Wat is er te doen in de omgeving van …?

De Ourthe / La Roche en Ardenne
Rondom de rivier de Ourthe in de Belgische provincie Luxemburg zijn veel mogelijkheden om te
sporten: wandelen, mountainbiken, watersporten. Het ligt in een bosrijke omgeving met veel
bezienswaardigheden.

Le Parc à Gibier
Chemin du Parc à Gibier 1, La Roche-en-Ardenne 6980

In dit wildpark met speeltuin, dat zich uitstrekt over 10 ha, kunt u de
bewoners van de bossen en hun soortgenoten op de boerderij
bewonderen. Langs het wandelpad van 1,2 km komt u wellicht een roedel damherten, herten,
moeflons, oerossen, een groep wilde zwijnen en everzwijnen, wolven, lynxen, vossen, fazanten en
oehoe's tegen in een omgeving die heel dicht bij hun natuurlijke leefomgeving staat. Vanaf het terras
van de taverne heeft u uitzicht op de mini-boerderij en de speelweide.

Parc Forestier Récréatif Chlorophylle
Rue des Chasseurs Ardennais 60, Manhay 6960

Parc Chlorophylle ligt in een 500 hectaren bosrijk gebied. De hele
familie kan het grote natuurgebied ontdekken door thema's over het
bos en de natuur. Een wandelweg van 2 kilometer geeft op een
speelzame manier informatie. De route telt 32 attracties in hout,
zowel de speelzones als de educatieve zones. Een letterlijk hoogtepunt
is de loopbrug die u tot in de kruinen van de bomen brengt. Hij is 40
meter lang en heeft een hoogte van 15 meter.
De speeltuin is opgetrokken uit hout met de natuur als thema.

Ruïnes van het kasteel van La Roche en Ardenne
Rue du Vieux Château 4, 6980 - La Roche-en-Ardenne

Het kasteel van La Roche-en-Ardenne is een leuke
bezienswaardigheid. Het is een flinke klim naar het kasteel, maar dan
heeft u ook prachtig uitzicht over de stad en de rivier de Ourth.

Toeristisch treintje La Roche en Ardenne
Le Petit Train, des Echavées 6, 6980 La Roche-en-Ardenne

De trein vertrekt vanaf de Place du Bronze en onderweg komt u langs
de bekendste plekken, zoals het wildpark en het kasteel van La Rocheen-Ardenne. De bestuurder vertelt in ca. drie kwartier op een
boeiende wijze over de geschiedenis van de stad en de omgeving.
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De Ourthe / La Roche en Ardenne
Grotten van Hotton
Chemin du Speleo Club, 1, 6990 Hotton sur Ourthe

In de grotten kunt u genieten van talrijke
druipsteenformaties waaronder een
anderhalve meter hoge stalagmiet. Een bezoek
aan de grot begint om het uur dus hou hier rekening mee anders bent u lang het wachten voordat u
de grot in kunt gaan. Een rondleiding duurt 45 minuten en trek goede schoenen aan! In de grot is het
namelijk vochtig en de ondergrond kan glad zijn!

Activiteiten
Outdoor centre Nadrin (Nadrin)
Mountainbiken, kajakken, raften (van te voren boeken, vanaf 10 personen)

Ardenne Aventures (La Roche en Ardenne)
Kayak, Mountainbike, Waterfiets, Paintball, Touwenparcours, Waterball, Blob jump, Bumper ball,
Rafting, Boogschieten en luchtpistool

Stuwmeer (barrage) Nisramont
Barrage de Nisramont, 1, 6983 Nisramont - La Roche en Ardenne
Oppervlakte van het meer is 47 ha, de stuwdam is 116 meter lang en
maar liefst 16 meter hoog. U heeft een prachtig uitzicht van de dam.
Bezoek de stuwdam ook eens in de avonduren,want deze is dan
sfeervol verlicht. Er is een wandelroute van 12 kilometer uitgestippeld
rond het meer voor geoefende wandelaars. In de zomer kunt u vissen en zwemmen en natuurlijk
talloze watersporten beoefenen.

Strand Maboge
Op 6 km van La Roche bevindt zich, in de richting van Houffalize, dicht
bij het dorp Maboge, een strand langs de Ourthe. Zwemmen in de
rivier is er mogelijk, de maximale diepte bedraagt 1,60 m. (Opgelet:
waterschoenen aantrekken). Strand, ontspanning, kinderspelen,
douches, cabines, sanitaire voorzieningen en cafetaria. Gratis toegang.

Leuke steden/dorpen:
La Roche en Ardenne
Durbuy
Houffalize

Nog meer ideeën op:
Bezienswaardigheden Ardennen
Toeristisch bureau voor het hart van de Ardennen:
Sport en ontspanning
Attracties
Andere zwemmogelijkheden
Activiteiten voor kinderen
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