Wat is er te doen in de omgeving van …?

Viroinval

Viroinval is een gemeente in de Belgische provincie Namen en bestaat
uit de dorpen Nismes, Dourbes, Treignes, Mazee, Vierves, Olloy,
Oignies en Le Mesnil. De naam van deze gemeente ontstond in 1977
als gevolg van gemeentefusies en verwijst naar de vallei van de Viroin
die de hele gemeente doorsnijdt. De Virion is een linkerzijrivier van de
Maas.

Natuurpark Viroin-Hermeton
La Maison du Parc - Botrange
Rue de Botrange 131, 4950 Waimes

Het natuurpark Viroin-Hermeton (48.000 hectare) strekt zich uit over
de gemeenten Viroinval, Couvin en Philippeville, tussen drie
natuurgebieden: de Ardennen, de Calestienne en de Venen. Het is rijk
aan schitterende en afwisselde fauna en flora en leent zich perfect
voor mooie wandelingen.
In dit natuurpark, dichtbij Nismes, ligt de Fondry des Chiens, een 20
meter diep zinkgat met een ongelofelijke biodiversiteit. Miljoenen
jaren van regenerosie in de kalksteen hebben deze enorme kloof doen
ontstaan. Vanaf Nismes is het zo’n 2,5 km wandelen er naartoe.

Ecomuseum van de Viroin

Rue Eugène Defraire, 63, 5670 Treignes (Viroinval)

Dit streekmuseum huist in een 16e eeuwse kasteelhoeve. Het museum
laat de technologische knowhow van dorpsgemeenschappen zien,
maar is ook een spiegel van culturele en sociale veranderingen die
twee eeuwen lang de streek van Entre-Sambre-et-Meuse hebben
overschreden. Er is een Belgische klompenmakerij.

Stoomtrein Mariembourg-Treignes (Chemin de Fer des 3 Vallées) en museum
C.F.V.3.V. asbl, Chaussée de GIVET 49-51,
5660 MARIEMBOURG

Een rit met de stoomtrein door de
prachtige streek Fagne.
In Treignes is het stoomtreinmuseum
gevestigd. Bekijk de collectie stoom-, diesel-, elektrische locomotieven en vele objecten uit de
spoorwegwereld van weleer. Er is een modelspoorbaan (binnen) en een kleinspoor (buiten).

Grotten van Neptunus
Rue de l’Adujoir 24, B-5660 Couvin

Een rondleiding door de grotten duurt 50 minuten. Onderweg is er
een mooi schouwspel van lichteffecten met muziek van Vangelis. Het
hoogtepunt van een bezoek aan de Grotten van Neptunus is de
boottocht op de ondergrondse rivier.
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De ‘Mont des Sens’ is een 1,5 km lange, bewegwijzerde wandeling in
het bos boven de Grotten van Neptunus. Beleef de natuur met al je
zintuigen. Elk seizoen heeft zijn eigen fauna en flora, typisch voor deze
kalkzoomstreek: wilde orchidee, vingerhoedskruid, hagedis, en vele
roofvogels. Vanaf dit pad geniet je ook van een mooi uitzicht op de
rivier “l ‘Eau Noire”.

Karting des Fagnes

13 Rue du Karting 5660 Mariembourg

Wie wint de race? Kart op een
officieel circuit in het panorama van de Fagnes. Ook vanaf het terras
een prachtig uitzicht.

Toeristisch Wegtreintje "L'Espérance
Rue Vieille Église 5, 5670 Nismes

Rondom Nismes rijdt dit toeristentreintje langs Fondry des
Chiens en het natuurreservaat Les Abannets.

Musée du Malgre-Tout (Het
‘Ondanks-Alles’ museum)
Rue de la Gare, 28, 5670 Treignes

Een regionale archologische collectie van
Neanderthalers tot de Gallo-Romeinse
tijd. Het museum is gevestigd in de gebouwen van de oude energiecentrale van Treignes. Daarnaast
is een prehistorisch park.

Kajakken en kanoën op de
Viroin
Zak de Virion af in een kayak of kano. Zie
de natuur eens vanaf het water. 3 routes
voor iedereen: Dourbes-Treignes (20 km),
Olloy-Treignes (13 km), Vierves-Treignes (7 km). Mogelijkheid om je eigen kajak, kano of opblaasbare
boot (max. drie personen) te gebruiken. Mogelijkheid om afgezet te worden bij de vertrekplaatsen.
Kajakverhuur: Le Montjoie in Treignes en L’etape de Viroinval in Trisignes.
Klik hier om te zien waar kajakken of kanoën nu mogelijk is en waar de in- en uitstapplaatsen zijn.

Zwembaden in de buurt

- Zwembad “Albert Martin” Avenue des Sports, 1 - 5600 Philippeville - Tel. +32(0)71/66.68.05
- Zwembad "Plaine des sports" rue de la Foulerie - 5660 Couvin - Tel. +32(0)60/34.63.33
Leuke plekken
Haute Roche, kasteelruïne
Eau noir, bronrivier
Vierves-sur-Viroin

Ideeën
Toeristinfo Viroinval
Mountainboardpark Wanyi
Sportieve activiteiten (BE/FR):
Virion-Meuse-Evasion
Aventurenpark TerrAltitude (FR)

Wandelen & fietsen
Wandeling Viroinval 12 km
Wandelen met een ezel
RAVeL Ligne 156 (fietsroute)
Fietsen Viroinval
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