFFALIZE & LA rochE
ARdenne AVentuRe / GicAp SpoRtS AVentuReS
La Roche-en-Ardenne
+32 (0)84 41 19 00
www.ardenne-aventures.be

BRAndSpoRt
Mierchamps
+32 (0)84 41 10 84
www.brandsport.be

c&p BuitenSpoRt
Houffalize
+32 (0)61 28 83 14
www.cpbuitensport.be

nAtuR Action moulin Bock
Houffalize
+32 (0)61 28 86 43
www.naturaction.com

oneStep
Samrée
+32 (0)84 31 30 43 – +32 (0)498 10 17 43
www.onestep.be

outdooR centRe
Nadrin
+32 (0)84 44 41 12
www.outdoor-centre.be

AVONTUUR

AVOntUUrLijKe SpOrten
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. Hierbij een 
beknopt overzicht (pagina’s 32 en 33).
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STrEEk vAN ourThE & AISNE
B4Actif
Beffe
+32 (0)84 36 87 49
www.b4actif.eu

cluB Actif in de ARdennen
Erezée
+32 (0)86 45 63 30
www.clubactif.nl

duRBuy AdVentuRe
Rome (Durbuy)
+32 (0)86 21 28 15
www.durbuyadventure.be

lpm duRBuy
Durbuy
+32 (0)86 21 16 08
www.lpm.be

pBo SpoRtS eVentS et locAtion S.A.
Hampteau
+32 (0)84 46 78 43
www.belgische-ardennen.nl

wildtRAilS
Jupille
+32 (0)84 36 85 50 / +32 (0)475 73 01 35
www.wildtrails.be

STrEEk vAN bouILLoN
cApnAtuRe
Bertrix
+32 (0)488 28 58 20
www.capnature.org

SemoiS AVentuRe
Bouillon
+32 (0)496 52 92 54
www.semois-aventure.com

STrEEk vAN DE bovEN-LESSE
Bounce AdVentuRe
Bure
+32 (0)84 36 69 39
www.bounce.be

STrEEk vAN DE SEmoIS
x-cApe
Florenville
+32 (0)61 53 14 20
www.x-cape.be

STrEEk vAN mArchE-EN-FAmENNE & NASSoGNE
eSpRit AVentuRe
Marche-en-Famenne
+32 (0)478 38 31 09
www.espritaventure.be

expnAtuRe
Marche-en-Famenne
+32 (0)495 86 26 25
www.expnature.be

STrEEk vAN SAINT-hubErT
le hARAS du SARtAy
Mirwart
+32 (0)475 97 47 85 – +32 (0)476 60 34 51
www.sartay.info

STrEEk vAN vIELSALm & GouvY
AVenAtuRe.
Vielsalm
+32 (0)80 68 56 47
www.avenature.be

exploRAid
Vielsalm
+32 (0)80 21 59 82
www.exploraid.com

jt BuitenSpoRt
Gouvy
+32 (0)80 51 10 44
www.jtbuitensport.nl



1. Death-ride, reuzenladder, apenbrug, 
pamperjump, commando-piste, hangbrug,
knuffelpaal, evenwichtsbalk, rivercrossing, 
slack-line en/of trapezesprong
2. Brug, vlot en/of toren
3. Agrogolf, diskgolf, initiatie en/of mini-golf

4. Kompas en/of GPS 
5. Luchtbuks, boog, karabijn, pistool en/of 
blaaspijp
6. Volwassene en/of kind
7. Overdekt en/of in open lucht
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4x4 / BUGXTER ● ● ●
ADVENTURE PARCOURS(1) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
BIVAK EXPERIENCES
CHALLENGISSIMO
CONSTRUCTIE(2) ● ● ●
DROPPING ● ● ● ●
EQUI-COACHING ●
FOTO-ADVENTURE WORKSHOP
GAMES EVOLUTION
GOLF(3) ● ● ●
HOUTEN SPELEN
KAJAK / KANO / KRAFT / RAFTING ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
KARTING ●
KLIMMEN / ABSEILEN ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MEGAKICKER ●
MTB / MOUNTAINBIKE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NORDIC WALKING
ORIËNTATIE(4) ● ● ● ● ●
PAARDRIJDEN ● ● ● ● ●
PAINTBALL / LASERGAME / AIRSOFT ● ● ● ● ●
PEDALO'S ● ●
PERCUSSIE WORKSHOP ●
PETANQUE / JEU DE BOULES ● ●
POWERBOCKING
QUAD ● ● ●
ROMEINSE MIJN ●
SCHATTENJACHT ●
SCHIETEN(5) ● ● ● ● ● ● ● ●
SCOOTER / VESPA / MINI-MOTO ●
SKI ● ●
SPEELTUIN ●
SPELEOLOGIE ● ● ● ● ● ● ● ●
STEP ●
SURVIVAL PROGRAMMA(6) ● ●
TEAMBUILDING ● ● ● ●
TENNIS ●
TOUWENPARCOURS ● ●
TREKKING ●
TREKTOCHT ● ● ●
TRIKKE
VIA FERRATA ● ● ● ●
VISSEN ●
WESTERN GAMES
ZINTUIGENPARCOURS
ZWEMBAD(7) ● ●
WATER / ZORB BALL ● ●
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4x4 / BUGXTER ● ● ●
ADVENTURE PARCOURS(1) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
BIVAK EXPERIENCES
CHALLENGISSIMO
CONSTRUCTIE(2) ● ● ●
DROPPING ● ● ● ●
EQUI-COACHING ●
FOTO-ADVENTURE WORKSHOP
GAMES EVOLUTION
GOLF(3) ● ● ●
HOUTEN SPELEN
KAJAK / KANO / KRAFT / RAFTING ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
KARTING ●
KLIMMEN / ABSEILEN ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MEGAKICKER ●
MTB / MOUNTAINBIKE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NORDIC WALKING
ORIËNTATIE(4) ● ● ● ● ●
PAARDRIJDEN ● ● ● ● ●
PAINTBALL / LASERGAME / AIRSOFT ● ● ● ● ●
PEDALO'S ● ●
PERCUSSIE WORKSHOP ●
PETANQUE / JEU DE BOULES ● ●
POWERBOCKING
QUAD ● ● ●
ROMEINSE MIJN ●
SCHATTENJACHT ●
SCHIETEN(5) ● ● ● ● ● ● ● ●
SCOOTER / VESPA / MINI-MOTO ●
SKI ● ●
SPEELTUIN ●
SPELEOLOGIE ● ● ● ● ● ● ● ●
STEP ●
SURVIVAL PROGRAMMA(6) ● ●
TEAMBUILDING ● ● ● ●
TENNIS ●
TOUWENPARCOURS ● ●
TREKKING ●
TREKTOCHT ● ● ●
TRIKKE
VIA FERRATA ● ● ● ●
VISSEN ●
WESTERN GAMES
ZINTUIGENPARCOURS
ZWEMBAD(7) ● ●
WATER / ZORB BALL ● ●
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4x4 / BUGXTER ● ● ●
ADVENTURE PARCOURS(1) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
BIVAK EXPERIENCES ●
CHALLENGISSIMO ●
CONSTRUCTIE(2) ● ● ● ●
DROPPING ● ● ●
EQUI-COACHING
FOTO-ADVENTURE WORKSHOP ●
GAMES EVOLUTION ●
GOLF(3) ●
HOUTEN SPELEN ●
KAJAK / KANO / KRAFT / RAFTING ● ● ● ● ● ●
KARTING
KLIMMEN / ABSEILEN ● ● ●
MEGAKICKER
MTB / MOUNTAINBIKE ● ● ● ● ● ●
NORDIC WALKING ●
ORIËNTATIE(4) ● ● ● ●
PAARDRIJDEN ●
PAINTBALL / LASERGAME / AIRSOFT ● ●
PEDALO'S
PERCUSSIE WORKSHOP ●
PETANQUE / JEU DE BOULES ●
POWERBOCKING ●
QUAD ● ● ●
ROMEINSE MIJN
SCHATTENJACHT ●
SCHIETEN(5) ● ● ● ● ● ● ● ●
SCOOTER / VESPA / MINI-MOTO ●
SKI
SPEELTUIN
SPELEOLOGIE ● ● ●
STEP
SURVIVAL PROGRAMMA(6) ● ● ●
TEAMBUILDING ● ● ● ●
TENNIS
TOUWENPARCOURS ● ● ●
TREKKING ●
TREKTOCHT ● ● ● ●
TRIKKE ●
VIA FERRATA ●
VISSEN ●
WESTERN GAMES ●
ZINTUIGENPARCOURS ● ●
ZWEMBAD(7)

WATER / ZORB BALL ● ●
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op DE ourThE
kAyAk michel / 
ARdenneS loiSiRS
Barvaux-sur-Ourthe
+32 (0)86 21 12 37
www.k-m-g.be 

duRBuy kAyAkS
Petithan
+32 (0)478 33 91 69
www.durbuykayaks.be

cAmpinG le VAl de l’AiSne
Blier (Erezée)
+32 (0)86 47 00 67
www.levaldelaisne.be

hotton eVASion
Hotton
+32 (0)84 46 68 51

pont de BeRGuème
Tenneville
+32 (0)84 45 54 43
www.pontbergueme.be

op DE SEmoIS
leS epinocheS 
Bouillon
+32 (0)61 25 68 78
www.kayak-lesepinoches.be 

SemoiS kAyAkS
Bouillon
+32 (0)475 24 74 23
www.semois-kayaks.be

kAyAkS de l’emBARcAdèRe
Chiny
+32 (0)61 31 17 43
www.passeurs-reunis.be 

le BAtifol
Chiny
+32 (0)476 27 54 75
www.kayaklebatifol.be

lA RoSièRe
Florenville
+32 (0)61 31 19 37
www.larosiere.be 

cAmpinG leS ochAyS
Mortehan
+32 (0)61 41 40 61
www.kanocamping.be

KAjAKKen & KAnOVAren
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. (voor meer informatie hierover : http://kayak.environnement.wallonie.be). Dit zijn de 
verschillende organisaties waar u één van deze vaartuigen kunt huren (buiten de organisatoren van 
avontuurlijke sporten die eerder al vermeld staan).

KAJAK
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pARApente ARdenneS 
cluB ecole
Bertrix
+32 (0)61 41 15 76
camille.bourg@scarlet.be 

feRme de lA montGolfièRe
Harre (Manhay)
+32 (0)86 45 64 58
www.levisa.be/
fermedelamontgolfiere 

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

cluB lA Roch’AileS
La Roche-en-Ardenne
+32 (0)84 47 73 34
www.larochailes.be

AéRodRome de SAint-huBeRt
+32 (0)61 61 00 11
www.sainthubert-airport.com

AiR loiSiRS
Saint-Hubert
+32 (0)497 67 03 67
www.air-loisirs.be

centRe nAtionAl de Vol 
à Voile
Saint-Hubert
+32 (0)61 61 12 68
www.cnvv.be 

fly eVASion
Saint-Hubert
+32 (0)477 37 91 74  
+32 (0)2 230 18 72 (en journée) 
32 (0)2 270 36 99 (en soirée)
www.flyevasion.org

ARel-AiR SpoRt AéRien
Sterpenich
www.arelair.be

hottolfiAdeS

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

LuchTSpORTEN 
SpOrtVLieGen & LUcHtdOpen
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.luxembourg-belge.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
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