2.05 - Ruiterroute
van Flobecq
22 km
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> DE MENING
VAN DE TREKKER

2

Deze circuits maken deel uit van een grensoverschrijdend ruiterpadennet.
Dit netwerk is volledig bewegwijzerd en telt meer dan 120 km in de streek
van het Pays des Collines. Aarzel niet om grenzen over te steken, in het noorden naar Brakel , in het westen naar Ellezelles, in het oosten naar Lessen of
de pre-RAVeL te volgen (voormalige lijn 87 die in 2004 werd ingehuldigd).
Het circuit «Bois de La Louvière» wordt gekenmerkt door een hele reeks kapelletjes. Respecteer deze plekken, ze worden enkel onderhouden door de
dorpelingen. Het parcours loopt door schitterend groene en rustgevende
landschappen met tal van prachtige uitzichten.

MANEGES
G3 Paardebloem

Kapellen, 6
BE-9660 Everbeek-Beneden (Brakel)
Tel.: +32(0)55/42.13.78

www.visitwapi.be/randos
START

HOEFSMEDEN
NK Sylvain Liégeois
Tel.: +32(0)496/23.30.32
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NK Willy Beetens

Brusselstraat, 121
BE-9660 Brakel
Tel.: +32(0)55/42.14.64
VEEARTS
NK Johan De Wolf
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Jagerstraat, 79
BE-9660 Brakel
Tel.: +32(0)55/42.31.60
Équiguarde
Tel.: +32(0)70/23.30.69
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> IN DE OMGEVING
BOERDERIJ FAIGNAERT
De boederij Faignaert (Stechelmandries
3) bevindt zich vlakbij het parcours.
Men produceert en verkoopt er vooral
voedingswaren op basis van melk. Kaas,
ijsroom, melk, karnemelk, rijstebrij, kaastaart, boter, pudding ... genoeg om uw
smaakpapillen aan het werk te zetten.
De hoeve staat open voor groepen, die
kennis kunnen maken met het dagelijkse
leven op een boerderij. Ook de kaasmakerij kan bezocht worden. U verneemt er
van a tot z hoe een kaas tot stand komt.
Bezoek en proeverij kosten 1 euro per
persoon. Open op woensdag en vrijdag
van 17 tot 20 u, op zaterdag van 9 tot 20 u
en op zondag van 9 tot 12 u. Inlichtingen
op +32(0)55/42.36.19.
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Basiscircuit toegankelijk voor paardenspannen en ruiters
andere routes en/of verbindingscircuit

Met de financiële steun van het Commissariaat Generaal voor Toerisme
van het Waalse Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

V.U. : N. Plouvier - Coördinatie : Maison du Tourisme du Tournaisis - Foto's : M. Langrand, S. Dhote - Illustratie : Aquaterra - Kaart : Aquaterra - Gemeentecoördinator : F. Degrève - Routeconcept : R. Delabre Druk : ICR- Oplage : 2000

FLOBECQ - BRAKEL

