
Mountainbiketocht : ontdek Hastière 
 

Zaterdag 12 mei 2018 

Op zaterdag 12 mei nodigen we je uit voor een wel héél originele dag : sportief, ludiek en heel veel te 

ontdekken. Onder leiding van Alain Leblanc, je tweetalige gids en sportief monitor, vertrekken we op 

avontuur om de Maasvallei, zijn hellingen en omliggende plateaus te ontdekken. Alain neemt je in alle 

veiligheid mee op pad via kleine wegjes, ver van alle gebaande wegen, om je de soms onverwachte 

natuurlijke schoonheid van de regio te tonen. 

Dé gelegenheid om de omgeving eens vanuit een andere hoek te bekijken …wat je zeker beter de 

vorming en de topografie van de streek doet begrijpen. Een mountainbike is nodig voor deze originele 

en unieke fietstocht, maar er staan je ook andere verrassende activiteiten te wachten tijdens deze dag. 

De start is voorzien in Waulsort, waar eerst een kleine ‘briefing’ voorzien is voor we met de moun-

tainbike vertrekken. De tocht eindigt op dezelfde plaats rond 13.30u. Je wordt ter plaatse een lunch 

aangeboden (als optie, zie verder). Daarna nodigen we je uit (eveneens optioneel) deel te nemen aan 

een initiatie boogschieten. De activiteiten eindigen tegen 16.00u. 

Een originele sportieve ontdekkingstocht weg van de gebaande wegen… 

Praktisch : reservatie verplicht 
Organisatie : Dienst voor Toerisme van Hastière,  

in samenwerking met « Naturescapade » 

Gids en instructeur : Alain Leblanc (tweetalig FR-NL) 

Afspraak: wordt meegedeeld bij de verplichte inschrijving 

(groep beperkt voor veiligheidsredenen) 

Vertrek om 10.00 uur - Terug rond 13.00-13.30 uur 

Prijs : 5,- € per persoon  

RESERVATIE VERPLICHT zowel voor de tocht als voor 

fietshuur en maaltijd - cf. keerzijde) 

Mountainbiketocht : De Maasvallei,   

over berg en dal 
(van de hoogvlakten naar de vallei) 



Algemene informatie i.v.m. de mountainbiketocht  
van de Dienst voor Toerisme van Hastière 

Zaterdag 12 mei 2018 

 De deelname in de onkosten voor de fietstocht bedraagt 

5,- € per persoon (+ eventuele genomen opties). 

 Het vertrek is voorzien om 10.00 uur stipt. Gelieve je 

ten laatste ter plaatse aan te melden om 09.30u. 

 Elke deelnemer kan zijn eigen mountainbike gebruiken,                      

mits die in goede staat verkeert en voldoet aan alle wet- 

telijke bepalingen. Voor veiligheids- en verzekeringsredenen is het dragen van een HELM VERPLICHT. 

Het betreft hier een familiale uitstap waarbij alle deelnemers goed moeten kunnen fietsen op alle terreinen. 

 Mits reservatie en betaling vooraf van 10,- € kan je ook een mountainbike huren bij de begeleider voor de 

deelname aan de tocht. Reservatie vooraf en uitsluitend bij de Dienst voor Toerisme van Hastière. 

 De aankomst op de plek van vertrek is voorzien tussen 13.00u en 13.30u.  

 De begeleiding van deze tocht is tweetalig : Frans en Nederlands. 

 Om organisatorische, omkadering en veiligheidsredenen is inschrijving verplicht ! Ook voor deze 

redenen zal de deelname beperkt worden tot de voorhanden zijnde begeleiders. Inschrijven kan bij de Dienst 

voor Toerisme Hastière (OTH) per telefoon of e-mail tot vrijdag 11 mei 12.00u.  OTH behoudt zich het 

recht voor inschrijvingen vroeger af te sluiten indien het max. aantal deelnemers bereikt is. 

 Uitrusting : de deelnemers worden verondersteld de juiste kledij te dragen aangepast aan de weersomstan-

digheden evenwel als aangepaste schoenen. Belangrijk zijn ook : de verplichte helm (in geval van huur wordt 

die bijgeleverd), opvallende kledij of een fluovest. Voor alle technische informatie kan u rechtstreeks 

contact nemen met Mr. Alain Leblanc op het nummer 0495/84.46.40.  

 Optie : initiatie boogschieten na de maaltijd (tussen 15.00u en 16.00u). 5,- € pp. Materiaal bijgeleverd. 

 De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of schade tijdens de aktiviteiten. Natu-

rescapade, de partner die met OTH deze aktiviteit organiseert, heeft een verzekering burgerlijke aansprake-

lijkheid afgesloten en ook een verzekering voor fouten aan het gehuurde materiaal. 

Mountainbiketocht : De Maasvallei,   

over berg en dal 
(van de hoogvlakten naar de vallei) 

Met de steun van  

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

Na de uitstap kan je lekker eten in Waulsort ! 
(indien gewenst, en enkel op reservatie) 

 

Vermits de wandeling om 13u-13u30 eindigt, stelt het restaurant  

« La Villa 1900 » (in Waulsort, ruelle des Jardins - vlakbij de vertrekplaats) - vrijblijvend -  

voor om na de wandeling (rond 13u30) te genieten van « De uitnodiging op het kasteel »,  

een exclusieve maaltijd voor kleine groepjes in een buiten-gewoon kader. 

Het 3-gangen menu wordt voorgesteld voor 25,- € (buiten dranken) 

(! Gelieve op voorhand te reserveren  via OTH, ten laatste op woensdag 9 mei om 16u !) 

 
Menu 

De maaltijd is dagvers samengesteld met verse en lokale produkten (via een kort circuit met 19 

producenten uit de regio). Vooral bio, en wat deze zondag beschikbaar is. 
 

Voorgerecht naar keuze : een verrassend voorgerecht op basis van verse 

groenten of slakken van Warnant in looksaus 
**************** 

Hoofdgerecht : « Ravioli op Waulsort wijze », een huisspecialiteit op basis van 

huisgemaakte verse pasta, groente van de dag, biokip en een saus met Som-

mièrekaas of gevulde groenten (met of zonder vlees, op eenvoudige vraag)  
**************** 

Dessert naar keuse : boerderij-ijsje of  
Het verrassingsdessert van de dag 

**************** 

Koffie, bio en van eerlijke handel of thee/infusie (aangeboden door het huis) 

(mogelijkheid tot wijziging i.v.m. voedingsallergieën indien bij reservatie vermeld) 


