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Te voet naar het Kasteel van Harzé | Wandeling in de
provincie Luik
Rue De Louveigné 3
Aywaille - 4920
Contact: +32 4 384 35 44
commune Aywaille

http://www.ovatourisme.be/nl

Deze moeilijke wandeling van 14 km neemt je mee naar bossen
en dorpen van dit paradijselijke deel van de provincie Luik, de
streek van Aywaille.
Vanaf het dorp Harzé zet je koers naar de mooie bossen van
Saint-Roche. In het bos beginnen de Ardennen.
De wandeling is de gelegenheid om terug te denken aan de 16e
eeuw, toen de ijzerindustrie wijdverspreid was in de streek. Talrijke
smederijen en ovens verrezen langs beekjes en rivieren.
De route klimt verder en laat je de dorpen Ernonheid, Trou de
Bosson en Paradis bewonderen.
Vertrek: rue de Bastogne 11 - 4920
Afstand: 14 km
Moeilijkheidsgraad: moeilijk
Online route: download de interactieve kaart, de
routebeschrijving en het gpx-bestand van de wandeling.

Activiteiten in en rond Aywaille

Domein van Palogne
Burcht van Logne
Dierenpark Monde sauvage
Brouwerij Elfique
Natuurreservaat La Heid des Gattes
De natuursite Fonds de Quarreux
De grotten van Comblain
Museum van het Land van Ourthe-Amblève in
Comblain-au-Pont
De afvaart van de Ourthe met de kajak

Waar kun je overnachten vlak bij Aywaille?
Camping Château de Dieupart in Aywaille
Camping Eden in Aywaille op de oever van de
Amblève
Hotel & restaurant La Villa des Roses in Aywaille
Landelijk verblijf "Le Rinamir" in Remouchamps,
capaciteit 10 tot 12 personen
Landelijke gîte Au Chat'Moineau in Aywaille
Gastenkamer op de boerderij "La belle vue 1" in
Comblain-au-Pont, 2 p.

Andere ideeën voor wandelingen, fietstochten en
autoritten in de streek:

Langs de Ourthe en Ardense kastelen

In de Ardennen werden burchten opgetrokken langs de
vallei van de Ourthe om de toegang tot de vallei te
controleren. De geschiedenis van sommige onder hen
eindigde vaak in bloed en geweld. Andere werden dan weer
verbouwd tot lustslot.
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