NATUURTRIP IN BELGIË: GENIETEN IN DE GAUME
4 dagen | 13 mei 2021 - 16 mei 2021
Groepsreizen

Natuurreizen

Ecologisch reizen

Belevingsreizen

Eindeloze meidoornhagen, mystieke kalktu ronnen, glooiende eikenbossen, geurige hellingen, kleurrijke
akkers en mistige moerassen: in de Gaume vind je het allemaal. Een heerlijke bestemming voor wie graag met
volle teugen van natuur en streekproducten geniet. Ga mee op deze natuurtrip en beleef een weekend op het
ritme van de jodelende wielewaal en de roekoeënde zomertortel.
→ DEZE LAATSTE PLAATS VOOR DEZE REIS IS EEN EENPERSOONSKAMER. DE TOESLAG VOOR DEZE
EENPERSOONSKAMER WERD AL VERREKEND IN DE PRIJS.
→ DEZE REIS IS BIJNA VOLZET MET DE DEELNEMERS VAN DE EDITIE VAN 2020 DIE OMWILLE VAN HET
CORONAVIRUS IS UITGESTELD. AARZEL ECHTER NIET OM HET INTERESSEFORMULIER IN TE VULLEN.
Zuidelijke bronlibellen en adonisblauwtjes vliegen ons om de oren, een zandhagedis glipt weg van het pad. In de
prachtige natuurgebieden bloeit volop wilde weit en de bloemenrijke grasbermen zijn getooid met wollige distel.
Welkom in de Belgische Provence!

Het meest zuidelijke punt van België
In het uiterste zuiden van België liggen de Lorraine en de Gaume. Deze streek herbergt een razend boeiende
biodiversiteit. Door de unieke, zandige kalkbodem en het milde klimaat wanen we ons hier in het zuiden van
Frankrijk. Ook de fauna en ora doen er denken aan de Provence. Grote vuurvlinder, tweevlek, sierlijke
witsnuitlibel, mercuurwaterju er, grauwe klauwier, wouwen en wie weet zelfs een relmuis of grote
hoe jzerneus. Het kan allemaal in dit prachtig stukje België.
We wandelen door de mooiste stukken natuur en bewonderen alles op ons pad. De reisbegeleider kent de streek
op z’n duimpje en doorspekt de wandelingen met natuur- en geschiedenisweetjes. En natuurlijk ook een inke
dosis humor!

Le plus beau village de Wallonie
De sfeervolle, pittoreske dorpjes Torgny en Lamorteau passen volledig in het plaatje. Niet voor niets wordt de
streek de ‘La Petite Provence Belge’ genoemd! Torgny ontving al in 1996 het label ‘plus beau village de Wallonie’.
En inderdaad: het dorpje met z’n oude huisjes in gele kalksteen, bedekt met de authentieke tuiles romaines, doet
meer denken aan Zuid-Frankrijk dan aan België. We vinden in de streek ook enkele wijngaarden en laten ons met
plezier de lokale specialiteiten voorschotelen.
Kortom: het wordt genieten met volle teugen van alles wat de regio te bieden heeft!

Wat maakt deze natuurtrip naar de Gaume zo bijzonder?
We genieten volop van natuur en laden onze batterijen helemaal op.
De landschappen zijn prachtig, de dorpjes pittoresk.
Een gastronomisch diner in La Grappe d'Or is inbegrepen.
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Maak kennis met je reisbegeleider
Jan Talloen struint al zo'n veertig jaar rond in de Gaume. Als jonge snaak raakte hij verknocht aan de prachtige
streek, die hij intussen kent als zijn broekzak. Deze ervaren natuurgids neemt je met plezier (en een dosis humor)
mee op pad!

Is dit zomerweekend naar de Gaume iets voor jou?
Genieten van natuur is voor jou belangrijker dan ‘soorten najagen’.
Je bent dol op wandelen in de natuur.
Je leert graag iets bij over de streek.

Vereiste voorkennis
Geen

Veel

Comfort
Basis

Luxe

Conditie
Basis

Sportief

Fotogra egehalte
Natuurgehalte

Ontdek het reisprogramma
13/05

Welkom in de Gaume!
Ontvangst tussen 18u en 19u in l’ Esco ette en La Romanette.
Kennismaking bij een klein hapje in de lokale brasserie.
Avondexcursie om een stukje sfeer en geschiedenis van het dorp op te snuiven. Uiteraard hebben we aandacht
voor alles wat ons pad kruist (denk: vleermuizen en uilen)!

14/05 - 15/05

Heerlijk genieten!
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Elke morgen starten we met een uitgebreid en verzorgd ontbijt. We bespreken de dagplanning en vertrekken voor
heerlijke wandelingen langs de klassiekers van de Gaume en het aanpalende Frankrijk:
kalktu ronnen
kalkhellingen
bossen
cultuurlandschap
pittoreske dorpjes
’s Avonds wordt het telkens lekker tafelen !

16/05

Laatste voormiddag en dan huiswaarts
Excursie tot de vroege namiddag en daarna met opgeladen batterijen terug huiswaarts!

Praktisch
Accommodatie
We logeren in single of tweepersoonskamers in een authentiek, gezellig gasthuis en lokaal hotel. In het gasthuis
maakt de gastvrouw ‘s morgens een heerlijk ontbijt voor ons klaar. We proeven in een lokaal restaurant van
streekgerechten, verzorgen een eigen barbecue en gaan ook eens gastronomisch eten in La Grappe d’Or.

Transport
Je verplaatst je met je eigen wagen (ter plaatse carpoolen we waar mogelijk). Indien gewenst kunnen we transport
voorzien of het carpoolen organiseren. Meer info via ons contactformulier.

Klimaat en kledij
In mei is het in de Gaume aangenaam vertoeven. Toch reken je best op uiteenlopende weersomstandigheden (het
blijft België) en voorzie je best regenkledij en extra laagjes warme kleding. Ook een paraplu en stevige schoenen
zijn aangewezen.

Natuurfotogra e
Breng je graag je trip in beeld? De Gaume leent zich perfect voor mooie natuur- en landschapsfotogra e. De focus
van het weekend ligt niet op fotogra e, maar je krijgt zeker geen spijt als je een fototoestel meebrengt.

Prijs
Natuurtrip in België: genieten in de Gaume

3

Prijs
700 euro (Prijs per persoon)

Inbegrepen
alle drinkwater
alle excursies en toegangstickets voor parken
alle maaltijden
alle overnachtingen
enthousiaste begeleiding door STARLING-natuurgids(en)
fooien voor lokale medewerkers (horeca, hotels,...)
verzekering garantiefonds

Niet inbegrepen
alcoholische dranken en frisdranken
extra overnachtingen
persoonlijke uitgaven
reisbijstandsverzekering en annulatieverzekering (kan je boeken via ons)
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