
W E L K O M  O P

D O M A I N E  L E  V A L
D E  L ' A I S N E



W E L K O M  O P  D O M E I N  L E  V A L

D E  L ' A I S N E !
Eerst en vooral heten we u van harte welkom op domein Le Val de

l’Aisne.

Vrijblijvend bieden wij u een waaier van recreatiemogelijkheden aan.

Vandaar dat wij u op deze manier wegwijs willen maken op en rond ons

domein en we geven u graag zoveel mogelijk tips mee.

Heeft u vragen? Dan kan u steeds bij de receptie terecht.

Wij wensen u veel leesplezier en een prettig verblijf!



D E
R E C E P T I E

OPENINGSUREN

Open van 8u tot 12u30 en van 13u30 tot
17u. 
In geval van twijfel, of indien u een vraag
of opmerkingen heeft, dan kan u altijd
terecht bij de receptie. 

Brood kan dagelijks worden besteld. De
bestelling gebeurt ten laatste voor 17u en
kan de volgende ochtend vanaf 8u
opgehaald worden.

TE VERKRIJGEN

Een wandelkaart (€7)
Fietskaart 8€ (knooppunten)
Vuilzakken :

Barbecue : €8/dag of €20/ verblijf +
€50 waarborg
Vuurschaal : €5/dag of €15/ verblijf +
€50 waarborg
Hout 10€
Sep-key kaart: (voor sanitair) €75
waarborg + u kan de kaart laden aan
de receptie.

Aan de receptie kunt u verkrijgen:

 -Grote zakken 2€/zak - 20€/rol
 -Kleine bruine zakken 1,5€/zak - 30€/rol

OPGELET!

Vuurschaal of bbq voor de middag
reserveren.
Kampvuur op de grond is verboden.
Verplicht vuilzakken v.d. camping
gebruiken.
Verboden te roken in uw
accommodatie!



B R A S S E R I E  -  R E S T A U R A N T
Onze brasserie en restaurant zijn, met uitzondering van dinsdag en

woensdag, elke dag open tussen de krokusvakantie en de kerstvakantie.

Tijdens de zomervakantie is het restaurant enkel op woensdag gesloten. 

Indien u wil genieten van ons heerlijk ontbijt, vergeet dan niet te

reserveren voor 17u aan de receptie

U kan voor afhaalgerechten terecht in onze frituur via de veranda. De

weeksuggesties kan u terugvinden op onze website. Op vrijdag,

zaterdag en zondag kunt u pizza’s bestellen (van Pasen tot en met de

herfstvakantie)

www.culinairardennen.be

0477/83.19.78

D I E N S T E N  
Wasmachine : €5 -werkt met Sep-key kaart
Droogkast : €3 - werkt met de Sep-key kaart
Carwash : - werkt met de Sep-key kaart
Vaatwas : -werkt met de Sep-key kaart
Gratis wifi : wachtwoord> miekekris



ANIMATIE
Afhankelijk van de periode wanneer u op het
domein verblijft, zijn er verschillende activiteiten
voorzien op de camping. Deze activiteiten zijn
voor kinderen van alle leeftijden. Ook
volwassenen kunnen deelnemen aan bepaalde
activiteiten: bingo, kampvuur, fakkeltocht, … Elke
week ligt een nieuw programma aan de receptie
voor u klaar. Op de website kunt u terugvinden
waar en wanneer er iets te doen is: live-muziek,
bbq-avond...

RECREATIEMOGELIJKHEDEN

Speeltuin voor de kinderen : gratis
Verhuur van elektrische fietsen
(meer info aan de receptie) : €10/uur
– €20/halve dag – €30/dag
Tafeltennis : gratis / huur materiaal :
€2 + ID als borg.
Tennis : gratis voor een uur,
reserveren aan de receptie / huur
materiaal : €5 + ID als borg
Pétanque : gratis
Kinderanimatie : gratis deel te
nemen, programma aan de
receptie.
Karpervissen aan de carpodroom :
€13/dag – €35/week- €85/jaar
Forelvissen in de rivier l’Aisne : €20/
dag + staatsvergunning verplicht !



A A N K O M S T  /  V E R T E K

De caravan of tent schoon achter te laten

De verwarming op 5°C of minimum stand

(stand 1) zetten.

De tuinmeubelen en parasol terug in het

tuinhuisje te plaatsen

Aankomst na 15u30
Indien de gasfles leeg is, gelieve dit te melden

aan de receptie. We komen de fles dan

vervangen. Het is verboden de instellingen van de

boiler te wijzigen. Heeft u toch vragen, aarzel dan

niet om de receptie te contacteren.

Vertrek vóór 10.30u (Ingang slagboom: 8u-23u
Uitgang : 24u/24u)
Op het einde van uw verblijf vragen wij:

Kampeerplaatsen: 
Aankomst na 13.30 uur.
Vertrek voor 12.00 uur. Gelieve uw

kampeerplaats in dezelfde staat achter te laten

als bij aankomst.

Er blijft geen afval of afgedankt materiaal achter

op de plaats.

S A N I T A I R E  G E B O U W E N
Op de camping bevinden zich drie sanitaire
gebouwen. Gelieve rekening te houden met de
andere mensen en de ruimtes netjes achter te laten.
Wanneer u de sanitaire blokken verlaat, kijk dan
zeker nog eens of u niets bent vergeten. 

C H E M I S C H E  T O I L E T T E N
Er zijn op het domein specifieke plaatsen voor het
ledigen van uw chemisch toilet of het lozen van grijs
water. Doe dit niet in een afwasbak!!
Bent u niet zeker of u de juiste plaats weet, vraag het
dan even na. 



HUISDIEREN
Honden worden steeds aan de leiband
gehouden en mogen niet in de vijver,
uitgezonderd onze dieren. Het domein is hun
thuis!
Het uitlaten van uw hond kan in het bos op het
einde van de camping, rechts over de spoorweg
of op de hondenuitlaatplaats. Gelieve zakjes mee
te nemen zodat niemand last heeft, ook in het
bos. Het is vanzelfsprekend dat huisdieren niet
zijn toegelaten in de sanitaire gebouwen.

Leuk voor onze viervoetige vrienden. 
Wij hebben een omheind park ingericht waar u
uw hond kunt laten spelen zonder leiband, maar
altijd onder uw toezicht. 
Het is verplicht om de uitwerpselen van uw hond
op te rapen en in de daarvoor bestemde afvalbak
te deponeren. U vindt ook één van deze bakken
bij de vijver.
Het park ligt naast de basketbal- en
petanquevelden aan de andere kant van de rivier.

RIJGEDRAG
Het is ten strengste verboden om op de
sporen van de toeristische tram te
lopen. Bij overtreding van deze regel
wordt de politie verwittigd.

Er zijn veel spelende kinderen op de
camping. Gelieve uw rijstijl aan te
passen met een maximum snelheid tot
10km/uur.



A F V A L
De containers zijn elke dag onder toezicht open van 9 tot 11 uur. 
Wij willen iedereen eraan herinneren dat er regels zijn voor het storten van afval.

- Gebruik enkel afvalzakken die beschikbaar zijn aan de receptie van het domein.

- Sorteer uw afval bewust:

- PMD (plastiek dopjes apart)

- Blikken

- Etensresten

- PMC en karton. Pers PMC- en karton samen vóór het deponeren.

- Glas

- Beperk productie van afval 

- Deponeer alleen huishoudelijk afval dat tijdens uw verblijf op het domein is

geproduceerd

- Afgedankt materiaal bent u verplicht mee te nemen naar huis.

- Gras en ander grof afval moet naar het gemeentelijk recyclagepark gebracht

worden. 

Dank u allen voor het respecteren van deze vakantiebestemming en het milieu.



B E L A N G R I J K E  C O N T A C T E N

Ambulance: 112 (verwittig daarna de receptie

ivm ingang camping)

Antigifcentrum : (+32)70 24 52 45

Brandweer : 112 (verwittig daarna de receptie

ivm met ingang camping)

Police Fédérale : 101 (verwittig daarna de

receptie ivm ingang camping)

1733 : nummer van dokter van wacht

Dr Bodart M : Rue du Stockay 3, 6997 Mormont

– 086/499565

Dr Moulart F : Rue Général Borlon 1, 6997

Erezée – 086/477518

Centre Médical Erezée-Manhay : Rue Général

Borlon 17, 6997 Erezée – 086/211425

Raets PY : Route de Beffe 17, 6997 Amonines –

0477/380043

Cabinet dentaire Walczynski : Rue du Ténimont

24, 6940 Barvaux – 086/211992

Lejeune : Rue des combattants 17, 6997 Erezée

– 086/477142

Gard Juliette : Rue des Combattants 34, 6997

Erezée – 086/214153

Buron P : Rue de la Damzelle 6, 6997 Amonines

086/477640

Restaurant : Gelieve te reserveren op het nummer 

 0477/831978, info@levaldelaisne.be 

Noodnummers:

Dokters:

Fysiotherapeut:

Tandarts:

Apotheek:

Dierenarts:



Kom op vakantie met uw paard! 

Voor meer info --> info@levaldelaisne.be

NIEUW!



F A C I L I T E I T E N

Erezée : 

Spar : Rue des Chasseurs Ardennais 6a, (gesloten op dinsdag)

Barvaux : 

Spar : Route de Marche 41 

Carrefour : Route de Marche 26

Aldi : Rue de l’industrie 2(gesloten op zondag)

Hotton 

Carrefour : Rue de Jonction 16

Delhaize : Rue de la Scierie 9

Erezée : 

Gemeentehuis : Rue des combattants 15

Barvaux : 

ING : Route de Marche 28

Belfius : Route de Marche 6

BNP Fortis : En Charlotte 19

Supermarkten:

Bancontact:

Hotton :        
Belfius : Rue des Ecoles 40



Erezée : Rue des Combattants 6a

Hotton : Avenue de la Gare 80 

Postkantoor:

Iedere ochtend open
Dinsdag & donderdag gans de dag open
Gesloten op zaterdag & zondag

Iedere dag open
Zaterdag tot 13u
Gesloten op zondag



RECREATIEMOGELIJKHEDEN BUITEN DE
CAMPING

Syndicat d’initiative d’Erezée : Rue du Pont d’Erezée 1a – 086/477301
Hotton : Rue Haute 4 – 084/466122
Maison du Tourisme au cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe et de l’Aisne : Place du Marché
15, 6980 La Roche en Ardenne – 084/3667736

Aywaille :Iedere zaterdagochtend
Barvaux :Iedere woensdagochtend
Bomal :Iedere zondagochtend + antiekmarkt
Hotton :Iedere twee weken, de zaterdagochtend
La Roche en Ardenne : Iedere tweede en vierde vrijdag van de maand in de voormiddag 

Toerismebureau:

Markten:

Hotton : Iedere vrijdag van 16u tot 19u

Marcourt : Iedere woensdag in juli en augustus, 17u tot 21u

Center Parcs Les Ardennes : Rue de la Grotte 12, 6690 Vielsalm – 080/ 215776

Le Val de Wanne : 080/ 863121 - https://valdewanne.eu/
La Baraque de Fraiture : 080/ 418878 - http://www.ski-baraque.be/accueilski_nl.html
Samrée : 0496/ 833978

Artisanale markt:

Salle Arthur Delacolette, Rue du Noyer

Zwembad:

Skiën & langlaufen:

https://valdewanne.eu/
http://www.ski-baraque.be/accueilski_nl.html




A V O N T U U R  I N  D E  S T R E E K

Ardenne Aventures
Ardenne Aventures in La Roche-en-

Ardenne biedt u een waaier aan

activiteiten om alleen of in groep te

doen, midden in de natuur:

mountainbiken, kajakken, raften,

waterfietsen, paintball, bumperball,

boogschieten, 4x4, paardrijden,

avonturenpark, blob jumping, via

ferrata, enz.

Meer info op:

https://ardenneaventures.com/nl/

Adventure Valley Durbuy
Dit amusementscentrum biedt

talrijke avontuurlijke binnen- en

buitenactiviteiten aan voor jong

en oud: klimbos, lasergame,

escaperooms, zipline, speeltuin,

…

Meer info op: www.adventure-

valley.be

N A T U U R  A C T I V I T E I T E N

Riveo- Centre d’interprétation de la rivière
Hier kan u de plaatselijke rivierfauna en -flora ontdekken op een unieke

manier. U vindt er aquariums en tentoonstellingen rond het thema

rivier. U kan er ook genieten van 1500m² tuin en een minigolf.

Voor meer info : www.riveo.be

http://www.adventure-valley.be/
http://www.riveo.be/


Het stuwmeer van Nisramont
Indien het te droog is om op de
rivieren te varen, dan kan het nog
steeds op het stuwmeer van
Nisramont. De prachtige vallei is
niet alleen met de kayak te
bewonderen, maar is ook de
moeite waard voor ervaren
wandelaars. Met behoorlijk wat
hoogtemeters heeft u er dan ook
zalige uitzichten. 

Maboge plage
Zoek je nog een plaatsje aan de rivier en kan je
wat verfrissing gebruiken ? Dan heb je hier plaats
genoeg. Maboge plage is een weide naast de
Ourthe en een deelgemeente van La Roche-en-
Ardenne, waar je veel waterpret kan beleven. Er is
een gratis toegankelijk strand. 

De grotten van Hotton
Minder gekend, maar zeker zo mooi als de
grotten van Han, zijn de grotten van Hotton. Deze
grotten zijn volledig beschermd erfgoed en
gekend als het kristallen paleis. U vindt er een
ondergrondse rivier op 65m diepte. Aangezien
het er gemiddeld 12 graden is, zorgt u best voor
warme kledij.
Voor meer info. www.grottesdehotton.be

http://www.grottesdehotton.be/


ONTDEK DE REGIO
Toeristische tram
Ontdek op een originele manier de
prachtige Ardense valleien op een
tram die op één van de oudste
sporen van Luxemburg rijdt. Een rit
van bijna 12km tussen Erezée en
Lamorménil.
Voor meer info : 086/477269
www.tta.be

Wéris, de megalitische site
Het dorpje Wéris is bekend om zijn grote
concentratie aan menhirs en dolmens, de
meeste van België. Het bosrijke dorp is erg
mooi. 
Voor meer info : www.wéris-info.be

Malagne Archéoparc de Rochefort
Malagne is een uitzonderlijk Gallo-
Romeins plattelandsdomein waar
bezoekers worden uitgenodigd om
door de tijd te reizen door levende
verbanden te leggen tussen de
gebruiken van gisteren en ‘vandaag’.  
Voor meer info: www.malagne.be
084/222103

Het kasteel van Bouillon --> wat verder weg
Het uit de 8ste eeuw daterende kasteel is
waarschijnlijk het oudste en interessantste
overblijfsel uit die tijd. Dit kasteel is
onlosmakelijk verbonden met Godfriend van
Bouillon, de leider van de eerste kruistocht. Dit
kasteel werd gebruikt voor militaire
doeleinden tot 1830. Op de agenda staan er
roofvogelshows, tentoonstellingen,
schattenjachten en nog zo veel meer.
Voor meer info : 003261/ 465211 www.bouillon-
tourisme.beinfo@bouillon-tourisme.be

http://www.tta.be/
http://www.xn--wris-info-b4a.be/
http://www.malagne.be/
http://www.bouillon-tourisme.be/
mailto:info@bouillon-tourisme.be


ONTDEK DE REGIO

Abdij Notre-Dame van Orval
De ruïnes van de cisterciënzerabdij onthullen
een boeiende geschiedenis. Een prachtige tuin
met geneeskundige planten zet de kroon op het
bezoek. Met een audiovisuele rondleiding
ontdekt u de geschiedenis van de abdij en het
kloosterleven. In de winkel van de abdij kan u
kaas en bier, die ter plaatse werd vervaardigd,
kopen.
Voor meer info : 003261/ 311060 www.orval.be

Moulin Faber
Deze oude meelmolen is nu een
didactisch en toeristisch museum.
Het werd gebouwd in 1729. Hij
wordt nu alleen gebruikt voor het
plezier van de bezoekers.
Voor meer info : 003284/466122

http://www.orval.be/


OOK VOOR DE KIDS
Chocolaterie Defroidmont en de vogel-
en bijenwandeling
Ontdek het chocolademuseum waar u uw
smaakpapillen op de proef kan stellen !
Eveneens ter plaatse is er de ‘vogel- en
bijenroute’, een wandeling van 40 minuten
met info over flora en fauna.
Voor meer info : 
www.chocolatier-defroidmont.be

Het doolhof van Barvaux
In dit gigantisch maïsveld vindt u een
100% plantaardig doolhof. Verdwaal in dit
heuse labyrint en ontdek 9 verschillende
‘ruimtes’ met uitdagingen om je
zintuigen te prikkelen. 
Voor meer info : www.lelabyrinthe.be

Park Chlorophylle
Dit recreatief park is gelegen  in het bos van
Dochamps. Ga op ontdekkingstocht in de
Ardennen op een ludieke en pedagogische
manier, dankzij de vele toffe activiteiten en
speeltuigen die voorzien zijn.
Voor meer info : www.parcchlorophylle.com

http://www.chocolatier-defroidmont.be/
http://www.lelabyrinthe.be/
http://www.parcchlorophylle.com/


OOK VOOR DE KIDS

Le monde Sauvage d’Aywaille
U hoeft helemaal niet ver te reizen om u in
Afrika te wanen. Wandel of rij met de auto of het
treintje door het park, tussen de nijlpaarden,
zebra’s, olifanten en kijk verwonderd naar de
papegaaien-, zeeleeuwen- of de roofvogelshow.
Mis zeker ook het ontbijt met de giraffen niet !
Voor meer info : www.mondesauvage.be

Euro Space Center
Aantrekkelijk educatief
ruimtecentrum vlakbij Redu. U kan
er onder andere genieten van een
planetarium, 5D cinema of een
virtuele wandeling op de maan of
op Mars.
Voor meer info :
www.eurospacecenter.be

http://www.mondesauvage.be/
http://www.eurospacecenter.be/


DOMAINE LE VAL DE L'AISNE

Rue du T.T.A 3a, 6997 Erezée

+32 (0)86/47.00.67 

info@levaldelaisne.be

www.levaldelaisne.be

http://www.levaldelaisne.be/

