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Tijdens deze panoramische en gemakkelijke dagtocht in de Ardennen wandelt u eerst naar het oude dorpje
Fraiture. Dan loopt u over een panoramische weg naar een prachtig dalletje met vijver. U loopt over een
mooi plateau naar het dorpje Bihain. De terugweg gaat door velden en bossen langs het gehucht Petites
Tailles. Neem zelf proviand mee. Start de wandeling met een lekkere kop koffie bij het café met terras. Aan
het eind kunt u er lekker eten. Ondanks het hoogteverschil zijn er geen steile hellingen in de route, dus
voor iedereen goed te doen. TIP: Blijf lekker slapen in het hotel en doe de volgende dag bv. wandeling 715
of 729.
GPS-afstand 14600 m, looptijd 3 uur en hoogteverschil 145 m.
Startpunt: Hotel-Restaurant-Café-Camping Aux Massotais, Petites Tailles 20, Vielsalm. (Dagelijks geopend,
jan. gesloten).

733 BARAQUE FRAITURE (Petites Tailles) 14,6 km
(De markering met rode pijl wordt afgekort met
(rp).
1. Vanaf de verkeersweg loopt u links van het
hotel de camping op en neem het rechter
grindpad RD. (Dus niet links naar de parkeerplaats).
Aan de kruising gaat u RD. Het pad buigt naar
rechts en negeer zijpad links. 20 meter verder
gaat u L over het pad richting bos. Bij het poortje
gaat u over het bospad en loop precies RD door
het bos. (Paden zijn wat onduidelijk). Na 100 m
gaat u L over de veldweg. Bij de bosrand negeert
u veldweg rechts. Aan de kruising gaat u RD (rp)
over de grindweg. Aan de T-splitsing gaat u R.
Steek de voorrangsweg over en ga L (rp) over de
grasberm langs de weg. Vlak vóór de grote loods
gaat u R (rp) over de grindweg en volg dan RD
(rp) de veldweg.
2. Aan de kruising met mooi uitzicht gaat u RD
(rp) omlaag. Aan de asfaltweg gaat u R. Meteen
daarna aan de 3-sprong bij wegkruis en zitbank
gaat u RD. Negeer zijweg rechts en loop RD langs
huisnr. 40.
U passeert een mooi kapelletje.
Voorbij huisnr. 34 gaat u aan de 3-sprong RD. U
bent nu in het dorpje Fraiture. Aan de kruising bij
de kerk gaat u RD omlaag. Aan de 3-sprong bij
stenen wegkruis (1811) gaat u RD. Aan de Tsplitsing bij zitbank gaat u R (rp). Negeer na 50 m
doodlopende veldweg links. 100 meter verder
gaat u aan de 3-sprong bij oud wegkruis L (rp)
over de grindweg. (Links heeft u mooi uitzicht over
de Ardennen). Aan de 3-sprong RD (rp) en volg
geruime tijd de weg RD. Waar u aan de linkerzijde
een vijver ziet, gaat u L omlaag en na 20 m scherp
gaat u R over het graspad met links de vijver.
(Een fijn pauzeplekje na 5 km). Aan het eind van de
vijver gaat u R en meteen daarna gaat u L over
de veldweg.
3. Aan de kruising bij wegkruis gaat u R (rp) de
veldweg omhoog.
(Als u hier L over de privéweg gaat, dan komt u na
200 m bij een mooi afgelegen huisje. De route
volgend heeft u omhoog lopend, achterom kijkend
schitterend uitzicht over het dal!).
Boven buigt de weg naar rechts (rp) en volg de
weg
omhoog.
Aan
de
kruising
bij
oorlogsmonument loopt u RD (rp) door de
bomenlaan. Boven aan de T-splitsing gaat u L (rp)
over de asfaltweg. Steek de voorrangsweg over

en ga RD (rp) over de asfaltweg. Aan de kruising
met veldweg RD (rp). Aan de volgende kruising
gaat u RD (rp) langs dennenbomen. Aan de Ysplitsing bij infobord (ook Nederlands) gaat u L
(rp) over de grindweg, die u geruime tijd RD volgt
met mooi uitzicht. (Rechts ziet u het dorp Bihain
waar u naar toe loopt).
4. Aan de kruising bij stenen wegkruis gaat u R
over de asfaltweg langs een naaldbos. Volg de
weg omlaag met rechts mooi uitzicht op een
veengebied. Aan de T-splitsing gaat u L (+).
Negeer veldweg links.
Aan de 3-sprong bij
wegkruis gaat u R de brug over. U loopt Bihain
binnen. Aan de kruising gaat u RD omhoog (+).
Aan de 3-sprong gaat u R langs een Mariabeeldje.
Aan de 3-sprong bij bistro RD. Bij huisnr. 49 gaat
u L (rp) over de grindweg. Vlak daarna aan de Ysplitsing gaat u R (rp) over de bosweg. Negeer
graspad links. Aan de Y-splitsing gaat u R (rp).
Aan de ruime 3-sprong in het bos loopt RD over
de brede bosweg, die soms modderig is. (U kunt
ook het graspad nemen dat links langs de bosweg
loopt, dat is minder modderig). Aan het eind van het
bos volgt u RD de veldweg.
5. Aan de kruising bij stenen wegkruis gaat u RD
(rp). Aan de volgende kruising gaat u verder RD
(rp). Negeer graspad rechts en blijf de rode pijl
volgen richting bos. Aan de kruising bij de
bosrand gaat u RD (rp) over de bosweg. Aan de
kruising met graspad RD. Vlak vóór de
doorgaande weg gaat u R (rp) over de bosweg. U
passeert een huis en ga dan aan de T-splitsing R
over de asfaltweg. U loopt het gehucht Petites
Tailles binnen. (Rechts aan de bosrand ziet u een
Mariabeeldje).
6. Aan de ruime 3-sprong gaat u scherp L (rp) de
langs een zitbank en monument. U loopt het dorp
uit en volg de grindweg. Negeer graspad rechts
en ga dan aan de 3-sprong met 2 rode pijlen R
(rp4) over het smalle paadje. Na 100 m passeert u
een infobord. Een eind verder wordt het pad een
bosweg. De bosweg buigt naar rechts en dan ziet
u links al de camping. Let op! Ga ca. 100 m,
voordat u bij de bosrand komt, gaat u bij een kei
L over het onduidelijke bospad langs een
afgeknapte boom. (Als u het pad niet ziet, loop dan
gewoon door het bos naar de camping). Ga door
het hek en loop over de camping terug naar het
café waar u nog iets kunt eten of drinken.
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