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Buitengewone wandeling langs de Ninglinspo, een
uniek bergriviertje
Rue De Louveigné, 3
Aywaille - 4920
Contact: +32 4 384 35 44
Pierre Pauquay

http://www.ovatourisme.be

In het bassin van de Amblève, nabij Aywaille, waar erosie de
steen van de vallei uitgehold heeft, stroomt nu een van de
charmantste riviertjes van het land: de Ninglinspo. Een
verrassende wandeling naast deze kleine rivier is uniek in België!
Ontdek deze vallei vol met gigantische rotsen, glijgoten en
gaten uitgegraven door de kracht van het wilde water. De
Ninglinspo loopt door een canyon en gaat van een hoogte van
400 m naar 150 m. De helling van 7,5% geeft hem een snelle
stroom!

Op je route:
Houten loopbruggen nodigen regelmatig uit om van
oever te wisselen
Betoverende landschappen: een aaneenschakeling
van watervalletjes droppen hun kolkende en
kristalheldere water in ketels, ook baden genoemd,

waarvan sommigen lijken op natuurlijke jacuzzi's!
Vertrek: parking van Sedoz (nabij Remouchamps)
Geschatte duur: 2.45 uur
Afstand: 6 km
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld
Bewegwijzering: blauwe driehoek
Online: download de interactieve kaart en het gpx-bestand
van de wandeling

Bezienswaardigheden
De grotten van Remouchamps
Safaripark Le Monde sauvage in Aywaille
Ontdek ook een andere wandeling van 14 km.

15 buitengewone wandelingen in Wallonië
Download de onderstaande brochure voor 14 andere
buitengewone wandeling op ontdekking naar onze mooie
Wallonië:

Buitengewoon Wallonie - 15 gezinswandelingen
© WBT - David Samyn

Ontdek de meest ongelofelijke en ongewone dingen tijdens
15 verrassende gezinswandelingen. Het zijn korte,
aantrekkelijke en zeer goed bewegwijzerde wandelingen.
Ideaal voor jonge wandelaars!
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