
Dagstapper met kids: Bomal - Sy, 12 km (moeilijk)

Concept: Treinstapper: Station Sy → Station Bomal
Treinen om de 2u in het weekend. Duurtijd trein: 4 min.

Route-info: 12,13km / 273m stijgen / 130m dalen

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk voor de kids omwille van de steile hellingen en de hoogtemeters
Mogelijk vanaf 9 à 10 jaar

Startpunt: Met de wagen: parking aan Rue de Luins (Sy)
Met de trein: station Bomal

Eindpunt: Met de wagen: Parking aan Rue de Luins (Sy)
Met de trein: station Sy

Signalisatie: Rood-witte streepjes van de GR 57

Bezienswaardigheden: Kalkgraslanden op diverse hellingen, mooie uitzichtpunten (op de Ourthe en
Château de Logne), informatieborden over de streek op maat van kids
Diverse bankjes op de route

Bevoorrading: Bomal: diverse horecagelegenheden + een SPAR
Sy: diverse horecagelegenheden





Routebeschrijving:
Vanuit Bomal pik je de GR 57 op en ga je links door het dorpje. Je verlaat over een asfaltweg het dorp. Via een
scherpe afslag ga je een smal padje omhoog en komt zo aan enkele kalkgraslanden. Bovenop de helling is er een
afdakje met een picknickbankje.

Je volgt de route verder tot je opnieuw een ander kalkgrasland betreedt. Je volgt het pad omhoog en krijgt een
prachtig uitzicht over de streek. Je slaat linksaf en gaat langs enkele oude bomen over de kam van de heuvel. Je
daalt af via een smal steil paadje. In de vallei kom je aan de rivier l’Aisne die je oversteekt.

Even opletten want je nadert een drukkere weg. Deze volg je een klein stukje om dan opnieuw de heuvel op te
wandelen aan de overkant van de weg. Via een steil bospad kom je opnieuw hogerop. De route leidt je langs
diverse chalets en vervolgens langs enkele velden.

Je daalt opnieuw naar een drukkere weg die je oversteekt om dan een laatste stevige klim te doen. Bovenop de
helling zijn enkele informatieve borden voor kids. Je krijgt ook uitzicht op de oude vesting van Château de Logne
aan de overkant van de vallei.

Opgelet. Je nadert nu een kruispunt van diverse GR-paden. Je gaat linksaf langs de GR 57. Deze leidt je langs een
steile helling via een fijn bospad. Her en der kan je klimmers horen klauteren op de rotswanden onder je. Geen
zorg, de paden zijn veilig. Het pad slingert wat om dan via een zigzag af te dalen. Voor je het weet sta je in Sy.

Je wandelt de spoorbrug onder en komt opnieuw aan de parking waar je vertrokken bent.




