Wat is er te doen in de omgeving van …?

Vielsalm

Vielsalm is gelegen aan de rivier de Salm. Je
spreekt het uit als Vjel-salm. De gemeente telt
23 dorpen en meer dan 7500 inwoners. Door de
ligging aan het Lac des Doyards is het vooral in
de zomermaanden gezellig druk in Vielsalm. Dan
komen er inwoners van omliggende dorpen en
toeristen van verder weg. Het is een natuurrijke
omgeving met rotsen, bossen en heuvels: de
venen op het Plateau des Tailles, het Grand-Bois (‘grote woud’) van Bêchefa, de moerassen van
Commanster, het sublieme uitzicht bij de Bec du Corbeau, de brede valleien van Grand-Halleux en
Petit-Thier.

Meer van Les Doyards

Het meer ligt op loopafstand van het centrum van Vielsalm. Om het
meer ligt een wandel- en fietspad met een totale lengte van 2
kilometer. Op enkele plekken staan bankjes zodat je kunt genieten van
het mooie uitzicht. Ook het grasveld nodigt uit om te picknicken. Voor
kinderen is er een speeltuin. Voor het vissen heb je een visvergunning
nodig van het Waals Gewest (beschikbaar bij de postkantoor of op www.permisdepeche.be ) + een
vergunning van de visclub voor een dag, een week of een jaar, te koop bij het Syndicat d’initiative
(VVV) in Vielsalm (Avenue de la Salm 50).
Helaas is het niet toegestaan om te zwemmen in het meer, maar je kan wel een waterfiets huren.

Maison du Pays de Salm (Museum van de Salmvallei)
Avenue de la Salm 50, Vielsalm

In het Museum van de Salmvallei kom je van alles te weten over de
Salmvallei, zoals de geschiedenis, de geologie, de ouderwetse
industrieën, de kunst en tradities, de folklore en de legendes van de
Salmstreek (ontdek de wereld van de heksen). De interactieve route is
leuk voor kinderen. Dit speciale kinderparcours is verkrijgbaar in 4 talen
waaronder Nederlands.

Avenature

Avenature verzorgt binnen- en buitenactiviteiten, zoals GPS-spel ‘De
verloren cryptex’ (outdoor escape game, hoogteparcous (klimmen en
klauteren in boomtoppen), VR escape game, fun games, CSI The Game,
boog- en karabijnschieten, diskgolf en Western games. Mountainbikes
en E-steps zijn te huur.
Let op: reserveren is noodzakelijk! De activiteiten kiunnen op diverse
locaties plaatsvinden.

Val de Wanne - Puzzleplanet
Aisomont 70, 4980, Trois-Ponts

Val de Wanne is een een activiteitencentrum dat hooggelegen ligt. Je
kunt er afdalingen maken met karts, trikes, steps en tubes. Daarnaast is
er een speelplaats en kan je buitenspellen doen als bowlen, jeu-deboules (petanque), beachvolleybal, tafeltennis, weilandgolf. Je kunt er
fietsen huren; er is een BMX-track. In de winter is er een ski-afdaling.
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Vielsalm

Natuurlijk is er ook een brasserie met terras waar je met een hapje en/of drankje van het uitzicht
kunt genieten.
Een bijzondere attractie is het houten doolhof. Het is het grootste
houten labyrint van Europa: 2500 m². Het doel is om de 4 torens te
vinden en daar een vraag te beantwoorden, en daarna de uitgang te
vinden. Bij de receptie lever je je antwoorden in en heb je het goed, dan
ontvang je een verrassing.

Openluchtzwembad camping Les Neufs Prés
Avenue de la Résistance 7, 6698 Vielsalm/ Grand Halleux

Gemeentecamping Les Neufs Prés, biedt activiteiten aan ook toegankelijk
voor mensen van buitenaf. Met o.a. verwarmd openluchtzwembad (25°C
- 32 x 16 m, diepte 3 m) en kinderbad (diepte 50 cm, vrij toegankelijk),
minigolf en speeltuin.

Gemeentelijk zwembad

Rue d’Hermanmont 1, B-6690 Vielsalm

Overdekt zwembad met een lengte van 25 m.
Opmerkingen: badmuts verplicht (ter plaatse te huren) en zwemshorts
zijn verboden.

Wandelen en fietsen

Er zijn volop wandel- en fietsmogelijkheden, kijk hiervoor op de site van de plaatselijke VVV:
- Wandelen
- Fietsen, mountainbiken

Nog meer…
Leuke steden/dorpen
La Roche en Ardennen
Stavelot
Malmedy
Houffalize

Ideeën
VVV van Vielsalm
Skiën of wandelen bij Baraque
Fraiture
Eastbelgium Action, Fun &
Karting Center
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