Fietsen over
oude spoorwegen
De ‘must sees’ van de Belgische Ardennen (deel 4)
Wat is er in de Belgische Ardennen te
beleven als je niet zo’n natuurliefhebber
bent en niet beschikt over getrainde fietsen wandelkuiten? We gaan in de komende
nummers van ‘thuis op zoek naar het
antwoord vanaf onze bestemming L’Auberge
du Notaire in Vielsalm, hartje Ardennen.
Dé place to be als je niet kiest voor rustiek
maar voor fris en modern. En voor heel
lekker eten en drinken.

L’Auberge
du Notaire

ardennen

L’Auberge du Notaire is een kleinschalig charmehotel: het telt negen frisse,
comfortabele en karaktervolle gastenkamers. Voor een weekendje weg in
de Ardennen zijn er verschillende gastronomische arrangementen, een
wildarrangement en een golfarrangement.

L’Auberge du Notaire, Rue Général Jacques 11, Vielsalm, tel: +32 (0)80 78 56 70,
www.aubergedunotaire.be, info@aubergedunotaire.be

foto’s linkerpagina
Talloze comfortabele fietskilometers.

Foto links
Monique staat in voor culinaire verrassingen.

Foto links
Dineren op het terras van L’Auberge du Notaire.

Bruggen waarover ooit stoomtreinen reden, helpen nu fietsers

Culinaire verrassingen

beken en riviertjes oversteken. Het stijgingspercentage is te ver-

L’Auberge du Notaire is een prima uitvalbasis om verschil-

waarlozen. Maar niet alleen spoorlijnen hebben als bestemming

lende routes te rijden. Vanuit dit charmehotel kun je de routes

fietspad gekregen; ook voormalige jaagpaden langs rivieren en

al oppikken in Trois-Ponts of in het Duitstalige gebied Recht,

kanalen zijn geasfalteerd. Goede bewegwijzering doet de rest.

allebei tien minuutjes rijden met de auto. De gastenkamers in
deze gerestaureerde notariswoning zijn fris en modern en ’s

Ontmanteld seinhuisje

avonds staat Monique in voor culinaire verrassingen. Mart zorgt

De officiële naam van dit Waalse netwerk is Ravel, in de volks-

voor een fijne bediening en dito wijnen. De fietsen berg je op

mond ‘trage paden’ genoemd. Paden die van de fietsers een

in de afgesloten stalling van het hotel.

bescheiden tempo verlangen en die je uitnodigen om te genieten van de omgeving. Links en rechts vind je verwijzingen naar

Voorjaarsaanbieding

het verleden: restanten van een spoorwegovergang, een half

Op de gewone fiets door de Ardennen en logeren bij charme-

ontmanteld seinhuisje of een voormalig stationsgebouw.

hotel L’Auberge du Notaire, gevestigd in een voormalige notariswoning. Maak gebruik van de voorjaarsaanbieding ‘ Voorjaar
bij de notaris’: 3 avonden genieten van een culinair 3-gangen
verrassingsdiner, 3 nachten logeren in één van de gastenkamers
en 3 ochtenden genieten van een ontbijt à la carte € 285,00
per persoon in een kamer aan de straatzijde, € 307,50 per
persoon in een kamer aan de tuinzijde . Een goed idee voor de
Paasdagen, Hemelvaart en Pinksteren! Looptijd arrangement
vanaf 1 april 2012 tot 11 juni 2012. Profiteer meteen en reserveer
het arrangement ‘Voorjaar bij de notaris’. Enkel te reserveren via
info@aubergedunotaire.com of telefonisch via +32 (0)80 78 56 70
Fietsroutes zijn verkrijgbaar via de Franstalige website ravel.wallonie.be. Op deze site staan ook kaarten, plattegronden en toeristische informatie. De website van het Waals bureau voor toerisme is
tweetalig: www.opt.be (zoek op ‘ravel’). 00-32-7022 10 21. ‹

Op verjaardagsfeestjes praat ik graag over mijn belevenissen in

je er niet fietsen? Maar dat bedoelen ze niet. Ze bedoelen een

de Ardennen. Over hoe mooi het is, hoe rustig en over wat je

lekker tochtje op een gewone fiets, of met de e-fiets zo je wilt.

er allemaal kunt doen. Als ik vrienden of familie vraag waarom

Wat blijkt? In de Ardennen kun je heerlijke toertochten maken

zij niet naar de Ardennen gaan, krijg ik steevast te horen: ‘daar

over oude spoorwegen.

kun je niet fietsen’. En iedere keer opnieuw vertel ik dat het
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niet voor niets is dat er een herdenkingsplaat van Sean Kelly in

Comfortabele fietskilometers

Vielsalm staat, naar wie de wielerkoers is vernoemd die elk jaar

Een trein kan geen steile helling nemen. De vele spoorlijnen

begin augustus wordt gereden. En dat dit jaar in juli de proloog

die het heuvelachtige Wallonië doorkruisen, volgen daarom

van de Tour de France in Luik van start gaat en door Vielsalm

doorgaans de dalen. Verschillende lijnen die niet meer werden

koerst. Dat de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik elk jaar de

gebruikt, kregen een tweede leven als fietspad. En zo werden de

voordeur van L’Auberge du Notaire passeert. Dus, hoezo kun

Ardennen ineens een hoop comfortabele fietskilometers rijker.
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