1: Start bij hotel La Truite d’Argent.
Loop over de brug achter het hotel tussen de twee bilzen door (met de
mijnheer de Uil erop) het bos in. Wanneer je op het bospad komt ga je rechtsaf
het pad volgen.
(het terrein van La Truite d’Argent is alleen toegankelijk voor hotelgasten).
2: Beverdam.
Vanaf hier het pad verder omhoog volgen het bos in. Wanneer je bij een Y splitsing
komt niet linksaf gaan (Dus eigenlijk het pad waar je op loopt rechtdoor volgen). Na
100 meter kom je bij een T splitsing op een wat meer verhard pad terecht. Hier
rechtsaf en.... straight forward!
3: Na het nieuwe huis aan je rechterhand ga je linksaf de verharde weg op.
4: Na ongeveer 100 meter (na de eerste betonnen electriciteitspaal) rechtsaf de gele
wandeling volgen.
5: Wanneer je op de doorgaande weg komt rechtsaf ongeveer 300 meter deze weg
volgen.
6: Over de rivier en dan meteen rechtsaf het dal in, de rivier volgen, die je rechts van
je houd. Vanaf hier volg je de geasfalteerde fietsroute ‘ RAVEL’ die je naar
Houffalize brengt.
7: Optioneel: Wil je nog een mooie lus van een halfuur extra aan je wandeling
toevoegen ? Ga dan op het punt waar een geel mountainbike bordje op een boom
staat (iets ervoor) rechts naar beneden het dal in; 100% garantie op wild!! Vanaf
hier de groene wandelroute volgen naar Houffalize.
Terug vanuit Houffalize loop je het eerste stuk hetzelfde. Bij de oude brandweer
kazerne (service d’incendie) ga je rechtsaf weer de RAVEL op.
8: Op dit punt maakt de RAVEL een bocht naar rechts (er staan hier 4 paaltjes op de
weg). Hier ga je rechtdoor het gravel pad op (richting moulin de l’Ermitage).
9: Moulin l’Ermitage : groot groepsverblijf. Wanneer je dit pand voor je ziet, ga je
links via een kleine steile afdaling en na 40 meter rechts (niet de brug over!). Vanaf
hier volg je een lang recht pad omhoog.
10: Rechtsaf het betonpad op.
11: Na ongeveer 300 meter linksaf het bos in (is ook de GR route met de horizontale
rood/wit balkjes) . Bij rivier brug over en dan begint de laatste klimtocht.
12: In Cetturu aangekomen volg je de doorgaande weg. Loop door het dorp, langs de
kerk en de kapel . Volg de bocht naar rechts. Wanneer je aan je rechterhand een
Ardenner stenen muurtje ziet (afscheiding van de weg) ga je het straatje in links
omhoog en na 50 meter rechtsaf. Nu de weg en later pad volgen, rechts aanhouden
en je komt dan voor La Truite d’Argent uit..... Home again!

