
Een mooie wandeling in het park van de castels
Uitrusting : wandelschoenen, fluorescerend hesje. Het parcours is niet toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen.

Respecteer de natuur.
Eerbiedig het verkeersreglement.

Noch de VZW "Pro Maria", noch de pastorale ploeg van het Heiligdom kan verantwoordelijk gesteld worden voor incidenten of ongelukken 
op de beschreven route. U begeeft zich op eigen initiatief op deze route en uit vrije beweging.





Afstand Tijd
Beschrijving

afstand ≈ 4 km       tijd voor het parcours ≈ 1 uur stappen
stijgende hoogtemeters ≈ 61 meter       dalende hoogtemeters ≈ 61 meter

0 m 0
min

Vertrek aan het Heiligdom.
Ga naar het kruispunt met verkeerslichten. U komt voorbij het bureau voor toerisme en de parochiekerk.

50.108986 N
4.961811 O

182 m

200 m 3
min

Ga aan de verkeerslichten rechtdoor (richting Winenne).

50.108195 N
4.957741 O

186 m

400 m 6
min

Daar waar de weg naar rechts draait, gaat u rechtdoor het park van het castel Ste Marie binnen. Volg de weg omhoog.

50.106287 N
4.956017 O

211 m

http://gps.html/


450 m 7
min

50 m verder ziet u aan uw rechterkant een (beschadigd) beeld van de heilige Louis Grignion de Montfort. Hij toont u het begin van de 
kruisweg.

50.106083 N
4.956068 O

216 m



Hij toont u het begin van de kruisweg.



Volg het parcours van deze kruisweg.



1 250 m 20
min

Aan het kruis nummer X bereikt u een plateau. Zoek naar het kruis XI. Als u naar dit kruis toestapt, ziet u verder een groot beeld van 
Maria. Ga er naar toe.

50.104934 N
4.959947 O

247 m



1 350 m 24
min

Het beeld staat op een kruispunt van paden die naar alle richtingen leiden. Neem het pad voor u uit aan de linkerkant.

50.103741 N



4.958190 O
252 m

1 450 m 27
min

U ziet een muur die het park omringt. Neem het pad die de muur volgt door rechts te nemen (de muur bevindt zich aan uw linkerkant).

50.102622 N
4.959375 O

255 m

1 650 m 31
min

U komt aan een kleine open vlakte met gras. Neem het kleine pad voor u terwijl u de muur blijft volgen.



50.102439 N
4.959492 O

255 m

2 000 m 35
min

Dit kleine pad daalt in twee kleine haarspeldbochten naar beneden.

50.101346 N
4.959924 O

250 m





U komt weer op een groter pad uit.



Volg dit pad door rechts af te slaan.

2 250 m 40
min

Het pad volgt een klein beekje ; u gaat over een kleine brug.

50.101173 N
4.957820 O

248 m



Wat verder ziet u een vijver voor u. Neem aan het kruispunt voor deze vijver rechts.

2 550 m 45
min

Volg deze weg in dalende richting. U komt voorbij meerdere vijvers die aan uw linkerkant liggen.

50.100885 N
4.954800 O

226 m





Uiteindelijk gaat u over de waterloop. Aan het kruispunt dat volgt, neemt u rechts en gaat u verder naar beneden.





2 950 m 45
min

Volg de weg. U hebt nu vijvers aan uw rechterkant, en wat verderop een muur aan uw linkerkant.

50.103444 N
4.951872 O

218 m

50.105754 N



4.953905 O
211 m



U komt aan de ingang van het park (castel St Pierre). Ga het park niet uit, maar volg het kleine pad dat langs de muur loopt.





3 200 m 55
min

U komt aan de ingang van het park (castel Ste Marie). Als u wat vooruitloopt over het grasperk (u komt voorbij een schommel) komt u 
terug uit op de plaats waar u bij het begin van de wandeling het castel Ste Marie bent binnengekomen. Ga hier het park weer uit en daal
af naar het Heiligdom.50.103444 N

4.951872 O
218 m





3 700 m 57
min

U komt voorbij het kruispunt met verkeerslichten. Ga rechtdoor. Wat verder komt u weer voorbij de parochiekerk van Beauraing

3 600 m 1 uur Sla rechtsaf, de 'rue de l'Aubépine' in. U bent aangekomen en kan uw diploma afhalen in het Point i van het Heiligdom. Proficiat 

50.108986 N
4.961811 O

182 m




