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Wandeling 1815, wandeling rond het slagveld van
Waterloo
218 ,chaussée De Bruxelles
Waterloo - 1410
Contact: +32 2 352 09 10
Waterloo Tourisme

http://www.waterlootourisme.com/fr

Wandel in de sporen van de Hertog van Wellington of van het
leger van Napoleon tijdens deze 1815-wandeling rond het
slagveld van Waterloo. Ontdek deze historische plek waar een
strijd plaatsvond die de kaart van Europa veranderd heeft.

Het vertrekpunt van de wandeling is de Leeuw van
Waterloo
Neem de kaart, waar de wandeltocht op aangeduid is, onder de
loep en maak deze tocht van 14 km op je eigen tempo. De kaart is
beschikbaar in het toeristische infokantoor van Waterloo (in het
stadscentrum).
Je kan dit parcours te voet, te paard of met de fiets afleggen.

Op ontdekking naar de Waals-Brabantse

boerderijen en historische monumenten
De wandeling doorkruist de velden en prachtige landschappen
van Eigenbrakel, Genepiën, Lasne en Waterloo. Deze historische
wandeltocht loopt langs enkele belangrijke plaatsen die de
bekende Slag bij Waterloo herdenken met monumenten,
boerderijen of plaatsen waar het Franse leger van Napoleon
tegen de geallieerden, onder leiding van de Hertog van
Wellington, ten strijde trok.
Langs dit parcours bevinden zich veel restaurants en tavernes.
Hier vind je een lijst met monumenten, boerderijen en attracties
die je op de 1815-wandeling tegenkomt:
Monument voor de Belgen
Monument voor Hannover
Klooster van Fichermont
Boerderij van Papelotte
Monument Prussien
Hoeve van Chantelet en Barokke Kapel
Het laatste hoofdkwartier van Napoleon
Hoeve La Belle Alliance
Zuil van Victor Hugo
Frans monument 'De gewonde arend'
Boerderij van Hougoumont
De Leeuw van Waterloo
Monument Gordon
Boerderij van Haie Sainte

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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