
Begeleide wandeling: ontdek Hastière 

Zaterdag 12 juni 2021 
Het « Paardenparadijs » 

In Wallonië vindt men een groot aantal plaatsen waarvan de namen, soms vreemd, herinneren aan ge-

beurtenissen in de geschiedenis, groot of klein, legendes, karakters, gebruiken... Soms blijft de exacte 

betekenis een raadsel en circuleren er verschillende hypothesen om hun oorsprong te verklaren. Het 

"Paradijs van de Paarden", dat de vallei van de Maas op de linkeroever, tussen Waulsort en Freÿr, do-

mineert, behoudt zich zijn deel van het mysterie voor.  

Onze excursie begint met de ontdekking van de oude abdij van Waulsort, het park, de binnenplaats van 

de oude boerderij en de prachtige topiaries. Van daaruit vertrekken we door het domein en de bossen 

van de oude abdij en bereiken we het "Paradijs van de Paarden".  Wat een mooie naam voor een na-

tuurexcursie ! We leren wat meer over deze plek met zijn vreemde naam en genieten van het adem-

benemende uitzicht op de majestueuze en wilde Boven-Maasvallei.  

Een excursie vol geschiedenis en natuur wacht op ons, in het gezelschap van Georges Hublet,  natuur-

gids uit Waulsort, gepassioneerd over zijn dorp en zijn geschiedenis. En misschien laat de slechtvalk, 

een regelmatige gast van de nabijgelegen kliffen, zich zien ? Wie weet ?  

Praktisch 
Organisatie : Dienst voor Toerisme Hastière, samen met 

  CNB (Cercles des naturalistes de Belgique, 

  lokale afdeling « Haute Meuse »),  

Gids :   Georges Hublet (in het Frans) 

Afspraak :  wordt meegedeeld bij de verplichte  

                   inschrijving (groep beperkt om veiligheidsre 

                   denen en leidingskwaliteit) 

Vertrek :  om 15.00 uur - terug rond 18.00 uur 

Afstand en terrein :  +/- 3-4 km - weiden, boswegen (enige 

  rotsen), met zekere hoogteverschillen 

Prijs :   5,- per persoon 

Bijzondere maatregelen 
 
Om de veiligheid van iedereen te garanderen gelden er 

een paar regels voor de wandelingen in 2021. Dank bij 

voorbaat dat u ze respecteert ! 

RESERVERING is VERPLICHT, bij het VVV-kantoor, 

uiterlijk op vrijdag 11 juni 12u. 

De GROEP zal STRICT BEPERKT worden. 

Het dragen van een masker is VERPLICHT. 

De gids zal beschikken over een versterkingssysteem, 

zodat iedereen goed zal kunnen luisteren en tegelijker-

tijd afstand bewaren. 

 

! 



Algemene informatie i.v.m. deze wandeling 
georganiseerd door ’Dienst voor Toerisme Hastière’ 

Zaterdag 12 juni 2021 

Het « Paardenparadijs » 

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 op zaterdag om 18u00 eindigt, stelt het restaurant « Le Vieux Waulsort »  
(op de hoek van de rue de Meuse en de rue de la Gare in Waulsort)  

- vrijblijvend - voor om na de wandeling (rond 18u30) te genieten van een 
 

3-gangen menu (voor- en hoofdgerecht, dessert), voor 25,- € (buiten dranken) 
 

(! Gelieve op voorhand te reserveren  via OTH, ten laatste op jeudi 10 juni om 16u !) 

 
Menu 

 
Aperitief met « bubbels » aangeboden door het huis  

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

Artisanale kaaskroket 

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

Rundvlees met peper– of champignonsaus (naar keuze) 

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

Gourmetkoffie 

 

In samenwerking met Met de steun van  

 De bijdrage voor deze wandeling bedraagt 5,- € per persoon. 

 Het vertrek is voorzien om 15.00 uur stipt; dus graag ongeveer 15 minuten vooraf ter plaatse a.u.b. De 

vertrekplaats zal enkel bij de inschrijving meegedeeld worden.  

 De aankomst op de vertrekplaats is voorzien rond 18.00 uur. 

 De wandeling wordt in het Frans begeleid. 

 De wandeling verloopt tussen vallei en hoogten, op weiden, wandelwegen en soms rotsachtige boswegen. De 

totale afstand is ongeveer 3-4 km. Je mag je verwachten aan enkele hoogteverschillen.  

 Voor deze tocht is inschrijven een must, voor organisatie– en veiligheidsredenen. Inderdaad, voor 

veiligheidsredenen in verband met COVID-19, zal het aantal deelnemers beperkt worden. Het dragen van 

een mondmasker is vereist. Zonder reservatie kan de deelname hierdoor niet gegarandeerd worden. De 

vertrekplaats zal enkel bij de inschrijving meegedeeld worden.  

 Reserveren kan via het OTH (Office du Tourisme d’Hastière) per telefoon, brief of e-mail tot vrijdag 11 juni 

12.00 uur. Reservaties kunnen nochthans vroeger voor bovenstaande redenen gesloten worden, zodra het 

maximum aantal deelnemers bereikt is. 

 Gelieve aangepaste kleding en wandelschoenen te voorzien.  

 De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of schade tijdens de wandelingen. 


