
Ardennen | Gedinne, het land van de valleien 

We zijn in het Land van de Valleien, dicht bij Gedinne in het zuiden van de provincie Namen. Het is 

een vrij heuvelachtige streek met prachtige valleien waarin kleine riviertjes kronkelen door de 

bossen. 

Wandelmogelijkheden zijn er bij de vleet en wie eens een dag zonder stapschoenen wil doorbrengen 

kan alle kanten uit, naar Dinant met zijn citadel en gezellige straatjes, naar Bouillon met zijn machtige 

fort of naar de grotten van Han. Ook de Lesse is niet ver weg en een afdaling van de Lesse met een 

kajak spreekt zeker tot de verbeelding. Maar voor alles gaan we wandelen en genieten van de rust 

die we in de bossen van Croix Scaille en in de omgeving van ons hotel bijna kunnen horen. 

Uw driesterrenhotel is een prachtig gerestaureerde hoeve met een watermolen waar u zal genieten 

van het comfort en de huiselijkheid. Het privéterrein is 31 ha groot en er zijn twee meren met de 

mogelijkheid om te vissen. Tal van bewegwijzerde wandelpaden vertrekken meteen aan het hotel. 

Uw gastheren zullen graag in het Nederlands helpen bij het plannen van uitstappen in de streek. 

Gedinne is een sfeervol stadje in de vallei van de Houille, een rustig kabbelend riviertje, waarlangs 

trouwens een prachtig wandelpad loopt. U ziet er fantastische rotsformaties.  

Gedinne wordt de poort naar de Naamse Semois genoemd. Dat betekent dat bekende plaatsjes als 

Les Hautes Rivières en Vresse binnen bereik liggen en dat u ook daar nieuwe wandelgebieden kunt 

ontdekken. Gedinne is een bosrijke gemeente met twaalf schilderachtige dorpjes waar u in de 

rustieke cafés de streekbieren kunt proeven. In het midden van het woud staat de Tour du 

Millenaire, een 60 meter hoge uitkijktoren die voor het publiek geopend is. Het uitzicht over de 

streek is geweldig. Dit wordt uw vakantiegebied met als standplaats een oase van rust in het groen. 

 

 

 

 


