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Tijdens deze pittige dagtocht door de Ardennen wandelt u eerst langs weilanden en bosranden naar een
camping met brasserie (Koffie). Dan wordt het klimmen en wandelt u naar het dorpje Wy. Dan volgt een
panoramisch stuk naar het dorp Trinal en dan door het mooie Ourthedal terug. De route biedt mooie
vergezichten. Aan het eind loopt u even naar een imposant Mariabeeld. Neem zelf proviand mee.
Startpunt: Reveries Gastenkamers, Rue des Monts, 32 Werpin – Hotton.
(Neem de A2 Luik-Luxemburg en neem afslag 49 Manhay. Volg Hotton en Werpin). U kunt parkeren voor het huis
op de grasstrook achter het wegkruis of bij de kerk.
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695. WERPIN 14,3 km
1. Met uw rug naar de woning van Reveries en
uw gezicht naar het wegkruis gaat u L de weg
omlaag. Negeer beneden zijweggetje links en ga
dan voorbij het hotel schuin R (groen-wit) de
doodlopende weg omhoog. Vlak voordat de weg
naar rechts buigt, heeft u links mooi uitzicht.
Negeer bospad links en volg geruime tijd RD
(groen-wit/wit-rood) de smalle asfaltweg met
mooi uitzicht omhoog, die een eind verder een
veldweg wordt. Negeer veldweg links en loop RD
(wit-rood) langs de bosrand. Aan het eind van de
veldweg gaat u R )groen-wit/wit-rood) over het
smalle gelegen tussen afrasteringen. Boven aan
de T-splitsing gaat u L (groen-wit) over de
veldweg. Een eind verder passeert u een loods
en volg de weg omlaag.
2. Aan de asfaltweg gaat u L. Aan de 3-sprong
bij stenen wegkruis gaat u RD (rood) en u loopt
Mélines binnen. Bij de camping gaat u meteen R
de grindweg over de camping omlaag. Aan de
asfaltweg gaat u R langs de brasserie, die
dagelijks open is. Steek het bruggetje over en
loop RD. Aan de bosrand gaat u L (wit-rood) de
bosweg omhoog en negeer meteen bosweg
rechts omhoog. U loopt nu dus boven langs de
camping. Negeer volgende bosweg rechts
omhoog en volg zeer geruime tijd de stijgende
bosweg, die later steil omhoog loopt (straffe
kuitenbijter). Boven aan de 3-sprong bij rioolbuis
gaat u L. Meteen daarna, waar u links mooi
uitzicht heeft op het dorp Soy, gaat u scherp R
(geel) over het bospad. Volg RD (geel/wit-rood)
het pad langs de bosrand omhoog. Aan d 3sprong bij wegkruis gaat u RD omhoog. (Links ziet
u een kapel).
3. Boven aan de kruising gaat RD (geel) langs de
bosrand. Aan het eind van het weiland volgt u RD
het bospad omlaag. (Kijk uit voor uitstekende
stenen!). Aan de 3-sprong bij markeringen op
boom loopt u RD (blauw/wit/geel) de veldweg
omlaag. Beneden steekt u een waterstroompje
over en volg dan de veldweg omhoog richting
dorp. Boven aan de T-splitsing gaat u R en u
loopt het dorp Wy binnen. Aan de volgende Tsplitsing gaat u L omhoog langs de kapel. Aan de
3-sprong bij boerderij gaat u RD omlaag langs

huisnr. 5. Beneden aan de T-splitsing gaat u R
over de asfaltweg. Let op! De weg maakt een
scherpe lus naar links en ga dan 2 0m voorbij
deze bocht scherp R het bospad omlaag.
Beneden aan de 3-sprong gaat u RD over het
graspad langs de afrastering.
4. Aan de asfaltweg gaat u R omhoog. Negeer
veldweg links en volg de “saaie” weg omhoog.
Aan de 3-sprong voor naaldbos gaat u scherp R
(roe pijl) over de asfaltweg. Na 50 m gaat u aan
de 3-sprong RD over de veldweg. Loop RD
(groen) het weiland in dat u RD oversteekt. Volg
RD het graspad door het volgende weiland langs
de afrastering. Volg dan verder de veldweg
omlaag met mooi uitzicht. Aan de T-splitsing
gaat u L (groen) de grindweg omlaag. Beneden
bij de brug over La Lisbelle, u heeft nu 9,5 km
gelopen, volgt u de weg omhoog. Boven aan de
T-splitsing gaat u L (Route de Soy). U loopt Trinal
binnen. Aan de 3-sprong bij kapel en
picknickbank gaat u R (groen) omhoog.
5. Aan de ruime 3-sprong gaat u RD over de
smalle asfaltweg met links mooi uitzicht. Aan de
T-splitsing gaat u R. Na 150 m gaat u aan de Ysplitsing L over de veldweg. Volg nu geruime tijd
de bosweg omlaag en negeer privépad rechts.
Beneden aan de 3-sprong, waar de weg weer
omhoog loopt, gaat u R over het graspad en volg
dit helemaal omlaag, een flinke afdaling. Bijna
beneden stapt u over de prikkeldraad en loop RD
nog even omlaag. Bij het weiland gaat u R over
het pad onder het struikgewas door. Blijf nu
geruime tijd door en langs de bosrand lopen,
links ziet u de Ourthe.
6. Aan het eind van het weiland volgt u RD het
pad omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat u RD
de veldweg omlaag. Aan het eind gaat u RD over
de asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat R. (U loopt
nu even naar het imposante Mariabeeld). Negeer
zijweg rechts en dan komt u bij het grote beeld.
Draai om en ga meteen L de weg omlaag langs
huisnr. 34. Aan de T-splitsing gaat u L omlaag.
Aan de 3-sprong loopt u RD langs een huis met
klimop. Aan de 3-sprong voor de kerk gaat u L en
u komt weer bij Reveries.
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