Document genere le 30/07/2021

Niet te missen fietstocht| Kanalen en Unescoerfgoed in hartje Henegouwen
Grand'place 5
Binche - 7130
Contact: +32 64 26 15 00
WBT - Bruno D'Alimonte

https://www.centrissime.be/

Deze fietstocht van iets minder dan 40 km van Binche brengt je
naar het Centrumkanaal en het door de Unesco erkende erfgoed
van Henegouwen.
Vanuit Binche, een stad die bekend staat om zijn carnaval, erkend
als "meesterwerk van het mondelinge en immateriële erfgoed van
de mensheid" door de Unesco, ga je naar het kleine en rustige
plattelandsdorpje Estinnes-au-Val.
Een paar kilometer verderop langs het water zal je onder de indruk
zijn van de bootliften op het kanaal, die ook als Unescowerelderfgoed zijn geklasseerd.
Mis het bezoek aan de voormalige mijnsite van Bois-du-Luc niet
voordat je het startpunt van de RAVeL bereikt.
Vertrek en aankomst: Toeristische dienst - Grand'Place - Binche
Afstand: 38 km
Moeilijkheidsgraad: medium
Bewegwijzering: RAVeL en knooppunten
Online circuit: download de interactieve kaart, de
routebeschrijving en het gpx-bestand van de fietstocht.

Activiteiten onderweg
Internationaal Museum van het Carnaval en het
Masker in Binche
Kanaallift van Strépy-Thieu, rivierschat in Wallonië
De hydraulische scheepsliften van het
Centrumkanaal
Bois-du-Luc | Museum van de Mijnen en Duurzame
Ontwikkeling

Overnachten in Binche en omgeving
Landelijke gîte Les Estinnes in Estinnes-au-Mont
Gastenverblijf Le Castillon in La Louvière
Orange Hotel in La Louvière | Hotel in carnavalthema
Ongelooflijke landschappen wachten je tijdens deze fietstocht in
Henegouwen!

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