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WANDELEN vanaf in de nabije omgeving van La Grange
De Franse Ardennen zijn natuurlijk bij uitstek geschikt voor heerlijke
wandeltochten: met de blik letterlijk op oneindig kunt u lopend over
kronkelige landweggetjes genieten van de heuvelachtige akkerlanden,
eindeloze bossen en meanderende beekjes.
GPS Routes zijn te vinden op wandelapps als Wikiloc, Route You,
Visorando, Komoot en View Ranger. Handig om op je eigen telefoon te
downloaden.
Forêt Dominiale de Signy l’Abbaye.
Tussen Liart en Signy l’Abbaye ligt het uitgestrekte bos van Signy
l’Abbaye. Rijd het bos in en u komt her en der borden met
wandelroutes tegen. Houd er rekening mee dat de meeste wandelingen
niet over geëffende paden gaan. Vaak is het kruip door, sluip door.
Trek goede wandelschoenen of rubberlaarzen aan.
En volgens sommige gasten zijn de Fransen iets te optimistisch over de
tijdsduur van de wandeling. Die is vaak (flink) langer dan aangegeven.
Bovendien zijn sommige aanwijzingen moeilijk te vinden.
Dat u ’t weet :)
Wandeling Le Frety.
Vanuit het dorpje Le Frety kunt u een wandeling van 10 kilometer
maken. De route gaat langs de akkers, door een rivieroever en bossen.
Vraag aan onze aardige buurman Tim of hij u wil wijzen waar de
wandeling begint. Hij heeft een huisje in Le Frety, dat hij verhuurt.
Daarnaast zijn er in Le Frety nog een paar wandelingen te maken
vanuit het centrum bij de kerk. Route wordt daar aangegeven. Er
staat ook een geïmproviseerd bord met mooie route naar
Wandeling Rumigny.
Vanuit het dorpje Rumigny kunt u ook een mooie wandeling van 10
kilometer maken. Rijd het dorp in. Neem de een na laatste afslag
naar links. Parkeer direct rechts over het spoor. Aan de overkant van
de weg ziet een klein pad en een houten (niet al te duidelijk) bordje
met de wandelroute (groene pijlen)
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Wandeling vanuit Liart. Op het plein in Liart staat een groot bord
met diverse wandelingen. Deze zijn ook goed te belopen. Tip:
fotografeer de route met uw digitale camera. Zoom in en u kunt de
route via het fotoschermpje volgen.
Daarnaast hebben we ook nog allerlei wandelkaart in het huis liggen
met verschillende routes. U kunt de handige en overzichtelijke
Nederlandstalige routemappen desgewenst op uw wandeling meenemen
maar vergeet ze na afloop niet terug te leggen. Het is vervelend voor
andere gasten om mis te grijpen.
BELANGRIJKE TIP!
Als u gaat wandelen zorg dat u voldoende water en eten meeneemt,
want in de meeste dorpjes is geen winkel, café of restaurantje om
iets te kopen.
Heel veel wandelplezier!

