
Begeleide familiewandeling: ontdek Hastière 

Zondag 18 juli 2021 
Erfgoedschattenjacht in Hastière 

(oriëntatie- en ontdekkingsspel)  
We bieden u deze keer een originele wandeling aan. Deze wandeling wordt niet begeleid door een 

gids, je moet voor een keertje zelf je weg zoeken om het erfgoed van Hastière te ontdekken. Alain 

heeft voor u een kaartje voorbereid waarop 11 punten staan aangeduid waar je moet passeren; én een 

vragenlijst die je helpt door Hastière te wandelen op zoek naar unieke en natuurlijke historische plaat-

sen. Op elke plaats zal je met wat zoeken en volharding de vragen kunnen beantwoorden en daardoor 

er wat meer over te weten komen. De vragen zijn echt niet moeilijk, waardoor dit een fijne familiale 

activiteit kan worden, ook voor kinderen. 

Het 5 tot 6 km lange parcours is vrij eenvoudig te belopen met uitzondering van een steiler bospad op 

het einde van de wandeling. Met een beetje inspanning en goede stapschoenen is het echt geen pro-

bleem. 

Kom dus zeker ontdekken en je amuseren terwijl je de schatten van onze streek leert kennen ! Je zal 

verwonderd zijn ! 

Praktisch :  
Organisatie : Dienst voor Toerisme van Hastière 

in samenwerking met « Naturescapade » 

Gids : Alain Leblanc (tweetalig FR-NL) 

Afspraak :  Parking van de Grotten van Pont d’Arcole -  

  Route d’Inzemont, 2 

Vertrek : vrij, tussen 9.30 en 14.30 uur 

Afstand en terrein : familiewandeling (ook voor  

kinderen) van +/- 5-6 km, in de straten, straatjes, en op 

wandelwegen door bossen (één helling op het einde) 

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 ! 

Het DRAGEN VAN EEN MONDMASKER is 

VERPLICHT bij het afhalen van de documenten  

en in bepaalde omstandigheden. 

! 



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

 Het vertrekuur voor deze wandeling is vrij, tussen 9.30 en 14.30 uur. Gelieve bij de Heer Leblanc 

uw bijdrage te regelen en u kaart en formulier af te halen. 

 De wandeling vindt plaats op beide hellingen van het Maasdal, op straten, straatjes, wegen en paden, 

met één helling op het einde. De afstand is ongeveer 5-6 km.  

 De nodige tijd om het parkoers uit te voeren is tussen 2 en 3 uren. 

 De wandeling wordt in beide talen, Frans en Nederlands, begeleid, met hulp van een map en 

een vragenlijst. Jullie gaan op eigen tempo, zonder begeleiding. 
 Voor deze tocht is uitzonderlijk geen reservering nodig, omdat de aktiviteit individueel wordt 

gedaan. Het dragen van een mondmasker is ook vereist bij het afhalen van de documenten en in 

sommige omstandigheden. Gelieve de sanitaire regels te volgen die van toepassing zijn op de 

datum van de aktiviteit en jezelf en het personeel te beschermen.  

 Reserveren kan toch, indien gewenst, via het OTH (Office du Tourisme d’Hastière), ter plaatse, per 

telefoon, brief of e-mail tot zaterdag 17 juli 12.00 uur. 

 Gelieve aangepaste kleding en schoenen (wandeschoenen zijn aangeraden) te voorzien, volgens de 

weersomstandigheden. 

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

gen. 

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

Zondag 18 juli 2021 

Met de steun van  

Erfgoedschattenjacht in Hastière 

(oriëntatie- en ontdekkingsspel)  

Voor deze wandeling stellen we bij deze aktiviteit uitzonderlijk  

geen maaltijd voor. Bedankt voor jullie begrip. 

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

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

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

Deze wandeling is een individueel spel, die jullie toelaat de nodige afstand te 

houden en de veiligheid te verzekeren. Vergeet de maatregelen niet te volgen 

om jezelf te beschermen. Bij betaling, gelieve een masker te dragen voor jul-

lie veiligheid en deze van de onthaal personen. Bedankt voor jullie begrip.  


