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  Belgische Ardennen     
  La Grande-forêt de Saint-Hubert: tussen Lesse en Lomme 
 

 

Luxemburg is één van de meest wandelvriendelijke provincies. Dat komt door het natuurschoon én niet 

in het minst door de wandelinfrastructuur, honderden kilometers bewegwijzerde wandelpaden. Met de opening van een 

nieuw langeafstand pad wordt dit stukje Ardennen nóg aantrekkelijker voor de wandelliefhebber. 

 

Dag 1: aankomst 

Tijd om voluit te genieten van onze toffe uitvalsbasis voor de wandelingen. Met een uitnodigend terras gelegen langs de rivier de 

Lomme verblijven we in een comfortabel logies waar ze de gasten ook nog eens verwennen met lunchpakketten, ’s avonds een 

lekkere keuken en met een warm hart voor wandelaars! 

Dag 2: naar het kasteel van Mirwart (18 of 22 km) 

We stappen langs de rivier de Lomme naar het provinciaal natuurdomein van Mirwart, met zijn meren en kasteel. De terugtocht 

loopt voor de eerste maal over het wandelcircuit Entre Lesse et Lomme. 

Dag 3: Redu – Poix St-Hubert (14, 23 of 26 km) 

Vanuit het sfeervolle boekendorp Redu stappen we niet alleen over een gemakkelijk en groen, maar ook een speels parcours, met 

bruggetjes, bankjes en toffe picknickplaatsen. Ideaal voor wie houdt van puur natuur en van wandelen door eiken- en 

beukenbossen.  

Dag 4: naar de tombeau du Géant en Bouillon (14 km) 

Tijdens het eerste deel houden we halt bij het kasteel van Roumont en maken we een verdere tocht over venen en moerassen langs 

het Entre Lesse et Lomme-circuit. 

Tijdens het tweede deel dalen we af naar de “tombeau du Géant in de iconische rivierbocht in de Semois. Na het genieten van dit 

magistrale uitzichtpunt kunnen we verse krachten opdoen in het naastgelegen Middeleeuwse Bouillon met het befaamde kasteel. 

Dag 5 : Pont de Libin (17 of 22 km) 

Tijdens deze trektocht wordt je helemaal ondergedompeld in de Waalse bossen van het Ardense hoogplateau. 

Op een boogscheut van de kathedraal van St-Hubert wisselen ontspanning en rust zich af met magistrale vergezichten.  

Dag 6: vertrek 

 

Programma 

Code: WBE10  4d/3n 

Standplaatshotel in Poix Saint-Hubert 

3 wandeltochten van 14 – 26km 

Data: elke zo. en ma.  

Prijs p/p:  op aanvraag 

 

Code: WBE11  6d/5n 

Standplaatshotel in Poix Saint-Hubert 

5  wandeltochten van 14 – 26 km 

Data: elke zo. en ma.  

Prijs p/p: op aanvraag 

 

 

 

 

INCLUSIEF 

• 2 pers. kamer met douche/bad 

en wc 

• ontbijt en diner 

• 2 (WBE10)/ 3(WBE11) x 

lunchpakket 

• transfer Poix St-Hubert - Redu 

• toeristenbelasting 

• Nederlandstalige 

wegbeschrijving + kaart 

• roadbookdrager + gps-tracks 

• BTW + garantiefonds 

 

Niveau: categorie 1½   

Afstand per wagen:  
ca. 130 km (Brussel)  

 

EXCLUSIEF 

• reis heen en terug 

• dranken 

• verzekeringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verblijfsclassificatie: ***  

Parking: gratis 

Trein: Poix Saint-Hubert  
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