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Met de fiets rond het kasteel van Lavaux-SainteAnne | Fietstocht in de provincie Namen
Rue Joseph Lamotte 2
Rochefort - 5580
Contact: +32 84 34 53 27
WBT - Denis Erroyaux

https://www.famenneardenne.be/nl
Fiets dit circuit van 37 km dat zich door de prachtige
Famennestreek slingert. Lesse, heuvels en kasteel op het
programma!
Vanuit Han-sur-Lesse doorkruist een mooie route de vlakte van
Eprave, omringd door heuvels die gevormd zijn door de Lesse. Wij
nemen vervolgens de RAVeL.
In Wanlin verlaten we de groene weg en trekken we naar de
heuvelkammen. Kort voor de rijksweg slaat de route af naar links
richting Lavaux-Sainte-Anne.
Op de top van de heuvel slaan we rechtsaf naar het Kasteel van
Lavaux-Sainte-Anne.
Een kleine weg leidt naar het mooie platteland van de Calestienne,
waar hier en daar zogenaamde 'tiennes' verrijzen, kalkheuvels die
natuurreservaten.
Tot slot dalen we af naar Lessive en Éprave.
Vertrek: kerk van Han-sur-Lesse

Afstand: 37 km
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk
Bewegwijzering: knooppunten 158, 170, 39, 40, 174, 173, 172, 159
en 158
Online route: download de interactieve kaart, de
routebeschrijving en het gpx-bestand

Bezienswaardigheden in en rond Han-sur-Lesse
Sohier, een van de Mooiste Dorpen van Wallonië
Préhistohan
Het Archeoparc van Malagne
Provinciaal domein van Chevetogne
Ferme de la Comogne
Han 1900

Blijven slapen in de buurt
Pension Les 4 Lunes in Lavaux-Sainte-Anne
Camping le Roptai in Ave-et-Auffe
Hostellerie le Ry d'Ave
Gîte rural Au Jardin de Camille à Wellin
Gastenkamer "Moulin de Revogne" - n°1 - Revogne 2 p.

Andere ideeën voor wandelingen, fietstochten en
autotochten in de buurt

Van de vallei van de Lesse naar de Maas, sprookjeskastelen

Laat ons vertrekken voor een ontdekking van vier kastelen
die thuishoren in de mooiste sprookjesboeken. Zij kijken uit
op de vallei van de Lesse en de vallei van de Maas en
bevinden zich in landschappen die behoren tot de meest
bucolische en romantische van Wallonië.
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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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