
WANDELING 5 – Saint-Pierre – 11 km –  

Baken, roden ruit vertrekpunt toerismekantoor Hotton  

Als u het toerismekantoor uitstapt, neemt u rechtsaf, bij het kruispunt rechtdoor richting Melreux 

langs de rivier « l’Ourthe ». Dan neemt de eerste straat linksaf richting camping « les Fonzays » een 

slop langs het water, u loopt de camping in langs de Ourthe op het asfalt pad. Na een paar meter in 

het gras een andere afalt  weg nemen die op een stenen weg en in een weiland uitkomt. U zult hier 

waarschijnlijk een paar reigers zien, aangekoment tegenover de brug van de spoorweg, rechts nemen 

om in het dorpje Melreux aan te komen , neem richting de kerk. 

MELREUX  

Dorp met oude oorsprong ( ontdekking van prachtige romeinse aardewerk) Melreux iso ok het 

oudste christelijke centrum van de omgeving. 

De kerk  Saint-Pierre is een klassiek gebouw in kalksteen en heeft romeinse doopvonten uit de 12 de 

eeuw  en oude grafstenen uit de 17de en 18de eeuw.In het dorp staann een paar oude boerderijen 

uit de 18de en 19de eeuw. Tot de grote weg lopen langs de plaats « St Pierre » en links nemen.In de 

bocht rechtdoor nemen richting Ny avenue de la Gare en rechtdoor blijven lopen richting rue du 

Thier (een slop).Deze weg loopt langs de spoorweg, links komt u langs een vijver.U blijft omhoog 

lopen komt in het bos en bij het kruispunt neemt u rechts, op het hoofdpad blijven die rechts gaat. 

Aan het einde van het bos linksaf nemen, veel grove dennen, dan komt u op een betonnenweg en bij 

de volgende Y neemt u rechtsaf de N86. Deze oversteken en linksaf nemen, dan meteen weer rechts 

een stenenpad nemen en rechtdoor blijven lopen. De weg rechst naar Ny nemen , prachtige rustige 

weg met mooie uitzichten van het dal van de Ourthe. Bij het kruispunt , rechtdoor blijven lopen, u 

ziet een mooie kapel rechts. De weg tegenover het vakantiedorp naar beneden nemen en in het dorp 

bij de T rechtsaf nemen. 

NY 

Langs de kasteel-hoeve links nemen , we komen weer midden in het platteland langs een kapel en 

een piste voor modellenvliegtuigbouw.Aan het einde van deze rechte lijn links nemen en dan rechts 

rue du Levant, links een klein pad nemen, aan het einde links en dan weer een klein pad rechts 

nemen, u bent terug bij het vertrekpunt. 

        

 


