
Begeleide avondwandeling: ontdek Hastière 

Zondag 26 december 2021 
Waulsort bij het schijnsel van de fakkels 

Waulsort, « De Parel van de Maas », is vooral bekend voor zijn merkwaardige natuurlijke ligging en 

voor zijn weggetjes en wandelingen die je het dorp doen ontdekken: zijn jachthaven, de villa’s en 

« palaces mosans » (grote villa’s in Maas-stijl), de parochiekerk uit de 11de eeuw, en zijn oude abdij. 

Maar je kan hier ook nog andere particulariteiten en verborgen schatten ontdekken die het dorp zijn 

speciale charme geven; dat doe je best door je te voet door de straatjes en steegjes te begeven.  

Met déze wandeling willen we er nog een beetje magie aan toevoegen. We gaan immers ‘s nachts 

onder de sterrenhemel én met fakkels op ontdekkingstocht in deze ‘Cité des Coucous’. 

Uw gids, Olivier Gebka, ontvouwt voor u in de stilte van de nacht de geschiedenis van dit eeuwenoude 

kleine Maasdorpje vol legendes en mysteries. Met hem duik je in een emblematische, zelfs mystieke of 

heilige geschiedenis, die toch vol verrassende charme zit en die, bij het schijnsel van toortsen en 

lampen, toch anders lijkt… 

Een andere kijk op een dorp met karakter dat héél veel unieke en verrassende rijkdom te bieden heeft.  

Praktisch :  
 

Organisatie : Dienst voor Toerisme van Hastière 

Gids :  Olivier Gebka (enkel in het Frans) 

Afspraak : wordt meegedeeld bij de verplichte inschrijving 

      (groep beperkt voor medische en veiligheidsredenen) 

Vertrek : om 17.00 uur - terug rond 18.30 uur 

Afstand en terrein : 2 km, in de straten en straatjes van het dorp 

Prijs : 5,- €/p + optioneel, fakkelaankoop (2,- €) 

RESERVERING VERPLICHT - zie 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 24 december om 

12u. 

De GROEP zal STRIKT BEPERKT worden. 

Dragen van een masker kan vereist worden in 

sommige omstandigheden, volgens toestand. 

De gids zal beschikken over een luidspreker, zodat 

iedereen hem kan verstaan en tegelijkertijd afstand 

bewaren. 

! 



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

Zondag 26 december 2021 

Waulsort bij het schijnsel van de fakkels 
Met de steun van  

In het programma van de 

« Waalse Erfgoedagenda »  

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

 

Vermits de wandeling op zaterdag rond 18u30 eindigt, stelt het restaurant  

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

voor om na de wandeling (rond 19u) 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 23 december om 16u !) 

 

 De bijdrage aan de wandeling bedraagt 5,- € 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 17.00 uur stipt. Gelieve je een kwartiertje vroeger te melden. De terugkomst op 

de vertrekplaats is voorzien rond 18.30 uur. 

 De wandeling vindt plaats in Waulsort, op straten, straatjes en wegjes van het dorp. De afstand is ongeveer 2 

km, meestal op asfalt of gemakkelijke besteende wegen.  

 De wandeling wordt enkel in het Frans begeleid. 

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

om veiligheidsredenen in verband met COVID-19, zal het aantal deelnemers beperkt worden. Zonder reser-

vatie kan de deelname hierdoor niet gegarandeerd worden. Het dragen van een mondmasker kan ve-

reist worden in sommige omstandigheden, volgens toestand.  De vertrekplaats zal enkel 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 24 december 12.00 uur. 

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

avondtocht is. 

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

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

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) 


