
  

Weetjes over Cligneval 
 

De wandeling naar Bellevaux 
 
Reken op 4-5 u in totaal. 
Goede wandelschoenen voorzien en iets om de baby’s te dragen (geen buggy). 
De terugkomst is iets meer sportief (bergop), vooral na een langere pauze in 
de taverne. 
Wij raden aan om een wagen aan de kerk van Bellevaux te laten (als u uit de 
chalet komt, neem de richting rechts; en het is 3 km verder).  
De wandeling : 
Aan het uiteinde van de tuin, neem de straatje naar rechts en 100 meter 
verder sla links af , richting  "le rocher de falize". 

 

              

Na van het landschap genoten te 
hebben, neemt u het neerwaartse 
pad (rechts van de rots) tot aan de 
rivier. Volg dan de rivier naar links 
tot aan de boerderij van Thioux. 
Neem de straat naar links, en dan de 
eerste links : daar vindt u de 
artisanale brouwerij **** 
www.brasseriedebellevaux.be  
080/881.540  
Open op vrijdag van 16 tot 18u en in 
de Weekend  van 11 tot 18u. 

Bezienswaardigheden in het dorp Bellevaux: “la Maison Maraite”**, de tuin van 
de vaste planten**, de rozentuin** en de kerk.*** 
 
Terugkeer: hetzij met de wagen (dat u op vooraan daar had gelaten), of te voet.  
Te voet: vanaf de brouwerij, beklim de weg links van de brouwerij tot aan de 
hoofdweg, deze moet u vervolgen tot bovenaan. Daar neemt u de weg naar rechts 
en vervolgens de eerste weg naar links. In het gehucht Cligneval neemt u links, 
steekt u de grote baan over, en passeer voorbij het restaurant . De kleine weg 
volgen tot aan de chalet. 

 
  



  

Baugnez en Malmedy (met de auto) 
Reken 1 dag 
Als u de chalet verlaat, volg dan de straat die door Bellevaux, Lasnenville en Pont 
passeert. In Pont, rijdt u over de brug en daarna gaat u onmiddellijk naar links. 1 
Km na Pont, neemt u de grote hoofdweg naar links en passeer door Ligneuville. 
3km verder vindt u het museum " Baugnez 1944". Het bezoek van het 
museum duurt ongeveer 1 uur. Indien u dit wenst kan u daar ook iets eten. (NB: 
Als er sneeuw ligt, kan u op 500m van het museum een langlauf en een 
scooterpiste vinden.) Vandaar rijdt u verder bergaf naar Malmedy, en gaat 
u naar "la maison du tourisme " op de "place Albert I" (gemakkelijk te vinden : 
het is een groot plein met een obelisk) Daar kunt u een informatiebrochure 
krijgen om de stad te bezoeken. Er zijn verschillende bezienswaardigheden: de 
“kapucijnen kapel***” het “Pont-neuf” plein en zijn kapel**, de rue LaVaux**, de 
Gretedar gevangenis,** het abdij park, de Kathedraal*** en zijn schat, het 
carnavalmuseum en ook het papiermuseum.  

 
Nadien kunt u in één van de verschillende bakkerijen de beroemde "baisers de 
Malmedy" proeven of een lekker "Biere de Malmedy" drinken in een van de 
verschillende warme malmediaanse cafés. 
Er zijn in Malmedy ook veel restaurants "naar ieders wens en budget". 
Om terug naar de chalet te rijden volgt u gewoon de richting autostrade. Voor 
de autostrade slaat u links af na de winkel " decorama". Het is dan de tweede 
straat rechts. 
En andere weetjes op :  

http://www.malmedy.be/nl/Tourisme/Malmedy/ 
 


