
Avondwandeling : ontdek Hastière anders 
 

Woensdag 31 oktober 2018 

Deze wandeling wordt een echt speciale belevenis ! De avond van Halloween nodigen we je bij vala-

vond uit op hen wandeling met fakkels. We volgen eenvoudig begaanbare weggetjes in de vallei van de 

Hermeton en gaan op zoek naar het nachtelijke leven in de natuur. En om het een beetje meer ‘fun’ te 

maken: kom verkleed ! 

Onderweg zorgen we natuurlijk voor enkele verrassingen waar zowel jong als oud van kunnen ge-

nieten ! Net voor het echt donker wordt, ontmoeten we in de diepe en mysterieuze vallei enkele 

vreemde wezens. Vanaf de start in het dorp stap je -fakkel of pitslamp in de hand- in de fascinerende 

nachtelijke wereld. Het licht van de fakkels tekent soms onrustwekkende schaduwen op de bomen. 

Maar wees niet bang, het vuur van de fakkels beschermt je tegen de geesten… 

Na deze ontspannende en soms spannende wandeling eindigt je wedervaren op de plaats waar ze be-

gon, namelijk in het dorp Hermeton. Een ongewone activiteit in de donkerte van de natuur. Bibberen 

gegarandeerd op deze Halloween avond ! 

Praktisch :  
Organisatie : Dienst voor Toerisme van Hastière,  

in samenwerking met « Naturescapade » 

Begeleider : Alain Leblanc (tweetalig FR-NL) 

Afspraak: kruispunt van Chaussée de Givet met Hermetondal 

Vertrek om 18.00 uur - terug rond 20.00-20.15 uur 

Afstand en terrein : +/- 3 km, op gedeeltelijk besteende wegen, 

zonder grote moeilijkheden (behalve het donker) 

Prijs : 3,- € per persoon + optioneel, fakkelaankoop (2,- €) 

Reservatie gewenst, maar niet veplicht 
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Algemene informatie i.v.m. de avondwandeling  
van de Dienst voor Toerisme van Hastière 

Woensdag 31 oktober 2018 

 De bijdrage aan de wandeling bedraagt 3,- € per persoon, ter plaatse te betalen. De deelnemers 

kunnen hun eigen pitslamp meebrengen of ter plaatse een fakkel kopen, tegen 2,- € (optioneel). 

 Het vertrek is voorzien om 18.00-18.15. Gelieve je een kwartiertje vroeger te melden. De terug-

komst op de vertrekplaats is voorzien rond 20.00-20.15 uur 

 De afstand is ongeveer 3 km, op gedeeltelijk besteende wegen, zonder grote moeilijkheden.   

 Een begeleiding is voorzien, maar er is geen echte gids. Men spreekt hier van een pretwandeling, 

geen klassieke ontdekkingstocht. 

 Voor deze wandeling hoef je niet vooraf te reserveren. Om organisatorische redenen is het alhoe-

wel gemakkelijker wanneer je vooraf je deelname bevestigt. Reserveren kan via het OTH (Office du 

Tourisme d’Hastière), ter plaatse, per telefoon, brief of e-mail tot dinsdag 30 oktober 17.00 uur. 

 Gelieve aangepaste kleding en schoenen te voorzien, volgens het weer en rekening houdend dat het 

een avondtocht is. Vermommingen zijn natuurlijk welkom ! 

 De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of schade tijdens de wandelin-

gen. 

Voor deze wandeling stellen we bij deze aktiviteit uitzonderlijk  

geen maaltijd voor. Bedankt voor jullie begrip. 

Indien jullie iets willen eten na de wandeling kunnen jullie een paar  

open restaurants vinden in Hastière-Lavaux en Hastière-par-delà. 
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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 


