
Domaine de Massembre 

Heer Sur Meuse 
14-15-16 

September 

2018 



Programma 
Vrijdag 14/9 

• Vertrek 17H Schriek – 19H Heer Sur Meuse 

• Koud Buffet + Kamerverdeling 

• 21H Fakkeltocht 

Zaterdag 15/9 

• Ontbijt  

• Voormiddag: 
– Actief: 10H Railbike (Warnant – Falaën) 

– Rustig: Bezoek Maredsous 

• Gezamenlijke Picknick 

• Namiddag: 
– Actief: 14H30 Kayak (Gendron – Anseremme) 

– Rustig: Bezoek tuinen D’Annevoie 

• Avondeten: warme maaltijd in Massembre 

• Avondactiviteit: goochelaar in paviljoen of Bar 
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Zondag 16/9 

• Onbijt + uitchecken 

• Voormiddag: in te vullen naar believen 
• Groepswandeling Bossen Zoölogisch Park (10H) Domaine 

De Massembre 

• Demonstratie Imker 

• Vrij, uitslapen, petanque, chillen op het terras 

• Middageten: warme maaltijd in Brasserie De 
Fagne 

• Namiddag: Dinant 

– 14H30 Boottocht Maas 

– Vrij stadsbezoek (Citadel) 

• Aankomst Schriek 18H 



Domaine De Massembre 
http://www.massembre.be/site/ 

 

 

• 140 ha (!) loofbos met drie kabbelende riviertjes en zoölogisch park op de Franse grens 

• prachtige panorama's in een heuvelend en puur natuur landschap 

• 9 gebouwen om te logeren 

• wandelmogelijkheden met gratis wandelgidsen 

• een lekkere keuken, een gezellig modern restaurant en een fijne bar met zonovergoten terras. 

 

Waar? 

 

•20 km van Dinant vlak aan de Franse grens - op 4 km van het Franse stadje Givet- 

•aan het einde van een doodlopende weg. 

•een 'oorverdovende' stilte overvalt je bij aankomst... en dat blijft je hele verblijf zo! Heerlijk. 
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http://www.massembre.be/site/


Domaine De Massembre 

  

 

 

4 



Massembre - Kamers 
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Massembre - Kamers 
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Budgetkamers 
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Railbike 
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Maredsous 
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De Abdij van Maredsous stelt u haar rondleidingen voor (tweetalig Frans-Nederlands) 

 

Onze bezoeken starten aan de esplanade van het Onthaalcentrum Saint-Joseph, waar een gids u 

toegang verschaft tot het privé-domein van de monniken: zo maakt u kennis met de abdij, het kerkhof 

van de monniken, de bibliotheek, de tuin van de monniken, de kaasmakerij (buitenkant)…Onze 

rondleidingen duren 1u30. 

 

NIEUW: U zult ook bezoeken aan het "Kleine Museum van Kaas", geopend sinds april 2016, waar u 

de geheimen van de raffinage van onze beroemde kaas ontdekt. 

Er wordt 1 drankconsummatie aangeboden 



Kayak 
• https://www.dinant-evasion.be/nl/railbike-en-kajak.html?IDC=140&IDD=447 
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Tuinen van Annevoie 
• De Tuinen van Annevoie is een park in Anhée in de Belgische 

provincie Namen. 

 

• Het 18de-eeuwse Château d'Annevoie wordt omringd door een park 
vol waterwerken. Een langwerpige waterpartij, het Grand Canal, dat 
zelf zijn water ontvangt uit vier bronnen, voedt onder meer 
fonteinen, vijvers en watervallen. Met beelden, formele tuinen, 
bosschages en een grot is dit geheel tot stand gekomen, in Franse 
en Italiaanse stijl. Het château zelf, dat al sinds 1675 wordt bewoond 
door de familie Montpellier, is niet opengesteld voor het publiek 

• http://www.annevoie.be/nl/ 
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Tuinen van Annevoie 
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Brasserie de Fagnes 
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Runderstoofschotel met 

Super De Fagnes + 

kroketten 

 

Dame Blanche 



Dinant 
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Inschrijven 

Storten op rekening  

BE59 7332 3600 0626 

Comfort of Budget 

Railbike/Kayak 
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