
Avondwandeling : ontdek Hastière anders 
 

Zaterdag 27 november 2021 

De wandeling van aanstaande 27 november wordt een echte ervaring ! Wij nodigen u uit voor een 

fakkelwandeling op de RAVeL, kort na zonsondergang. U wandelt over geasfalteerde paden, in een 

bosrijke omgeving en aan de oevers van de Maas, zonder enige moeite, om de natuur van onze mooie 

vallei en de wereld van de nacht te ontdekken.... 

Een aantal verrassingen zullen op het programma staan, tot groot genoegen van jeugd en volwassenen ! 

In de duisternis zult u inderdaad vreemde wezens tegenkomen die alleen verlicht zullen worden door 

lampen en fakkels, waarvan de schaduwen in de frisse lucht voor een speciale sfeer zorgen. Betreed de 

fascinerende wereld van de nacht, met je fakkel of zaklamp in je hand. Dit licht trekt soms storende 

schaduwen op de bomen. Maar wees niet bang: het vuur van je zaklamp beschermt je tegen de 

geesten...  

Na een ontspannende en verrassende wandeling eindigt uw reis waar hij begon, in Heer-Agimont. Een 

ongewone activiteit in het donker en de natuur.... Spanning gegarandeerd op deze herfstavond ! 

Praktisch :  
Organisatie : Dienst voor Toerisme van Hastière,  

                  in samenwerking met « Naturescapade » 

Begeleider : Alain Leblanc (tweetalig FR-NL) 

Afspraak: wordt meegedeeld bij de verplichte 

              inschrijving (groep beperkt voor medische en 

              veiligheidsredenen) 

Vertrek om 18.00 uur - terug rond 19.30-20.00 uur 

Afstand en terrein : +/- 3 km, op de « RAVeL » (asfalt, 

                            zonder moeilijkheden (behalve het 

                            donker). 

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

« RAVeL night experience »,  

in het licht van de fakkels 

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 27 november om 

12u. 

Aantal deelnemers STRIKT BEPERKT. 

Dragen van een masker is verplicht. 

De gids zal beschikken over een luidspreker, zodat 

iedereen hem kan verstaan en tegelijkertijd afstand 

bewaren. 

! 



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

Zaterdag 27 november 2021 

 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 18.00-18.15. Gelieve je een kwartiertje vroeger te melden. De terug-

komst op de vertrekplaats is voorzien rond 19.30-20.00 uur 

 De afstand is ongeveer 3 km, op de « RAVeL » (asfalt), zonder moeilijkheden (buiten duisternis).   

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

geen klassieke ontdekkingstocht. 
 Voor deze tocht is inschrijven verplicht, om organisatie– en veiligheidsredenen. Inderdaad, om 

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

kan de deelname hierdoor niet gegarandeerd worden. Het dragen van een mondmasker kan verplicht 

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

mail tot vrijdag 26 november 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 wandelin-

gen. 

« RAVeL night experience »,  

in het licht van de fakkels 
Met de steun van  

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

 

Vermits de wandeling op zaterdag rond 19u30-20u eindigt, stelt het restaurant « L’ Ô12 »  
(rue du Centenaire 41 in Hermeton-sur-Meuse, langs de Maas)  

- vrijblijvend - voor om na de wandeling (rond 20u-20u30) te genieten van een  
 

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

(! Gelieve op voorhand te reserveren  via OTH, ten laatste op donderdag 25 november om 16u !) 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

Menu 
 

Onthaal met Glühwein (aangeboden door het huis) 
**************** 

Bosquiche 
of 

Proeverijbord van wildterrine 
**************** 

Everzwijnsstoofpot, seizoensgroenten,  

kroketten, appels met veenbessen 
of 

Runderen tournedos met wilderen champignonsaus,  

seizoensgroenten, rösties 
**************** 

Appeltaartje of Gastronomische koffie  


