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De toon is gezet! De winter is nu echt begonnen. De Ardense daken, bomen en velden liggen
onder een wit tapijtje van sneeuw. Om te kunnen skiën, langlaufen of sleeën ligt er nog niet

genoeg sneeuw, maar genieten van het witte goud kun je zeker wel! Trek er te voet op uit voor
een mooie winterwandeling en geniet daarna van een warme drank bij het haardvuur. De
georganiseerde ADEPS wandeling zijn ook weer begonnen. Wilt u weten wat er de komende
maand allemaal in Belgisch Luxemburg in het hart van de Ardennen wordt georganiseerd? Klik
dan hier!

Wintersport in StHubert

Zodra er voldoende sneeuw ligt is Saint-Hubert één
van de toplocaties om op de langlauflatten te staan.
De locatie waar de langlaufloipes liggen is van
Hurtebise naar het vliegveld van Saint-Hubert (de
aérodrome) verplaatst.

U wordt ontvangen in een volledig gerenoveerd lokaal me
nieuw materiaal. Vier nieuwe pistes van 1, 2,5, 5 en 8 km
zijn in de prachtige omgeving van het vliegveld uitgezet.
site is ideaal gelegen op 563 meter hoogte in het hart van
het Grote Woud van Saint-Hubert. Naast langlaufen kunt

er sneeuwschoenwandelen of kennismaken met “ski joërin
waarbij u al skiënd wordt voortgetrokken door Ardense
trekpaarden. Op het programma staan demonstraties van
“mushing” (wedstrijden met sledehonden) en snowkite
(kiten op ski’s of snowboard).

Beurzen en salons

Elk jaar is de Toeristische Federatie van Belgisch
Luxemburg op de belangrijkste vakantiebeurzen en
salons van Nederland, Vlaanderen en Wallonië
aanwezig met informatie en brochures. Bezoekt u é
van de beurzen, twijfel dan niet om ons te komen
opzoeken!

De FTLB zal begin januari 2017 aanwezig zijn op de
Vakantiebeurs in Utrecht van dinsdag 10 tot en met zonda
15 januari, op de Reisbeurs Lauwers op zaterdag 14 en
zondag 15 januari en op het Vakantiesalon van donderdag
26 tot maandag 30 januari in Antwerpen. In februari zijn
de « Salon de Vacances » in Brussel van donderdag 2 tot
met zondag 5 en twee maal de « Fiets en Wandelbeurs »:
Utrecht op zaterdag 11 en zondag 12 en in Gent het
weekend daarna op 18 en 19 februari.

Frisse neus

De georganiseerde en bewegwijzerde ADEPS
wandelingen zijn weer begonnen. Deelname is grati
en een goede manier om in een gezellige sfeer te
bewegen en te genieten van de prachtige natuur.

De « Points Verts Adeps » bieden jaarlijks een honderdtal
afspraken, meestal wandeltochten en soms ook een joggi
een run&bike of een oriëntatietocht over de Ardense wege
en paden. Het is de ideale gelegenheid om in een
vriendelijke sfeer, zonder tijdsdruk en op eigen tempo,
heerlijk in beweging te zijn. Op zondag 8 januari kunt u
terecht in Bellefontaine en in Freux, en op de 15e in Meni

Favay en Libramont voor de bekende « marche des flocon
».

Ardennen voor iedereen

In het nieuwe 16e nummer van ons tijdschrift « Blik
op de Ardennen » heeft Kevin Hazard een speciale
blikvanger geschreven over de toegankelijkheid van
ons toeristische aanbod voor mensen met een mobi
beperking.

In zijn artikel over toerisme en handicap gaat u mee op re
door de Ardennen met Blandine, een jonge weblogger in e
rolstoel. Ze heeft onder andere Durbuy en La Roche-enArdenne bezocht en deelt haar ervaringen met u op haar
blog (enkel in het Frans). Blandine heeft de toegankelijkh
getest van meerdere toeristische trekpleisters: het Topiar
Park en het restaurant « la Calèche » in Durbuy, Parc
Chlorophyle in Barvaux, de chocolaterie « Cyril chocolat »
Samrée, Le Floréal en het wildpark in La Roche… En als ke
op de taart mocht ze mee in een heteluchtballon tijdens h
luchtballonnenfestival « Hottolfiades » in Hotton. Wilt u al
weten over het aanbod in Belgisch Luxemburg voor mens
met een mobiele beperking onder de noemer « Toerisme
handicap », klik dan hier!

