Groepsreis: 4 dagen wandelvakantie Argonne
Deze wandelvakantie in de Argonne kan je wel
uniek noemen. Er is amper iemand die de regio
kent. Je mag zich dan ook verwachten aan een
regio met kleine dorpjes en amper een paar
steden. Je kan hier uren wandelen zonder een
huis of boerderij langs te lopen. Het is een regio
die zwaar geleden heeft tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Onvermijdelijk gaan we tijdens
onze wandeltochten langs kerkhoven en
monumenten stappen. Geert, jullie begeleider,
zal daar de nodige duiding bij geven zonder
daarom in detail te treden. Het landschap
bestaat uit heel wat heuvels, dit levert
mooie uitzichtpunten op maar soms een fikse klimpartij.
De wandelingen verlopen langs goed begaanbare wegen en paden. Enige conditie is wel vereist om
de hellingen, die nooit zeer steil zijn, te beklimmen. Het is steeds een combinatie van bossen en open
vlakten. De laatste dag maken we een stadswandeling, namelijk in Sainte-Menehould. Wie zich toch
wil verdiepen in de Eerste Wereldoorlog kan het museum in Suippes bezoeken. We gaan zeker
langs La Main De Massiges, een unieke reconstructie van loopgraven, gerealiseerd door vrijwilligers.
Veel van deze herinneringen liggen midden de natuur, dus allemaal best te combineren tijdens onze
wandelingen.

Prijs per persoon: 299 euro (half pension) - Single: € 399
Vertrekdata: 21 juli 2023
Deze wandelvakantie reserveren.
Inbegrepen
• 3 nachten in Hotel Le Tulipier *** in Vienne-le-Château
• 3x ontbijtbuffet
• 3x 3-gangendiner
• wandeltochten met Geert vanaf dag 1 (15u00) tot dag 4 (12u00)
• digitale reisgids van de Champagnestreek
Geldigheid
Prijs per persoon op basis van een standaard 2-persoonskamer
Groepsreis met Nederlandstalige begeleider.
Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 20 personen. Op = op!
Optie: je kan je verblijf verlengen in dit hotel, meer info op het reservatieformulier.

Indien de afreis niet kan doorgaan ingevolge overmacht, omwille van redenen van
volksgezondheid, of omwille van de (al dan niet vrijwillige) sluiting van het het hotel,
aanvaardt de reiziger een waardebon voor de waarde van de reservering.

Reizen georganiseerd door Holidayline NV – lic. 1615 in samenwerking met Euroreizen.be en
Reisroutes. Wandelvakanties en citytrips met begeleiding van Geert of Alain.
European Travel Experiences CommV - Aarseleweg 33 - 9800 Deinze – BTW BE0787.234.677
Tel. +32 (0)472 77 33 96 - www.metgeertopreis.be - geert@metgeertopreis.be

1

Niet inbegrepen
Heen- en terugreis en lokale verplaatsingen
Eventuele inkomgelden
Middagmalen en dranken
Ons hotel: Hotel Le Tulipier *** in Vienne-leChâteau
Je verblijft in een klein dorpje in de Argonne.
Het hotel is zeer rustig gelegen in een
doodlopende straat en heeft mooie kamers
(gratis WiFi). Gratis parkeren bij het hotel, er
zijn twee laadpalen voor elektrische auto’s
(laadpas of kredietkaart). Het hotel heeft een
binnenzwembad. Meer informatie over het
hotel.
Praktische tips voor de wandeltochten
Neem water mee van thuis voor tijdens de wandeltochten
Wandelschoenen type A zijn voldoende
Wandelstokken zijn nuttig maar niet noodzakelijk

WANDELTOCHTEN
Dag 1 om 15u00: Vienne-le-Château
Afstand: 11 km - 3u00

Hoogtemeters: 110 meter
Bezienswaardigheden: Nécropole SaintThomas – Mémorial – La Harazée – Abris
Guyard
Vertrekplaats: Hotel Le Tulipier
Een ideale wandeling om mee te starten. We
komen o.m. langs Franse militaire
begraafplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog en
wandelen net achter de frontlijn van toen. Alleen de eerste kilometers kunnen na regen wat drassig
zijn maar 70% van de wandeling verloopt langs brede en mooie boswegen. Het laatste stuk wandelen
we via La Harazée, een vroeger legerkamp. We bezoeken tenslotte nog even kort het gemeentepark
vooraleer terug in het hotel aan te komen.
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Dag 2 om 08u00: La Main de Massiges
Vertrektijd uit hotel

Afstand: 13 km – 3u30 - Hoogtemeters: 300 meter
Bezienswaardigheden: reconstructie loopgraven – Nécropole
Minaucourt – O.L.Vr. van de bijen
Vertrekplaats: La Main de Massiges
Er staat je een mooie wandeling te wachten met een
belangrijke attractie, La Main de Massiges. Dat is een reconstructie van loopgraven uit de Eerste
Wereldoorlog. Onze wandelroute laat je deze voormiddag vooral het open landschap zien van de
Argonne. Heeft het geregend dan maak je ook kennis met de plakkerige modder. In de tweede helft
zijn er een tweetal zware, korte hellingen te verwerken. Goede wandelschoenen die bestand zijn
tegen modder zijn een noodzaak. Soms moeten we ook door hoog gras stappen.
Hierna vertrekken we naar een plaats waar we kunnen de lunch gebruiken. Meer details ter plaatse.

Dag 2 om 14u30: La Butte de Vauquois

Vertrektijd op parking in Vauquois
Afstand: 2 km – 1u00 - Hoogtemeters: 80 meter
Bezienswaardigheden: La guerre des mines
Vertrekplaats: parking Vauquois
Dit is een heel bijzondere plek van de ondergrondse oorlog.
Eerst beklimmen we de heuvel tot bij het monument (vooral
trappen, 80 m. niveauverschil). Na de wandeling boven starten we een natuurwandeling, totale
afstand bedraagt 5,5 km. We stappen door drassig weiland, soms over een zeer rommelig pad, door
hoog gras, onder prikkeldraad … Best waterdichte wandelschoenen en lange wandelbroek voorzien.
Wie die natuurwandeling liever niet meemaakt kan na de afdaling van de heuvel terug naar de
parking wandelen. Afstand naar het hotel: 20 km.

Optioneel: Romagne sous Montfaucon
Aansluitend na Vauquois (20 km - ‘30 rijden)

Bezienswaardigheid: Amerikaanse militaire begraafplaats,
bezoekerscentrum (tot 17u) en kapel (tot 17u).
Startplaats bezoek: parking bij het bezoekerscentrum van de
Amerikaanse begraafplaats.
In dit kleine dorpje ligt een zeer grote Amerikaanse militaire
begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog.
Afstand naar het hotel: 30 km
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Dag 3 om 09u00: Natuurwandeling in Sainte-Ménehould
Vertrektijd uit hotel

Afstand: 7 km - 2u00

Hoogtemeters: 260 meter
Vertrekplaats: parking zwembad L’Aquarelle
Het is een gevarieerde boswandeling.
Gemakkelijke wandelschoenen zijn ideaal bij
mooi zonnig weer. Er is maar een klein stukje
dat ietwat modderig kan zijn. Een lange broek
die tegen een spatje water kan door
hoogstaand gras is handig.
Lunchen doen we in het centrum van SainteMénehould
Om 13u30 moet je kunnen vertrekken naar
Châtrices (20 min. rijden - 11 km)

Dag 3 om 14u00: Châtrices

Vertrektijd op parking startplaats wandeling

Afstand: 8,5 km – 2u15

Hoogtemeters: 320 meter
Bezienswaardigheden: vijvers en hun
geschiedenis
Vertrekplaats: parkeerplaats in de bossen
Een wandeling langs grote vijvers én een
kennismaking met het ‘natte Argonne’. Het is
een gemakkelijke wandeltocht maar kan op
sommige plaatsen modderig zijn, dit is afhankelijk van hoeveel everzwijnen ons wandelpad een leuke
plek vonden. Let op, je ziet en hoort hier wel veel water maar horeca is er niet.
Afstand naar het hotel: 25 km.
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Dag 4 om 10u00: stadswandeling in Sainte-Ménehould
Vertrektijd uit hotel

Afstand: 3 km - 1u30
Bezienswaardigheden: stadscentrum –
wijngaard – Dom Perignon - Aisne
Vertrekplaats: Place d'Austerlitz
Je verneemt iets meer over de band van
Dom Perignon en deze stad, de functie
van de stad tijdens de Groote Oorlog, het
belang van de Aisne en nog veel meer. En
uiteraard hebben we een klimmetje in de
wandeling zitten 😉😉
Rond het middaguur eindigen we deze
wandelvakantie.
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