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À LA DÉCOUVERTE 

DES ARDENNES
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In de Franse Ardennen is het een plezier om te wandelen en de natuur is van een 
oogverblindende schoonheid...

In deze gids vindt u vele ideeën voor wandelingen of fi etstochten om de verschillende 
landschappen van dit Franse departement Ardennes te ontdekken. De naam van dit 
departement is er het bewijs van. « Eén » Ardennen bestaat niet, maar "de" Ardennen 
wel, met verbazend veel verschillende landschappen.

Ontdek ook het groene fi ets- en wandelpad van de Trans-Ardennes: La Voie verte. Dit 
pad is aangelegd op het oude jaagpad langs de Maas. De route gaat dwars door het 
Regionaal Natuurpark van de Franse Ardennen. 

Wij wensen u veel fi ets- en wandelplezier in de Franse Ardennen ! 

Tip : voordat u vertrekt, moet u goed opletten of het jachtseizoen ook geopend is, 

omdat u dan in bepaalde gebieden niet mag wandelen. Inlichtingen: www.fdc08.com

> ONTDEK DE 

FRANSE ARDENNEN



> COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉE 

PÉDESTRE (DEPARTEMENTALE WANDELFEDERATIE)

3 rue Jacquemart Templeux  
08000  Charleville-Mézières 

Tel. +33 (0)3 24 26 55 95 - cdrp08@orange.fr
ardennes.ffrandonnee.fr

> COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME

(DEPARTEMENTALE FIETSFEDERATIE)

18, rue de la gare 08260 Auvillers-les-Forges
Tel. +33 (0)3 24 54 32 72 
club.quomodo.com/codep08decyclotourisme

> COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME 

ÉQUESTRE (DEPARTEMENTALE FEDERATIE 

VOOR PAARDRIJDEN)

15, rue Martin Marthe 08500 Les Mazures
Tel. +33 (0)6 80 34 84 87 - www.cdte08.ffe.com

> UNION DÉPARTEMENTALE DES 

OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS 

D’INITIATIVE (U.D.O.T.S.I.)

4, place Ducale 08000 Charleville-Mézières cedex
Tel. +33 (0)3 24 29 64 17 - udotsi08@orange.fr

INHOUD

> P. 3 Fietsen in de Franse Ardennen

> P. 16 Mountainbiken in de Franse Ardennen

> P. 20 Wandelen in de Franse Ardennen

> P. 32 Paardrijden

> P. 33 Wat dacht u van deze originele tochtjes...

NUTTIGE ADRESSEN

> WEERBERICHT - MÉTÉO FRANCE ARDENNES

Voordat u gaat wandelen of fi etsen, kijk even naar de weervoorspelling op www.meteofrance.com
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FIETSEN IN 

DE FRANSE 

ARDENNEN

De Franse Ardennen zijn voor alle soorten fi etsliefhebbers toegankelijk. Van het Ardenner 

massief tot in de beboste valleien van de Argonne of de Thiérache. 

In deze brochure kunt u alles vinden over de "Voie verte", een ideaal fi etspad voor tochtjes met 

de familie of voor "relaxte" fi etstochten. U vindt hierin ook alle fi etsverhuurbedrijven en gastvrije 

overnachtingsmogelijkheden voor fi etsers. Aan de hand van deze brochure kunt u ook zelf 

sportieve routes uitstippelen met fl inke niveauverschillen, waar de Ardennen zo bekend om zijn. 

ENKELE BELANGRIJKE DATA IN 2016

• Wielerklassieker voor amateurs "Circuit des Ardennes": 8, 9 en 10 april

• Departementale bijeenkomst "Concentration départementale": 1 mei

• Het brevet van het fi ets-toerisme in het Ardenner Massief: 15 mei

• Fiets feest: 4 en 5 juni

• Feest van het fi etspad Voie Verte Trans-Ardennes (tussen Revin en Vireux-Wallerand): 

27 augustus

• De wielerklassieker van de Champagne-Ardenne: 4 september

Je vindt de agenda met alle fi ets-evenementen van de Ardenner verenigingen van 

fi ets-toerisme  (FFCT) op:  club.quomodo.com/codep08decyclotourisme/accueil
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> LES ARDENNES
À VÉLO®

HET KEURMERK 
VOOR FIETSKWALITEIT

"SPRING OP UW FIETS !" 

Tip voor fi etsliefhebbers... De Ardenner paden liggen al voor u klaar!

Zin in een fi etstocht met de hele familie? Kies dan voor de “Voie verte Trans-Ardennes”! Van 
Givet (Belgische grens) tot aan Remilly-Aillicourt is een doorgaand en veilig pad aangelegd. 
U kunt af en toe een pauze nemen, wat uitrusten en weer verder fi etsen over een lengte van 
121 km, terwijl u steeds langs het water blijft fi etsen.

Wilt u graag sport en cultuur combineren?  Kies dan voor een fi etsroute rond een speciaal 
thema, zoals een route langs vestingwerken, of een tocht door bossen, langs meren en 
abdijen, de route langs de vestingkerken van Thiérache, de legende-route van Maas en 
Semoy, de Porcienroute, de Rimbaud-Verlaine route... Al fi etsend ontdekt u hier een kasteel 
daar een kerk, een meertje of een bloemenstad…

Heeft u meer zin om uw kuiten eens goed te testen? U vindt hier altijd wel een helling om 
op te klimmen… vooral in de Maasvallei en tussen Charleville-Mézières en Sedan.

HET KWALITEITSLABEL

Dit kwaliteitslabel wordt toegekend door zowel het departement van de Ardennen als 
het Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne (VVV Champagne-Ardennen). 
Het accent ligt op de kwaliteit en service van de aangesloten accommodatieverschaffers 
en fi etsverhuurbedrijven.  Dit kwaliteitslabel komt dan ook tegemoet aan de specifi eke 
wensen van de fi etstoeristen.

Het kwaliteitslabel Les Ardennes à vélo® garandeert bijvoorbeeld: de aanwezigheid van 

een overdekte en afsluitbare fi etsenstalling , van reparatiemateriaal voor kleine repa-

raties,  van informatie over het betreffende fi etsgebied en de mogelijkheid om uw fi ets 

schoon te maken…

Tot nu toe zijn er meer dan 35 accommodatieverschaffers en zeven fi etsverhuurbedrijven in 
de Franse Ardennen met speciale fi etsvoorzieningen voor de fi etstoeristen. 

Dus…heeft u een dak boven uw hoofd nodig , heeft u zin om een fi ets te huren tijdens uw 
verblijf in de Ardennen? Zoek dan iemand die is aangesloten bij Les Ardennes à vélo®!
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DE FIETSVERHUURBEDRIJVEN MET 

HET KWALITEITSLABEL 

Deze fi etsverhuurbedrijven werken uitsluitend 
met goed onderhouden materiaal, ook zorgen 
ze voor het noodzakelijke materiaal dat u nodig 
heeft tijdens uw fi etstocht (bagagedepot, 
helm, slot, klein reparatiesetje...) en geven u 
tips over fi etsroutes. 

GOED OM TE WETEN 

Als enige in het departement heeft het fi etsver-
huurbedrijf le Colvert Mosan (Tel.  +33 (0)7 88 
16 49 65) zes verhuurpunten van mountainbikes, 
hybride fi etsen, fi etskarren en andere acces-
soires. Het is ook mogelijk om het gehuurde 
materiaal aan het eind van uw fi etstocht weer in 
te leveren bij een andere verhuurpunt:

> GIVET (08600)
Restaurant l’Auberge de la Tour
6 quai des Fours. 

> HAYBES (08170) 
Le Clos Belle Rose, 9 place de la Charité

> MONTCY-NOTRE-DAME (08190)
Hôtel-café-restaurant Chez Chabotier
2 rue Gustave Gailly

> MONTHERMÉ (08800)  
Hôtel café restaurant les Boucles de Meuse  
1 quai Aristide Briand

> NOUZONVILLE (08700)
Magasin Côté Nature 13 rue Chanzy

Gedurende het hoogseizoen:

> NOUZONVILLE  (08700)
Chaletje op de Voie verte: mountainbikes, fi etsen, 
fi etskarretjes, Hollandse fi etsen, snacks...

Extra info: e-bikes beschikbaar indien u deze 

reserveert.

ANDERE VERHUURBEDRIJVEN

> BOGNY-SUR-MEUSE (08120) 
Les Rosalies de Graziella                   
Café Lecocq - pont de Château-Regnault
Tel. +33 (0)3 24 32 10 97 
Verhuur van gocarts, fi etsen en tandems, en e-bikes.

> CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08000)
ADA, 37 avenue Charles de Gaulle - Tel. +33 (0)3 24 37 15 54
verhuur van fi etsen, mountainbikes, e-bikes, 
fi etsaanhangers voor kinderen

> GIVET (08600)
Hôtel le Val Saint-Hilaire 
7 quai des Fours - Tel. +33 (0)3 24 42 38 50
Mountainbike verhuur.

> HAYBES (08170)
Maison des Randonnées 
50 rue Dromart - Tel. +33 (0)3 24 41 02 75 
Verhuur van fi etsen, Mountainbike’s, tandems, 
fi etsaanhangers voor kinderen.

> NOUZONVILLE (08700)
Le Temps des Cerises (Chambres d’hôtes) 
1 rue Victor Hugo (pont de Nouzonville)
Tel. +33 (0)3 24 53 77 89 ou 06 18 71 75 66
Verhuur van Mountainbike’s, fi etsen, fi etsaan-
hangers voor kinderen.

 > REVIN (08500)
Association CARAVEL 
Relais accueil VTT - Quai Edgar Quinet
Tel. +33 (0)3 24 22 14 80 – 06 83 13 35 18
Verhuur van Mountainbike’s, fi etsen, tandems, 
fi etsaanhangers voor kinderen.

LOGIESBEDRIJVEN MET HET KWALITEITSLABEL 

Bij deze accommodatieverschaffers vindt u altijd : 
een overdekte en afsluitbare fi etsenstalling, het 
nodige materiaal om uw fi ets schoon te spuiten 
(waterspuit, borstel), de mogelijkheid om uw 
kleding te wassen en te drogen, suggesties voor 
fi etsroutes, internet…

> BOULT-AUX-BOIS (08240)
Gîte de la Héronnière 
1 rue de la Héronnière
Tel. +33 (0)6 78 62 38 29 ou 03 24 30 52 64
www.laheronniere.com

Voor het complete aanbod van fi etsverhuurbedrijven, 
kijk op www.ardennes.com

> LES ARDENNES À VÉLO®

HET KEURMERK VOOR FIETSKWALITEIT

N

Classifi catie
Clévacances
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> LES ARDENNES À VÉLO®

HET KEURMERK VOOR FIETSKWALITEIT

Voor het complete aanbod van fi etsverhuurbedrijven, kijk op www.ardennes.com

> CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08000)
Chambres d’hôtes la Ferme de Saint-Julien 
30 place de la Basilique
Tel. +33 (0)3 24 33 24 75 – 06 07 94 41 35
www.ledomainedemasarah.com

Hôtel Kyriad 
Place Bozzi
Tel. +33 (0)3 24 26 32 32
www.kyriad-charleville-mezieres.fr

Hôtel Campanile  
ZAC du Moulin-Leblanc
Tel. +33 (0)3 24 37 54 55
www.hotel-campanile-charleville-mezieres.fr

> CHOOZ (08600)
Gîte la Brasserie 
Rue Tony - Tel. +33 (0)6 03 51 95 51 
www.gitesardennes.fr

Gîtes Comme chez soi 
25 rue Pierre Viénot
Tel. +33 (0)3 24 42 06 15 ou 06 74 94 23 88
www.lapresquiledechooz.fr

> DONCHERY (08350)
Domaine Château du Faucon
Hôtel et chambres d’hôtes.
Route de Vrigne-aux-Bois
Tel. +33 (0)3 24 41 87 83 
www.domaine-chateaufaucon.fr

> FLOING (08200)
Gîte le Chalet du Coq 
63 rue Charles de Gaulle
Tel. +33 (0)3 24 29 22 87 ou 06 78 27 15 91 
www.chaletducoq.fr

Gîte Theys 
37 route d’Illy
Tel. +33 (0)6 63 69 26 22
gites-ardennes.fr

> GIRONDELLE (08260)
Chambres d’hôtes l’Hirondelle
6 Grand’Rue 

Gîte le Nid d’Hirondelles  
9 rue de la Fontaine Achart
Tel. +33 (0)3 24 54 31 32 
girondelle08.jimdo.com

> GIVET (08600)
Hôtel le Val Saint-Hilaire  
7 quai des Fours 
Tel. +33 (0)3 24 42 38 50
www.hotel-val-st-hilaire.com

Chambres d’hôtes le Paradou
Chemin de Walcourt
Tel. +33 (0)6 48 99 15 46 - www.auparadou.eu

> GLAIRE (08200)
Gîte Boucle de Meuse  
6 place de la Mairie
Tel. +33 (0)3 24 29 75 58 ou 06 80 68 35 83
www.gite-boucle-de-meuse.com

> GRANDPRÉ (08250)
Chambres d’hôtes Domaine de Montfl ix 
66 rue de Montfl ix 
Tel. +33 (0)3 24 30 52 87
www.domainedemontfl ix.com

> HAYBES (08170)
Hôtel restaurant 
Le Saint-Hubert 
47 rue André Cunin - Tel. +33 (0)3 24 41 11 38
www.hotel-en-ardennes.fr

Camping municipal 
23 rue du 24 Août
Tel. +33 (0)3 24 41 11 36 
www.haybes.fr

Groeps gîte 
le Clos Belle Rose 
9 place de la Charité - Tel. +33 (0)6 30 48 44 51
www.le-clos-belle-rose.com

Gîte  groepsaccommodatie 
Le Moulin de Moraypré 
23 rue du 24 août -Tel. +33 (0)3 24 41 26 78
www.ardennesmaisonsnature.com
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Gîte la Fuste Ardennaise 
Route Mme de Cormont
Tel. +33 (0)6 88 12 31 54
www.chaletahaybesenardennes.sitew.fr

Hôtel Ermitage Moulin Labotte 
52 rue E. Dromart
Tel. +33 (0)3 24 41 13 44 - www.moulin-labotte.fr

> JOIGNY-SUR-MEUSE (08700)
Gîte la Clé des Bois 
10, la Croix la Mouche

> LAUNOIS-SUR-VENCE (08430)
Le Val de Vence 
Hôtel restaurant 
Rue Cécilia Gazanière - Tel. +33 (0)3 24 35 02 93 
www.restaurant-levaldevence.fr

> LE MONT-DIEU (08390)
La Corrérie, chambres d’hôtes
Tel. +33 (0)3 24 30 48 23 - www.lacorrerie.com

> MARQUIGNY (08390)
Chambres d’hôtes  les Mirabelles
Impasse du Vieux Pressoir
Tel. +33 (0)3 24 30 97 63 ou 06 65 27 27 32 
mirabelles08390.site-pap.fr

> MONTHERMÉ (08800)
Le Franco-Belge 
Hôtel restaurant
2 rue Pasteur - Tel. +33 (0)3 24 53 01 20
lefrancobelge.wix.com/franco-belge

Les Boucles de Meuse 
Hôtel restaurant - 1 quai Aristide Briand
Tel. +33 (0)3 24 35 79 47 
www.lesbouclesdemeuse.net

> NOUZONVILLE (08700)
Chambres d’hôtes le Temps des Cerises 
1 rue Victor Hugo
Tel. +33 (0)3 24 53 77 89 ou 06 18 71 75 66
www.letempsdescerises08.com

> REMILLY-AILLICOURT (08450)
Hôtel restaurant la Sapinière 
1 rue de Sedan - Tel. +33 (0)3 24 26 75 22
www.la-sapiniere08.com

> SEDAN (08200)
Hôtel restaurant le Saint-Michel  
3  rue Saint-Michel 
Tel. +33 (0)3 24 29 04 61- www.le.saint.michel.fr
 
> SIGNY-L’ABBAYE (08460)
Auberge de l’Abbaye 
Hôtel restaurant
2 place Aristide Briand
Tel. +33 (0)3 24 52 81 27 - 
www.auberge-de-labbaye.com               

> SIGNY-LE-PETIT (08380)
Domaine de la Motte 
Camping, gîtes, chalets, mobil-homes
Tel. +33 (0)3 24 53 54 73 
www.domainedelamotte.eu

> VILLERS-LE-TILLEUL (08430)
Gîte la Jolie Villa
4 rue d’En Bas
Tel. +33 (0)6 07 94 41 35
www.ledomainedemasarah.com

> VIREUX-MOLHAIN (08320)
Chalet Deluve / M Dekens 
Le pont du Deluve 
Tel. +33 (0)3 24 27 81 06 - 06 81 03 43 74

> VIREUX-WALLERAND (08320)
Château Domaine le Risdoux 
Lieu-dit Le Risdoux
Tel. +33 (0)3 24 40 80 82
www.chateaulerisdoux.fr

Classifi caties ontvangen tot 16 oktober 2015.

> LES ARDENNES À VÉLO®

PARTIR ECO
LO

> LES ARDENNES À VÉLO®

HET KEURMERK VOOR FIETSKWALITEIT
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FIETSPAD "LA VOIE VERTE TRANS-ARDENNES"

Deze redelijk nieuwe Voie verte is eveneens één van de mooiste van Frankrijk. Vanaf de 
Belgische grens bij Givet tot aan Remilly-Aillicourt via Charleville-Mézières en Sedan. Een 
fi etspad van 121 km, aangelegd over het voormalig jaagpad langs de Maas.

De Voie verte Trans-Ardennes is toegankelijk voor iedereen: wandelaars, fi etsers, roller 
skaters, go-kart- en paardrijders… En overal vind je plekken om iets te eten of te drinken. 

Vanaf Remilly-Aillicourt, gaat er een andere route van 9 km langs de rivier de Ennemane, waar-
door je via een veilig fi etspad met didactische informatieborden naar Raucourt-et-Flaba fi etst. 

Daarnaast is het ook leuk om te vermelden dat de Voie verte Trans-Ardennes 
deel uit maakt van het grote Europese project van de Maasfi etsroute, waardoor je 
binnenkort een fi etsroute kunt volgen van de bronnen van de Maas in de Haute-
Marne bij Langres tot aan de monding van de Maas in de Noordzee bij Rotterdam.
 

DE ROUTEGIDS

> De routegids van de "Voie verte" is gratis te verkrijgen bij  alle 
VVV-kantoren in het betreffende departement en bij la Vitrine des 

Ardennes aan het place Ducale in Charleville-Mézières.

U kunt deze ook downloaden op 

www.ardennes.com en www.voiesvertes.com

> FIETSPADEN IN DE 

FRANSE ARDENNEN  

De Voie verte Trans-Ardennes komt door vele dorpjes met een treinstation. U kunt 

gratis uw fi ets meenemen in de trein.

Inlichtingen op: www.ter-sncf.com/champagne_ardenne en www.velo.sncf.com
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> FIETSPADEN IN DE FRANSE ARDENNEN 

FIETSPAD "LA TRANS-SEMOYSIENNE"

Deze prachtige route loopt vanaf Monthermé gedurende 20 km langs de Franse Semoy 

rivier tot aan de Belgische grens. Dankzij deze nieuwe route met de naam Trans-Semoy-

sienne, profi teer je van de meest prachtige uitzichten over dit pittoreske dal. Hier is het 

paradijs van de natuurliefhebbers.

FIETSPAD "LA VOIE VERTE DE L’ENNEMANE"

De rivier Ennemane ontspringt in de gemeente van Raucourt-et-Flaba en stroomt zo van 

zuid naar noord over zo’n 11 km via de dorpjes Haraucourt en Angecourt tot aan de monding 

in de Maas bij Remilly-Aillicourt.

Gedurende 9 km loopt het fi etspad “Voie verte de l’Ennemane” langs de rivier over het voor-

malige spoorlijntje dat vroeger vele fabrieken en ateliers van de metaalnijverheid bediende. 

Het Fietspad is overal ongeveer 3 meter breed en slingert vaak tussen de bomen door en 

doorkruist beekjes en  enkele vochtige zones via bruggetjes en pontons. Een bewegwijzering 

met uitleg over de lokale geschiedenis, geeft een rijke dimensie aan deze route.
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"TRANS-ARDENNES"  VAN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

(MONTCY-NOTRE-DAME)  TOT  NOUZONVILLE

Laat het stadse leven achter u en volg een deel van de Groene Route die door de Ardennen loopt. 

17 km (heen en terug) – 2 uur  / Niveau: eenvoudig

> Fietsgebied: ten noorden van Charleville-Mézières. Vertrekpunt: de brug van Montcy-Notre-Dame.  
> Bewegwijzering: volg de markering Voie verte

Via de brug in Nouzonville ga je naar de andere kant van de Maas voor de terugweg.

die door de Ardennen loopt.

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

> FIETSTOCHT
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MONTHERMÉ 

> FIETSTOCHT

LANGS DE TOERISTISCHE ROUTE TRANS-SEMOYSIENNE

Deze fi etslus biedt de mooiste uitzichten over de pittoreske vallei van 
de Semoy, de meest bruisende rivier van de Ardennen. Het is een waar 
paradijs voor wandelaars en natuurliefhebbers. Deze route verbindt Monthermé met 
de Belgische grens en loopt helemaal langs de Semoy. Deze fi etslus brengt u weer 
terug bij uw beginpunt: Monthermé.

15 km – 2 uur

Niveau: gemiddeld

> Ligging: Monthermé, 18 km ten noorden van Charleville-Mézières
> Markering: ja
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RAUCOURT-ET-FLABA

> FIETSTOCHT

FIETSPAD "VOIE VERTE DE L’ENNEMANE"

De rivier de Ennemane is een korte rivier, maar heeft een sterke identi-
teit. Ze ontspringt in de gemeente van Raucourt-et-Flaba en stroomt zo van 
zuid naar noord over zo’n 11 km via de dorpjes Haraucourt en Angecourt tot aan de monding 
in de Maas bij Remilly-Aillicourt.

18 km - 1.30 uur

Niveau: gemakkelijk

> Locatie : Raucourt-et-Flaba (15 km ten zuiden van Sedan)
> Bewegwijzering: Ja
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FALAISE

> FIETSTOCHT

LA ROUTE FORESTIÈRE DE TALMA 

(BOSROUTE VAN TALMA)

Fiets op deze bosroute en geniet van de fraaie landschappen onderweg 
op de kleine plattelandsweggetjes. Als u een klein stukje omrijdt kunt u 
de wolven van het Parc Argonne Découverte gaan bekijken en ook de permanente 
tentoonstelling ‘Nocturnia, de natuur ‘s-nachts. 

45 km - 2 uur en 30 minuten

Niveau: gemiddeld

> Locatie: Falaise, 5 km zuidoostelijk van Vouziers
> Markering: nee
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L’ÉCHELLE

> FIETSTOCHT

FIETSEN IN DE THIÉRACHE 

Het traject volgt voor een deel de toeristische Vestingkerkenroute 
van de Thiérache. U fi etst over kleine landweggetjes door een mooi 
coulissenlandschap en ziet onderweg tal van fraaie vestingkerken.

47 km - 3 uur  

Niveau: moeilijk

> Locatie: l’Échelle, 30 km ten westen van de Charleville-Mézières
> Bewegwijzering: nee
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> LEUKE TIPS VOOR FIETSROUTES !

DE "TOUR VAN COEUR D’ARDENNE"  

Twee fi ets- en mountainbikegidsjes zijn te verkrijgen bij het Offi ce de 
Tourisme van Charleville-Mézières/Sedan. Zo ontdek je Charleville en 
de omgeving van de stad.

Prijs per gidsje: € 3. - de twee gidsjes samen: € 5.
  

FIETSTOERISME IN DE OMGEVING VAN SEDAN   

Sedan is een goed vertrekpunt voor fi ets- en/of wandeltochten. Lekker 
rustig op de fi ets langs de Maas over de Voie verte Trans-Ardennes of 
wat dacht je van een twintigtal fi ets- en wandeltochten waaronder het 
bekende smokkelpad tussen Sedan en Bouillon...

Prijs voor het gidsje: € 2.

HERDENKINGSTOCHTEN 1870 - 1914 - 1940 

Deze totaal nieuwe editie presenteert de herdenkingsroutes in de streek 
van Sedan waarbij je langs historische plekken komt waar belangrijke 
historische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. In het tweede 
gedeelte van deze gids vind je praktische informatie met o.a. 5 routes 
voor wandelaars, fi etsers…

Prijs voor het gidsje: € 6.

TOCHTEN OP DE HOOGVLAKTE VAN ROCROI 

EN IN DE ARDENNER THIÉRACHE   

Een mapje met 17 verschillende routes voor wandelingen, paardrijtochten en 
fi etstochten (prijs is € 0,50 per route. Gratis te downloaden op www.otrocroi.com

Deze kaarten en brochures zijn verkrijgbaar bij de aangegeven VVV’s en/of 
bij de Vitrine des Ardennes, 24 place Ducale in Charleville-Mézières.

Verkrijgbaar bij de Vitrine des Ardennes – 24, place Ducale – F-08000 Charleville-Mézières.

Verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV van de betrokken streek.
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Met de twee mountainbike gebieden, die het label van de Franse fi etsfederatie  
(FFC) hebben gekregen, kunt u zeer afwisselende mountainbiketochten maken 
in de Ardennen, geschikt voor alle niveaus.

MOUNTAINBIKECENTRUM (FFC) IN DE MAAS- EN SEMOYVALLEI

Van 1 april tot 30 september, kan iedereen hier terecht die eens iets spannends wil beleven. In 

dit gebied, van Givet tot Nouzonville,  vindt u 22 gemarkeerde routes (4 moeilijkheidsniveaus) 

samen goed voor meer dan 350 km mountainbikeplezier. 

Extra informatie : Tijdens de tocht kunnen mountainbikers even uitrusten bij één van de 6 

mountainbike-relais (fi etsverhuur, reparatie, relaxruimte…) die aan de route liggen. 

LE BANNET : MOUNTAINBIKECENTRUM (FFC) IN DE OMGEVING VAN SEDAN 

In het hart van de staatsbossen van Sedan, kunt u kiezen uit 16 gemarkeerde routes met een totale 

lengte van 200 km. Er zijn acht blauwe routes (gemakkelijk) voor een tochtje met de familie en acht 

rode routes (moeilijk) voor een zwaardere steile tocht. U kunt hier het hele jaar mountainbiken.

Dit netwerk van routes kan u zelfs naar de rand van de Semoisvallei leiden, die het stadje 

Bouillon (België) omsluit. 

MOUNTAINBIKEN IN DE 

FRANSE ARDENNEN 
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LA CROIX DU DUEL

Een mooie ronde van 6 km die sport en erfgoed combineert. Zo ligt er 
boven Hierges, een van de mooiste dorpjes van de streek, de ruine van 
een Renaissancekasteel (enkel van de buitenkant te bezichtigen).

12 km  - 2 uur – hoogteverschil  200 m  

Niveau: eenvoudig

> Locatie: Vireux-Wallerand, 45 km ten noorden van Charleville-Mézières
> Startpunt van de tocht : bij het Offi ce de tourisme (VVV° - Rue du Château in Vireux-Wallerand)
> Bewegwijzering:  ‘VTT’-markering

> Bron : Regionaal Natuurpark van de Ardennnen

lig
uin
).

t er 
e van

VIREUX-WALLERAND

> MOUTAINBIKETOCHT
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MOUNTAINBIKETOCHT IN DE BOSSEN VAN SIGNY

Ontdek het immens grote domeinbos van Signy-l’Abbaye. Je fi etst 
dan in deze omgeving via boswegen, bospaden en dorpsweggetjes.

Afstand : 24 km - 4  uur

Niveau: gemiddeld

> Locatie: Signy-l’Abbaye (30 km den zuidwesten van Charleville-Mézières). Vertrek 
vanuit het recreatiepark "La Vénerie" (Klimbos, boomhutten…) net buiten het dorpje. 

> Bewegwijzering: VTT-markering.

SIGNY-L’ABBAYE

> MOUTAINBIKETOCHT

Je
ggetjes.

e fi etst 
etjes
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ROUTEKAART VAN HET MOUNTAINBIKECENTRUM (FFC) IN 

DE MAAS- EN SEMOYVALLEI  

Gratis beschikbaar bij de verschillende VVV’s (vanaf maart), of je 
kunt dit downloaden op de website van het Regionaal Natuurpark 
van de Ardennen:  www.parc-naturel-ardennes.fr

ROUTEKAART VAN HET RECREATIEGEBIED LE BANNET  

Hier staan 16 routes van verschillende moeilijkheid niveaus met een 
totaal van 116 km tot uw beschikking. Kaart kun je downloaden op  
www.tourisme-sedan.fr

TOCHTEN OP DE MOUNTAINBIKE DOOR DE "CRÊTES"  

De Crêtes Préardennaises bieden wel zo’n 239 km aan uitgestippelde 
Mountainbikeroutes aan. Deze tochten variëren van 12 tot 25 km en zijn 
samengebracht in een mapje van 14 geplastifi ceerd routebeschrijvingen, 
o.a. in het Nederlands. Beschikbaar bij het Domaine de Vendresse, 
le Chêne Perché en bij Woinic. € 5 voor dit mapje of downloaden via 
www.rando-cretes.fr

DE ROUTE VAN DE TWEE KASTELEN  

Te voet, per paard of op de mountainbike, een tocht van Sedan naar Bouillon in 
België. Brochure en kaart kun je downloaden op www.ardenne-metropole.fr en

www.tourisme-sedan.fr rubriek "activités".

ONTDEK DE ARDENNEN ROND SEDAN  

Ontdek meer dan 150 km uitgezette routes, te voet, per mountainbike of 
te paard, in 4 verschillende sectoren: Sedan en Bouillon (B), Wandelingen 
rond de Croix Piot, Vrigne en Claire (B), le Morttehan (B). Boekjes kun je 
downloaden op www.ardenne-metropole.fr en www.tourisme-sedan.fr  

rubriek "activités".

> LEUKE TIPS VOOR MOUNTAINBIKETOCHTEN !

C) IN 

N !!

Verkrijgbaar bij de Vitrine des Ardennes – 24, place Ducale – F-08000 Charleville-Mézières.

Verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV van de betrokken streek.

Deze kaarten en brochures zijn verkrijgbaar bij de aangegeven VVV’s en/of 
bij de Vitrine des Ardennes, 24 place Ducale in Charleville-Mézières.
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Het Franse departement Ardennes is een waar paradijs voor wandelaars, met meer 

dan 1000 km aan gemarkeerde wandelingen in een zeer gevarieerd landschap.

> 47 uitgezette wandelingen van gemakkelijk tot moeilijk 
niveau en verspreid over de hele Franse Ardennen. Iedere 
wandeling heeft een kaart, beschrijving en culturele info. 

> Enkele wandelingen staan gedetailleerd op www.ardennes.com

> Soms is het handig een IGN kaart mee te nemen, te koop 
in de boekhandel.

> Tijdens het jachtseizoen moet u goed opletten waar u 
precies gaat wandelen! Kijk van tevoren op de website:
www.fdc08.com/reglementation.html 

> Vergeet niet uw verblijf te reserveren (hotel, vakantiewoning) op www.ardennes.com 

> Deze wandelgids is te koop bij de Vitrine des Ardennes – 24, place Ducale - 08000 
Charleville-Mézières of bij de A34 parkeerplaats « Ardennes-Woinic », bij de VVV’s, in 
de boekwinkel of bij het CDRP. Prijs : € 14,50. 

HANDIG VOOR JE WANDELINGEN:  LES ARDENNES... À PIED®

WANDELEN IN DE 

FRANSE ARDENNEN 
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> DE GR 14

Loopt van Malmédy in België naar Parijs en 
doorkruist de Ardennen over de as Sedan-Grandpré. 
Het traject Malmédy-Bouillon-Sedan is onderwerp 
van een Belgische topogids die te verkrijgen is bij 
het Comité Départemental de Randonnée des 
Ardennes (CDRP). Het traject Sedan – Bar-le-Duc 
staat beschreven in de topogids Les GR de Lorraine 
verkrijgbaar bij het CDR des Ardennes. Ook is er 
een beknopte gids van de GR 14.

> DE GR 16 (de voormalige GRAE)

Ook wel Het Semois-pad (Semoy) geheten, 
verbindt Arlon (België) met Monthermé, via 
Bouillon. Deze GR maakt een aansluiting op de 
GR 14 mogelijk bij Bouillon en met de GR 12c 
vanaf Naux. De GR 16 en GR 12c lopen door 
tot het meer van de Vieilles-Forges, waar ze 
samengaan met de GR 654 (zie hiernaast).. Een in 
2015 opnieuw uitgebrachte Belgische wandelgids 
is verkrijgbaar bij het CDRP des Ardennes.

> DE GR 654

Oftewel de Chemin de Saint-Jaques (Sint 
Jakobspad), leidt wandelaars uit Noord-Europa 
naar het Spaanse Santiago de Compostella. Het 
traject Namen-Vezelay loopt door de Ardennen, 
via Rocroi, Signy-l’Abbaye en Château-Porcien. 
Een topogids, die in 2013 opnieuw is uitgebracht, 
is verkrijgbaar bij het CDRP, bij de Offi ces de 
Tourisme, in de boekhandel en bij de Vitrine des 
Ardennes, place Ducale in Charleville-Mézières. 

> DE GR 122

Gaat van Chappes in de Ardennen, dwars door 
de gebieden le Porcien en la Thiérache naar 
Amsterdam. Recent is er een folder over deze 
route verschenen, samengesteld door het 
CDRP des Ardennes.

> EEN TAK VAN DE GR12, 
OOK WEL GR 12 C GENOEMD 

Vormt de verbinding tussen les Vieilles-Forges 
en Sorendal (Belgische grens) en passeert de 
hooggelegen punten Monthermé, Les Quatre 
Fils Aymon (De Vier Heemskinderen), Roc-
la-Tour en les Hautes-Rivières. De route sluit 
aan op de GR16 en vormt zo een 75 km lange 
rondwandeling. De folder Sentiers du Fer, du 
Schiste et de la Forêt is momenteel uitverkocht. 
Een nieuwe editie wordt binnenkort uitgebracht.

Voor meer informatie: Neem contact op met het Comité Départemental de Randonnée 

des Ardennes - Tel : +33 (0)3 24 26 55 95 - cdrp08@orange.fr - ardennes.ffrandonnee.fr

>LANGE-AFSTAND-

WANDELPADEN 
(GR/GRANDE RANDONNÉE)
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Deze route wordt ook wel de GR 654 genoemd en loopt van Noord-Europa helemaal 

naar Santiago de Compostella in Spanje. Het gedeelte Namur – Vézelay loopt door de 

Franse Ardennen, door Rocroi, Signy-l’Abbaye en Château-Porcien naar Reims. 

Deze route gaat van Wallonië tot in de Champagnestreek en doorkruist een opeenvolging 

van micro-gebieden, die een waar mozaïek vormen. Ze worden afgewisseld met grote 

stukken bos dat nog overblijfselen zijn van het Ardenner oerbos. Na de Maasvallei in 

België en het plateau van Rocroi, komt u in Thiérache, le Porcien en daarna in het 

krijtachtige Champagne dat overgaat in de vochtige Champagnestreek.

 

Door het volgen van deze mythische route, voelt u de enorme 

gastvrijheid van de Ardenner bevolking.

Een topografi sche gids is verkrijgbaar bij het CDRP (Wan-

delfederatie Franse Ardennen), in de VVV-kantoren, in de 

boekhandel en bij la Vitrine des Ardennes aan de place Ducale 

in Charleville-Mézières. In deze gids wordt het traject in detail 

beschreven en ook worden de verschillende accommodaties 

aangegeven, die aan of vlakbij de route liggen.

> PELGRIMSROUTE 

NAAR SANTIAGO DE 

COMPOSTELLA 
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> Bron: FFRP

> DE SINT JAKOBSROUTE VAN NAMEN NAAR REIMS
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WANDELING ROND CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

1. Vieux Moulin, Rimbaudmuseum – 2. Jachthaven – 3. Zicht op de 
zogenaamde naaldendam, ruïne van het Château des Fées (overkant) – 4. Zicht op de kerk 
van Montcy-Notre-Dame, toegang tot het Maasdal – 5. Natuurlijk reservaat Bois en Val, 
voormalige steengroeve en kalkoven – 6. Zicht op de Porte de Bourgogne (vestingwerk 
van Mézières), sluis van  Mézières – 7. Plein van het Hôtel de Ville, monument 1914-1918 
8. Vestingen van Mézières, Onze Lieve Vrouwe Basiliek van de Hoop – 9. Standbeeld van de 
Ridder Bayard 10. Avenue d’Arches, een Art Déco wijk – 11. Standbeeld van Charles de Gonzague.

Ongeveer 8 km - Niveau: eenvoudig

> Bewegwijzering: nee  

> Bron: OT Charleville-Mézières / Sedan

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

> WANDELING
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> Bron:  Topogids Les Ardennes…à pied ,  FFRP/Conseil départemental

LE CIRCUIT DES SEIGNEURS DE CROY

Prachtige route die u onder andere naar het Kasteel van Montcornet voert 
en u laat kennismaken met een rijk en gevarieerd landschap.

4 km - 1 uur en 20 minuten

Niveau: eenvoudig   

> Locatie: Montcornet, 15 km ten noordwesten van Charleville-Mézières
> Markering: roze / wit-rood / roze 

MONTCORNET

> WANDELING
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> Bron: Topogids Les Ardennes…à pied ,  FFRP/Conseil départemental

LA PLAINE DE TOURNAVAUX

De wijdste vlakte van het Semoydal. Betoverende landschappen en 
gezellige dorpjes.

4 km  – 1 uur en 30 minuten

Niveau: eenvoudig  

> Locatie: Tournavaux, 22 km ten noorden van Charleville-Mézières
> Marketing: wit-rood/geel 

TOURNAVAUX

> WANDELING
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LE CHESNE

> WANDELING

SLUIZENROUTE

U loopt langs het Ardennen Kanaal door de schilderachtige vallei en passeert 26 sluizen.

10 km  - 3 uur

Niveau: gemiddeld

> Locatie: Le Chesne,  30 km zuidelijk van Sedan
> Markering: rood

> Bron: 2C2A Chouettes balades en Argonne
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MONTHERMÉ

> WANDELING

LA ROCHE À SEPT-HEURES

Prachtige landschappen en adembenemend mooie vergezichten! Deze 
wandeling neemt u mee naar de hoge heuvels boven het stadje Monthermé, waar u 
een uitzicht hebt over de complete Maaslus.

6 km - 2 uur en 30 minuten 

Niveau: gemiddeld

> Locatie: Monthermé, 20 km ten noorden van Charleville-Mézières
> Markering: wit-rood / wit-geel / wit-rood

> Bron: Topogids Les Ardennes…à pied ,  FFRP/Conseil départemental
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SEDAN

> WANDELING

DE WANDELING VAN DE TWEE KASTELEN 

Deze wandeling duurt twee dagen. Dit wandelpad werd eeuwenlang gebruikt 
om het grootste feodale kasteel van Europa in Sedan te verbinden met de Belgische 
vesting in Bouillon. U waant zich terug in de tijd van de eerste kruistocht en misschien doet u wel 
mee aan één van de middeleeuwse feesten… dit alles in een uitzonderlijke bosomgeving.

Wandelen of mountainbiken

22 km - terugweg mogelijk via GR 14

Niveau: gemakkelijk

> Ligging: Sedan
> Markering: geel rechthoekje 

> Bron: www.visitardenne.com/all-access 
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TOCHTEN OP DE HOOGVLAKTE VAN ROCROI 

EN IN DE ARDENNER THIÉRACHE  

Een mapje met 17 verschillende routes voor 
wandelingen, paardrijtochten en fi etstochten 
(prijs is € 0,50 per route. Gratis te downloaden 
op  www.otrocroi.com

ONTDEKKINGSPAD VAN OMONT 

Gratis.

WANDELGIDS VAN HET MAASDAL 

23 tochten te voet of op de fi ets. Prijs: € 6 bij de 
VVV of on-line op boutique.ardenne-insolite.com

WANDELGIDS HAYBES LA JOLIE 

3 verschillende wandeltochten. Gratis.

WANDELTOCHTEN DOOR DE "CRÊTES" 

De Crêtes Préardennaises bieden wel zo’n 
650 km aan uitgestippelde wandeltochten aan. 
Deze tochten variëren van 3 tot 16 km en zijn 
samengebracht in twee verschillende mapjes 
van 24 en 28 geplastifi ceerd routebeschrijvingen, 
o.a. in het Nederlands. € 5 per mapje.

DE ROUTE VAN DE TWEE KASTELEN 

ONTDEK DE ARDENNEN ROND SEDAN 

Kijk voor de presentatie van deze routes op pagina 19.

LEUKE WANDELINGEN IN DE ARGONNE 

Mapje met 12 uitgezette wandelingen. 
€ 2, inclusief het plastic mapje en koord. 
Beschikbaar bij de VVV van de Argonne 
ardennaise en het Parc Argonne Découverte.

LEUKE WANDELINGEN IN HET MAAS-

EN SEMOYDAL 

9 routebeschrijvingen voor € 5 in een geplas-
tifi ceerd mapje. Kaart met de wandelingen: 
alle gele aangegeven wandelingen, Lange 
afstandswandelpaden (GR), Voie Verte Trans-
Ardennes en Trans-Semoysienne voor € 2. 
Deze kaarten documenten eveneens te koop 
bij het Musée de la Métallurgie Ardennaise.

ONTDEK HET NATUURPAD VAN DE STREEK 

VAN RETHEL  

Deze aangename wandeling onder de groene 
bomen bied je de mogelijkheid de fl ora, de 
fauna, het landschap en het culturele erfgoed 
van de omgeving te ontdekken. 1,50 €. 

GUIDE DE RANDONNÉES TRANSFRON-

TALIÈRES, LA MEUSE ET VOUS

Ontdek 12 wandelingen voor de hele familie in het 
Maasdal tussen Charleville-Mézières en Namen. 
www.lameuseetvous.com/envie-de-decouvrir-

la-region/que-decouvrir/randonnees/

> LEUKE TIPS VOOR WANDELINGEN!

Deze kaarten en brochures zijn verkrijgbaar bij de aangegeven VVV’s en/of bij de Vitrine des 
Ardennes, 24 place Ducale in Charleville-Mézières.

Verkrijgbaar bij de Vitrine des Ardennes – 24, place Ducale – F-08000 Charleville-Mézières.

Verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV van de betrokken streek.
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> FFSP - COMITÉ DÉPARTEMENTAL 

ARDENNES-MEUSE

12 rue des Vieux Prés 
08000 Charleville-Mézières
Tel. +33 (0)3 24 56 16 36 – joel.eyquem@hotmail.fr

> VILLAGES VERTS ET VIVANTS (VVV)

Annie Bouillon - 08160 Élan
Tel. +33 (0)3 24 37 25 85

> CLUB SEMELLES DE VENT

Denis Kranenvitter
Tel. +33 (0)3 24 37 76 02 - deniskr@hotmail.fr

> CLUB ALPIN FRANÇAIS

32 rue du Fort 08000 La Francheville
Tel. +33 (0)6 52 90 61 76 (répondeur) 
president@cafca08.fr - www.cafca08.fr  

> LES SENTIERS VERTS DU PORCIEN

Tel. +33 (0)3 24 72 33 66 
les-sentiers-verts-du-porcien.blogspot.fr

> LES RANDOS-THÈMES

Organisées par la Ville de Charleville-Mézières
Tel. +33 (0)3 24 55 60 80

> GROUPE RANDONNÉE ARDENNAISE (GRA)

Tel. +33 (0)3 24 40 23 40
www.g-r-a-randonnee.com 

> ARDENNE NATURE DÉCOUVERTE

6 quai du Moulin 08600 Givet
Tel. +33 (0)6 70 65 71 95
www.ardenne-nature-decouverte.e-monsite.com

> MAISON DES RANDONNÉES

50 rue Dromart 08170 Haybes
Tel. +33 (0)3 24 41 02 75 
relais.vtt.haybes@orange.fr

> AVENTURE ÉVASION

RN 51 - 08170 Haybes 
Tel. +33 (0)3 24 40 44 45
www.aventure-evasion.com

> BEGELEIDE WANDELINGEN 

GEORGANISEERD DOOR DE 

VERENIGING «REVIN RANDO 

PATRIMOINE»

(Buiten het jachtseizoen om.) 
Tel. +33 (0)3 24 22 14 80

> BEGELEIDE WANDELINGEN IN JULI EN 

AUGUSTUS, GEORGANISEERD DOOR HET 

OFFICE DE TOURISME DE ROCROY ET DU 

NORD-OUEST ARDENNAIS

Tel. +33 (0)3 24 54 20 06 - www.otrocroi.com

> BEGELEIDE WANDELINGEN IN DE 

ZOMER, GEOGANISEERD DOOR HET OFFICE 

DE TOURISME DE L’ARGONNE ARDENNAISE

10 place Carnot 08400 Vouziers
Tel. +33 (0)3 24 71 97 57 
www.tourisme.argonne-ardennaise.fr

> ASSOCIATION ARTÉMISIA

08390 Les Grandes Armoises
Tel. +33 (0)6 33 21 91 42 of +33 (0)3 24 30 14 13 
artemisia.pagesperso-orange.fr

> LA RANDONNÉE CALCÉENNE

Tel. +33 (0)3 24 42 15 43
cchardenal@chooz.com

> LA RANDO VIROQUOISE

08320 Vireux-Wallerand
Tel. +33 (0)3 24 41 74 62

> LA RANDOMOISE

08160 Dom-le-Mesnil
Tel. +33 (0)3 24 54 65 13 of +33 (0)6 08 00 16 27

> VERENIGING « LES JOYEUX GODILLOTS 

DE LA LYRE »

34 route de Prüm 08800 Monthermé
Tel. +33 (0)3 24 32 57 78 
lesgodillotsdelalyre.centerblog.net

NATUUR THEMA’S

> ARDENNATURE.COM

Marchons curieux : ANC
Tel. +33 (0)3 24 32 63 59 
guy.pleutin@wanadoo.fr

>  HET PROGRAMMA VAN HET 

PARC NATUREL RÉGIONAL DES 

ARDENNES

91 place de Launet 08170 Hargnies 
Tel. +33 (0)3 24 42 90 57
www.parc-naturel-ardennes.fr

> REGROUPEMENT DES NATURALISTES 

ARDENNAIS (ReNArd)

3 rue Choisy  08130 Coulommes-et-Marqueny
Tel. +33 (0)3 24 33 54 23 of +33 (0)6 32 75 39 61   
www.renard-asso.org

> SOCIÉTÉ D’HISTOIRE NATURELLE 

DES ARDENNES (SHNA)

2 rue du Musée 08000 Charleville-Mézières
Tel. +33 (0)3 24 32 14 75 
shna-ardennes.com

> NATURE ET AVENIR 

Tel. +33 (0)3 24 38 55 59
www.nature-et-avenir.org

> VERENIGING VAN SPORT EN 

CULTUUR ARDENNEN (APSCA)

Maison Départementale des Sports
Route de la Moncelle 08140 Bazeilles
Tel. +33 (0)3 24 33 57 83
www.professionsport08.com

> MAISON DE LA NATURE

5 rue de la Héronnière 08240 Boult-aux-Bois
Tel. +33 (0)3 24 30 24 98
 www.maison-nature-boult.eu

> CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE 

NATUREL DE CHAMPAGNE-ARDENNE 

(CPNCA)

Tel. +33 (0)3 24 30 06 20 
www.cen-champagne-ardenne.org

> WANDEL MET ONS MEE!

Zin in een wandeling ? Gewoon wat wandelen of een themawandeling ? Alleen, met de familie of met 
vrienden, u vindt altijd wel een geschikte « wandelexcursie » bij één van de volgende organisaties:  

t de familie of
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Bekijk de natuur eens vanaf de rug van een paard. Lekker hoog zitten op uw paard geeft 
u een totale andere visie op het landschap. 

Voor de liefhebbers van paardrijden hebben we verschillende mogelijkheden: 

> Wilt u het paardrijden ontdekken? 

De maneges in de Franse Ardennen bieden verschillende mogelijkheden voor 
beginnende en gevorderde ruiters: initiatie paardrijden voor klein en groot, tocht op een 
paard, pony of in een wagen, begeleide tochten, meerdaagse tochten…

Kijk op www.ardennes.com

> U heeft uw paard meegebracht en bent op zoek naar geschikte tochten?

Ontdek de tochten die u kunt downloaden op www.sports-nature-ardennes.com,  
van het  Comité Départemental de Tourisme Équestre (CDTE 08) (de departementale 
commissie voor paardrijtoerisme).

Tijdens deze erkende routes ontdekt u de natuur en het erfgoed: de route van de 3 
lavoirs (drie wasplaatsen), de route van Jean Mermoz...

> U heeft zelf uw route uitgestippeld en bent nog op zoek naar een overnachtingsmogelijkheid 

voor paard en ruiter, het adres van een hoefsmid of een dierenarts…?

Kijk op www.cdte08.ffe.com

PAARD EN WAGEN
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>WAT DACHT U VAN 

DEZE ORIGINELE 

TOCHTJES...

...MET EEN EZEL?

> GRANDPRÉ (08250)

Aux Ânes de Grandpré
18 rue de l’Orme 
Tel. +33 (0)3 24 30 55 83
arnould.etienne@neuf.fr

> HAYBES (08170)

Maison des Randonnées
50 rue Dromart
Tel. +33 (0)3 24 41 02 75
relais.vtt.haybes@orange.fr

(En saison)

> LIART (08290)

Ferme pédagogique
Tel. +33 (0)3 24 54 48 33
www.fermepedagogiqueliart.fr

> VAUX-VILLAINE (08150)

Un Âne en Ardennes
Lieu-dit le Ménil
Tel. +33 (0)6 19 09 29 97
www.un-ane-en-ardennes.com

...MET EEN GO-KART?

(Vierwielfi ets) 

> BOGNY-SUR-MEUSE (08120) 

Les Rosalies de Graziella
Café Lecocq
Pont de Château-Regnault
Tel. +33 (0)3 24 32 10 97
rosalie08120.e-monsite.com

> MONTHERMÉ (08800)

Les P’tits Bateaux
Quai Aristide Briand
Tel.  07 50 26 68 11
www.lesptitsbateaux.fr

...MET EEN SEGWAY PT?

> HAYBES (08170)

Arden’Gyropode
7 rue du 24 août
Tel. +33 (0)6 82 22 76 59 
www.arden-gyropode.fr

> LES MAZURES (08500) 

Ardennes Terre d’Aventures
Lac des Vieilles-Forges
Tel. +33 (0)3 24 53 18 43 
of 06 62 11 18 18 
www.ardennes-terre-aventures.com
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Agence de Développement Touristique
24 place Ducale - BP 419

08107 Charleville-Mézières Cedex - FRANCE
Tél. (+33) 03 24 56 06 08  - info@ardennes.com

Je vindt de Franse Ardennen op

www.ardennes.com

Agence de Développement
Touristique
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