Document genere le 03/08/2021

Niet te missen fietstocht in Wallonië | De
Maasfietsroute
Place Reine Astrid
Dinant - 5500
Contact: +32 82 22 28 70
Caroline Rase

https://www.valleedelameusetourisme.be

De Maasfietsroute is de eerste bewegwijzerde
langeafstandsfietsroute in Wallonië en volgt een van de mooiste
valleien van Europa. Deze fietstocht zou de "Citadelroute"
genoemd kunnen worden, want je ontdekt Dinant, Namen,
Hoei en Luik.
Deze fietsroute is een van de 30 etapes in een route van 1152 km
die de Maas door Frankrijk, België en Nederland volgt.
Op de RAVeL van de Maas bewonder je de steden en dorpen, de
idyllische lanschappen gecreëerd door een majestueuze rivier,
het prachtige natuurlijke en industriële Waalse erfgoed.
Verschillende opties mogelijk: Dinant-Namen, Namen-Visé of voor
de ambitieuze fietsers: Dinant-Visé en Visé versa ;-)!
Ontdek meer over deze internationale fiestroute!
Vertrek: Dinant
Aankomst: Luik / Visé via Namen en Hoei
Afstand: 147 km

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

Wat kun je doen op het parcours?
De Citadel van Namen en haar ongelooflijke
ondergrondse netwerk
Félicien Ropsmuseum van Namen, gewijd aan de
Belgische schilder en etser
Watertuinen van Annevoie | Maasvallei
Citadel van Dinant | Versterkte burcht van de
Maasvallei
Museum van La Boverie | Schone Kunsten en expo in
Luik

Waar kun je overnachten op het parcours?
Hotel Ibis Namur Centre
Jeugdherberg Félicien Rops, herberg in Namen
Hotel Naxhelet, Golfclub en spa in de provincie Luik
Hotel Mercure Liège City Center
Gastenkamer W'allons nous dormir | Luik
Een perfecte invulling voor enkele dagen ontspanning in een
prachtig decor!
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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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