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WELKOMSWOORD VAN DE BURGEMEESTER
« Hey
vier
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A Lkinderen,
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A V
AN
muren wat frisse plattelandslucht inademen aan de
kant van Habay, in de Gaumestreek? We zouden een
gîte kunnen huren voor het weekend en activiteiten
kiezen uit het brede voorgestelde scala. »

MAGEROY

« Oh ja, als het mooi weer is een mooie wandeling in de
Châtelet om er de vijvers en het houten wandelpad te
ontdekken. Waarom geen minigolf of een ezeltocht ? »
« Ok en aangezien we in de herfst zijn, zouden we
overdag paddestoelen kunnen plukken en naar het
geburl van de hert kunnen luisteren ? »
« Uitstekend idee. En de volgende dag zouden we naar Marbehan kunnen gaan
en fietsen huren om een van de voorgestelde tochten te doen. Wat een keuze !
Ik stel voor dat we tot het kleine Ardense dorpje Anlier gaan. »
« En als Jean een beetje sport wil beoefenen, kan hij kiezen tussen tennissen en
zwemmen of vissen op voorwaarde dat hij ons een forel meebrengt voor de
avondmaaltijd ! »
« Maar als het regent? Wat doen we dan ? »
« Eventueel de brouwerij van La Rulles bezoeken (en ervan genieten om een
lekker biertje te drinken) of de motorfietsverzameling van de garage Thiry
bewonderen ? »
Bezoekers en toeristen, wij heten u van harte welkom op ons grondgebied.
Graag delen wij met u de schoonheid van onze natuur, rijk aan bossen, valleien,
vijvers en dorpen die verspreid liggen langs de rivier de Rulles.
Uw smaakpapillen zullen zich verlekkeren aan het karakter van ons bier, de
smaken van de paté van de Gaumestreek, de smeuïgheid van onze chocolaatjes,
de frisheid van ons appelsap, de geneugten van onze honing en van zovele
zelfgekweekte producten.
Kom ons bezoeken, u bent welkom, wij staan klaar voor uw ontvangst.
Serge Bodeux, burgemeester
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WOUD VAN ANLIER
HetAWoud
Anlier
hetVhart
rijkE is
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authenticiteit en gezelligheid, tussen de Ardennen en Gaumestreek.
Deze streek, omspoeld door de rivier de Rulles en haar talrijke zijrivieren
vormt een « natuur kwaliteit » bestemming voor wandelaars van allerlei
aard; de natuurliefhebbers !
Met zijn 7.000 hectare compact woud is het Woud van Anlier het grootste
beukenbos van België. Vandaag bestaat het uit 85% loofbomen,
voornamelijk beuk, eik, haagbeuk en esdoorn, en voor het overblijvende
gedeelte uit naaldhout, voornamelijk sparren en douglassparren.
Het Woud van Anlier is rijk aan diverse plant- en diersoorten. Dit loofrijk
massief gaat samen met een flora die boeiend is door de verscheidenheid
van haar soorten: van de beroemde lievevrouwebedstro tot de
kamperfoelie, alsook de beroemde witte alfalfa, het purper
vingerhoedskruid, het zoet vuurkruid en de bosbes.
Zijn rijke en gevarieerde dekking ontvangt en voedt grote zoogdieren :
herten, wilde zwijnen, reeën, alsook kleinere dieren, zoals vos, marter,
eekhoorn of wilde kat.
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Veel vogelsoorten hebben bovendien
deze omgeving gekozen om te nestelen,
zoals de raaf of de zwarte ooievaar,
G A L L O - R O M E I N S Emaar
V I Look
L AdeVspecht,
AN M
G E R OdeY
deAbuizerd,
sperwer, de wouw, de bosuil, de gaai of
de mees...
Een spectaculair erfgoed : onze
opmerkelijke
landschappen
en
uitzichtpunten. Zij zijn uitzonderlijk in
hun zuiverheid van uitdrukking, vormen
en legenden.
De streek is een uitnodiging tot rust,
ontspanning, verkwikking, « slow
toerisme ». Neem de tijd om met z'n
tweeën, met het gezin, met vrienden of
collega's, te voelen, te luisteren en om u
heen te kijken in het hart van deze
ongerepte en rustgevende maar zo
diverse natuur.
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ONTDEKKEN
GALLO-ROMEINSE VILLA VAN MAGEROY
De villa van Mageroy is een GalloRomeinse archeologische site gelegen
tussen de Gaume en de Ardennen, aan
de rand van het charmante dorpje
Nantimont. Haar bijzonderheid ? Het
gaat om een site die bezocht kan
worden tijdens de opgravingen !
De villa van Mageroy wil sinds meer dan
30 jaar de dagelijkse archeologie aan het
publiek laten zien. Een site in
voortdurende evolutie naargelang de
nieuwe opgravingen en ontdekkingen.
Het is ook een gelegenheid om het over
de Oudheid te hebben, maar ook over
de
maatschappij,
de
natuurlijke
hulpbronnen, de ambachtslieden...
De villa van Mageroy is het hele jaar
door vrij toegankelijk en biedt
rondleidingen, workshops en - waarom
niet ? - de mogelijkheid voor jong en oud
opgravingen te doen !
Rue de Mageroy 2
6723 - Habay-la-Vieille
+32 (0)63 75 85 44
villa.mageroy@gmail.com
www.villamageroy.com
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GEMEENTEPARK VAN DE CHÂTELET
Een echte groene oase !
Groene zones, een vijver, een arboretum.
Aan de ingang bevinden zich gebouwen
nauw verbonden met de ijzer- en
staalindustrie en waar het stadhuis van
Habay zich uiteindelijk heeft gevestigd.
De infrastructuur (speeltuin of minigolf) en
de sportfaciliteiten (tennisbaan) geven de
mogelijkheid aan iedereen om te
wandelen en diersculpturen te ontdekken
(werken van Henri-François Bontemps) of
om een houten wandelpad van 200 m te
betreden om een vochtige zone met droge
voeten te doorkruisen. Het is ook mogelijk
om een negentiende-eeuwse kapel en een
klein fort uit de Tweede Wereldoorlog te
ontdekken.
Mooi programma om een aangenaam
ogenblik met vrienden of familieleden
door te brengen.

Rue du Châtelet
6720 - Habay-la-Neuve
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VERZAMELING THIRY
In een grote woning in een rustige
omgeving bevinden zich de wonderlijke
"Demoiselles de jadis".
Als je zin hebt om de mooie mechanica
te waarderen, het werk van onze
voorouders te bewonderen kortom als je
wat vrije tijd hebt dan opent de familie
Thiry,
verzamelaar
van
vroegere
motorfietsen haar deuren voor je.
Jacky, liefhebber van oldtimers zal u met
veel plezier ontvangen en uitnodigen
voor een rondleiding door een erfgoed
van +/- 100 voertuigen die hij sinds de
jaren '60 restaureert.
Gratis ingang
Uitsluitend op afspraak

Rue de Neufchâteau 4
6720 - Habay-la-Neuve
+32 (0)473 99 94 70
contact@collection-thiry.be
www.collection-thiry.be
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BEWEGEN
REGELS IN HET BOS
De beste manier om op een respectvolle manier van het bos te genieten :
Houd uw hond aan de leiband (hij zou iemand kunnen aanvallen of
ontsnappen).
Vermink niet onnodig bomen: het zijn levende wezens.
Beperk het plukken van kleine bosvruchten en paddenstoelen voor uw
persoonlijke consumptie.
stoor het aquatisch milieu niet: viseieren gaan kapot als ze worden vertrapt.
Respecteer verbodsbordjes voor jagen, vuur, houtkap: uw veiligheid staat op
het spel.
Draag uw afval bij u zodat niemand spijt heeft van uw bezoek.
Blijf eerlijk en hoffelijk tegenover andere bosgebruikers die u ontmoet.
Blijf discreet en stil: u zult worden
beloond met prachtige uitzichten.
Vergeet niet om de poorten te
sluiten nadat u de gemarkeerde
paden bent overgestoken.
Vuren aansteken en kamperen zijn
verboden.
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120 WANDELINGEN IN HET WOUD
VAN ANLIER
Ontdek het massief van het Grote
Woud van Anlier doorheen haar 120
wandelingen. De wandelingen zijn
bestemd voor wandelaars van
verschillende niveaus en voor fietsers.
Een inventariskaart van het gebied en
een gepersonaliseerde folder voor elke
wandeling met de belangrijkste
kenmerken (afstand, moeilijkheidsgraad,
soort en interesse van de route) zijn
beschikbaar in ons onthaal of kunnen
gedownload worden via :
www.parcnaturel.be/les-randonnees.

10

WANDELINGEN TE VOET
Vertrekpunt : Anlier

(kerk)

Alle wandelingen zijn beschikbaar in papier versie in onze onthalen en
oplaadbaar op www.cirkwi.com

De weg van Harnussiau
Deze wandeling voert u door het
woud van Anlier naar de vijver van
Harnussiau, het dorp Habay-la-Vieille,
langs de vijvers van La Trapperie om
uiteindelijk bij de beek "Anlier" aan te
komen. U zult op twee plaatsen de
gelegenheid krijgen om de wandeling
in te korten.
3:45

15 km

Het pad van de Gris Bofet
Tijdens de wandeling langs een deel
van de beek van de Fond de Gris Bofet
ontdekt u het woud van Anlier dat
voornamelijk uit beuken bestaat.
Vergeet uw picknickmandje niet daar u
langs het water twee picknickplaatsen
zult aantreffen.

1:45
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7 km

Het pad van de "Bois le Prêtre"
Deze ontspannende wandeling neemt
u mee langs twee beekjes "Le Fond de
Gris Bofet" en "L'Arlune" en laat u de
bewonderenswaardige
"Bois
Le
Prêtre" ontdekken. En wie weet,
misschien zult u een bever of een
zwarte ooievaar zien.
2:15

9 km

Het pad van de Rée
Een gezinswandeling langs de beek
"Anlier". Liefhebbers van klein erfgoed
zullen onder andere een muurnis met
een beschermend standbeeld, een oude
molen en het mooie houten bruggetje
kunnen bewonderen.
1:00

De weg van het Reservaat
Tijdens dit kleine circuit ontdekt u het
half-bos en half-landelijk aspect van
Anlier. U doorkruist het domein van
Louftémont-Vlessart.

1:45

7 km

12

4 km

Het pad van de Cornaille
Wandel op de hoogten van Behême en
de vlakte van Louftémont, zone met
een zeer hoge biodiversiteit die de
mogelijkheid aan de waterparelmossel
geeft zich te ontwikkelen. ’s Avonds
zult u misschien de zang van de
vroedmeesterpad kunnen aanhoren.

4:30

18 km

De weg van de Open plek
Anlier, Louftémont, Behême en
Vlessart… vier typisch Ardense
dorpjes die de "Open plek" vormen en
die u tijdens de wandeling zult
ontdekken. Het is ook een ideale
plaats om het geburl van het hert te
horen.

3:15

13

13 km

Vertrekpunt: Habay-la-Neuve

(S.I. Habay)

De natuur ontdekken – waarderen (I)
Dit circuit leidt u tot de ontdekking
van de vallei van de Rulles. Richting
Habay-la-Vieille bevindt zich het
kasteel van de Trapperie (privé
domein) met het meer, de dijk en de
stuwdam
van
de
voormalige
smederijen. Terug in Habay-la-Neuve
aangekomen, loopt u langs het meer
van Bologne.
1:30

6 km

De natuur ontdekken – waarderen (II)
Deze wandeling nodigt u uit om de
site van het domein van de Pont
d’Oye, het woud van Anlier, de
moerasweiden langs de Rulles alsook
het traditionele leefgebied van Habay
te ontdekken.

1:50
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7 km

Het pad van de Houthakkers

1

Al slenterend langs de vijver van de
Pont d’Oye ontdekt u het meer en de
waterval, de smederijen van de Pont
d’Oye alsook het graf van de schrijver
Pierre Nothomb.

1:30

6 km

Het pad van de Bon Bois
Deze wandeling zal u een andere
facette van het dorp doen ontdekken.
U loopt door het Woud van Anlier om
terug te komen bij de Place de la
Liberté.

2:00

15

8 km

Het pad Saint-Lambert

1

De Pont d’Oye is een symbolische
plaats in Habay. Deze weg brengt u
temidden van het prachtige kader van
dit domein.

1:45

2

7 km

Het pad van het Veen Jean Simon
Deze weg brengt u in het bos en zal u
voormalige visvijvers alsook een
ornithologisch en vegetaal reservaat
doen ontdekken.

2:50

Het pad van de "Allée Miest"
Ter ontdekking van de vallei van de
Arlune. De naam "Allée Miest" komt
van Dhr Camille Miest, water- en
bosinspecteur In Habay-la-Neuve.

3:15

13 km

16

11,5 km

2

Vertrekpunt: Marbehan

(station)

De wandeling van de Smederijen
Dit circuit in volle woud bestaat uit
wegen en kleine paden ter ontdekking
van de Smederijen van Mellier
(Uitzonderlijk erfgoed van Wallonië),
ijzer- en staalcomplex in volle glorietijd
tijdens de XVIIde en XVIIIde eeuw.

2:15

9 km

De wandeling van de 4 Aymon Broeders
Deze wandeling brengt u tot in het hartje
van het woud. Dit toevluchtsoord voor
vele plant- en diersoorten was ooit de
plek van een beroemde linnenmarkt op
de plaats die bekend staat als "le Bizeux".
Hier bevond zich de kluizenaarshut van
de Bizeux. De plek diende eveneens als
inspiratiebron voor de legende van de
reus "Margot du Bizeux".
3:15
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13 km

Vertrekpunt: Rulles

(wasplaats)

De wandeling Maurice Grevisse
Deze wandeling met als vertrekpunt
de Espace Maurice Grevisse, bekend
grammaticus, zal u het omliggende
platteland, de geklasseerde wasbak
van Harinsart, het prachtige zicht op
de Gaumestreek en de Ardennen
vanaf de bergrug doen ontdekken.

2:15

9 km

Wandelroute Lange Afstanden (GR)
De GR 151 "Tour du Luxembourg belge"
loopt door Habay.
Met als vertrekpunt Neufchâteau brengt
deze tocht u tot het plateau van Recogne om
de stad Marche-en-Famenne te bereiken
door de Lomme te volgen via Mirwart.
Vanaf daar gaat de GR 151 richting Sibret en
loopt verder door het woud van Anlier de
Sûre volgend tot Martelange. Doorheen het
woud loopt de tocht door Habay, Marbehan,
Rossignol om uiteindelijk in Neufchâteau te komen via Suxy. Drie nieuwe
lussen werden aan de GR toegevoegd om het prachtige bos van Anlier te
ontdekken. Een andere lus verbindt onze twee stations (GRP 151).
Topoguides en kaarten zijn in onze toeristische onthalen te koop.
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Erfgoedwandelingen
Trek erop uit en ontdek het erfgoed van onze dorpen.

0:31

2,1 km

0:57

0:33

3,8 km

2,2 km

0:54

0:33

3,6 km
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2,2 km

0:46

1:00

3,1 km

4 km

C Ii E
r cTuSiTt sO vCéHl o
F
T sE N
Fietscircuits
CYRUSE Circuits
Neem uw fiets en evolueer volgens
uw ritme, volgens uw zin langs de
valleien van de Rulles en de Semois.

total de 180 km

8 points-nœuds

GALLOR Circuits
Verschillende circuits om het GalloRomeinse verleden te ontdekken met
als richtlijn de Romeinse weg die
Trèves met Reims verbindt.
± 35 km / circuit

15 circuits

CYCLOLÉGENDE Circuits
Doorkruis het geheel van het
Natuurpark Haute-Sûre Forêt d’Anlier
met streeklegenden aan de basis.

total de 150 km

4 circuits
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Fietsverhuur
In onze twee Syndicats d’Initiative zijn stadsfietsen, MTB, electrische fietsen
of zelfs een tandem beschikbaar die u zullen toelaten onze mooie streek te
ontdekken, een groepsuitstap te maken of een fiets uit te proberen.
De fietsen gehuurd in Marbehan mogen in Habay worden teruggebracht en
vice versa.
Voor personen met beperkte mobiliteit zijn er twee bécasines (wandelstoel
met behulp van 1 of 2 personen) gratis beschikbaar bij de Syndicat
d’Initiative van Marbehan.
Informatie en reservatie: neem contact op met de Syndicat d’Initiative van
vertrek (zie gegevens p. 32).

VERHUURPRIJZEN
1 UUR

4 UREN

1 DAG

VERTREK
SI MARBEHAN

STADSFIETS

3€

10 €

15 €

X

MTB

3€

10 €

15 €

X

X

ELEKTRISCHE FIETS

5€

15 €

25 €

X

X

TANDEM

4€

12 €

20 €

X

EXTRA WIEL

3€

5€

7€

X

AANHANGWAGENTJE

3€

5€

7€

X

Waarborg : 20 € / normale fiets of 50 € / elektrische fiets
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VERTREK
SI HABAY

VISVANGST
De Maison de la Pêche du Luxembourg
La Bourriche
Centrum
voor
verhuur
van
vismateriaal
Plaats voor visinitiatie (één dag of
meer)
Documentatiecentrum
Viswedstrijd
La Bourriche beheert de Maison de
la pêche, de meren van Bologne en
van Le Moulin. Oevers en stijgers
toegankelijk voor PBM.
Om een maximum aan vismogelijkheden te kunnen aanbieden, stelt de
Bourriche eveneens een riviersector van de Rulles voor.
Om in Wallonië te vissen, dient u een visvergunning van het Waalse
gewest alsook een visvergunning van de lokale vereniging (beschikbaar
op www.permisdepeche.be) te bezitten.

Rue des Rames 23
6720 - Habay-la-Neuve
+32 (0)63 21 64 74
info@mplux.be
www.mplux.be
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Visverenigingen
SOCIÉTÉ ROYALE DE PÊCHE LES AMIS DE RULLES
De Rulles - 5,5 km enkele oever
19 vissoorten werden op dit aangename en zeer toegankelijke parcours geïdentificeerd !
Rue de Neufchâteau 50, 6720 - Habay-la-Neuve | +32 (0)63 41 39 53
LES PÊCHEURS RÉUNIS DE RULLES
De Rulles, de Mellier en de Mandebras - 14 km enkele oever
Behalve dit prachtige parcours eveneens vismogelijkheid in meer.
Chemin de la Bergerie 19, 6724 - Rulles | +32 (0)63 41 19 00
SOCIÉTÉ DE PÊCHE DE MARBEHAN
De Mellier - 7 km enkele oever
Deze vereniging produceert zelf kwaliteitsforellen in een aangepaste dode arm.
Rue Nouvelle 18, 6724 - Marbehan | +32 (0)478 59 13 43
PÊCHE SPORTIVE GAUME
De Rulles en de Civanne - 10 km enkele oever
Twee zeer toegankelijke aanvullende parcours : wild en kalm water.
Rue Saint-Martin 26B, 6740 - Villers-sur-Semois | +32 (0)475 39 94 88 | +32 (0)472 51 43 54
SOCIÉTÉ ROYALE DE PÊCHE LA RULLES
De Rulles - 4,5 km enkele oever
Zeer toegankelijk parcours met een zeer gediversifieerd visfauna.
Rue des Roses 1, 6723 - Habay-la-Vieille | +32 (0)63 42 38 53
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WOUD EN JACHT
Bewegen in het woud tijdens de jachtperiode
Indien u tijdens de jachtperiode in het woud
wenst te zijn (van 1 oktober tot 31 december),
neem dan uw voorzorgsmaatregelen.
Licht u in omtrent de jachtdata op
www.partageonslaforet.be in onze toeristische
onthalen. Wees aandachtig, lees de affiches
vooraan in het woud geplaatst.

Geburl van de hert
De begeleide wandelingen van het geburl
van de hert geschieden tijdens de tweede
helft van september.
Deze
wandelingen
zijn
uiterst
gereglementeerd in het Woud van Anlier.
Slechts vijf verenigingen hebben de
toelating deze te organiseren :
het Natuurpark Haute-Sûre Forêt
d’Anlier, Nature Attitude, Syndicat
d’Initiative van Habay, Anim’Vlessart en
het Département de la Nature et des
Forêts.
Agenda beschikbaar vanaf eind augustus.
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ANDERE SPORTEN
Zwemmen

Paardrijden

COMPLEXE SPORTIF LE PACHIS
Place Nothomb 5, 6720 - Habay-la-Neuve
+32 (0)63 42 31 23
www.pachis.be

AU BRIN D'HERBE
Rue des Aunés 3, 6723 - Nantimont
+32 (0)63 42 42 75
www.aubrindherbe.be

KINAQUAVIE
Rue des Écoles 16, 6724 - Houdemont
+32 (0)474 39 25 44
www.kinaquavie.be

RANCH DE LA FORÊT D'ANLIER
Rue de la Het 60, 6721 - Anlier
+352 691 173 199
christophe.crochet@gmail.com

Wintersport

Tennis

LANGLAUFEN
Rue de Maou 33, 6721 - Anlier
+32 (0)478 33 59 78
info@anlier.be

CLUB DE TENNIS D'ANLIER
Rue de la Hasse 8, 6721 - Anlier
+32 (0)63 42 31 23
www.pachis.be

SNEEUWRACKETS
Place de la Gare 8, 6724 - Marbehan
+32 (0)478 65 77 38
info@marbehan.be

TENNIS CLUB LES JONQUILLES
Rue des Prés, 6724 - Marbehan
+32 (0)494 50 08 72
www.tennismarbehan.com
TENNIS CLUB DU CHÂTELET
Parc du Châtelet, 6720 - Habay-la-Neuve
+32 (0)63 42 24 62
habay-formulaires.guichet-citoyen.be
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ZICH ONTSPANNEN
VRIJETIJDSACTIVITEITEN
L'Asinerie de l'Ô
Ezeltochten
L'Asinerie de l'Ô
Rue du Bua 26, 6723 - Habay-la-Vieille
+32 (0)63 43 38 00
contact@asinerie.be - www.asinerie.be

Les Butineuses du Chenêt
Rue du Chénel 32a, 6724 - Marbehan
+32 (0)495 73 97 15
butineusesduchenet@gmail.com

Mini-golf
Gelegen in het gemeentepark van de Châtelet,
zal deze minigolf jong en oud bekoren.
Parc du Châtelet, 6720 - Habay-la-Neuve
+32 (0)63 42 26 20

Bioscoop Le Foyer
De bioscoop "Le Foyer" biedt u een grote
filmvariëteit in een zaal met 200 zitplaatsen.
Place Saint-Etienne 6, 6723 - Habay-la-Vieille
+32 (0)63 42 45 18
www.cinelefoyer.net
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TE DOEN
IN GROEPSVERBAND
Artisanale brouwerij van Rulles
Bezoek op afspraak
Bezoek en degustatie (min 10 personen)
Rue Maurice Grevisse 36, 6724 - Rulles
+32 (0)63 41 18 38
visite@larulles.be - www.brasseriederulles.be

Les Butineuses du Chênet
Bezoek op afspraak (max 8 personen)
Beschermingskledij ter plaatse
Rue du Chénel 32a, 6724 - Marbehan
+32 (0)495 73 97 15
butineusesduchenet@gmail.com

Nature Attitude
Inleiding en vorming tot de bescherming van
het milieu
Begeleide wandelingen, ateliers
Rue de la Comtesse Adèle 36, 6721 - Anlier
+32 (0)63 42 47 27
info@natureattitude.be - www.natureattitude.be
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DICHTBIJ
Centre d'Art Contemporain
Meer
van Conchibois
du Luxembourg
belge

MeerFeeënpad
de Conchibois

Buzenol - 15 km
www.caclb.be

Saint-Léger - 20 km
www.saint-leger.be

Funny
Feeënpad
Mountain

FunnyLuxfly
Mountain

Croix-Rouge - 20 km
www.soleildegaume.be

Arlon - 25 km
www.funnymountain.be

Vallei van
Luxfly
het Meer

Vallei
Animalaine
van het Meer

Sterpenich - 25 km
www.indoorskydive.lu

Neufchâteau - 25 km
www.neufchateau.be

Animalaine
Kayak

Chiny-Kayak
"Le Batifol"
Dromenpad

Bastogne - 40 km
www.animalaine.com

Chiny - 45 km
www.chiny-kayak.be
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Militaire herinneringen

Gemeentepark

Rossignol - 10 km

Martelange - 20 km

Gallo-Romeinse stad

Abdij van Orval

Arlon - 20 km

Orval - 25 km

Gaumse Museum

Sterrenwacht

Virton - 30 km

Grapfontaine - 30 km

Kasteel van Bouillon

Luxemburg-Stad

Bouillon - 50 km

Luxembourg - 50 km
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BEREID UW VERBLIJF VOOR
Onze mooie streek stelt voor elk budget
verschillende overnachtingsmogelijkheden
(gîte, gastenkamer of camping) of
kwaliteitsrestauranten voor.
Vind de gepaste adressen terug voor uw
logeer- en restauratiemogelijkheden op onze
site www.habay-tourisme.be of op aanvraag
in één van onze toeristische onthalen.

WEGBESCHRIJVING TOT HABAY
E411/E25/A4
Uitrit 28a - Rulles
Uitrit 29 - Habay

Lijn 162 Brussel-Luxemburg
IC/L haltes in het station van Marbehan
L haltes in het station van Habay

Verschillende buslijnen bedienen
de gemeente van Habay
www.infotec.be
Legende

De SI van Marbehan is
een TEC punt.

Legende
INFO TOERISME

BEGINPUNT VAN
DE WANDELINGEN

GELDVERDELER

GEMEENTEPARK
VAN DE CHÂTELET

FIETSVERHUUR

BENZINESTATION

VERZAMELING
THIRY

PICK-NICK PLAATS

SNCB STATION

GALLO-ROMEINSE
VILLA VAN
MAGEROY
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Place de la Gare, 8
6724 - Marbehan
+32 (0)478 65 77 38
info@marbehan.be

Syndicat d'Initiative de Habay
Rue de Luxembourg, 3
6720 - Habay-la-Neuve
+32 (0)63 42 22 37
info@habay-tourisme.be

Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier
Grand Place, 2
6840 - Neufchâteau
+32 (0)61 21 80 05
info@capsureanlier.be
www.capsureanlier.be

Commune de Habay - Mairie
Rue du Châtelet, 2
6720 - Habay-la-Neuve
+32 (0)63 42 30 42
commune@habay.be
www.habay.be

www.habay-tourisme.be

Brochure gedrukt
op PEFC papier.

Verantwoordelijk uitgever : O. Barthélemy - Commune de Habay.
Fotocredits : MC. Marchal / CapSûreAnlier - P. Willems / FTLB - P. Bertrand - M. Kelkeneers - S. Widart.

Syndicat d'Initiative de Marbehan

Wandelkaarten te koop in onze toeristische onthalen.
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