
                                     Vrijdag 26 – Maandag 29 mei 2023 

                        4-daagse (wandel) vakantie 

  BELGISCHE EN LUXEMBURGSE ARDENNEN 

 

Tijdens het komende Pinksterweekend trekken we voor 4 dagen naar de prachtige Ardennen. Deze 

geografische streek spreid zich uit over 3 landen : België, GH Luxemburg en een stukje in Frankrijk. 

Wij vertoeven tijdens deze uitstap 2 dagen in België en 2 dagen in het mooie Groothertogdom 

Luxemburg. Zoals steeds bieden we 2 programma’s aan; iedere dag is er een mooie wandeling 

voorzien maar de minder geoefende wandelaars kunnen tevens genieten van enkele culturele 

bezoeken. Zoals je van ons gewoon bent kan je natuurlijk beide programma’s met elkaar 

combineren. (vb. ’s Morgens wandelen en ’s namiddags meegaan op de culturele activiteit) 

 

HOTEL 

Tijdens deze vakantie logeren 

we in het schitterende complex 

VAYAMUNDO in Houffalize. 

Tijdens ons verblijf genieten 

van half pension dat bestaat uit 

een uitgebreid ontbijtbuffet en 

elke avond een all-in diner in 

buffetvorm met alle dranken 

inbegrepen. 

De kamers met geluidsisolatie zijn voorzien van een televisie en een eigen badkamer. In het hele 

complex is er gratis WIFI voorzien. Het hotel beschikt tevens over een zwembad en fitness die je 

gratis kan gebruiken. 

www.vayamundo.eu/houffalize  

 

 

http://www.vayamundo.eu/houffalize


PROGRAMMA 

Dag 1 : La Roche-en-Ardenne/Achouffe/ Barrage de Nisramont 

Wandelingen : VM 8,3km 
                           NM 11km 
We vertrekken om 6u30 en rijden met 1 tussenstop naar de barrage de Nisramont waar de 

wandelaars beginnen aan hun eerste wandeling. Onmiddellijk daarna rijden we verder naar La 

Roche-en Ardenne alwaar op vrijdag de wekelijkse markt plaatsvindt. 

Wandelaars voormiddag : 13,7km 

Het artificiële stuwmeer van Nisramont werd 

aangelegd om drinkwater te voorzien aan deze regio. 

Het is een indrukwekkende plaats, door de stuwdam, 

maar ook door de schoonheid van de omgeving en het 

meer. Deze wandeling voert ons volledig rond deze 

waterplas en is werkelijk een must. Misschien is dit wel 

meteen de moeilijkste wandeling van het weekend; de 

hellingen zijn telkens kort maar door de opeenvolging 

van deze korte kuitenbijters zullen we de spieren wel 

eventjes voelen. 

’s Nachts is deze site subtiel verlicht, waardoor het lijkt 

alsof u in een sprookje beland bent.  

Meteen een topwandeling om naar uit te kijken!!! 

 

 

 

Wandelaars namiddag : 10,6km 

Achouffe hoef ik waarschijnlijk aan niemand meer voor 

te stellen. Het dorp en z’n gelijknamige brouwerij heeft 

de laatste decennia meer dan naambekendheid 

verworven. Het heerlijke gerstenat heeft werkelijk de 

wereld veroverd. 

Van het meer van Nisramont stappen we naar het dorp 

Achouffe. De wandeling bevat niet zo veel 

hoogtemeters als deze morgen maar bied ons wel 

dezelfde schitterende natuur aan. De route loopt 

afwisselend door bossen en langs weiden. We kiezen 

eerst richting Nadrin om vervolgens langs de “Belle 

Meuse” Achouffe binnen te wandelen. Natuurlijk 

hopen we deze dag te kunnen afsluiten met een ‘choufke’ van ’t vat. 

 

 



Culturele wandelaars voormiddag : La Roche-en Ardenne 

La Roche-en-Ardenne is gelegen in het hart van de Ardennen en wordt ook wel de Parel van de 

Ardennen genoemd. La Roche-en-Ardenne is populair bij iedereen, van wandelaars tot dagjesmensen 

die het Kasteel van La Roche-en-Ardenne komen bezoeken. De ruim 4000 inwoners zijn grotendeels 

werkzaam in het toerisme want vooral in het de zomermaanden kan het flink druk zijn in het 

centrum. La Roche-en-Ardenne is gelegen aan de rivier de Ourthe en vele kajakkers komen onder de 

mooie brug doorvaren. Een super mooi gezicht!  

 

Op deze vrijdag is er de tweewekelijkse markt die heel wat volk en toeristen lokt. Iedereen kan 

genieten van de vele kraampjes die vooral lokale producten aanbieden. Daarnaast is er in La Roche 

veel te doen want het is nu éénmaal het meest toeristische stadje van de Belgische Ardennen. We 

blijven hier tot 14u. 

Culturele wandelaars namiddag : bezoek brouwerij Achouffe + degustatie 
 
Om 15u staat er een bezoek gepland aan brouwerij Achouffe. Dit duurt anderhalf uur; 45min geleid 
bezoek (in het Nederlands) waarna 45min kan geproefd worden van dit heerlijk gerstenat. Dit bezoek 
is in de prijs van de reis inbegrepen. 

Opgepast! Er kunnen slechts 25personen mee op brouwerijbezoek. BOEK DIT BIJ RESERVATIE! 
 

Dag 2 : Bastenaken 

Wandelingen : VM 11,4km 
                           NM 10,4km 
Na ons ontbijtbuffet brengt de bus ons naar de regio rond Bastenaken. We houden halt aan een 
bizonkwekerij in Recogne alwaar we onze wandeling zullen starten. Voor de mensen die niet willen 
wandelen is er een bezoekje voorzien aan de bizons van “la ferme des bisons”. 
 



Wandelaars voormiddag : Recogne-Monaville 11,4km 
 
December 1944 : De Duitsers lanceren met 24 divisies een offensief tegen de oprukkende 
Geallieerden. De stad Bastogne was volledig omsingeld door de Duitsers, ze stelden alles in het werk 
om de stad te veroveren. Dit leidde tot de Slag om Bastogne, onderdeel van de Slag om de Ardennen. 
In Recogne, waar we deze morgen starten bevond zich de frontlinie waarachter de Geallieerden 
stand hielden. We lopen door bossen en velden noordwaarts tot in het nietige Compogne; nooit 
wordt de rust verstoord want hier is het echt dun bevolkt. We doorkruisen een laatste bos vooraleer 
we arriveren in Monaville; onze middagpauze. 
 
Wandelaars namiddag : Monaville-Bastenaken 10,4km 
 

Ook onze namiddagwandeling wordt overheerst door een 
oorverdovende stilte. De wandelingen vandaag zijn niet zo 
moeilijk en voeren door een prachtig landschap. Brede 
kronkelende karrensporen wisselen af met smalle bospaadjes. 
In de verte zien we onbekende dorpjes en gehuchtjes opduiken 
met namen zoals Withmont, Rolley of Hemroulle. We stappen 
tussen betoverende vijvers en over glooiende heuvels tot we 
achter een heuvelrug plots Bastenaken in ons vizier krijgen. 
We eindigen onze dagtocht op het marktplein waar een 
Sherman Tank op een oude sokkel staat.  
 
 
 
 

 
Culturele wandelaars voormiddag : Bezoek aan “la ferme des Bisons” 
 

We proberen een huifkartocht te 
regelen door de weiden waar de 
Noord-Amerikaanse bizons 
grazen. 
 
Lukt dit niet vervangen we deze 
activiteit door iets anders!!! 
 
 
 
 
 
 

 
Culturele wandelaars namiddag : Bezoek Bastenaken 
 
Deze historische plaats in de Belgische provincie Luxemburg staat ook bekend onder de Franse naam 
‘Bastogne’. In Bastenaken vond één van de grootste en bloederigste veldslagen van de Tweede 
Wereldoorlog plaats, namelijk de Slag om de Ardennen in 1944. In het dorp en daaromheen vind je 
vandaag de dag dan ook veel monumenten en musea die dit kritieke punt in de geschiedenis 
herdenken. Loop je door Bastenaken, dan word je automatisch meegenomen naar andere tijden. 
 
 



In Bastenaken zijn er 2 oorlogsmusea die echt de moeite waard zijn om te bezoeken : 

• Bastogne war museum : Hier leer je alles over de Slag om Bastenaken en waarom dit zo 
belangrijk was voor het einde van de oorlog. Je kunt hier onder andere een interessante film 
van 30 minuten bekijken over de Slag om de Ardennen. Verschillende figuren uit de 
geschiedenis vertellen je hun kant van het verhaal. 

• Bastogne Barracks : Liefhebbers van tanks en oorlogsmemorabilia kunnen hun hart ophalen 
in de Bastogne Barracks. Dit museum ligt op militair terrein en er worden dan ook tours 
gegeven door gidsen die veel verstand hebben van de lokale geschiedenis en banden hebben 
met het Belgische leger. Op deze exacte plek was de 101e Luchtlandingsdivisie, een 
onderdeel van het Amerikaanse leger, gevestigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het 
museum kun je onder andere de kamer bekijken waar de beroemde woorden “Nuts!” 
werden uitgesproken als reactie op het voorstel van de Duitsers dat de Amerikanen zich 
moesten overgeven. 

 

Dag 3 : Clervaux (GH Luxemburg) 

Wandelingen : VM 12,2km 
                           NM 10,6km 
Vandaag rijden we naar Clervaux, gelegen in het hart van de Luxemburgse Ardennen. Het stadje 
heeft een rijk verleden want zelfs in de Middeleeuwen stond er hier al een burcht. De stadskern oogt 
sprookjesachtig en heel mooi en is zeker een bezoek waard. 
 

Wandelaars voormiddag : 
12,2km 
 
In een ruime bocht van de 
weg zet de bus ons af voor 
een gemakkelijke wandeling 
naar Clervaux. Via leuke bos-
en landwegels doorkruisen 
we het lieflijke, licht 
glooiende landschap totdat 
we het valleitje van de Kirel 
worden ingeloodst. Even 
verder doorkruisen we het 
dorpje Weicherdange en 
duiken vervolgens het 
dalletje in van de Eselbach. 

Deze mondt uit in de Clerve die we blijven volgen tot in Clervaux.  
 
Wandelaars namiddag : 10,6km 
 
Na onze middagstop volgt er opnieuw zo’n schitterende Ardennenwandeling waar we kunnen 
genieten van die hemelse uitzichten over de heuvelende omgeving. We stappen weeral door een stil 
valleitje, deze keer is het de Irbach die ons in Drauffelt zal brengen. We wandelen het dorpje niet 
binnen maar trekken verder naar Enscherange alwaar de bus zal oppikken. 
 
Culturele wandelaars voormiddag : bezoek aan Clervaux 
 
De stad Clervaux is absoluut een highlight tijdens een vakantie naar Luxemburg. Niet alleen staat hier 
het mooie kasteel Clervaux, maar ook kun je hier geweldig wandelen en ziet het dorpje, omgeven 
door bossen en heuvels, er sprookjesachtig uit. Het heeft een magische uitstraling, zoals het in een 



dal tussen de groene bossen ligt. Vooral het witte kasteel van Clervaux trekt meteen de aandacht. 
Het ligt iets hoger dan de rest van de stad waardoor het nog meer opvalt. Kasteel Clervaux is een van 
de mooiste kastelen van Luxemburg. 
Clervaux is niet zo groot, in een halve dag kan je zeker uw bezoek afmaken. 
  

 TIPS: 
 

• Bezoek het witte kasteel uit de 15de 
eeuw. Het is gebouwd op rotsen en torent 
boven de stad uit. Er bevinden zich 3 musea 
die zeker de moeite waard zijn. 

• Slenter door de straatjes en geniet 
van een terrasje. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Culturele wandelaars namiddag : bezoek aan Vianden 

 
Op een half uurtje rijden 
van Clervaux vinden we 
Vianden. Het prachtige 
stadje ligt in de vallei van 
de Our die hier de grens 
vormt met Duitsland. 
Vianden is toeristisch en 
dat zal je meteen merken 
want het historisch 
stadszicht is beschermd.  
Bezoek Vianden op uw 
eigen tempo of neem 
misschien de stoeltjeslift 
die je op 440m hoogte 
brengt. Daar geniet je van 
panorama’s die 

gegarandeerd op uw netvlies zullen nazinderen. 
 

Dag 4 : Ettelbrück (GH Luxemburg) 
 
Wandelingen : VM 11km 
                           NM 10,5km 
 
Na ons laatste ontbijtbuffet gaan we voor de tweede dag op rij naar het Groothertogdom. De bus 
dropt ons in Ettelbrück. 
 



 
 
Wandelaars voormiddag : Ettelbrück – Diekirch (11km) 
 
Deze voormiddag krijgen we alweer een overdosis natuur te verwerken in de vorm van bossen en 
oogstrelende landschappen. We starten met de doorsteek van een ‘zeer schoon’ bos dat de 
oosthelling inpalmt van de Sürevallei. Het enige verkeer op deze ochtendwandeling bevindt zich op 
de invalsweg naar Diekirch die we moeten dwarsen. Voor de rest worden we waarschijnlijk alleen 
maar gadegeslaan door reeën, everzwijnen en roofvogels die de omliggende bossen bevolken. Via 
Gilsdorf zakken we af naar Diekirch dat eveneens in de vallei van de Süre is gelegen. 
 
 
Wandelaars namiddag : Diekirch – Ettelbrück : 10,5km 
 
 

Om deze vierdaagse af te sluiten 
keren we te voet terug naar 
Ettelbrück. We klimmen zachtjes 
de vallei uit en gaan in de bossen 
op zoek naar het vele wild. Na 
een heerlijk lusje zoeken we de 
boorden op van de Süre die ons 
Ettelbrück binnenvoert. 
 
Misschien is er wel tijd om in de 
historische kern van Ettelbrück 
een laatste terrasje aan te doen 
vooraleer huiswaarts te keren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Culturele wandelaars voormiddag : bezoek Diekirch 
 

Diekirch is een leuk stadje met 
een gezellig autovrij 
voetgangersgebied. Maar Diekirch 
biedt meer dan gezelligheid en 
gemoedelijkheid. Het stadje heeft 
een geschiedenis die 2000 jaar 
teruggaat, zo blijkt uit de 
Romeinse overblijfselen die hier 
zijn opgegraven. Later heeft 
Diekirch een prominente rol 
gespeeld in de Luxemburgse 
geschiedenis, met de oudste kerk 
van het land en de enige 
autofabriek van Luxemburg. De 
meest dramatische jaren beleefde 

Diekirch tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen het stadje het decor was van de bloedige Slag om de 
Ardennen. 
Wat kun je beter doen in Diekirch dan ezels tellen? Diekirch staat al sinds jaar en dag bekend 
als ezelstad, en de grijze ezel is natuurlijk ook de mascotte. Het is niet helemaal bekend waarom de 
ezel zo’n belangrijk dier is voor het Luxemburgse dorp. Volgens het meest waarschijnlijke verhaal 
gebruikten boeren rond Diekirch vroeger ezels voor hun velden en wijngaarden. Ezels waren de enige 
manier om het zware werk op de glooiende hellingen te verrichten. Volgens een andere anekdote 
werden inwoners van Diekirch ‘koppige ezels’ genoemd toen ze protesteerden tegen de aanleg van 
een spoorlijn… 

Als je goed kijkt, zie je de ezel overal terugkomen in de stad. Het beroemdst is de Ezelfontein in het 
voetgangersgebied, met vier vrolijke dansende ezels. Tijdens bijzondere gelegenheden komt er geen 
water, maar bier uit de fontein. Ook zie je een ezel op een kerktoren (in plaats van een windhaan), 
vergezeld door Sint-Nicolaas op de hoek van een gevel en een ezel die dukaten poept (in plaats van 
een gans die eieren legt). Ook is er jaarlijks een grote optocht die in het teken staat van de ezel. 

Trouwens, inwoners van Diekirch zijn niet meer beledigd als je ze een ‘ezel’ noemt. Sterker nog, ze 
zijn er juist trots op! 

Culturele wandelaars namiddag : bezoek Ettelbrück 
 
Ettelbrück wordt aangeduid als de “Poort tot de Ardennen” en ligt aan de samenvloeiing van de 
Alzette en de Süre. Aangezien we opnieuw huiswaarts keren zal je hier slechts een tweetal uurtjes 
kunnen spenderen. Net genoeg om een impressie te krijgen van dit lieflijk stadje of misschien net 
genoeg om een laatste terrasje mee te pikken. 
 
 
 
 
 
 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE 



 
Vertrek 

We vertrekken om 6u30 stipt op parking Groene Meersen, Stadionlaan 48 in Zedelgem. Hier kan 

iedereen veilig z’n wagen laten staan. 

Prijzen per persoon 

• In een dubbele kamer : 375€ pp 

• In een éénpersoonskamer : 428€ pp 

Inbegrepen 

• Verblijf in half pension (ontbijt-avondmaal in buffet met dranken all-in) 

• Bus + fooi chauffeur 

• Bezoek brouwerij Chouffe op dag 1 voor de culturele wandelaars. Diegenen die wandelen 

krijgen ditzelfde bedrag (12€) terug. 

Verzekering 

Er kan een optionele annulatieverzekering genomen worden bij Ethias; deze bedraagt 3,5% van de 

totaalsom. 

• In een dubbele kamer is dit 13,5€ per persoon 

• In een single  is dit 15€ per persoon. 

Wil je deze annulatieverzekering; betaal deze dan extra bij het voorschot 

Inschrijven 

Inschrijven voor deze fantastische 4-daagse kan vanaf woensdag 9 november via mail : 

info@4op1rij.be . Graag meteen het voorschot van 100€ per persoon betalen op rekeningnummer 

BE23 6528 0924 2891 van Busreizen 4op1rij, Achiel Rommelplein 5, 8210 Zedelgem 

Opmerkingen 

• Kleine wijzigingen kunnen zich nog voordoen in het programma. 

• Er kunnen 49 personen mee op deze 4-daagse verdeeld over 19 dubbele kamers, 11singles  

• Wat we doen met de middagmalen zal in ons volgend clubblad vermeld worden. 

• Reisleiding : Chris & Wim 
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