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Niet te missen fietstocht | Op de RAVeL van de
Molignéevallei
Place Du Bailliage, 16
Dinant - 5500
Contact: +32 82 22 28 70
FT Province de Namur

https://www.valleedelameusetourisme.be

Deze fietstocht van bijna 20 km volgt een van de mooiste RAVeLs
van de streek! De tocht gidst je door de Molignéevallei langs
ruïnes en forten.
Vertrek in het middeleeuws dorpje Bouvignes. Als je goed luistert,
hoor je nog het lawaai van de paarden die op het plaveisel van de
smalle straten hameren.
Die middeleeuwse indruk wordt nog versterkt door het fort
van Crèvecoeur en het Huis van het Middeleeuws Maaserfgoed.
Aan de andere oever van de Maas bewonder je de ruïnes van het
fort van Poilvache.
Vergeet ook niet de draisinetocht, de ruïnes van Montaigle en
de abdijen van Maredret en Maredsous.
Vertrek: Huis van het Middeleeuws erfgoed Mosan - Place du
Bailliage - Bouvignes-sur-Meuse
Aankomst: Abdij van Maredous
Afstand: Abdij van Maredsous

Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk
Bewegwijzering: RAVeL
Online route: download de interactieve kaart, de
routebeschrijving en het gpx-bestand van de tocht.

Wat kun je doen op het parcours?
Huis van het middeleeuwse erfgoed in de Maasvallei
Middeleeuwse ruïnes van Poilvache
De Slakkenkwekerij van Warnant | Tussen Namen en Dinant
De spoorwegfietsen van La Molignée | Merkwaardige
machines voor een tocht
Abdij van Maredsous | Kazen en bieren met karakter

Waar kun je overnachten in de Molignéevallei?
Hotel & restaurant Les Jardins de la Molignée in Anhée
De gîtes de la Ferme de l'Abbaye de Moulins
Gastenkamer "La bergerie - Noire du Velay" in Falaën, 2 p.
Kom naar een van de mooiste stukken RAVeL in Wallonië, tussen
abdijen en forten!

20 niet te missen fietstochten

In Wallonië komt elke fietsliefhebber aan zijn trekken. Of je
nu denkt aan een gezinstocht van enkele kilometers of er
een paar dagen met de fiets op uit wil trekken, er is voor elk
wat wils.
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Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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