Wat is er te doen in de omgeving van …?

Houffalize

Houffalize (Luxemburgs: Haufelescht; Duits: Hohenfels) is een
Belgische stad in de provincie Luxemburg, die aan de oever van de
Ourthe ligt. De stad telt ongeveer 5000 inwoners. Rust en natuur:
daarvan is er een overvloed in Houffalize. De stad wordt wel de
hoofdstad van het mountainbiken in de Ardennen genoemd.
Daarnaast zijn (in de omgeving) nog veel plekken van het
Ardennenoffensief.

Mountainbiken rondom Houffalize

start routes: tegenover de VVV aan de Place de Janvier, Houffalize

Houffalize is gelegen in het dal van de Ourthe en wordt omringd door
steile hellingen. De ideale plek om te mountainbiken. Vanaf de VVV
zijn er 6 routes uitgezet, variërend van makkelijk tot zwaar; een kaart
van de routes is bij de VVV te koop, of download deze (GPS) hier.
Een mountainbike huren is mogelijk, of een begeleide tocht.

Houtopia

Place de l'Eglise 17, 6660 Houffalize

Houtopia is een recreatief en
pedagogisch centrum dat gewijd is
aan de ontdekking van de 5
zintuigen. Buiten is er een grote
speeltuin, met een avontuurlijk
evenwichtsparcours dat je naar de andere kant van de rivier brengt. Daar vind je een glijbaan van
meer dan 30 meter voor een spannende belevenis!

Brouwerij van Achouffe

Brasserie d'Achouffe, Achouffe 32, 6666 Wibrin – Achouffe

Kabouterbier! Wie kent niet het flesje met de gezellige kabouter met
de rode puntmuts. Boek ruim van tevoren een rondleiding om het
productieproces van het bier van dichtbij te zien en het natuurlijk te
proeven. In de brasserie kan je een Chouffe gaan drinken.
Als je niet naar de brouwerij wilt of kunt, is het ook leuk om een speurtocht in de omgeving van
Dochamps of Steinbach te gaan doen. Als beloning ontvang je nl. een Chouffe biertje met het
originele Chouffe glas. (Voor de goede orde: dit vindt dus niet Achouffe plaats.)

Blotevoetenpad

Ferme de la Planche, Mountleban 75, 6674 Gouvy

Met blote voeten wandel je over het wandelpad met gedeeltes met
stenen, bladeren, houtsnippers, hooi, gras, zand, modder en ook over
water! Er zijn drie routes in moeilijkheidsgraad en ze zijn elk ongeveer
3 km lang. Langs de weg zijn plekjes gemaakt waar je kunt pauzeren of
picknicken. Bij de boerderijen kan je alpaca’s, paarden en ezels zien. Er
is een kleine speeltuin en een cafétaria.
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Houffalize

Kajakken en kanoën op de Ourthe
Zak de Ourthe af in een kajak of kano. Zie de natuur eens vanaf het
water. Er zijn diverse trajecten mogelijk: van Nisramont naar La Roche
21 km, van Nisramont naar Maboge 13 km, van Maboge tot La Roche 8
km. Rond het meer van Nisramont 15 km. Ook van Houffalize naar
Nisramont zijn er diverse instappunten.
Kajak/kanoverhuur: Kajak Ourthe (ook begeleide natuurtochten; bevers!), C&P Buitensport (even
doorscrollen naar tarieven voor kano- en kajakverhuur), Outdoorcentre (ook combinatie
mountainbike/kano-verhuur)
Klik hier om te zien waar kajakken of kanoën nu mogelijk is en waar de in- en uitstapplaatsen zijn.

Stuwmeer van 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. Je hebt een prachtig uitzicht vanaf 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 kan je er
vissen en zwemmen en natuurlijk talloze watersporten beoefenen.

Natuurpark van de twee Ourthes

Parc naturel des Deux Ourthes, Rue de La Roche 8 –Houffalize

Het Natuurpark van de twee Ourthes is gelegen op
de oudste rotsen van België en is 76.000 ha. groot.
Vanaf de top van het Plateau van Tailles heb je een
schitterend panorama op de Ardennen. Misschien
is het uitzicht op de Rocher du Hérou nog mooier.
Geniet van een boeiende flora en fauna die uniek is voor de Ardennen.

Aqua l’O

Vayamundo, Ol Fosse d'Outh, 1, 6660 Houffalize

Bij Aqua l'O vind je de ideale mix tussen wellness, recreatie en sport.
Een recreatief zwembad van 25 m, glijbanen, wildwaterbanen en
watervallen, plonsbadje voor de allerkleinsten, maar ook relaxen in de
jacuzzi en massage met hydrojets.

Leuke of bijzondere plekken
Oorlogsmonument Panther
Monument Europalia
Bastenaken (Bastogne)

Ideeën
Bastogne War Museum
Bastogne Barracks
VVV Houffalize

Wandelen & fietsen
Wandeling naar Le Hérou
Fietsverhuur (ook elektrisch)
RAVeL Lignes 613 en 163 (fietsen
op oude spoortrajecten)

Fietsroutes Houffalize
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