
Begeleide wandeling: ontdek Hastière 

Zaterdag 10 juli 2021 
Walter de kelner vertelt Waulsort, de tren-

dy toeristische plek in de « Belle Epoque »   
Het dorp Waulsort, mooi gelegen in een meander van de Maas, ligt verscholen tussen de twee beboste 

oevers van de stroom. Het dorpje, met zijn hellende kleine straatjes en steegjes, straalt rust en charme 

uit, en was eens een toeristische trekpleister voor rijke mensen.  

Op het einde van de 19de en begin van de 20ste eeuw ontdekten kunstenaars het dorp. Het werd   

meer en meer bekend, aanleiding om er enkele hotels te bouwen. De reputatie van het dorp nam daar-

door nog meer toe, met als gevolg dat er in deze ydillische streek een gefortuneerd en beroemd pu-

bliek neerstreek om er hun vakanties door te brengen. Gedurende een halve eeuw was Waulsort de 

zomerse ontmoetingsplaats van de ‘jet-set’. 

Walter, de kelner van de villa 1900 zal het maken herleven, en je zal snel begrijpen waarom Waulsort 

werd wat het was; dompel je onder in aristocratische ambiance en ontdek hoe kunstenaars dit vredige 

Maasdorpje  omvormden tot een toenmalige toplocatie... 

Praktisch :  
Organisatie : Dienst voor Toerisme van Hastière 

Gids :   Olivier Gebka (enkel in het Frans) 

Afspraak :  wordt meegedeeld bij de verplichte inschrij-

ving (groep beperkt voor medische veiligheidsredenen) 
Vertrek :  om 15.00 uur - terug rond 18.00 uur 

Afstand en terrein :  +/- 3-4 km - in het dorp, in de straten,  

   straatjes en wegjes, en op de rechter  

   Maasoever via de wateroverzet 

Prijs: 5,-  € per persoon 

RESERVATIE VERPLICHT (zie hiernaast en keerzijde) 

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 9 juli om 12u. 

De GROEP zal STRIKT BEPERKT worden.  

Dragen van een MASKER is VERPLICHT. 

De gids zal beschikken over een luidspreker, zo-

dat iedereen hem kan verstaan en tegelijkertijd 

afstand bewaren. 

 

! 



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

 De bijdrage aan de wandeling bedraagt 5,- € per persoon, ter plaatse aan de gids te betalen. 

 Het vertrek is voorzien om 15.00 uur stipt. Gelieve je een kwartiertje vroeger te melden. 

 De wandeling vindt plaats in Waulsort en in op de Maasoevers, op straten, straatjes en wegjes van 

het dorp, en op de rechter Maasoever via de wateroverzet. De afstand is ongeveer 3-4 km, meestal 

op asfalt of gemakkelijke besteende wegen. De terugkomst op de vertrekplaats is voorzien rond 

18.00 uur. 

 De wandeling wordt enkel in het Frans begeleid. 

 Voor deze tocht is inschrijven noodzakelijk, om organisatie– en veiligheidsredenen. In-

derdaad, om veiligheidsredenen in verband met COVID-19, zal het aantal deelnemers beperkt wor-

den. DRAGEN VAN EEN MASKER IS VERPLICHT. Zonder reservatie kan de deelname hier-

door niet gegarandeerd worden. De vertrekplaats zal pas bij de inschrijving meegedeeld 

worden.  

 Reserveren kan via het OTH (Office du Tourisme d’Hastière), ter plaatse, per telefoon, brief of e-

mail tot vrijdag 9 juli 12.00 uur. 

 Gelieve aangepaste kleding en schoenen te voorzien, volgens de weersomstandigheden. 
 Organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of schade tijdens de wandelingen. 

Zaterdag 10 juli 2021 

Met de steun van  
In het programma van de 

« Waalse Erfgoedagenda »  

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 rond 18u00 eindigt, stelt het restaurant  

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

voor om na de wandeling (rond 18u-18u30) te genieten van het ontdekkingsmenu  

« Vorstelijk onthaal », in een sfeer uit een andere tijd. 

De maaltijd wordt voorgesteld voor 25,- € (buiten dranken) 

(! Gelieve op voorhand te reserveren  via OTH, ten laatste op donderdag 08 juli om 16u !) 

 Menu 
 

De maaltijd, dagvers samengesteld met lokale en ambachtelijke  

produkten (via een kort circuit met 19 producenten uit de regio), 

meestal bio, zal de gelegenheid aanbieden  
verschillende produkten te proeven,  

klaargemaakt volgens diverse recepten van het huis.  

Een dessert naar keuze wordt ook aangeboden. 

Koffie, bio en van eerlijke handel of thee/infusie  

worden daarbij nog door het huis aangeboden. 
 

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

Walter de kelner vertelt Waulsort, de tren-

dy toeristische plek in de « Belle Epoque »   


