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Huifkartocht 

 
U maakt een rondrit met een 
overdekte huifkar, getrokken door 
twee Ardeense paarden, door de 
omgeving van Durbuy. Hierbij kan u 
genieten van prachtige 
panoramazichten.  
 

 
Wanneer 
Zondag 15, 22, 29 oktober en 5 november 
Woensdag 18, 25 en 31 oktober 
 
Waar 
Vertrek om 11u aan receptie van het park  
 
Duur 
± 1 uur 
 
 

Prijzen 
Prijs per persoon: € 14, kinderen < 3 jaar gratis (op schoot), kinderen tot 12 jaar: € 10  
 
Deelnemers 
Minimum: 8, maximum: 12 

Kanotocht 

 
We varen met de kano in het Natuurpark van de 2 Ourthes te Nisramont (± 35 km van het 
park). Op het traject dat we bevaren, komen de Oostelijke en de Westelijke Ourthe 
samen. Dit prachtige natuurlijke traject is heel het jaar door bevaarbaar en ook veilig voor 
kinderen, aangezien er door de aanwezigheid van de dam geen snelstromend water is. 
Zeker in het herfstseizoen is dit een prachtige uitstap. De boten die we gebruiken, zijn 
veilige open boten. De boten zijn door 2 of 3 personen te bemannen.  
Er kan gekajakt worden met dubbele kajakpeddels, maar er zijn ook kanopeddels 
aanwezig voor degenen die liever met een kano varen. Per boot zijn reddingsvesten en 1 
waterdichte ton aanwezig om je materiaal veilig in op te bergen. 
 
We bevaren dit traject onder begeleiding van een Nederlandstalige natuurgids. We 
krijgen hier onder andere beverburchten te zien en sporen van de bevers. Van vogels 
signaleren we hier regelmatig de ijsvogel, grote gele kwikstaart en de waterspreeuw. 
Tijdens de vogeltrek bemerken we er ook regelmatig de visarend. Aalscholvers en blauwe 
reigers zijn ook het hele jaar door waar te nemen alsook verschillende andere 
vogelsoorten. We varen ongeveer 3 uur over een traject van ruim 8 km. 
 
Wanneer 
Dinsdag 17, 24 en 31 oktober 
 
Waar 
14u te Nisramont 
(routebeschrijving bij 
inschrijving) 
 
Duur 
± 3 uur 
 
Prijzen 
€ 22,50/pp, kinderen < 6 jaar 
gratis 
 
Deelnemers 
Minimum: 5, maximum: 20 
 

Zin om deel te nemen en wil u zeker zijn van een plaats? 
Schrijf u dan vooraf in via contact@sunclassdurbuy.com  

met vermelding van activiteit, datum en aantal personen. 
 
Gelieve voor alle activiteiten aangepaste kledij en schoeisel te voorzien. Alle activiteiten worden deskundig begeleid en 
zijn veilig, maar gebeuren op eigen risico. Sunclass Durbuy, noch de natuurgids kunnen aansprakelijk gesteld worden bij 
schade aan persoonlijke spullen of bij ongevallen.Let op: per activiteit is het aantal plaatsen beperkt Indien nog plaatsen 
beschikbaar, kan er ook ter plaatse ingeschreven worden. 

mailto:contact@sunclassdurbuy.com
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Beverexcursie 

 
Op deze wandeling bezoeken we 
één van de mooiste beverplaatsen 
van België onder begeleiding van 
een ervaren Nederlandstalige 
bevergids. Dit grootste Europese 
knaagdier heeft hier op een klein 
riviertje bijna 35 beverdammen 
gemaakt en daarmee de hele vallei 
omgevormd tot een mooi 
moerasgebied bestaande uit verschillende “bevervijvertjes”.  
De wandeling is 4,7 km lang en we wandelen hier ongeveer 2 uur over. Je komt alles te 
weten over het leven van de bever. Bevers zelf zijn nachtactief, dus die krijgen we niet te 
zien op deze excursie, maar zijn bouwwerken alleen al zijn meer dan interessant om te 
zien.  
Wil je de bevers zelf zien, dan kan je een aparte safari boeken waarbij je bevers gaat 
observeren in de nacht. Ook voor kinderen is deze wandeling zeker interessant ! 
Het vertrekpunt van deze wandeling is ongeveer 20 km rijden van Durbuy. In het najaar 
zijn laarzen aanbevolen, omdat de wegen wel modderig kunnen zijn. Goede 
wandelschoenen kunnen echter ook volstaan. 
 
Wanneer 
Donderdag 19, 26 oktober en 2 november 

 
Waar 
Vertrek om 14u in Marcourt 
(routebeschrijving na inschrijving) 
 
Duur 
± 2 uur 
 
Prijzen 
€ 10/pp, kinderen <6 jaar gratis  
 
Deelnemers 
Minimum: 8, maximum: 15 
 

Nachtsafari 

 
Deze excursie is uniek en enkel op aanvraag te boeken. 
 
Op deze excursie neemt de gids ons mee in zijn Landrover Defender 4x4 om op zoek te 
gaan naar het Ardense wild en de andere zoogdieren. In deze regio zitten de grootste 
populaties herten en bevers van België en hier gaan we tijdens de nacht naar op zoek.  
We bezoeken ook een bevervallei, waar we een grote kans hebben de bevers mooi te 
observeren, vaak op minder dan 10 meter afstand. We gebruiken hiervoor een 
gespecialiseerde thermische warmtekijker en ook spotlampen. Met een beetje geluk kan 
je zelfs een mooie foto maken.  
 
We gaan ook op zoek naar ander wild. Edelhert, ree en vos komen we vaak tegen en 
regelmatig ook everzwijnen. Maar ook zeldzamere dieren zoals de das, de wilde kat en de 
wasbeer zijn soms te ontdekken. Deze excursie duurt ongeveer 2 uur. Indien er 
ondertussen weinig dieren gespot worden, kan het zijn dat de excursie een half uur tot 
een uur langer duurt, zodat we meer kans krijgen om ze toch te zien. Deze excursie is een 
combinatie van observaties vanuit de wagen en kortere wandelingen in het bos, vooral bij 
de bevers. 
 
De afspraak voor deze excursie is op ongeveer 30 km rijden van Durbuy (Regio Baraque de 
Fraiture / Houffalize). Daar zitten we in een van de wildrijkste gebieden van de Ardennen.  
Zeker in het najaar zijn laarzen hier raadzaam, omdat de wegen wel modderig kunnen 
zijn. Goede wandelschoenen kunnen echter ook volstaan.  
 
Wanneer & waar 
Volgens afspraak (wanneer het donker 
is) in regio Baraque de Fraiture 
(routebeschrijving na inschrijving) 
 
Duur 
± 2 uur 
 
Prijzen 
€ 100/Jeep 
 
Deelnemers 
Maximum: 4 


