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Encarts et suppléments  
Distribuez votre dépliant ou magazine, agrafé ou sous film, aux 
membres de Pasar.  
Tirage: 20.000 exemplaires 

 —  Encarts  
Minimum 2 pages: prix sur demande  

 — Carte à coller sur la page d’annonceur: € 5.495
 — Carte à coller sur une page Pasar: € 3.395

Formules créatives

Brochures estivales 2023
Les nouvelles brochures de vacances sont publiées dans un aperçu 
pratique dans les magazines Pasar, Raak et Okra. Ensemble, 210 000 
exemplaires! Les lecteurs peuvent commander les brochures qui les 
intéressent sur www.pasar.be/zomerbrochures. L’annonceur recevra 
chaque semaine un résumé en Excel prêt à l’emploi regroupant les 
commandes. Pasar ne prend pas en charge l’envoi des brochures. 

Parution: 20 février 2023  
Matériel à fournir: image de la couverture de max 6 cm haut-format 
en jpg 300 dpi + texte correspondante de max 120 caractères incl. 
espaces. 
Date de livraison: avant le 20 janvier 2023
Frais de publication pour parution dans Pasar, Raak et Okra:
€ 995/brochure

Formule concours
Un concours sera annoncé dans le magazine Pasar et dans le Pasar
newsletter, mise en page et édition finale par Pasar avec 1 tour de 
correction. Participer au concours via le site www.pasar.be/wedstrijd 
pendant 1 mois. Pasar annonce le gagnant du concours et l’annonceur 
est responsable de l’envoi des prix.
 
1/2 page € 1.500 
€ 350 valeur des prix
Texte de max. 750 caractères, 2 images, logo 

1/1 pagina € 2.000 
€ 650 valeur des prix 
Texte de max. 1.500 caractères, 4 images, logo 

2/1 pagina € 2.750 
€ 1.250 valeur des prix 
Texte de max. 3.000 caractères, 6 images, logo

Win een geweldige strandvakantie in het zuiden van Bretagne!

In het hart van de baai van Douarnenez verwelkomt camping Plage 
de Tréguer u in een magische omgeving, aan de rand van een groot 
zandstrand, met uitzicht op de oceaan en het schiereiland Crozon.
Een droomomgeving.

Win een verblijf in een Luxe 
Panoramische Cottage ter 
waarde van € 371 (2 slaap-
kamers, 4/6 personen), met 
terras met zeezicht!
Uw verblijf kan plaatsvinden van 1 mei 
2022 tot 30 juni 2022 en van 
1 september 2022 tot 24 september 
2022.

VRAAG
In welk dorp van Finistère ligt de 
Tour Vauban?
Surf naar www.pasar.be/wedstrijd 
vul je gegevens in en maak kans op 
een gratis vakantie!

De wedstrijd loopt tot 21 maart 2022.

Meer info over de camping:  
www.camping-treguer-plage.com/nl/

Treguer plage 0322.indd   1Treguer plage 0322.indd   1 11/02/2022   15:20:1911/02/2022   15:20:19
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Nouveau: Faites de la publicité sur une fiche  
détachable pour les cyclistes et les marcheurs!
Mettez en avant votre itinéraire de marche ou de vélo sur une fiche à 
déchirer. Illustré avec une carte, une description, des lieux d’intérêt, une 
explication de la région...

Tarif pour 1 page recto/verso: € 3.695  
Frais technique pour la mise en page et rédaction finale: € 300

La mise en page présentée est indicative et les couleurs et la typographie peuvent varier. 

WANDELFICHE • LUXEMBURG

10,5KM MOEILIJKHEIDSGRAAD Mooi historisch erfgoed, met kasteel, ijskelders en oude 
vroeg-industriële site, fijn wandelen langs het water en 
door groene bossen. 

Mirwart, tussen 
Marsault en Lhomme

Uitgestrekte bossen, snelstromende riviertjes en veel vijvers, met hier en daar verborgen 
pareltjes historisch erfgoed: dat kom je allemaal tegen op deze afwisselende wandelingen in 
de Ardennen, in het boscomplex rond Saint-Hubert. Een dagje stilte en zuivere natuur.

Met zijn goed bewaarde dorpszicht en kasteel 
staat Mirwart geboekstaafd als een van de 
mooiste dorpen van Wallonië. De wandeling 
start iets buiten het centrum, in het provinciaal 
domein met veel visvijvers, waar forellen en 
rivierkreeftjes gekweekt worden. Deze vijvers 
worden gevoed door het kleine snelstromende 
riviertje, de Marsault, dat je geruime tijd zal 
volgen. Je komt langs een archeologische 
site met hoogovens uit de 16de eeuw en klimt 
uit de vallei door uitgestrekte gemengde 
bossen, om daarna weer af te dalen naar de 
sterk kronkelende Lhomme. Je volgt de loop 

van deze rivier tot het eindpunt. Onderweg 
kom je nog voorbij een oude ijskelder, waar 
vleermuizen hun plekje vonden, en een mooie 
uitgestrekte vijver.

TEKST EN FOTO Mark Dedapper

ERHEEN: 
• Parking: Parking Rue du Moulin, voorbij huis 
nr 11. Als die volzet is, is er een parking voorbij 
spoorwegbrug.
• Openbaar vervoer: trein tot Saint-Hubert, 
bus 162  naar Mirwart

LUXEMBURG

MIRWART

Scan de QR-code of surf naar www.pasar.be/mijnroute voor de gps-route en meer informatie. 

Route

Deze fiche en de gps-route vind je ook op www.pasar.be/mijnroute, of scan de QR-code vooraan op deze fiche.

Mirwart
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→ Start Je start naast de Moulin de Mirwart, gelegen in 
een mooi natuurkader, aan het riviertje de Lhomme. Het 
natuurstenen gebouw is gerenoveerd, maar het rad is 
verwijderd. 

1. Verlaat de parking  en ga onder de spoorweg door en 
over de rivier de Lhomme 1 . 

2. Ga 50 m verder aan krspt  (rode driehoek nr 26). Je 
wandelt langs de  forellenkwekerij 2 . Volg nr 26. Aan 2 
zitbankjes links meedraaien naar de vijver toe. 

3. Aan T  langs de vijver.  Net voor een afsluithek . 
4. Aan een krspt van paden  over een brugje. 
5. Aan T verlaten we nr 26, die naar links gaat. Jij gaat  

richting Haut Fourneau de Marsolle. 
6. Aan de site van de hoogoven van Marsolle met 

picknickbank 3  volg je  de groene rechthoek. 
7. Aan T van boswegen . 250 m verder, op het hoogste 

punt van de weg, aan een lage zitbank, verlaat je de 
groene rechthoek en volg je de bosweg  (zonder 
aanduiding).  Blijf  gaan en kruis een asfaltweg met 
infobord om het smallere bospad RD te volgen. 

8. Aan T  en na 250 m, aan asfaltweg, scherp . 
9. Ga 100 m verder 1° weg . 
10. Ga 500 m verder aan een splitsing . Goed opletten: 

50 m verder, net voor de weg een bocht maakt naar links, 
neem je  een heel smal bospaadje. Volg nu de groene 
rechthoek in omgekeerde richting. Het pad is niet overal 
even duidelijk: in het zicht van de vijver links meedraaien. 

11. Verderop kom je door een kleine rotspartij. 
12. Aan het einde van de vijver  over het brugje. 
13. Iets hogerop volg je het bredere pad naar rechts (geel 

kruis-nr 29). Je daalt nu geleidelijk af naar de rivier 
Lhomme. 

14. Na 2,5 km kom je op asfalt en volg je deze weg in dezelfde 
richting verder. 

15. 100 m voorbij de spoorwegbrug neem je het smalle pad  
(GR en SGR – blauw kruis nr 28). 

16. Je komt voorbij een oude ijskelder 4 , nu vleermuizen 
verblijf, en steekt de Lhomme over. 

17. Aan de vijver ga je  en volg je de (S)GR. 
18. Je kruist een rijweg en volgt het bospad . Aan splitsing 

van paden, net voor een gebouw, volg je de linker tak 
(nr 29 en GR14). 

19. Steek een brugje over en je komt zo op de parking. 
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Meer weten over… de hoogoven van Marsolle: 
In 1536 besluit de heer van Mirwart om een hoogoven 
te bouwen in Marsolle om ijzer te produceren. Hij neemt 
onmiddellijk een meester van smederijen en staalarbeiders aan. 
Er zijn al drie interessante bronnen op deze plek: water, hout en 
erts. Die hoogoven zal tot 1568 worden gebruikt. Houthakkers, 
houtskoolbranders en mijnwerkers werken allemaal in de buurt. 
Dat vraagt veel van het bos: de hoogoven alleen al verbruikt 

enkele duizenden m³ hout per jaar. Dat vraagt om innovatie, 
zo wordt een Waalse techniek ontwikkeld die een revolutie 
teweegbracht in die tijd: het ‘indirecte proces’ of de productie 
van ijzer in twee fasen in plaats van één. De gietijzeren geuzes, 
ijzeren balken die veel koolstof bevatten, worden herwerkt en 
gezuiverd om kwaliteitsijzer te produceren in een raffinaderij aan 
de voet van het kasteel.

1. De Lhomme 
2. Viskwekerij (forellen en rivierkreeftjes)
3. Hoogoven Marsolle
4. IJskelder met vleermuizenverblijf

WANDELFICHE • LUXEMBURG
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Paquet Advertorial: ‘Destination à l’honneur’
Un paquet éditorial avec une position unique sur les ‘Destinations à l’honneur’. 
→ www.pasar.be/bestemmingen-de-kijker 

Le paquet
Advertorial (publireportage) - 2 pages dans Pasar magazine  € 4.895 
Advertorial en ligne (1 ans)     € 995 
Bloc de contenu dans la newsletter    € 1.295
Post sur Facebook et Instagram     € 250
Frais de réalisation (*)       € 300  

Valeur totale:        € 7.735
Prix du paquet:        € 5.995  
 
*Frais de réalisation pour la rédaction finale et la mise en page.
Édition de textes et de photos pour le site web, la newsletter et les médias 
sociaux sont inclus. 
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Rivieren baas  
in de Betuwe

Heb je de Nederlandse Betuwe al ontdekt als vakantiebestemming? 
Voor deze prachtige streek hoef je niet ver te reizen, maar toch krijg je 
hier het gevoel dat je er eens helemaal tussenuit bent. Dat komt door 
de magnifieke natuur, de pittoreske dorpen, historische steden en 
natuurlijk: de rivieren die het gebied doorkruisen.

ADVERTORIAL • BETUWE

Die rivieren waren hier eeuwenlang de 
baas. Ze hadden vrij spel, totdat ruim 
duizend jaar geleden de eerste dijken 
werden aangelegd. Steden verrezen 
langs de oevers en op de vruchtba
re klei ontwikkelde zich de bekende 
 Betuwse fruitteelt.

Deze regio is knap vervlochten met 
de rivieren. De unieke mix van land en 
water is overal zichtbaar. Er valt zo
veel te beleven en te leren. Geniet van 
sportieve activiteiten, zwemplezier, een 
mooie struintocht of een boeiende 
rondvaart. 

De parel van de Betuwe
De Linge
De Linge is hét pronkstuk van de 
Betuwe. De rivier meandert door de 
streek en vele idyllische plaatjes van 
dit gebied bevatten een stukje van 
deze rivier. Wist je dat de Linge maar 
liefst 108 kilometer lang is en daar
mee ook de langste rivier van Neder
land? Langs de Linge vind je gezellige, 
karakteristieke dorpen zoals Rumpt, 
Heukelum en Acquoy. Huur een boot 
of kano en geniet!

De rivieren hadden hier vrij 
spel, totdat ruim duizend 

jaar geleden de eerste 
dijken werden aangelegd.

3x zien langs de Linge
1. Scheve Toren van Acquoy
Het dorp Acquoy is vooral bekend 
om zijn meest markante gebouw, de 
scheve toren van de Hervormde kerk. 
De toren staat bovenin 115 cm uit het 
lood en wordt daarom ook wel de 
 ‘Betuwse toren van Pisa’ genoemd.

Acquoy ligt aan een voormalige zij
tak van de Linge, de ‘Dode Linge’ ge
naamd. Het langgerekte dorp ligt aan 
de dijk bij een rivierbocht en is één van 
de mooiste dorpen langs de Linge. 
Het heeft daarom de status van be
schermd dorpsgezicht gekregen.

2. Historisch Heukelum
Heukelum staat bol van de cultuur
historie. Aan de Heidensweg zie je een 
unieke ophaalbrug, die hoort bij de 
historische buitenplaats Heukelum. Het 
stadhuis dateert uit de 17e eeuw en is 
gelegen aan de Voorstraat 2. Bezoek 
ook eens het beeld van de Veerman, 
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op een betonnen voetstuk. Het beeld 
staat bij de aanleg van het veer naar 
Oosterwijk over de Linge en herinnert 
aan het vroegere voetveer.

3. Landgoed Heerlijkheid 
 Mariënwaerdt
Heerlijkheid Mariënwaerdt is een 
eeuwenoud familielandgoed midden 
in de Betuwe. Op het landgoed kun 
je heerlijk wandelen of fietsen over 
de lanen, dijken en wandelpaden en 
genieten van de afwisselende natuur. 
De rijke geschiedenis van het land
goed is overal zichtbaar. Vergeet niet 
te proeven van de (h)eerlijke land
goedproducten, gemaakt volgens het 
authentieke recept van de barones.

Het landgoed is in alle jaargetijden 
mooi, en bovendien zeven dagen per 
week toegankelijk. In de lente wan
del en fiets je over de Appeldijk waar 
de fruitbomen in volle bloesem staan. 
Of maak een ommetje langs monu
mentale panden en fraaie vergezich
ten. Een van de mooiste plekjes op het 
landgoed is de Notenlaan. Picknick 
onder de walnootbomen met uitzicht 
over de uitgestrekte landerijen.

Tip: Neem een goedgevulde mand 
of knapzak mee, verkrijgbaar bij De 
Stapelbakker. 

Huur een kano, sup of boot en 
geniet vanaf het water van een 

uniek uitzicht op de streek.

Ontdek de Betuwe  
vanaf het water
De Linge is een fantastische rivier voor 
waterrecreatie. Huur een kano, sup of 
boot en geniet vanaf het water van 
een uniek uitzicht op de streek. In het 
voorjaar vaar je tussen de bloesem 
door en vanaf juni start het fruitpluk
seizoen met de kersenoogst tot en 
met de appeloogst in het najaar. 
Langs de rivier zitten verschillende ver
huurbedrijven waar je terecht kunt. 

Heerlijk kamperen  
in de Betuwe
Op de bijzondere camping Aan de 
Linge in Tiel kun je een kano, sup of 
fluisterboot huren voor een vaartocht 
over de idyllische Linge. Al varend 
geniet je in alle rust van watervogels, 
knap begroeide oevers, fruitbomen en 
monumentale huizen. Je komt onder
weg geen boten met buitenboord
motor tegen. Maak een tussenstop en 
geniet van een hapje of drankje of doe 
dat bij terugkomst op het terras. Wil je 
het gebied langer ontdekken? Breng 
dan je tent, caravan of camper mee 
of huur de yurt of pipowagen.
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ADVERTORIAL • BETUWE

Op avontuur aan de Linge
Trek er een sportieve dag opuit en 
ontdek de Betuwe op twee wielen. Bij 
Lekker aan de Linge kan je dames, 
heren-, kinderfi etsen en ook e-bikes 
huren voor een dag ontspannend 
fi etsplezier. 

Trap over de dijken langs de mooi
ste rivier van Nederland. Geniet van 
de omgeving met je partner, gezin 
of (veel) vrienden en vriendinnen. Je 
fi etstocht combineren met kanovaren? 
Een heerlijk avontuurlijk idee! Heen per 
kano en terug met de fi ets, da’s het 
perfecte recept voor een onvergetelij
ke dag. 

TOP locaties
TOP staat voor Toeristisch Over
stap Punt. Een knooppunt waar vele 
bewegwijzerde en onbewegwijzerde 
fi ets- en wandelroutes samen komen. 
Een TOP is goed bereikbaar met de 
auto en beschikt over voldoende 
parkeergelegenheid. Je vindt hier 
vaak horeca en extra service zo
als een oplaadpunt voor elektrische 
fi etsen en toeristische informatie. Met 
al deze voorzieningen is een TOP dus 
een goed startpunt voor je fi ets- en 
wandeltochten.

Fietsroute: 
Fietsen langs de Linge

Met de Lingeroute beleef je 
Rivierenland op z’n mooist! Fiets 
over slingerende dijken langs 
wuivende rietvelden, weelderige 
boomgaarden en pittoreske 
dijkdorpjes. Vertrek lekker vroeg, 
want de Lingeroute biedt niet 
alleen eindeloos fi etsplezier, er 
valt onderweg nog van alles te 
zien en te doen, voor jong én 
oud. Voor een welverdiende 
rustpauze ontvangen de vele 
horecagelegenheden langs de 
Linge je met open armen. 

Ontdek de volledige route! 

Fiets over 
slingerende 
dijken langs 

weelderige 
boomgaarden 

en pittoreske 
dijkdorpjes.
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Meer informatie via 
www.uitinderegio.nl

De Betuwe: 
warmlopen voor water
In een streek met zoveel rivieren kan 
je niet anders dan het water op gaan. 
Tijdens een rustgevende boottocht 
trekt het landschap traag aan je 
voorbij. Al eeuwen wordt de Betuwe 
omarmd door de stoere Waal, de 
dynamische Lek en de liefl ijke Linge. 
Vanaf het water ziet alles er anders uit. 
’s Zomers lekker met je voeten over
boord, genietend van de zon, het uit
zicht en elkaar. Het geluid van kabbe
lend water en ruisend riet, de eendjes 
die voorbijdobberen, op het water kom 
je tot rust. Zie je een andere schipper, 
dan groet je. Jullie zitten immers in 
hetzelfde schuitje.

Ontspannen aan het water gaat hier 
vanzelf. Langs de rivieren vind je gro
te zandstranden, mooie campings en 
prachtige natuur. Het gebied is volop in 
ontwikkeling, waterrecreatie is booming. 
Je komt hier om te zwemmen, te spelen 
of te sporten. Je kunt er eten, drinken, 
overnachten en vakantie vieren. 

Tip: Wil je de uiterwaarden verken
nen, volg dan eens een struinroute 
of klompenpad. Wie weet sta je plots 
oog in oog met een grote grazer of 
spot je een ijsvogeltje! 

Relax in de mooiste 
 recreatiegebieden
1. Eiland van Maurik
Het Eiland van Maurik is een vakan
tieeiland voor jong en oud gelegen 
aan de Nederrijn. Er valt altijd wat te 
beleven: van zwemmen en zonnen tot 
zeilen, waterskiën en vissen. Je vindt 
hier ook het bijzondere vakantiepark 
Het Eiland van Maurik.

2. De Kaap
Bij de Kaap in Zoelen kun je echt op 
avontuur. Durf jij van de superhoge 
glijbaan de Killersurf? Bij horecagele
genheden De Kiosk of Beach Club kom 
je daarna even bij. Na een middag 
zonnen kun je een hapje eten bij res
taurant Het Baken. Wil je langer blijven? 
Overnacht dan op Glamping de Oever.

3. De Meent
Jonge kinderen doe je een plezier 
met een bezoek aan recreatieplas 
de Meent in Beusichem. Met boom
stammen is een avontuurlijk klim en 
klauterparadijs gemaakt: Juttersei
land. Superleuk is het parcours over 
het  water: wie er niet in valt, krijgt een 
ijsje!

4. BetuweStrand
Bij BetuweStrand Recreatie in Beesd 
beleef je de dag van je leven. Of je nu 
van lekker luieren op het strand houdt 
of van spanning en sensatie, het kan 
hier allemaal. Een van de spektakel
stukken is de waterskibaan. Water 
spat in je gezicht en adrenaline giert 
door je lichaam tijdens dat eerste 
rondje op de waterski’s.

Fietsroute: 
De pontjes rond

Fiets de pontjes rond en ga over 
liefst drie verschillende wateren: 
de Rijn, de Lek en het Amsterdam-
Rijnkanaal. Steek het water over, 
twee keer met een pontje, een 
keer over een brug. Geniet van 
het gevarieerde landschap van 
rivieren, dijken, uiterwaarden en 
boomgaarden. 
De fi etsroute starten en eindigen 
kan bij ’t VeerHuys in Beusichem. 
In de serre of op het terras kom 
je op adem met een kopje koffi  e, 
een (uitgebreide) lunch of heerlijk 
diner. Wil je een nachtje blijven? 
Dat kan ook!

Scan voor de volledige route!
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Pasar mediateam at your service!

Contact

Jill Vliegen 
Sales Tourisme
Randonnée et Vélo

jill.vliegen@pasar.be
T +32 478 943256

Steven Durnez
Sales Camping 

steven.durnez@pasar.be
T +32 472 584673

Roxane Meeuws
Backoffice sales,  
matériels, facturation
pub@pasar.be
T +32 224 6364

Pasar vzw - Chaussée de Haecht 579 - 1030 Brussel
TVA BE0410.130.351


