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Bosmassieven | Trek er even tussenuit naar de
Ardense wouden
Ressources Naturelles
Développement Asbl
Marche-en-famenne - 6900

Provlux - P. Willems

Contact: +32 61 29 30 70
https://lesforetsdardenne.be/

De Waalse woudmassieven lenen zich perfect voor vele
activiteiten, ontdekkingen en herbronning. Forêt d'Ardenne stelt je
100% boservaringen voor in 4 van deze massieven.

8 woudmassieven in Wallonië
het Woud des Tailles
de Hoge Venen
het Woud van de Gaume
de Bossen van het Land van Famenne
het Grote Woud van Anlier
het Grote Woud van Saint-Hubert
het Woud van het Land van Chimay
het Woud van de Semois en de Houille

... waaronder 4 woudmassieven die je kan beleven
Het doel van het project van Forêts d'Ardenne? Activiteiten en
verblijven promoten die volledig rond het "bos" draaien":
verblijven-ervaringen dicht bij de natuur, gepersonaliseerd en
voorgesteld door liefhebbers, inwoners die hun knowhow en hun
liefde voor onze mooie regio's delen. Het aanbod omvat:
het Grote Woud van Anlier
het Grote Woud van Saint-Hubert
het Woud van het Land van Chimay
het Woud van de Semois en de Houille
De Ardense wouden bieden je een speciaal moment, dichtbij
anderen en de natuur.

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