23 verrassende
steden

23 niet te missen steden
in Wallonië
In deze brochure vind je een selectie van 23
steden waar het heerlijk is om te verblijven.
Ideaal voor een ontspannend weekendje.
Flaneer door de straten en steegjes… Laat je
verrassen door de schoonheid van het erfgoed en de vele prachtige musea. Luister
naar de oude stenen die zoveel te vertellen
hebben. Ga op zoek naar de groene hoekjes
en uitkijkpunten of ga op sportieve en buitengewone ontdekkingstocht!
Elke stad heeft zijn eigen identiteit. Maar
één ding hebben ze gemeen, ze hebben allemaal aangename verrassingen in petto.
Wedden dat je je ontdekkingstocht door
Wallonië zonder verpinken wilt voortzetten?
Grasduin in deze brochure, informeer je
en reserveer zoveel mogelijk op voorhand.
Daarna kan je onbezorgd inschepen voor
een ontspannende reis door onze prachtige steden!

© Visitmons - Gregory Mathelot
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Reizen
door Wallonië
zonder auto
Met de trein, te voet of met de fiets

Slow Tourisme

Het concept? Uitstapjes van enkele dagen 100% zen,
0% auto…
Alle voorgestelde routes beginnen en eindigen bij een station.
Tussen de 2 stations zijn er tussenstops. De trajecten worden te
voet of met de fiets afgelegd!
De routes zijn naar hartenlust te combineren: volgens je eigen
ritme, je voorkeuren, je geplande bezoeken, de accommodatie
die je verkiest...
STATION VAN
VERTREK
STATION
ETAPPE 1

STATION
ETAPPE 2

STATION VAN
AANKOMST

Een reisboekje voor elke uitstap
In de reisboekjes vind je gedetailleerde kaarten, een overzicht
van de bezienswaardigheden onderweg, natuuractiviteiten, tips
voor restaurants en fantastische picknickplaatsen. Je vindt er
ook mooie logies en culinaire specialiteiten!

Een kleine surplus?

© WBT - Hike Up/Railtrip.Travel

Je kan de routes ook met elkaar verbinden (met de trein natuurlijk)! Zo geniet je optimaal van deze nieuwe ‘slow tourism’
ervaring... Goede reis!

Ontdek al onze autovrije routes op
visitwallonia.be/autovrij

Beleef Wallonië en de Ardennen!
Slow Tourisme

© WBT - JP Remy

© OT Tournai - Jan D’Hondt

Doornik

Doornik
(Tournai)

Doornik (Tournai) is een van de oudste steden van België. De
goed bewaarde architectuur vertelt het verhaal van de rijke
geschiedenis van de stad gedurende meerdere millennia.
© WBT - JP Remy-Tournai - The Belfry - UNESCO world heritage

Je kunt er het oudste belfort van België bewonderen, maar
evenzeer de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Allebei deze middeleeuwse gebouwen zijn Unesco-werelderfgoed.
Ook heel bijzonder - zij het in een totaal andere stijl - is het
Museum voor Schone Kunsten, ontworpen door Victor Horta. Je
ontdekt er werken van bekende kunstschilders van de middeleeuwen tot nu.
Doornik is ook een feestelijke stad met een rijke folklore, denk
maar aan carnaval, de reuzen, traditionele feesten en festivals.
Een rijk erfgoed dat te ontdekken is in het Folkloremuseum.
Neem tijdens jouw bezoek zeker ook de tijd om langs de oevers
van de Schelde te flaneren en een drankje te nuttigen op de
levendige en gezellige Grote Markt.

Praktische informatie
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© Jan D’Hondt

© Jan D’Hondt

Visit Tournai
Place Paul-Emile Janson 1 • 7500 Tournai
+32(0)69 22 20 45 • visittournai.be

Openbaar vervoer
Station van Doornik

Waar overnachten
Floreal Le Panoramique

Hotel Alcantara

Dit vakantieoord ligt op de top van de Mont-SaintAubert, op vijf minuten van Doornik. Het ligt in een
groene omgeving en je geniet er van een prachtig
panorama. Fijnproevers kunnen terecht in de gloednieuwe brasserie. Er worden Belgisch-Franse gerechten
geserveerd in een ontspannen sfeer. Het is de ideale
plek voor een familievakantie of een weekendje weg in
de natuur, ook met jonge kinderen.

Dit 3-sterrenhotel ligt in het hart van het oude Doornik,
op een steenworp van de Grote Markt. Je logeert in
een 17e-eeuws gebouw. De kamers zijn kleurrijk en
chique ingericht.

Place du Mont-Saint-Aubert 2 • 7542 Mont-Saint-Aubert
florealgroup.be

Jeugdherberg
De jeugdherberg van Doornik is gelegen in de voormalige muziekacademie, in het centrum van de stad.
Het gebouw is volledig gerestaureerd. Toch heeft het
de sporen uit het verleden, zoals 200 jaar oude wandtapijten, perfect weten te bewaren. Er is ook een bar en
een restaurant.
Rue Saint-Martin 64 • 7500 Tournai
lesaubergesdejeunesse.be/tournai

Rue des Bouchers Saint-Jacques 2 • 7500 Tournai
hotelalcantara.be

Le Jardin du Marais
In een betoverende natuurlijke omgeving op 5 minuten
van Doornik, zijn deze drie gastenkamers gezellig en
gastvrij. Ze hebben een mooie gemeenschappelijke tuin
en woonkamer en een individuele badkamer.
Drève du Marais 8 • 7503 Froyennes (Tournai)
gitesdewallonie.be

Au Natur’Ailes des Collines

Dit nieuwe gebouw, gelegen aan de voet van de GrandPlace, biedt vier atypische en comfortabel ingerichte
appartementen. Ze hebben allemaal een terras of een
balkon.

Deze toeristische accommodatie met 3 korenaren,
op 10 km van Doornik, is een ecogîte gebouwd met
natuurlijke materialen. De gîte is ook toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. Er starten
verschillende wandelingen en fietstochten. Je hebt er
een uitzonderlijk uitzicht op de Thimougies-molen en
de omliggende moerassen.

Rue de l’Yser 25 • 7500 Tournai
lefortrouge.be

Rue Saucelle 1B • 7533 Thimougies (Tournai)
aunaturailesdescollines.be/home

Floreal Le Panoramique

© Floréal

Appartementen Le Fort Rouge
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Activiteiten en bezienswaardigheden

4

Museum voor Schone Kunsten

2

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Het gebouw waarin het Museum voor Schone Kunsten is
gehuisvest, werd door art-nouveau-architect Victor Horta
ontworpen om de grote kunstcollecties van mecenas Henri
Van Cutsem onder te brengen. Het gebouw op zich verdient
al een bezoek, vooral voor de combinatie van de stralende
kamers met de centrale veelhoekige hal. Kunstliefhebbers
kunnen hun hart ophalen. De collecties geven een mooi overzicht van de schilderkunst van de 15e eeuw tot heden. Het
gaat met name om kunstschatten van Rogier van der Weyden,
Manet, Monet, Seurat, Ensor en Van Gogh.

De kathedraal van Doornik is met haar vijf klokkentorens
een middeleeuws architecturaal juweeltje, door Unesco erkend als werelderfgoed. Het gebouw maakt indruk door zijn
immense afmetingen: 134 m lang en 67 m breed op het niveau van het dwarsschip. De hoogste torens zijn 83 m. Het
schip en het dwarsschip zijn in de 12e eeuw in romaanse
stijl gebouwd, terwijl het koor - voltooid in 1254 - gotisch is. De
kathedraal wordt al jaren grodig gerestaureerd, maar
blijft open. Bezoek zeker ook de Schatkamer (tegen betaling).
Er zijn prachtig goudsmidpareltjes te ontdekken.

Rue de l’Enclos Saint-Martin 3 • 7500 Tournai
mba.tournai.be

Place de l’Evêché 1 • 7500 Tournai
cathedrale-tournai.be

3

Belfort

Het belfort, Unesco-werelderfgoed, is het oudste van België!
Doornik werd al vroeg een onafhankelijke macht, wat zeldzaam was in de regio. Dit verklaart de vroege bouw van dit
symbool van stedelijke vrijheid, waarschijnlijk op het einde
van de 12e eeuw. Het gebouw werd gebruikt als wachttoren,
gevangenis, klokkentoren, stadhuis... 257 treden leiden je naar
de top van de toren. Een inspanning die beloond wordt met
het mooiste panoramische uitzicht over Doornik en de omgeving. Didactische panelen vertellen de geschiedenis van het
gebouw. De toegang is beperkt tijdens de renovatiewerken.
Vieux Marché aux Poteries • 7500 Tournai
visittournai.be
10
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Folkloremuseum

In dit museum worden alle aspecten van het leven in
Doornik van 1800 tot heden geïllustreerd: oude ambachten,
vrijetijdsbesteding, religie, folklore, mode... Bewonder de
grote collectie voorwerpen en reconstructies. Neem een duik
in het verleden van de stad en ontdek de apotheek, de school,
een mobiel frietkraam, een cabaret... Mis zeker ook de grote
reliëfkaart van de stad uit 1701 niet!
Réduit des Sions 36 • 7500 Tournai
mufim.tournai.be
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© WBT - Anibal Trejo
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© Jan D’Hondt

© Coralie Cardon/visitwapi.be
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5

Museum voor natuurhistorie en Vivarium

In dit museum, opgericht in 1828, volg je een moderne en
didactische rondleiding. Snuif de sfeer op van de 19e-eeuwse
rariteitenkabinetten. Je vindt er heel wat opgezette dieren soms zeldzaam, soms speciaal - maar evenzeer levende
dieren in het vivarium. Zonder twijfel is de vlinderserre het
meest indrukwekkend. De diertjes vliegen dartel rond de
bezoekers. De missie van het museum is ook sensibilisering
en natuurbehoud.
Cour d’Honneur de l’Hôtel de ville
Rue Saint-Martin 52 • 7500 Tournai
mhn.tournai.be

7

6 Interpretatiecircuit door het historische hart
van Doornik

Dit parcours nodigt je uit om de stad te voet te verkennen!
Het 2 km lange circuit start aan de toeristische dienst. Hier
kun je een 20 minuten durende film bekijken die 2000 jaar
geschiedenis vertelt. De wandeling is bewegwijzerd. Onderweg geven informatieve panelen tekst en uitleg. De
route passeert aan het belfort, de Grote Markt, de SintGeorgestoren, het Rode Fort, de kathedraal, de Schelde en
het Sint-Pietersplein.
Visit Tournai • Place Paul-Emile Janson 1 • 7500 Tournai
visittournai.be

Fietstocht in de omgeving van Doornik

Er wordt wel eens verteld dat Doornik een stad op het platteland is. Deze fietstocht is het ultieme bewijs! Door de fietsknooppunten te volgen, ontdek je de mooie omgeving. Je
fietst door gevarieerde en bijzondere landschappen: het
historische hart van de stad, de RAVeL en de Scheldevallei,
oud industrieel erfgoed, kastelen, karaktervolle boerderijen,
coulisselandschappen... Loop zeker eens binnen bij de
Dienst voor Toerisme voor gratis kaartjes. Je kunt er ook een
klassieke of een elektrische fiets huren.

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/doornik

Visit Tournai • Place Paul-Emile Janson 1 • 7500 Tournai
visittournai.be
11
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© WBT-Bruno D’Alimonte

Bergen

Bergen
(Mons)

Als Culturele Hoofdstad van Europa in 2015, heeft Bergen
(Mons) heel wat musea met ‘oude’ en hedendaagse kunstwerken. Daarnaast heeft de stad ook een groot hart voor
wetenschap en geschiedenis.
De stad wordt gekarakteriseerd door zijn houvast aan het
verleden maar evengoed door zijn blik op de toekomst. Het
architecturale patrimonium en de oude straatjes geven de stad
een charmante en historische uitstraling.
© WBT-Bruno D’Alimonte

De volgende erfgoedpareltjes zijn te bezoeken: het Belfort
(Unesco-werelderfgoed), de collegiale Sint-Waltrudiskerk, de
Grote Markt, de tuinen van Mayeur, het kasteel van Havré…

12
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De lokale folklore is alomtegenwoordig. Het is duidelijk dat de
inwoners eraan verknocht zijn. Maar deze stad bruist evenzeer
van het leven. Elke gelegenheid is goed om te feesten.

visitMons
Grand’Place 27 • 7000 Mons
+32(0)65 33 55 80 • visitmons.be

Openbaar vervoer
Station van Bergen

Waar overnachten
Au petit Dragon

Hotel Van der Valk Mons Congres

Deze B&B, met het label van een kwalitatief hoogstaand
en professioneel onthaal én een ecoverantwoorde
aanpak, is de ideale plek voor een verblijf met een
gezin van 4 personen. De gastenkamers liggen een
beetje buiten het centrum. Er is een aparte ingang en
een aparte woonruimte. Je voelt je er meteen thuis.

Dit gloednieuwe, gezellige 4-sterrenhotel heeft ruime
en elegante kamers. Je hebt er een prachtig uitzicht
op de stad. Het hotel ligt op slechts enkele minuten van
het centrum. De arrangementen, diensten en faciliteiten
spreken een breed publiek aan.

Rue de la Genièvrerie 49 • 7022 Hyon (Mons)
aupetitdragon.be

Avenue Melina Mercouri 7 • 7000 Mons
hotelmons.eu

Barrière Alezane
Mons Dragon House
Deze comfortabele stadsgîte met 3 korenaren ligt in het
hart van Bergen, op een steenworp van de Grote Markt
en de voetgangerszone. De gîte is autonoom ingericht.
Je geniet dus optimaal van je vrijheid.
Rue de la Grande Triperie 7 • 7000 Mons
monsdragonhouse.be

Deze B&B met 4 korenaren ligt in een gerenoveerde
boerderij, op 7 km van Bergen. Het gastenverblijf
combineert een hedendaagse inrichting met respect
voor de ziel van de plek. Gemakkelijk bereikbaar met
de auto en het openbaar vervoer. Het is de ideale
locatie om Bergen, Binche en de kleine dorpen in de
buurt te bezoeken.
Rue de Vellerelle-le-Sec 1 • 7031 Villers-Saint-Ghislain
barriere-alezane.be

Jeugdherberg
De jeugdherberg, die ultramodern is ingericht, ligt op
de hoek van een geplaveid straatje, in de schaduw van
het Belfort. De Grote Markt ligt op amper drie minuten
en het station op 1 km. De ideale plek om de stad en
de omgeving te verkennen.
Rampe du Château • 7000 Mons
lesaubergesdejeunesse.be/mons

B&B Compagnons 11
Deze prachtige B&B met 4 korenaren ligt in het historische centrum van Bergen. Charme en comfort staan
er voorop. Het gastenverblijf is gelegen in een rustige
omgeving tussen het station en de Grote Markt.
De belangrijkste bezienswaardigheden liggen op
wandelafstand (5 of 10 minuten).
Rue des Compagnons 11 • 7000 Mons
compagnons11.be

© WBT - J.P. Remy

Jeugdherberg
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Activiteiten en bezienswaardigheden
1

BAM (Museum voor Schone Kunsten)

2

Het BAM is ondergebracht in een eigentijds en strak gebouw.
In deze ruimte ontdek je artistieke creaties in al hun vormen.
Elk jaar worden er twee tentoonstellingen met internationale
allure georganiseerd, ideaal om kennis te maken met een
kunstenaar, een artistieke stroming of een thema rond
bepaalde collecties. De klemtoon ligt op de 20e eeuw.
Tegelijkertijd zijn er artistieke evenementen die aansluiten
bij de tentoonstelling die op dat moment loopt.

Huis Losseau

Het Huis Losseau is een art-nouveaupareltje in het
centrum van Bergen. Dit oude herenhuis werd in het begin
van de 20e eeuw door de eigenaar opgeknapt
volgens de smaak van die tijd. Je kan nog steeds het
decor en het meubilair van die periode bewonderen:
marmeren
mozaïeken,
kleurrijke
glas-in-loodramen, lambrisering en meubilair in waardevol hout...
In het Interpretatiecentrum maak je kennis met de
erfenis die Losseau heeft nagelaten. De originele scenografie neemt je mee naar zijn bibliotheek en
rariteitenkabinet. Je ontdekt de bezigheden en de passies van
de advocaat, de art nouveau waar hij zo van hield,
zijn prachtige verzameling medailles en het moment
waarop hij de originele uitgave van Rimbaud’s ‘Une Saison
en enfer’ (‘Een seizoen in de hel’) vond.

Rue Neuve 8 • 7000 Mons
bam.mons.be

Rue de Nimy 37-39 • 7000 Mons
maisonlosseau.be
3

Museum van de Doudou

In het museum van de Doudou, dat in de Mayeurtuin ligt,
ontdek je de Ducasse, een pareltje van Unesco-werelderfgoed en een belangrijk stuk folklore van de stad Bergen. Treed
binnen in dit universum en neem deel aan het legendarische
gevecht van Sint-Joris en de draak.
Jardin du Mayeur
Grand’Place • 7000 Mons
museedudoudou.mons.be

2

© Serge Brison

© Visitmons - Gregory Mathelot
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4

Belfort

5

Dit 87 meter hoge gebouw, Unesco-werelderfgoed, is het
enige belfort in barokstijl in België. ‘El catiau’, zoals het
door de inwoners wordt genoemd, werd gebouwd tussen
1661 en 1669. Zijn typische dak bestaat uit een centrale
bol met een lichtkoepel en vier kleine hoekbollen. Vroeger
werd het gebruikt als wachttoren en als officieel uurwerk
van de stad. Het interpretatiecentrum vertelt de
geschiedenis van het Belfort en de nauwe banden met de
stad. Boven geniet je van een weergaloos uitzicht.

Place du Chapitre • 7000 Mons
waudru.be

Parc du Château • 7000 Mons
beffroi.mons.be

6

Collegiale Sint-Waltrudiskerk

De impressionante collegiale kerk is tussen 1450 en 1621
opgetrokken in gotische stijl. Je zal overdonderd worden door
de prachtige albasten beelden van Jacques Du Brœucq,
de glas-in-loodramen uit de 16e eeuw en de schat, een van
de mooiste religieuze goudsmidcollecties van België. Deze
collegiale kerk verbergt ook andere pareltjes die stevig
verankerd zijn in de folklore van de stad.

Mons Memorial Museum

7

Dit museum vertelt de geschiedenis van de stad gedurende
de oorlogsjaren. Het is gevestigd op de site waar vroeger
de machine stond die de stad van water voorzag. Je neemt
er een duik in de geschiedenis, van de middeleeuwen tot
de Shape (NAVO), via het ancien régime en de Eerste en
Tweede Wereldoorlog. De voorwerpen die tentoongesteld
worden, geven – in de vorm van getuigenissen - een
gevoelige inkijk in het dagelijkse leven van de soldaten
en de burgers. Ze doen bezoekers van alle leeftijden
stilstaan bij de complexe realiteit van het fenomeen oorlog.

Parcours ‘Kunst bewoont de stad’

Ga op ontdekkingstocht langs de vele streetartwerken in
Bergen en omgeving. Volg het parcours van ongeveer 7 km,
te voet of met de fiets. De werken zijn gerealiseerd in het
kader van ‘Kunst bewoont de stad’.
Grand’Place 27 • 7000 Mons
visitmons.be

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/bergen

Boulevard Dolez 51 • 7000 Mons
monsmemorialmuseum.mons.be

4

© Ville de Mons - Mara de Sario
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La Louvière

Als vijfde grootste stad van Wallonië én hoofdstad van de
Centrumregio, is La Louvière trots op zijn rijke erfgoed dat
voortvloeit uit het industriële verleden.

La Louvière

Denk maar aan het Historische Centrumkanaal, de honderd
jaar oude scheepsliften en de mijnsite Bois-du-Luc. Deze twee
sites zijn Unesco-werelderfgoed.
De stad is ook de thuisbasis van gerenommeerde musea zoals
het Keramiekcentrum Keramis, het Centrum van de Gravure
over de geschiedenis van de grafische kunst, de Mill en het
Centrum Daily Bul & C°.

© UTOPIX – VHELLO

© Keramis

© UTOPIX – VHELLO

De Stad van de Wolven is daarnaast ook een ideale
bestemming voor rivier- en cultuurtoerisme. Wist je dat La
Louvière bekend staat om zijn folklore en carnavalstraditie
en de stadsopera ‘Décrocher la Lune’.

© www.geofff.be
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Centrissime - Tourisme au Pays du Centre
Place Jules Mansart 21/22 • 7100 La Louvière
+32(0)64 26 15 00
centrissime.be

Openbaar vervoer
Station van La Louvière

Waar overnachten
Hotel Orange

Camping Domein Claire-Fontaine

Dit hotel, gelegen vlak bij diverse invalswegen, is de ideale
plek voor een uitstapje naar het hart van het carnaval,
een folkloristisch pareltje in de Centrumregio. De decoratie is sober en modern met hoofdzakelijk oranje tinten.

Deze camping ligt in een prachtig groen kader, op 11 km
van La Louvière, aan de oever van het meer van Godarville. In het recreatiecentrum zijn er heel wat activiteiten
mogelijk. Het is de ideale plek om te ontspannen en er
eens helemaal uit te zijn. Ook honden zijn welkom.

Chaussée du Pont du sart 238 • 7110 La Louvière
orangehotel.be

Avenue Clémenceau 11
7160 Godarville (Chapelle-lez-Herlaimont)
visithainaut.be/domaine-de-claire-fontaine

Le moulin du Ya
Deze buitengewone gîte met 3 korenaren is gevestigd
in een oude windmolen uit de 19e eeuw. De gîte is
origineel ingericht in de stijl van een loft. Deze ongewone
accommodatie bestaat uit drie niveaus en ligt op het
platteland, op 6 km van La Louvière.
Rue de Bignault 30 • 7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière)
lemoulinduya.be

Le Castillon

Boerderij van de Abdij van Saint-Feuillien
Deze boerderij met 4 korenaren ligt in Le Rœulx, op 11 km
van La Louvière. In deze charmante vierkantshoeve zijn
er 3 gastenkamers met uitzicht op het Henegouwse
platteland. De binnenplaats, de ontspannende tuin en
de authenticiteit van de hoeve zorgen voor een puur
natuurgevoel.
Chemin de l’Abbaye St-Feuillien 10 • 7070 Le Rœulx
abbeyfarm.be

De eigenaars zorgen voor een warm onthaal in hun
huis, waar ze gastenkamers met 4 korenaren hebben
ingericht. Ze zijn gepassioneerd door Italië. Logisch dat
de namen verwijzen naar Italiaanse steden.
Rue du Castillon 9 • 7100 Trivières (La Louvière)
le-castillon.be

© Frédérique Célant

Moulin du Ya
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Activiteiten en bezienswaardigheden

4
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1

Centrum van de Gravure en het gedrukte beeld

Het ‘Centre de la Gravure et de l’Image imprimée’ is een
museum dat gewijd is aan de hedendaagse graveerkunst.
Er worden tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd, soms
met werken uit de eigen collectie, soms met werken van
buitenaf. Het documentatiecentrum omvat maar liefst 10.000
naslagwerken en catalogi over tentoonstellingen. Er worden
ook workshops en stages georganiseerd.
Rue des Amours 10 • 7100 La Louvière
centredelagravure.be

2

Keramis

Keramis, gevestigd op de site van de voormalige faiencefabriek Boch, is zowel een museum als een kunsten- en
creatieruimte. Het centrale thema is keramiek. Het is een
pareltje van de Belgische industrie. Dit prachtige staaltje
van hedendaagse architectuur vind je in een oud geklasseerd
gebouw met drie gigantische flessenvormige ovens. Uitzonderlijke kunstwerken staan er naast alledaagse voorwerpen.
Het is meteen duidelijk dat de faiencefabriek op economisch
en sociaal vlak zeer belangrijk was voor La Louvière, een
jonge stad.
Place des Fours-Bouteilles 1 • 7100 La Louvière
keramis.be

3

Koninklijk museum en park van Mariemont

Het Koninklijke museum ligt in het hart van een prachtig
park. De rijke collectie van de stichter, Raoul Waroqué, wordt
er tentoongesteld. Je ontdekt er schatten van de grootste
beschavingen ter wereld: van het oude Rome tot het oude
China, via Egypte en het Nabije Oosten. Er zijn ook lokale
pareltjes te bewonderen, van Henegouwen en België, van de
prehistorie tot de 20e eeuw.
Chaussée de Mariemont 100 • 7140 Morlanwelz
musee-mariemont.be
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2

4

Mijnsite Bois-du-Luc

Deze voormalige mijnsite, Unesco-werelderfgoed, was ooit
een heuse stad. Tussen 1838 en 1853 werden er 162 arbeiderswoningen gebouwd. Alle faciliteiten van een gewone stad
waren aanwezig: een kruidenierswinkel, scholen, een ziekenhuis, een feestzaal... Sinds de sluiting van de site in 1973
vertelt een museum het verhaal van de voormalige kolenmijn,
de weg die de arbeiders uit alle windstreken aflegden om er
te komen werken en hun dagelijkse gewoonten.
Rue Saint-Patrice 2B • 7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière)
ecomuseeboisduluc.be

6
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© Brasserie Saint-Feuillien
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5

Historisch Centrumkanaal en scheepsliften

Deze site is verrassend op technologisch en geschiedkundig vlak. Dankzij de vier liften, gebouwd tussen 1888
en 1917, wordt het totaal hoogteverschil van 66 meter op het
Centrumkanaal overbrugd. Er kunnen schepen van 300
ton door en de liften werken op basis van waterkracht. Het
complex is erkend als Unesco-werelderfgoed. Er valt heel
wat te beleven: een tentoonstelling, een bezoek aan de machinekamer, een boottocht, verhuur van elektrische bootjes,
wandelen of fietsen langs de oevers... Ontdek de site op je
eigen ritme...
Rue Raymond Cordier 50 • 7070 Thieu (Le Rœulx)
canalducentre.be

7

6 Internationaal Museum van het Carnaval en het
Masker in Binche

Dit museum dompelt je onder in de geschiedenis en het
verloop van het carnaval van Binche, alsof je er zelf bij was!
Gefilmde getuigenissen, archiefdocumenten en onuitgegeven films, collectiestukken uit oude en recente verzamelingen, geuren en onderdelen van kostuums die je mag aanraken… alle zintuigen worden hier geprikkeld. Ook niet te
missen is de afdeling met maskers van over de hele wereld.
Rue Saint-Moustier 10 • 7130 Binche
museedumasque.be

Brouwerij Saint-Feuillien

Sinds 1873 brouwt de familie Friart verschillende soorten bier
zoals Saint-Feuillien en Grisette. Tijdens het bezoek maak
je niet alleen kennis met de oude installaties, maar ontdek
je ook de nieuwe brouwzaal die in 2013 werd ingehuldigd.
Het bezoek eindigt met een proeverij.

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/la-louviere

Rue d’Houdeng 20 • 7070 Le Rœulx
st-feuillien.com
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Thuin

Thuin

Thuin is een kleine middeleeuwse stad. Bezoekers worden gecharmeerd door het belfort (Unesco-werelderfgoed), de smalle
straatjes en de verbazingwekkende hangende tuinen.
Een bezoek aan deze tuinen is een must. De aanleg ervan is
onlosmakelijk verbonden met de aanleg van de omwallingen
van de stad. Liefhebbers van ongewone landschappen en
wandelaars komen er helemaal tot rust. Tegenwoordig zie je
in de tuinen ook wijnranken.
Er is langs de 200 terrastuinen een kunstroute aangelegd. Het
parcours loopt verder door het historische centrum. Op deze
manier ontdek je én het verleden én de stedenbouwkundige
evolutie.
© WBT - David Samyn

Thuin ligt aan de samenvloeiing van de Samber en de Biesmelle.
Het is dan ook de hoofdstad van de binnenvaart. Wandel zeker
eens binnen in het Ecomuseum van de binnenschippers. Je
leert er alles over dit beroep. Ook de omgeving van Thuin is een
omweg waard, zowel qua erfgoed als qua wandelingen.

Praktische informatie
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Toeristische Dienst van Thuin
Place Albert 1er 2 • 6530 Thuin
+32(0)71 59 54 54 • tourismethuin.be

Openbaar vervoer
Station van Thuin

Waar overnachten
L’Auberge de l’Abbaye d’Aulne

Het landhuis van het kasteel van Ragnies

In dit superieure 2-sterrenhotel zijn er karaktervolle
kamers met uitzicht op de ruïnes van de abdij van
Aulne. Je logeert aan de oevers van de Samber in een
historisch stenen gebouw.

Het kasteel van Ragnies ligt in het hart van het dorp
Ragnies. In het landhuis van het kasteel zijn er 4 gastenkamers en een landelijke gîte met 4 korenaren. Het is
de ideale plek om jouw batterijen op te laden en te
genieten van de rust. Gastentafel mogelijk na reservatie.

Rue Emile Vandervelde 286 • 6534 Gozée (Thuin)
aubergedelabbaye.be

Rue du Tambourin 6, entrée par 6A • 6532 Ragnies (Thuin)
chateauderagnies-bnb.be

Le Relais de la Haute Sambre
Dit 3-sterrenhotel ligt in een groen domein aan een
prachtige vijver. In deze oase van rust geniet je van
ontspannende vrije tijd of van een zakentrip in het
hart van de natuur. De kamers zijn ruim.
Rue Fontaine Pépin 12 • 6540 Lobbes
rhs.be

Escale de Flore
Deze stadsgîte met 3 korenaren ademt geschiedenis.
Toeristen voelen er zich helemaal thuis. Je geniet er
van het mooie uitzicht op de stadsmuren en het
charmante onthaal van de eigenaars.

Gîte Haut-Marteauu
In deze landelijke gîte is de tijd blijven stilstaan. Dit kleine
paradijs met 3 korenaren ligt in een Natura 2000-zone.
Dit prachtige 17e-eeuwse huis is de ideale plek voor een
ontspannen verblijf met familie of vrienden. De gîte ligt
aan de voet van het Bois du Grand Bon Dieu, op een
steenworp van de RAVeL.
Rue du Haut Marteau • 6530 Thuin
giteduhautmarteau.be

Chemin du Halage 43 • 6530 Thuin
gitesdewallonie.be

© MTPDL - REED - V. Dumont

Auberge de l’Abbaye d’Aulne
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Activiteiten en bezienswaardigheden
Hangende tuinen en kunstparcours

2

De hangende tuinen van Thuin bevinden zich langs de
zuidflank van de vallei van de Biesmelle. Maak er een originele wandeling langs de heuvels van de stad. De tuinen
zijn erkend als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. Langs de
kronkelende kasseisteegjes ontdek je ongeveer 200 terrastuinen. Deze ongewone omgeving is bezaaid met kunstwerken.
Place du Chapitre • 6530 Thuin
tourismethuin.be

Place du Chapitre 3 • 6530 Thuin
beffroidethuin.be

Ecomuseum Thudo en schipperskwartier

4

Thuin, dé stad van de binnenschippers, onthult een stuk
geschiedenis. Bezoek het Thudo Ecomuseum, ondergebracht op een boot. Je maakt er kennis met de wereld
van de binnenvaart, de verschillende etappes in het bouwen
van een schip, de communicatiesystemen, het leven aan
boord… Maak daarna in de benedenstad een wandeling
door de schipperswijk, nog steeds grotendeels bewoond
door gepensioneerde schippers.

Abdij van Aulne

De ruïnes van de cisterciënzerabdij van Aulne liggen in
Gozée, op wandelafstand van Thuin. Neem een duik in de
geschiedenis en het leven van de cisterciënzermonniken.
Didactische panelen maken je wegwijs tijdens de wandeling
in open lucht. Geniet van de landschapstuin en de wandelpaden. Degusteer na het bezoek in de taverne zeker een
abdijbiertje van Aulne.
Rue Émile Vandervelde 291 • 6534 Gozée (Thuin)
abbayedaulne.be

Quai de Sambre • 6530 Thuin
tourismethuin.be

2
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3

Belfort

Dit schitterende monument, erkend als Unesco-werelderfgoed, is gebouwd in de eerste helft van 17e eeuw op de
ruïnes van een oud belfort. Het bijzondere aan dit belfort is
dat het zowel een religieuze als een burgerlijke functie
vervulde. Na de beklimming van de 194 trappen geniet je
boven van een betoverend panorama over Thuin en de
valleien van de Samber en de Biesmelle. Didactische panelen
vertellen de geschiedenis.

4
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5

Kasteel van Fosteau

6

Dit kasteel dateert van het einde van de 14 eeuw. De
ridderzaal is een van de mooiste gotische zalen van België.
Bewonder ook het antieke meubilair, het apotheekmuseum en de tentoonstelling over graaf Reille, die als
generaal diende onder Napoleon. Geniet ook van de
prachtige Franse tuin.

Fietsen door Thudinie

De RAVeL 3 loopt dwars door de regio Thudinie. Tijdens een
fietstocht ontdek je de schatten van de Samber. Bezoek de
collegiale kerk van Lobbes, de schippersstad Thuin, het tramen drukkerijmuseum, enkele manuele sluizen, en natuurlijk ook
de Abdij van Aulne met haar brouwerij.

e

tourismethuin.be

Rue du Marquis 1 • 6530 Leers-et-Fosteau (Thuin)
chateaudufosteau.com

7

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/thuin

Ontdekkingscentrum Historische trams

Dit museum is gewijd aan de tram in al zijn aspecten:
stoom, elektrisch en diesel. Je ontdekt er een twintigtal oude
trams. Het is ook mogelijk om een tramritje te maken op
de lijn van Thuin naar Lobbes. Heel het jaar door worden er
verschillende animaties georganiseerd.
Rue du Fosteau 2A • 6530 Thuin
asvi.be
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Chimay

Chimay is vooral bekend dankzij de gelijknamige trappistenbieren en -kazen, gemaakt in de abdij van Notre-Dame de
Scourmont, op een steenworp van de stad. In de Espace
Chimay ontdekken bezoekers de geheimen van de fabricatie
van deze twee uitzonderlijke producten!

Chimay

Chimay is bovenal een vriendelijke en charmante stad, die
wemelt van de historische monumenten, zoals de Oude
Toren (Vieille Tour) en de collegiale kerk met haar prachtige
bolvormige klokkentoren.
Trek er met het gezin op uit en verken de stadswallen en de
steile straatjes die naar het Kasteel van Chimay leiden.
In Chimay is ook de natuur alomtegenwoordig. De wandel- en
fietsmogelijkheden zijn legio. Er zijn heel wat bewegwijzerde
routes voor wandelaars en fietsers. Het knooppuntennetwerk
neemt je op sleeptouw om de bucolische omgeving van de
stad te ontdekken.
© SI Chimay

Ga zeker ook eens langs in het belevingsmuseum ‘Aquascope’
aan het meer van Virelles. Er is ook een revalidatiecentrum
voor dieren, waar ze in het wild kunnen leven.

Praktische informatie

© Espace Chimay

Toeristische Dienst van Chimay
Rue de Noailles 6 • 6460 Chimay
+32(0)60 21 18 46 • visitchimay.be
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Openbaar vervoer
Station van Charleroi Zuid (50 km)
Bus 109a (Chimay - Charleroi)

Waar overnachten
Le Petit Chapitre

Gîte de la Principauté

Wil je logeren in een unieke B&B met 3 korenaren waar
charme en rust de sleutelwoorden zijn? Dit mooie, karaktervolle huis met alle comfort ligt in het hart van het oude
middeleeuwse Chimay. De kamers zijn met smaak en
passie ingericht, stuk voor stuk in een oude en gepersonaliseerde stijl die je helemaal in een retrosfeer brengt.

Laat je verleiden door de authentieke charme van dit
huis uit 1892. De gevel van deze stadsgîte bestaat uit
bakstenen. Er zijn ook lokale blauwe stenen en oude
keramische straatstenen gebruikt. De gîte ligt in het
hart van het kleine middeleeuwse stadje, op 30 m van
de Grote Markt. Het is de ideale plek om alle aspecten
van deze charmante stad op te snuiven.

Place du Chapitre 5 • 6460 Chimay
lepetitchapitre.be

Gemeentelijke camping
Deze 3-sterrencamping is ideaal gelegen midden in de
natuur en dicht bij het historische centrum van Chimay.
Ook honden zijn welkom.
Allée du Prince 1 • 6460 Chimay
visitchimay.be

Rue du Château 11 • 6460 Chimay
gitedelaprincipaute.be

Aux Peupliers
Deze gîte met 3 korenaren ligt in het kleine dorp Vaulx,
op enkele minuten van Chimay. Het is de perfecte plek
om helemaal tot rust te komen. In deze groene omgeving
is de natuur alomtegenwoordig. Je kunt er in alle rust
wandelen op het platteland en in de bossen. Deze regio
is wereldberoemd voor haar ultieme natuurbeleving.
Rue Neuf-Maisons 8 • 6462 Vaulx (Chimay)
auxpeupliers.be

Auberge de Poteaupré

Rue de Poteaupré 5 • 6464 Bourlers (Chimay)
chimay.com/auberge-de-poteaupre

Le Jardin du Feuillet
De eigenaars zijn gepassioneerd door tuinieren. Zij
verwelkomen jou in een groene, aangename omgeving
met veel bloemen. Deze B&B met 4 korenaren is ideaal
gelegen op 1 km van het Prinsenkasteel van Chimay,
het centrum van de stad. Ook de RAVeL is vlakbij.
Rue Les Feuillets 18 • 6460 Chimay
lejardindufeuillet.be

Le Petit Chapitre

© Brigitte Macq

Deze herberg, op een steenworp van de Abdij van NotreDame de Scourmont, ontvangt al meer dan 100 jaar
bezoekers in een warm en landelijk kader. De sfeer doet
denken aan die van een Engelse pub. Bier en kaas spelen
er een hoofdrol. Er zijn 8 comfortabele kamers, waarvan
één geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit,
allemaal ingericht in het thema van ‘Chimay’. Het belevingscentrum, ‘Espace Chimay’, ligt naast de herberg.
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Activiteiten en bezienswaardigheden

2
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3

1

1

Oude wijken

In Chimay flirt het verleden met het heden! In de steegjes, op de
oude trappen die naar de wasserij leiden, in de abdij en in de
collegiale kerk neem je een duik in de geschiedenis van een stad
met middeleeuwse allures.
visitchimay.be

2

Kasteel van Chimay

De geschiedenis van dit kasteel is nauw verbonden met
die van de stad. Sinds 1486 is het constant bewoond door
de voorouders van de Prinsen van Chimay. Ontdek de
architectonische elementen, ornamenten, kunstwerken en
meubels van het kasteel. Je kiest zelf jouw virtuele gids: ofwel
iemand van de familie van Chimay, ofwel een geanimeerd
figuurtje voor de kleintjes. Een film van 35 minuten onthult
alle geheimen van de site. De film is gemaakt door Stéphane
Bern.
Rue du Château 14 • 6460 Chimay
chateaudechimay.be

3

Espace Chimay

De Espace Chimay is gewijd aan de trappistenkazen
en -bieren van Chimay. Je maakt een reis door de
geschiedenis en je ontdekt de schatten en de geheimen
van deze lokale producten. Breng zeker ook een bezoekje
aan de winkel. De Trappistenabdij van Scourmont ligt op
een steenworp van de Espace Chimay.
Rue de Poteaupré 5 • 6464 Bourlers (Chimay)
chimay.com/espace-chimay

26

4

Aquascope in Virelles

Aquascope is een natuurcentrum aan de oevers van
het meer van Virelles. In dit natuurreservaat worden
toerisme, natuurbescherming en milieu- en natuureducatie
gecombineerd. Ga op verkenning in dit unieke universum. Er
zijn zowel binnen- als buitenactiviteiten.
Rue du Lac 42 • 6461 Virelles (Chimay)
aquascope.be

4
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Woud van het land van Chimay

Het woud van het land van Chimay is bezaaid met vijvers
en beekjes. De biodiversiteit is er zeer gevarieerd. Er zijn
talrijke wandelingen, denk maar aan de GR-route dwars
door het woud. Je kunt overnachten in het bos op een van
de bivak- of schuilplaatsen. Er worden ook survivalstages
georganiseerd.
foretdupaysdechimay.be

7

6

Le Secret de Chimay

Tijdens dit spel ga je op ontdekkingstocht door Chimay. Je
krijgt een buidel mee die met een hangslot vergrendeld is,
een oriëntatieboek, accessoires... Gewapend met deze hulpmiddelen wandel je van het ene naar het andere punt.
Onderweg los je puzzels op. De zoektocht duurt anderhalf uur.
Grand’Place 6 • 6460 Chimay
visitchimay.be/le-secret-de-chimay

Chimay Escape Room

Dompel je onder in de wereld van de trappistenbieren van
Chimay en beleef een uniek avontuur in de oude kerkers van
de stad. Los in teams raadsels op, vind geheime doorgangen
en ontdek uiteindelijk de fabelachtige Schat van de Abdij.
Hôtel de Ville
Grand’Place • 6460 Chimay
chimayescaperoom.be

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/chimay
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Charleroi

Charleroi

Charleroi werd vroeger dikwijls bekritiseerd. Toch heeft de
stad hard gewerkt aan een geslaagde reconversie. Het rijke
industriële verleden zorgt ervoor dat Charleroi nu een trendy
bestemming geworden. Het is de perfecte mix van diverse
facetten.

© WBT - Morgane Vander Linden

Enerzijds is er de erfenis van de zware industrie. Charleroi is
de bakermat van het Zwarte Land met zijn terrils, schoorstenen
en fabrieken, die de sobere arbeiderswoningen overschaduwen.
Het is een verrassend anarchistisch plaatje.

© WBT-JL Flémal

Aan de andere kant is er het stripverhaal, de streetart en de
alternatieve cultuur! Het Museum van de fotografie en het
Bois du Cazier, Unesco-werelderfgoed, zijn internationaal
gerenommeerd. De indrukwekkende stadsrenovatiewerken en
het rijk cultuur- en verenigingsleven bezorgen de stad een
tweede jeugd.

Praktische informatie
Toeristische Dienst Pays de Charleroi
Place Charles II 20 • 6000 Charleroi
+32(0)71 86 14 14 • cm-tourisme.be

Openbaar vervoer
Station van Charleroi-Sud
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Waar overnachten
Jeugdherberg

Gîtes du Pays de Charleroi

De jeugdherberg ligt in het hart van de benedenstad in
een buurt die nieuw leven is ingeblazen. De ligging is
perfect: aan de oevers van de Samber met het station op
wandelafstand (5 minuten). De naam Arthur Rimbaud is
een verwijzing naar de illustere dichter die hier 148 jaar
geleden verbleef. Na Luik is het de tweede grootste
jeugdherberg in Wallonië.

Deze gîte met 3 korenaren bestaat uit 3 appartementen
in een huis van begin 20e eeuw. De appartementen liggen
in het centrum, op 5 minuten van het station en de metro,
in de buurt van historische bezienswaardigheden en
winkels.

Rue du Bastion d’Egmont 3 • 6000 Charleroi
lesaubergesdejeunesse.be/charleroi

76 tour
Deze grote en lichte gastenkamer heeft 3 korenaren. Vanop
de kamer en de kleine suite heb je zicht op de tuin. Drie
personen kunnen er comfortabel en in alle rust logeren.
Het huis in een charmante art-decostijl is uitstekend
bewaard. De naam verwijst naar de ligging tegenover de
toren van het nieuwe politiekantoor van Charleroi.
Boulevard Pierre Mayence 76 • 6000 Charleroi
76tour.be

Novotel Hotel Charleroi Centrum
Dit zeer verfijnde 4-sterrenhotel is ideaal gelegen in
een volledig gerenoveerde wijk van de stad. Het station
bevindt zich aan de andere oever van de Samber, op
5 minuten van het hotel. Er is ook een fitnesscentrum.

Rue de Montigny 93 • 6000 Charleroi
gitesdupaysdecharleroi.com

Ibis Charleroi Centrum Station
Wie in dit sympathieke superior 2-sterrenbudgethotel logeert, haalt het beste uit een verblijf in Charleroi.
Het station ligt op amper 200 meter. Je moet alleen de
Samber oversteken. Musea en winkelcentra liggen op
wandelafstand.
Quai Paul Verlaine 12 • 6000 Charleroi
all.accor.com

Van der Valk Charleroi Airport
Dit hotel ligt op 8 km van de luchthaven van Charleroi.
Als hotelgast kan je gebruik maken van de betaalde pendelbus. Dit moderne hotel biedt verschillende soorten
accommodatie aan, zoals familiekamers, suites en
duplexen.
Chaussée de Courcelles 115 • 6041 Gosselies (Charleroi)
hotelcharleroiairport.be

Place Verte 17 • 6000 Charleroi
all.accor.com

© Novotel Charleroi Centre

Novotel Hotel Charleroi Centrum
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Activiteiten en bezienswaardigheden
1

Museum van de fotografie

3

Het Museum van de fotografie van Charleroi, gehuisvest in
een voormalig Karmelietenklooster, is het belangrijkste van
Europa. De collectie bestaat uit 80.000 foto’s. Er worden
regelmatig tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd. Reden
te over om terug te komen, telkens met een frisse blik!
Avenue Paul Pastur 11 • 6032 Mont-sur-Marchienne (Charleroi)
museephoto.be

2

Carolo Street Art Tour #1

Vanaf het station Charleroi-Sud voert deze nieuwe route
de nieuwsgierigen en liefhebbers van stedelijke kunst van
de benedenstad naar de bovenstad, van het ene werk
naar het andere: muurschilderingen, beeldhouwwerken en
stadsmeubilair, aangepaste elektrische cabines, een muur
van vrije expressie, enz.
6000 Charleroi
cm-tourisme.be

BPS22

4

Het Museum voor Kunst van de Provincie Henegouwen is
ondergebracht in een industrieel gebouw van glas en metaal.
Het werd in 1911 gebouwd ter gelegenheid van een industriële
expo. In deze tentoonstellingsruimte kunnen verschillende
kunstenaars terecht. Artiesten die bezig zijn met actuele
maatschappelijke vraagstukken hebben een streepje voor. Het
hele jaar door worden er tijdelijke exposities georganiseerd.

Parcours ‘Art nouveau’ en ‘Art déco modernisme’

Deze stadswandelingen van minder dan 5 km leiden je langs
de mooiste art-nouveau-, art-deco- en modernistische
gevels van Charleroi. Bij de toeristische dienst vind je een
handig kaartje om deze architectonische pareltjes te
ontdekken.
Place Charles II 20 • 6000 Charleroi
cm-tourisme.be

Boulevard Solvay 22 • 6000 Charleroi
bps22.be

3
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2

5

Wandeling ‘Tussen ijzer, steenkool en water’

6

Deze wandeling van 5 km neemt je mee langs de restanten
van het industriële verleden en vier terrils. Ze hebben het
landschap rond Charleroi blijvend getekend. Van boven geniet
je van een uniek panorama over de stad en de ijzer- en staalbedrijven. Het uitgestippelde parcours is toegankelijk voor
gezinnen. Alleen de beklimming van de Saint-Théodore-terril
is iets moeilijker.

Charleroi Adventure City Safari

Deze stadssafari is bedacht door een gepassioneerde
inwoner. Op deze manier trekt hij ten strijde tegen de slechte
reputatie van Charleroi. De landschappen en personages
die je onderweg ontdekt, zijn de hoogtepunten van het rijke
postindustrieel verleden.
6000 Charleroi
charleroiadventure.com

Place Charles II 20 • 6000 Charleroi
cm-tourisme.be

7

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/charleroi

Le Bois du Cazier

Deze mijnsite, Unesco-werelderfgoed, is in 1822 opgericht.
Dankzij de uitstekende kwaliteit van de kolen kon de mijn zich
zeer snel ontwikkelen. Op 8 augustus 1956 brak er beneden in de
mijn een brand uit, waarbij 262 mijnwerkers van verschillende
nationaliteiten omkwamen. Elf jaar later werd de site definitief
gesloten. Bois du Cazier is een unieke plek. Vandaag de dag
maak je er kennis met de harde realiteit van de steenkoolontginning. Naast de infrastructuur van de kolenmijnen, kan je ook
het industrie- en het glasmuseum bezoeken en op drie terrils
wandelen. Er is ook een zone die integraal gewijd is aan de ramp
van 8 augustus 1956.
Rue du Cazier 80 • 6001 Marcinelle (Charleroi)
leboisducazier.be

4

© Christophe Vandercam
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Nijvel

Nijvel
(Nivelles)
Nijvel (Nivelles) is een kleine stad met een grote geschiedenis.
Het rijke historische patrimonium is adembenemend mooi.
Het erfgoed uit lang vervlogen tijden maakt deel uit van het
dagelijkse leven van de ‘Aclots’, de inwoners van Nijvel.

© Domaine de Seneffe asbl - Francis Vauban

Nijvel was de eerste stad die door vrouwen werd bestuurd. Er
zijn nog tal van stille getuigen van het historische en religieuze
verleden: de Simonetoren, een overblijfsel van de oude vestingmuur, de Sint-Jacobswijk, die verwijst naar de bedevaart naar
Compostela, het gemeentelijke museum met zijn schatten...
Zonder natuurlijk het icoon van de stad, de duizend jaar oude
collegiale Sint-Gertrudiskerk te vergeten, met “Djan d’Nivèle”,
de indrukwekkende jaquemart die met zijn hamer de uren
van de dag aangeeft.
Ga zeker ook op verkenning in het hart van de charmante
middeleeuwse wijken en flaneer in het Dodainepark tussen de
kunstwerken.
Toch houdt een bezoek hier niet op. Ook in de omgeving van de
stad zijn er talrijke pareltjes te ontdekken, zowel qua erfgoed als
qua natuur!
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Praktische informatie
Toeristische Dienst van Nijvel
Rue de Saintes 48 • 1400 Nivelles
+32(0)67 84 08 64 • tourisme-nivelles.be

Openbaar vervoer
Station van Nijvel

Waar overnachten
Hotel Van der Valk Nijvel-Zuid

Chez Gertrude

Dit schitterende 3-sterrenhotel ligt aan de afrit van de
autosnelweg. Er zijn heel wat luxueuze voorzieningen,
een restaurant met lekkere gerechten, een zwembad en
een kwaliteitsvolle wellnessruimte. Het hotel biedt het
jaar door interessante arrangementen aan.

Deze gîte voor ruiters bevindt zich in Bornival, een
dorp met 400 inwoners en evenveel paarden. De gîte is
ideaal gelegen op het platteland tussen Ittre, Nijvel en
Ronquières. De RAVeL ligt vlakbij. Kortom, een uitstekend
vertrekpunt om de regio te ontdekken.

Chaussée de Mons 22 • 1400 Nivelles
hotelnivellessud.be

Chemin de Ronquières 1 • 1404 Bornival (Nivelles)
chezgertrude.be

Le moulin de Jeannot

Gîte des Buis

Dit vakantiehuis met 3 korenaren in Ittre is gevestigd
in een oude, mooi gerestaureerde watermolen. Je verblijft
in een groene omgeving en het onthaal is uitstekend.
Rue de Virginal 25 • 1460 Ittre (Nivelles)
lemoulindejeannot.eu

Deze gerenoveerde gîte met 3 korenaren ligt op 3 km
van Nijvel. In dit buitengewoon charmante huis gaan
goede smaak, comfort en de schoonheid van de natuur
perfect samen. De renovatie gebeurde met respect voor
de oude stenen maar toch is alle comfort aanwezig.
Place de Thines 4 • 1402 Thines (Nivelles)
gitedesbuis.be

Hotel Piano 2

Grand-Route 61 • 1435 Mont-Saint-Guibert
piano2.be

Haras de Baudémont
Deze voormalige renpaardenstoeterij ligt op 10 km van
Nijvel, in een rustgevende omgeving. De boerderij is
omgetoverd tot een prachtige B&B met 3 korenaren.
Geniet van het prachtige uitzicht over het park en de
paardenweiden en neem een duik in het buitenzwembad.
De golfbaan van La Tournette ligt op 1 km.
Rue de Baudémont 50 • 1460 Ittre
baudemont.be

Hotel-restaurant Van Der Valk Nijvel-Zuid

© Hôtel Restaurant Van Der Valk Nivelles Sud

Dit 2-sterrenhotel in een rustieke sfeer ligt vlakbij
Corbais, in een aantrekkelijke omgeving. Je logeert er
in een comfortabele kamer of in een studio.
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Activiteiten en bezienswaardigheden

2

1

2

Dodainepark

Deze prachtige collegiale kerk in Ottoonse en romaanse stijl
werd in 1046 ingewijd in het bijzijn van Hendrik III. Ook nu nog
is het de trots van de stad. Dit grandioze en harmonieuze
monument is een van de meest majestueuze romaanse
religieuze gebouwen van Europa.

Deze prachtige groene ruimte uit de 19e eeuw is een
ontspannende plek waar iedereen terechtkan. Vijvers,
standbeelden, beeldhouwwerken, Franse en Engelse tuinen...
het zijn allemaal elementen die van dit park een kleine
oase van rust maken.

Grand Place • 1400 Nivelles
destinationbw.be

Avenue J. Mathieu 7 • 1400 Nivelles
destinationbw.be

3
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Collegiale Sint-Gertrudiskerk

© Yves-Henri Feltz

1

© WBT - Denis Erroyaux

3

Molens van Arenberg

4

Kleine trein van Geluk (‘Petit Train du Bonheur’)

Het complex van de Molens van Arenberg ligt in het centrum
van Rebecq aan de Zenne, met aan beide kanten enkele
waterversnellingen. Ze bepalen het silhouet van de stad,
sommige al sinds de middeleeuwen. In de molens is er o.a.
een porfiermuseum, een maalderij en een bierhuis. Er worden
ook culturele evenementen georganiseerd. In de molens
herbeleef je de mooie verhalen uit het verleden.

Stap in het voormalige station van Rebecq aan boord van de
Kleine Trein van Geluk. De trein loodst je door het platteland
langs de oevers van de Zennevallei. Het treintje rijdt op twee
oude sporen van de NMBS, om na ongeveer 4 kilometer aan
het voormalige station Rognon het eindpunt te bereiken.
Na een pauze in de kleine ranch wordt de terugreis in
omgekeerde richting aangevat.

Rue Docteur Colson 8 • 1430 Rebecq
destinationbw.be

Rue du Pont 82 • 1430 Rebecq
rail-rebecq-rognon.eu

4
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© Musée communal de Nivelles
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7

5 Stedelijk Museum voor Archeologie, Kunst en
Geschiedenis

Dit gemeentelijke museum is gevestigd in de oude refuge van
de priorij van Les Trinitaires d’Orival, een geklasseerd huis
uit 1764. Je ontdekt er verschillende collecties die verband
houden met de geschiedenis van de stad: gotische beeldhouwwerken schilderijen uit de 17e en de 18e eeuw, antieke
meubels, muziekinstrumenten, wapens, enz. Op de tweede
verdieping vind je archeologische voorwerpen uit de regio,
gaande van het paleolithicum tot de Gallo-Romeinse periode.

6

RAVeL Lijn 141

Naast de circuits die door de toeristische dienst worden
voorgesteld, kunnen wandelaars en fietsers gebruik maken
van een 9 km lange RAVeL met vertrek vlakbij de Mont
Saint-Roch.
ravel.wallonie.be

Rue de Bruxelles 27 • 1400 Nivelles
destinationbw.be

7

Kasteel van Seneffe

Het Domein van het Kasteel van Seneffe, gebouwd tussen
1763 en 1769, is een mooi voorbeeld van de neoklassieke
bouwstijl. In de weelderig gedecoreerde en gemeubileerde
kamers liggen de mooiste collecties goudsmidwerk van
België verscholen. Geniet zeker ook van de magnifieke
omgeving, met een niet te missen wandeling in de Franse
tuin en het Engelse park. Je ontdekt er een prachtige volière,
een theater en een vijver met in het midden een eilandje
dat via een romantische brug te bereiken is.

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nijvel

Rue Lucien Plasman 7-9 • 7180 Seneffe
chateaudeseneffe.be
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Waterloo

Waterloo

Op 18 juni 1815 vond in Waterloo een van de belangrijkste
gebeurtenissen uit de Europese geschiedenis plaats: Napoleon
werd er verslagen door de legers van Blücher en Wellington.
Door in zijn hoofdkwartier in deze Brabantse gemeente zijn
overwinningsrede neer te pennen – die hij de naam Waterloo
meegaf - zette Wellington de plek voor altijd op de wereldkaart.
Vandaag de dag ziet de plaats van het slagveld er nog net zo uit
als 200 jaar geleden. Treed in de voetsporen van de mannen die
geschiedenis hebben geschreven door een bezoek te brengen aan
het Wellington Museum, het Memoriaal van de Slag bij Waterloo
1815 en het laatste hoofdkwartier van Napoleon. Natuurlijk kan
ook een beklimming van de heuvel met de Leeuw van Waterloo
niet ontbreken. Dit imposante bronzen beeld staat op een hoogte
van 40 meter. Volgens de legende is het beeld gemaakt uit de
omgesmolten Franse kanonnen.

© WBT - Denis Erroyaux

Waterloo staat ook voor ontspanning, plezier en het goede leven.
Denk maar aan de golfbaan en de vele wandel- en fietspaden.
Ook de shopaholics komen uitgebreid aan hun trekken, want
Waterloo heeft maar liefst 700 winkels!
Op gastronomisch vlak kun je genieten van een heerlijke
suikertaart of van een Waterloobiertje gebrouwen op de
boerderij van Mont-Saint-Jean, waar in 1815 de gewonden
werden verzorgd.

© WBT - Jean-Paul Remy

Praktische informatie
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Toeristische dienst van Waterloo
Chaussée de Bruxelles 218 • 1410 Waterloo
+32(0)2 352 09 10 • waterloo-tourisme.com

Openbaar vervoer
Station van Waterloo

Waar overnachten
Martin’s Grand Hotel

Ibis Brussels Waterloo

Dit verfijnde 4-sterrenhotel bevindt zich op de voormalige site van de Nationale Suikerraffinaderij. Het
sobere gebouw dateert uit de 19e eeuw. In het restaurant kun je nog de gewelven uit 1836 bewonderen.

Dit hotel ligt in het centrum van Waterloo, op slechts
200 meter van het hoofdplein en op 2 km van het station. Het eigentijdse 3-sterrenhotel ligt ook dicht bij alle
voorzieningen. Hier geniet je van alle diensten van een
modern hotel tegen een voordelige prijs.

Le Côté Vert
Deze luxueuze B&B met 5 korenaren bevindt zich in
een mooie, comfortabele en warme villa, omgeven door
een aangename tuin.
Chaussée de Bruxelles 200 G • 1410 Waterloo
cotevert.be

Dolce La Hulpe Hotel Brussels
Dit moderne, superieure 4-sterrenhotel ligt in Terhulpen,
op 11 km van Waterloo. Het kijkt uit over het Zoniënwoud. De brede waaier aan faciliteiten blijft de gasten
verrassen. De kamers zijn voorzien van grote vensters,
ideaal om het licht en de kleuren van het bos te
bewonderen.
Chaussée de Bruxelles 135 • 1310 La Hulpe
dolcelahulpe.com

Boulevard H. Rolin 5 A • 1410 Waterloo
all.accor.com

La Bachée
La Bachée is een landelijke gîte met 3 korenaren,
ingericht in de oude stallen van een Brabantse boerderij
die dateert uit 1721. Deze typische gîte ligt op 10 km van
het centrum, op het slagveld van Plancenoit en in de
omgeving van de Leeuw van Waterloo.
Rue de la Bachée 72 • 1380 Lasne
bachee.be

Villa Tiffany
Deze B&B met 3 korenaren ligt in een exclusieve villa,
op slechts 5 km van Waterloo. Het is een aanrader voor
liefhebbers van rust en natuur. De ligging is uitzonderlijk,
vlakbij het station van Braine l’Alleud, de historische site
van Waterloo, het Kasteel van Terhulpen, de golfbanen
en de prachtige dorpen in de omgeving.
Chemin Mamour 26 • 1420 Braine-l’Alleud
villatiffany.be

Dolce La Hulpe Brussels

© Dolce La Hulpe Brussels

Chaussée de Tervueren 198 • 1410 Waterloo
martinshotels.com
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Activiteiten en bezienswaardigheden
1

Wellington Museum

2

Boerderij Mont-Saint-Jean

Dit museum is gevestigd in een oude herberg die dienstdeed
als hoofdkwartier voor de Hertog van Wellington. De hertog
stond aan het hoofd van de Britse en geallieerde machten
tijdens de slag van Waterloo in 1815. Het is ook hier dat hij
zijn overwinningsrede neerpende, die hij de naam Waterloo
meegaf. Dit museum beschrijft op didactische wijze de rol
en de gevolgen van dit conflict voor alle betrokken naties.

In de boerderij Mont-Saint-Jean is tegenwoordig een microbrouwerij en microdistilleerderij ondergebracht. Ontdek
stap voor stap het brouwproces van het Waterloobier voordat je het degusteert. Tijdens de veldslag van 1815 bracht
de Hertog van Wellington in deze hoeve het hospitaal van
de Engelsen onder. Je leert er alles over in het museum, dat
in hetzelfde gebouw gevestigd is.

Chaussée de Bruxelles 147 • 1410 Waterloo
museewellington.be

Chaussée de Charleroi 591 • 1410 Waterloo
fermedemontsaintjean.be

3

Shopping à volonté

4

Waterloo is een fantastische winkelbestemming! In deze stad
vind je een grote variëteit aan mooie boetieks en allerhande
winkels. Er is voor elk wat wils. Je vindt deze winkels zowel
in het stadscentrum als in het shoppingcenter, een van de
grootste uit de brede omgeving. Nog een bijkomende troef:
in Waterloo zijn er heel wat gratis parkeerplaatsen!
visitwallonia.be/waterloo

Het Memoriaal van de Slag bij Waterloo 1815

De heuvel met de Leeuw in Braine-l’Alleud is hét symbool
van de herdenking van de Slag bij Waterloo. De leeuw kwam
er tussen 1823 en 1826. Hij markeert de plaats waar de Prins
van Oranje gewond raakte. Na het beklimmen van 226 treden
geniet je boven van een uitzonderlijk uitzicht op het slagveld!
Aan de voet van de heuvel ligt het memoriaal. In dit belevingscentrum wordt de wereldberoemde slag van Waterloo tot
leven gebracht door middel van een innoverende scenografie.
Bezoek ook het Panorama, een gigantische 360°-muurschildering die de gevechten weergeeft. Het schilderij werd in 1912
gemaakt. Ook de boerderij van Hougoumont is het bezoeken
waard.
Route du Lion 1815 • 1420 Braine-l’Alleud
waterloo1815.be
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5

Fietsroute van het bier

6

Het eerste deel van deze fietsroute verbindt Braine-l’Alleud/
Waterloo met Waver. Langs deze route gaan natuur en
erfgoed hand in hand. Je passeert de heuvel met de Leeuw
van Waterloo, de typische villa’s in Brabantse stijl, het
Zoniënwoud en het Solvaypark met het Kasteel van Terhulpen.

Fondation Folon

In de Kasteelboerderij, in het hart van het prachtige Solvaypark van Terhulpen presenteert de Stichting Folon het
grafische werk van deze getalenteerde kunstenaar. Dankzij de originele en interactieve museografie, bedacht door
Jean-Michel Folon zelf, geraak je volledig in de ban van
de verschillende facetten van zijn werk en van zijn universum. Muziek, licht en optische effecten vermengen
zich tot de meest exclusieve kunstuitingen van een van
onze grootste Belgische artiesten.

ravel.wallonie.be

Drève de la Ramée 6A • 1310 La Hulpe
fondationfolon.be

7

Laatste hoofdkwartier van Napoleon

Het was in deze boerderij dat Napoleon zijn hoofdkwartier
vestigde aan de vooravond van de Slag bij Waterloo. Tegenwoordig is er een museum dat voor iedereen toegankelijk is.
Je herbeleeft er de laatste uren voor de cruciale slag, in het
kielzog van de keizer en zijn officieren. Speelse en zintuiglijke activiteiten zorgen ervoor dat je inzicht krijgt in het leven
van de soldaten, de spanning en de strategie van de keizer.

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/waterloo

Chaussée de Bruxelles 66 • 1472 Vieux-Genappe
dernier-qg-napoleon.be

6
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Louvain-la-Neuve

Louvain-la-Neuve

Autovrij, creatief, multicultureel, groen, dynamisch, een open
blik gericht op de wereld... Louvain-la-Neuve zal jou verleiden
met zijn unieke sfeer en vele culturele en folkloristische
activiteiten.
Deze nieuwe studentenstad surft op de golf van de groene trend,
waarbij verplaatsingen met de auto beperkt en ontmoedigd
worden. Er is des te meer ruimte voor voetgangers en fietsers!
De jongste stad van België (gebouwd in de jaren ‘70) valt op
door zijn stedelijke architectuur en het groene accent.

© WBT - Jean-Paul Remy

Cultuurliefhebbers bezoeken het Hergé Museum en het nieuwe
Musée L, waar wetenschappelijke en artistieke collecties met
elkaar dialogeren.
Je kunt ook een van de vele thematische, didactische of
speelse wandelroutes volgen (Kunst in de stad, met QR-codes,
fauna en flora...)

© WBT - Bruno D’Alimonte
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40

Toeristische dienst-Inforville
Galerie des Halles, Place de l’Université 1
1348 Louvain-la-Neuve
+32(0)10 47 47 47 • tourisme-olln.be

Openbaar vervoer
Station van Louvain-la-Neuve

Waar overnachten
Ferme de l’Hosté

Ibis Styles Louvain-la-Neuve

In een groene en rustige omgeving, op 15 minuten van
Louvain-la-Neuve, biedt de Ferme de l’Hosté een gîte,
gastenkamers en gemeubileerde studio’s aan met
ontbijtbuffet. Walibi ligt op 4 km. Op 1 km van de boerderij
is er een directe treinverbinding naar het recreatiepark.

Dit 3-sterrenhotel ligt op een steenworp van de bossen
van Lauzelle. Je logeert in een rustige omgeving met
een terras, wintertuin en uitzicht op de natuur. De kamers
zijn gerenoveerd en gezellig ingericht. De sfeer is eigentijds en levendig.

Drève de l’Hostellerie • 1300 Wavre
fermedelhoste.com

Boulevard de Lauzelle 61 • 1348 Louvain-la-Neuve
all.accor.com

Dimensions M

Martin’s Louvain-la-Neuve

Deze eigentijdse B&B met 4 korenaren ligt in Corbais,
in het hart van Waals-Brabant. Je kunt er ook aanschuiven aan de gastentafel. Louvain-la-Neuve ligt op
slechts 10 minuten rijden met de auto.
Chemin Saint-Pierre 24 B
1435 Corbais (Mont-Saint-Guibert)
dimensions-m.be

Hotel B-Lodge

Dit superior 3-sterrenhotel ligt in het hart van de stad
en biedt volledig uitgeruste kamers, suites en appartementen. Er is een spa, een fitnesscentrum en een wijnbar met hapjes. Men werkt er volgens het principe van
de korte keten. Ideaal voor jouw welbehagen!
Rue de l’Hocaille 3 • 1348 Louvain-la-Neuve
martinshotels.com

Kaleo-gîte Mozaïk

Dit 3-sterrenboetiekhotel is gerenoveerd met oog voor
design en comfort. De 7 ruime kamers nemen jou mee
naar de andere kant van de taalgrens in een typisch
Belgische stijl. Het hotel is ideaal gelegen op 10 minuten
lopen van het station en van het stadscentrum.

Deze gîte ligt op een steenworp van alle voorzieningen
van Louvain-La-Neuve, de stad die op het lijf geschreven
is van voetgangers. Er worden verschillende accommodatiemogelijkheden aangeboden voor families, scholen,
groepen en bedrijven.

Rue de Clairvaux 12 • 1348 Louvain-la-Neuve
b-lodge.be

Rue de la Gare 3 • 1348 Louvain-la-Neuve
kaleo-asbl.be

© Martin’s Louvain-la-Neuve

Martin’s Louvain-la-Neuve
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Activiteiten en bezienswaardigheden

2

1

Hergé Museum

Het Hergé Museum is het walhalla voor stripliefhebbers.
Je ontdekt er het leven en werk van de briljante Belgische
striptekenaar Georges Remi, de geestelijke vader van Kuifje.
In deze striptempel worden meer dan 80 originele tekeningen,
800 foto’s, documenten, diverse objecten, filmmaquettes en
visuele ervaringen gepresenteerd.
Rue du Labrador 26 • 1348 Louvain-la-Neuve
museeherge.com

© Bois des Rêves - Brabant wallon
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© AtelierChristian dePortzamparc–Hergé-Moulinsart

3

2

Musée L

Het Musée L is ondergebracht in het uitzonderlijke gebouw
van de voormalige Wetenschaps- en Technologiebibliotheek.
Hier treden verschillende collecties met elkaar in dialoog:
kunstwerken (Rembrandt, Goya, Picasso, Magritte, Alechinsky...), episodes uit onze rijke geschiedenis, archeologische
en etnografische objecten en wetenschappelijke instrumenten
en uitvindingen. De museumroute en het verrassende uitwisselingsplatform zullen je verleiden!
Rue des Sciences 3 • 1348 Louvain-la-Neuve
museel.be

3

Provinciaal Domein Bois des Rêves

Wandel door het Domein van de ‘Bois des Rêves’. In totaal zijn
er 17 km wandelpaden aangelegd. Je kunt er ook genieten
van een speeltuin en de vijver.
Allée du Bois des rêves 1 • 1340 Ottignies
boisdesreves.be

4

Ontdekkingstocht met QR-codes

De Toeristische Dienst Inforville stelt een bewegwijzerde
wandeling voor met 34 QR-codes (7 in Ottignies en 27 in
Louvain-la-Neuve). Met behulp van een smartphone of
tablet word je langs de bezienswaardigheden van Ottignies-Louvain-la-Neuve geleid. Elke nieuwe gescande code
verwijst naar een webpagina. Hier vind je telkens informatie
over de geschiedenis, architectuur, stedenbouw, topografie
en gebouwen van de stad.
Place de l’Université 1 • 1348 Louvain-la-Neuve
tourisme-olln.be
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Walibi

Walibi is een pretpark voor jong en oud. De stoere attracties zoals de Psyké Underground en de Weerwolf zorgen
voor onvergetelijke sensaties! Er is ook aan de allerkleinsten
gedacht in Playland.
Boulevard de l’Europe 1000 • 1300 Wavre
walibi.be

© FTBW
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7

6

Abdij van Villers-la-Ville

Opgericht in 1146 en erkend als uitzonderlijk erfgoed van
het Waals Gewest, is het een van de mooiste architecturale
sites in Europa. In de cisterciënzerabdij van Villers-la-Ville
snuif je 850 jaar geschiedenis op. Er worden originele
activiteiten en spektakels georganiseerd. Heden en verleden
worden er perfect gecombineerd in een uitzonderlijk kader.
Rue de l’Abbaye 55 • 1495 Villers-la-Ville
villers.be

7

Wandel- en fietstochten

Louvain-la-Neuve is volledig autovrij. Dit maakt de stad
zo aantrekkelijk. Deze jonge stad verken je het best te voet
of per fiets. Wandelkaarten en routes zijn beschikbaar in
de Inforville. Je kunt fietsen huren bij Pro Vélo.
Galerie des Halles • Place de l’Université 1
1348 Louvain-la-Neuve
tourisme-olln.be

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/louvain-la-neuve
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Namen

Namen
(Namur)

Namen (Namur), de hoofdstad van Wallonië ligt aan de
samenvloeiing van de Maas en de Samber. Met zijn smalle
steegjes, terrassen en restaurants is dit een bijzonder charmante
stad met uitzonderlijk rijk erfgoed.
Struin tijdens een bezoek aan Namen zeker door het voetgangersgebied, geniet van een biertje op de Place du Marché
aux Légumes of beklim de citadel. Vanop de top van deze
heuvel, in de schaduw van een van de grootste forten van
Europa, geniet je van een weergaloos uitzicht op de oude stad.

© WBT - Anibal Trejo

Het historische hart van de stad heeft enkele architecturale en
culturele pareltjes in petto. Denk maar aan de Saint-Aubainkathedraal, het theater, het belfort, het Félicien Ropsmuseum en
de museumruimte Les Bateliers.
Profiteer ook van een wandeling langs de kades, of ga op
verkenning in de omgeving: je zal niet ontgoocheld zijn!

© WBT - J.P. Remy

Praktische informatie
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Visit Namur
Place de la Station • 5000 Namur
+32(0)81 24 64 49 • visitnamur.eu

Openbaar vervoer
Station van Namen

Waar overnachten
Villa Balat

Camping Les Trieux

Deze weelderige villa uit de 19e eeuw ligt aan de oever
van de Maas. Er zijn drie comfortabele gastenkamers
met 4 korenaren. Laat je charmeren door de architectuur en de decoratie. Het uitzicht op de citadel en de
wandeling langs de kade tot aan het stadscentrum zijn
twee andere troeven van deze B&B.

Deze familiecamping is ideaal gelegen op de hoogvlakte
van Malonne, op 8 km van Namen. De camping ligt in
een ontspannende omgeving midden in de natuur. Er
zijn plaatsen voor tenten, mobilhomes en caravans.
Er zijn ook huurmogelijkheden. Honden zijn welkom.

Quai de Meuse 39 • 5100 Jambes (Namur)
villabalat.be

Le Temps de Livresse
Het concept van deze charmante landelijke gîte is
gegroeid vanuit een passie voor boeken. Er kunnen 2
tot 3 personen verblijven. Literatuurliefhebbers worden
verleid door de Bed & Book-filosofie. Een verblijf op het
platteland maar toch vlakbij Namen.
Rue du Château de Saint-Marc 120 • 5003 Saint-Marc (Namur)
letempsdelivresse.com

Les Trîs 99 • 5020 Malonne (Namur)
campinglestrieux.be

The Royal Snail Hotel
Dit elegante superior 4-sterrenhotel ligt aan de oevers
van de Maas, aan de voet van de kronkelende weg
naar de top van de citadel. Met zijn artistieke accenten
maakt het hotel deel uit van de ‘Design Hotels’ in
België. Laat je verrassen door het restaurant, het
terras en het wellnesscentrum. Het hotel ligt op 15
minuten wandelen van het centrum van Namen en
op 1 km van het station van Jambes.
Avenue de la Plante 23 • 5000 Namur
theroyalsnail.com

Jeugdherberg
Deze jeugdherberg, op 15 minuten van de citadel, is
gevestigd in het voormalige atelier van de schilder
Félicien Rops, aan de oever van de Maas. Er is een
binnenplaats en een grote groene zone. Er zijn
verschillende activiteiten mogelijk.

Dit moderne 3-sterrenhotel ligt op amper 600 meter van
het station van Namen en vlakbij het centrum. De kamers
zijn licht en eenvoudig ingericht.

Avenue Félicien Rops 8 • 5000 Namur
lesaubergesdejeunesse.be/namur

Rue du Premier Lanciers 10 • 5000 Namur
all.accor.com

Ibis Namen Centrum Station

©WBT-PixelKomando-VincentFerooz

Villa Balat
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Activiteiten en bezienswaardigheden
1

Citadel

2

Vanop de citadel, geklasseerd als Waals erfgoed, heb je
een adembenemend uitzicht over de stad. Van de gerestaureerde ondergrondse gangen is zo’n 500 meter open voor
bezoekers. Een bezoek met geluid en licht door de ingewanden van de citadel is best wel beklijvend. In de voormalige kazerne Terra Nova is nu een bezoekerscentrum
ingericht. Je neemt er een duik in de 2000-jarige
geschiedenis van de stad en in de militaire geschiedenis
van Europa. De geschiedenis van Namen en zijn citadel
vormt de rode draad. Het museum biedt een reflectie op
de samenleving van gisteren, vandaag en morgen. Het
mooie panorama maar ook de 80 hectare aan groene
ruimtes maken van de citadel een ideale wandelplek.

Kabelbaan

Maak een ritje met de kabelbaan van Namen en geniet van
een uniek uitzicht op de stad en de citadel. Met de 6 beschikbare cabines bereik je het historische hart van de stad, de citadel en haar juwelen in slechts 4 minuten.
Rue des Brasseurs 63 / Route Merveilleuse 61 • 5000 Namur
telepheriquedenamur.be

Route Merveilleuse 64 • 5000 Namur
citadelle.namur.be

3

Félicien Ropsmuseum

4

Delta

De kunstenaar Félicien Rops werd geboren in het hart van
het oude Namen. Op deze plek is er nu een museum dat
volledig gewijd is aan zijn werk. Je maakt er kennis met de
geschiedenis van zijn leven, zijn ontmoetingen, maar ook
zijn creaties zoals de beroemde Pornokrates, ook bekend als
‘De dame met het varken’.

Het voormalige Cultuurhuis van Namen is prachtig
gerenoveerd. Delta is nu een cultuur- en kunstparel van
6000 m2. In de vele ruimtes is er plaats voor allerhande
artistieke creaties. Ontdek de concert- en tentoonstellingszalen, de ontspanningsruimtes, de tuin en het panoramaterras!

Rue Fumal 12 • 5000 Namur
museerops.be

Avenue Fernand Golenvaux 18 • 5000 Namur
ledelta.be

2
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1

4

5

Begeleide tochten met een Pousse-Pousse

6

Les Capitaineries

Stap aan boord van een lokale riksja van de toeristische
dienst, voor een originele rondrit! Je kan kiezen tussen
drie becommentarieerde tochten. De ‘riksjachauffeur’ is je
gids. Onderweg vertelt hij allerlei verhalen en anekdotes.
Een ongewone en aangename manier om de stad te
ontdekken...

In ‘Les Capitaineries’, een recreatiepark aan de oevers van
de Maas, worden er allerlei activiteiten aangeboden. Denk
maar aan Stand up Paddle, Stand up Polo en watersporten.
Je kan er een bootje huren. Een vaarbewijs is niet nodig. Er
is een drijvend terras en er zijn evenementen op het water.
Kortom, alles wat nodig is voor een onvergetelijke ervaring!

Place de la Station 4 • 5000 Namur
namurinc.be/visite

Boulevard de la Meuse • 5100 Jambes (Namur)
lescapitaineries-de-namur.be

7

RAVeL – De Maas met de fiets

De regio van Namen, gelegen op een kruispunt van twee
RAVeL’s, is een walhalla voor fietsliefhebbers! De RAVeL
van Namen naar Dinant is een prachtige tocht door de
vallei van de Maas. Je volgt de oevers van de kronkelende
rivier. Een landschap om in te kaderen!

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/namen

Rue de Fer • 5000 Namur
ravel.wallonie.be

6
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Dinant

Dinant

De stad van Adolphe Sax, de bekende ontwerper van de saxofoon, oogt als een postkaart.
Tijdens een bezoek aan Dinant, de stad aan de oevers van de
Maas, springen de citadel en de klokkentoren van de collegiale
kerk in het oog. Neem de kabelbaan of beklim de 408 trappen
naar de citadel. Van boven heb je een onvergetelijk uitzicht op de
vallei. In de omgeving van Dinant vind je een rijk patrimonium met
majestueuze kastelen. Ideaal voor liefhebbers van geschiedenis.
Op muzikaal vlak is het Adolphe Sax die de honneurs waarneemt. Enkele standbeelden en een interpretatiecentrum zijn
aan de beroemdste inwoner gewijd.
Als Dochter van de Maas stelt Dinant verschillende watersportactiviteiten voor, zoals cruises op de Maas en kajaktochten.

© Dinant Evasion

Avonturiers kunnen de grot ‘la Merveilleuse’ verkennen of
een van de uitdagende parcours van Dinant Évasion afleggen.
Nagenieten van je bezoek kan op een terras. Geniet van een
Caracole-biertje, een couque de Dinant of een flamiche, een
lokale taart.
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Praktische informatie
Huis voor Toerisme Explore Meuse
Avenue Colonel Cadoux 8 • 5500 Dinant
+32(0)82 22 28 70
exploremeuse.be

Openbaar vervoer
Station van Dinant

Waar overnachten
Ibis Dinant Centrum

Camping Villatoile

Dit 3-sterrenhotel ligt langs de oever van de Maas, op
5 minuten van het centrum, op minder dan 50 m van
het casino en op 2 km van het station. De bar serveert
lichte maaltijden en bij goed weer kan je vanop het terras
van het landschap genieten.

Deze doorreiscamping, genesteld in de meanders van
de Lesse en gelegen op 2 km van Anseremme, is ideaal
voor een kort verblijf. Liefhebbers van buitengewone
accommodaties kunnen er een safaritent of een pod
huren. Ook honden zijn welkom. Afvoer- en tankpunt voor
campers.

Rempart d’Albeau 16 • 5500 Dinant
all.acor.com

Ferme de Pont-à-Lesse 31 • 5500 Anseremme (Dinant)
villatoile.be/camping

Hotel Les Sorbiers

Hotel Castel de Pont-à-Lesse

Dit ecologische hotel is genesteld in een natuurlijke
omgeving met een eiland van 6 hectare dat is geclassificeerd als Natura 2000, met een opmerkelijke flora en
fauna. Het heeft 32 kamers, zonder televisie of telefoon,
om beter te dromen, te praten en te lezen.

Dit elegante 3-sterrenhotel ligt op slechts enkele kilometers van Dinant. Het is gevestigd in een oud kasteel.
Vanop het terras heb je een mooi zicht op het bos en
de tuin van 25 hectare. In de orangerie is er een verfijnd
restaurant en in de oude bakstenen kelder worden
wijnproeverijen georganiseerd.

Rue des Sorbiers 241 • 5543 Heer (Hastière)
lessorbiers.com

Rue de Pont-à-Lesse 36 • 5500 Anseremme (Dinant)
casteldepontalesse.be

Grange d’Herbuchenne

Rue du Pont de pierre 7 • 5500 Dinant
grange-herbuchenne.be

Les Jardins de la Molignée
Dit 4-sterrenhotel ligt in een groene omgeving tussen
Dinant en Maredsous. De hoofdwegen zijn vlakbij en op
4 minuten stappen is er een bushalte. De kamers in dit
hotel met bijgebouw zijn gezellig. Er is ook een restaurant,
een wellnessruimte met sauna en zwembad, en er worden
verschillende vrijetijdsactiviteiten aangeboden.
Rue de la Molignée 1 • 5537 Anhée
jardins.molignee.com

Hotel Les Sorbiers

© Les Sorbiers

Deze zeer comfortabele gîte met 3 korenaren, gelegen op de hoogten van Dinant, is ingericht in een
boerderij uit de 18e eeuw. De ligging in de omgeving
van de Maas en de Lesse is ideaal om mooie wandelingen
te maken en dat in alle seizoenen.
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Activiteiten en bezienswaardigheden

4

1

Citadel van Dinant

Place Reine Astrid 3-5 • 5500 Dinant
citadellededinant.be

© CGT - Arnaud Siquet
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2

De citadel, gebouwd in 1821, dompelt je onder in de militaire
geschiedenis. Van de plundering van Dinant in 1466 tot de
Eerste Wereldoorlog ontdek je de geschiedenis van de stad
en de site zelf. Het uitzicht op de stad vanaf de citadel is de
omweg alleen al waard! Je kunt de top te voet bereiken via de
408 treden, met de kabelbaan of met de auto.

2

Maison du Patrimoine Médiéval Mosan

In Bouvignes, een charmant middeleeuws dorp aan de
Maas, ligt het ‘Maison du Patrimoine Médiéval Mosan’. Het
museum belicht het middeleeuwse regionale erfgoed van
de Maasvallei. Gedurende een paar uur neem je een duik in
de tijd. Er worden permanente en tijdelijke tentoonstellingen
georganiseerd. Er zijn maquettes, multimediazuilen, originele
illustraties en authentieke voorwerpen van recente archeologische opgravingen.
Place du Bailliage 16 • 5500 Bouvignes
mpmm.be

3

Kasteel van Freÿr

Het kasteel van Freÿr, dat behoort tot het belangrijkste
Erfgoed van Wallonië, is gebouwd op de ruïnes van een oud
fort dat in 1554 werd verwoest. Het ligt aan de oevers van
de Maas en was oorspronkelijk een landhuis in Renaissancestijl. Later – in de 17e en 18e eeuw - werd het gebouw uitgebreid en aangepast. Het interieur is verfijnd en kosmopolitisch.
De blikvanger is ongetwijfeld de prachtige, uitgestrekte tuin
met een labyrint, waterpartijen en de zoete geur van sinaasappelbomen. Deze gestructureerde schoonheid van de
tuin staat in schril contrast met de beboste heuvels en de
rotsen in de omgeving.
Freÿr 12 • 5540 Hastière
freyr.be
50
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Brasserie Caracole

Ontdek deze familiebrouwerij, uniek in België, waar nog op de
ouderwetse manier wordt gebrouwen. De oude koperen vaten
die boven een houtvuur worden verwarmd, vormen de charme
van je bezoek. Tijdens je bezoek proef je ook 4 bieren.
Côte Marie-Thérèse 86 • 5500 Falmignoul (Dinant)
brasseriecaracole.be

6
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5

Maison Leffe

Ontdek de geschiedenis van het Leffebier! Maison Leffe ont
hult je alle geheimen van het brouwen, evenals de smaken en
aroma’s van het bier, via touchscreens in verschillende interactieve ervaringen. Een proeverij is ook mogelijk.
Charreau des Capucines 23 • 5500 Dinant
leffe.com/fr/maison-leffe

6

De RAVeL van de Molignée

Deze RAVeL is een van de mooiste van de hele regio! Het
parcours loopt langs de ruïnes van kastelen en forten om in
schoonheid te eindigen bij twee beroemde abdijen. Deze geasfalteerde RAVeL vertrekt in Anhée en volgt de kronkelende
Molignée, een schilderachtig riviertje. Ruil gerust je fiets in voor
een ‘draisine’. Je volgt dan de oude spoorlijn door de Vallei van
de Molignée van Warnant naar Maredsous.
Rue Fetis 62 • 5500 Dinant
ravel.wallonie.be

7

Boottochtjes

Ontdek Dinant vanuit een originele invalshoek, op de tonen
van het water. Stap aan boord van een elektrisch bootje en
geniet van een tochtje op de Maas. Een vaarbewijs is niet
nodig. Vaar je liever mee als passagier? Maak dan een
riviercruise met vertrek in Dinant of huur een toerbootje voor
een weekend of een week.
Place Baudoin 1 2 • 5500 Dinant
dinant-evasion.be
er

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/dinant
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Rochefort

Rochefort
Deze historische stad in het Global Unesco Famenne-Ardenne
Geopark is het ideale vertrekpunt om de prachtige omgeving te
ontdekken.
Geschiedenisliefhebber? Laat je verleiden door de overblijfselen van het kasteel van de graaf, genesteld op een
rotsachtige uitloper, het kasteel van Lavaux-Sainte-Anne
of het Archéopark.

© WBT - Denis Erroyaux

Ook op natuurvlak valt er heel wat te beleven. Bezoek zeker de
Grot van Lorette, uitgeslepen door de Lomme, de Grotten van
Han met het indrukwekkende ondergrondse parcours langs de
Lesse en niet te vergeten het magnifieke dierenpark van Hansur-Lesse.
Sluit je bezoek af met een heerlijk trappistenbier van Rochefort,
gebrouwen in de Abdij van Notre-Dame de Saint-Remy.
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Praktische informatie
Huis voor Toerisme Famenne-Ardenne
Rue de Behogne 5 • 5580 Rochefort
+32(0)84 21 25 37 • famenneardenne.be

Openbaar vervoer
Station van Rochefort-Jemelle (4 km)
Bus 29 of 424

Waar overnachten
La Source de Manon

La Malle-Poste

Deze prachtige schuur uit de vorige eeuw is volledig
bedacht door een kunstenaar-meubelmaker, gepassioneerd door hout. Hout vormt de osmose tussen
mens en natuur en is een zoektocht naar evenwicht
en harmonie. De gîte, alleen toegankelijk voor niet-rokers,
is dan ook een bron van puur welzijn.

Dit elegante hotel is gevestigd in een geklasseerd huis uit
de 17e eeuw. Het kader is uitzonderlijk en de 24 kamers
zijn met liefde ingericht. Het is gelegen op 6 km van het
Domein van de Grotten van Han.
Rue de Behogne 46 • 5580 Rochefort
malleposte.net

Ferage 11 • 5560 Houyet
lasourcedemanon.be

Camping Les Roches
Het huis van Henriette
Op de heuvelkammen boven de Lesse, op 4 km van
Houyet, leidt een smal pad door de velden en bossen je
naar het kleine gehucht Ferage. Hier ligt een boshuis met
3 korenaren, voorzien van alle comfort. Het vakantiehuis ligt aan het einde van het dorp. Buren zijn er niet
maar de natuur, de tuin en het bos houden je gezelschap.
Ferage 13 • 5560 Houyet
lamaisondehenriette.be

Deze prachtige 4-sterrencamping in de buurt van de
rivier de Lomme en niet ver van het stadscentrum van
Rochefort wordt enorm gewaardeerd om zijn rustige,
familiale sfeer en zijn ruime en goed uitgeruste
staanplaatsen. De toegang tot het zwembad en de
speeltuin is gratis. Het is de ideale plek om stoom af
te laten. Ook honden zijn welkom.
Rue du Hableau 26 • 5580 Rochefort
lesroches.rochefort.be

Kaleo-gîte
Le Haras de Briquemont
Deze vrijstaande gîte met 3 korenaren is gevestigd in
een fokkerij in een landelijke omgeving, omringd door
bossen. De gîte ligt in de buurt van het dorp Briquemont,
tussen Han-sur-Lesse, Rochefort en Chevetogne. Deze
prachtige streek is de ideale plek voor wandelingen en
allerlei activiteiten.

Deze gîte is gevestigd in een oude gerenoveerde molen
aan de oever van de Lomme. Het is een heerlijke plek voor
een familieverblijf aan de rand van de Famenne.
Rue du Hableau 25 • 5580 Rochefort
kaleo-asbl.be

Rue de l’Espérance 31 • 5580 Briquemont (Rochefort)
famenneardenne.be

© Kaleo ASBL

Kaleo-gîte
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Activiteiten en bezienswaardigheden
1

Domein van de Grotten van Han

2

Het Domein van de Grotten van Han heeft maar liefst drie
natuurpareltjes in de aanbieding. Allereerst zijn er de ondergrondse grotten die uitzonderlijk mooi zijn. Daarnaast is er
het wildpark waar je wolven, lynxen en beren kunt spotten.
Tenslotte mogen we ook de tentoonstelling ‘Préhistohan’
niet vergeten. Hier vallen heel wat prehistorische voorwerpen
uit het neolithicum te bewonderen.
Rue J. Lamotte 2 • 5580 Han-sur-Lesse (Rochefort)
grotte-de-han.be

3

Domein van Chevetogne

Een paradijs voor jong en oud? Dat vind je in Chevetogne.
Hier kan je gedurende een dag, een weekend of zelfs langer
met volle teugen genieten van het uitgestrekte provinciale
domein! Deze plek valt bij iedereen in de smaak: er zijn leuke
ruimtes waar families hun hart kunnen ophalen, wandelpaden door bossen en tuinen voor de natuurliefhebbers,
sportvelden voor de sportievelingen en prachtige speelterreinen voor de kleine deugnieten.
Domaine Provincial de Chevetogne • 5590 Chevetogne (Ciney)
domainedechevetogne.be

Centrum van het spoor en de steen in Jemelle

4

Op een steenworp van Rochefort onthult het Centrum van
het spoor en de steen van Jemelle alle facetten van het Belgische spoorwegennet en de kalksteen. Je maakt er kennis
met een grote verzameling gereedschappen en modeltreinen.
De treinconducteur leert je de kneepjes van het vak. Ontdek er
ook alle geheimen van de kalkwinning en -fabricage.

Malagne, Archéopark van Rochefort

2000 jaar geleden was de Gallo-Romeinse villa van Malagne
een van de grootste landbouwbedrijven van Noord-Gallië.
Vandaag de dag kom je in het archeologische park te weten
hoe het leven van de villabewoners er destijds uitzag.
Ontdek de reconstructies van de oude gebouwen, de landbouwwerktuigen, de tuinen en Romeinse moestuinen, archeologische experimenten... Een bezoek aan deze site is een
ervaring die erfgoed, cultuur en natuur samenbrengt.

Avenue de Ninove 11 • 5580 Jemelle (Rochefort)
centrerailetpierre.com

Rue du Coirbois 85 • 5580 Rochefort
malagne.be
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Kasteel van Lavaux-Sainte-Anne

6

Dit kasteel, gebouwd tussen de 15 en de 16 eeuw, is met zijn
slotgracht, ronde torens en bolvormige daken een van de
mooiste van Wallonië. Het herbergt drie musea: het natuuren jachtmuseum, het museum van het leven van de heren
van Lavaux in de 17e eeuw en het museum van het landelijke
leven in de Famenne in de 19e en het begin van de 20e eeuw.
Het uitgestippelde didactische parcours buiten leidt je door
de vochtige zones die zo typisch zijn voor deze regio. Een
ware natuurbeleving!
e

Drève de Lorette • 5580 Rochefort
grotte-de-lorette.be

Rue du Château 8 • 5580 Lavaux-Sainte-Anne (Rochefort)
chateau-lavaux.com

7

Grot van Lorette

Neem een duik in de buik van de aarde en ontdek de indrukwekkende en spectaculaire kamers van de Grot van
Lorette, op amper 300 m van het centrum van Rochefort.
Verken de verschillende zalen met toepasselijke namen,
zoals de Sabbatzaal of de zaal Cataclysme. Tijdens het
bezoek geniet je van een betoverende geluid- en lichtshow.
Een nooit eerder vertoonde film legt de tektonische fenomenen uit.

e

RAVeL Lijn 150

Zin om te fietsen? Geen probleem, de RAVeL is vlakbij!
Het is heerlijk fietsen op de oude lijn 150 Jemelle-Rochefort-Houyet langs de Lesse.

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/rochefort

ravel.wallonie.be
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Bouillon

Bouillon
In Bouillon, gelegen aan de oevers van de Semois, komen
liefhebbers van geschiedenis en natuur helemaal aan hun
trekken.
Het versterkte kasteel boven op de rots, was de thuisbasis
van Godfried van Bouillon voor zijn vertrek op kruistocht. Dit
fort is het oudste feodale overblijfsel van België en een van
de opmerkelijkste burchten van Europa. Bezoek daarna het
Hertogelijke Museum en de Archéoscope, een reis terug in
de tijd.

© WBT - David Samyn

Een andere grote troef van Bouillon is de natuur ! De fascinerende landschappen en panorama’s van de vallei van de
Semois inspireerden heel wat kunstenaars. Dit uitzonderlijke
stukje natuur is het perfecte kader voor diverse sportactiviteiten: wandelen, fietsen, vissen, kajakken op de Semois,
avonturenpark...

© WBT - David Samyn

Praktische informatie
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Toeristische dienst van Bouillon
Esplanade Godefroid 1 • 6830 Bouillon
+32(0)61 46 42 02 • bouilloninitiative.be

Openbaar vervoer
Station van Libramont (35 km)
Bus 8

Waar overnachten
Auberge d’Alsace

Le ‘Ti’ Bou de Refuge

Dit hotel in het hart van Bouillon ligt aan de oevers van
de Semois. Het is de ideale plek voor natuur- en erfgoedliefhebbers om de streek te verkennen. In dit 2sterrenhotel word je verwelkomd in een van de 30
comfortabel ingerichte kamers. Het kader is rustiek
en tegelijkertijd charmant. Van in het restaurant met
terras geniet je van een mooi uitzicht op de stad.

In deze volledig gerenoveerde boerderij uit de 19e eeuw
is een rustige B&B met 2 korenaren ondergebracht. De
hoeve met bijgebouw is landelijk gelegen, op 8 km van
Bouillon.

Rue Faubourg de France 1-3 • 6830 Bouillon
aubergedalsace.be

Auberge de Rochehaut
Dit unieke familiehotel is gevestigd in een oude,
gerenoveerde boerderij. Op het domein zijn er ook 6
andere hotels met kamers in 5 categorieën en 6 gîtes,
sommige met jacuzzi. Het mooie dorp Rochehaut ligt
op 15 km van Bouillon.
Rue de la Cense 12 • 6830 Rochehaut (Bouillon)
aubergederochehaut.be

Panorama Hotel
Dit pittoreske 3-sterrenhotel ligt in een bosrijke omgeving. De inrichting is chique. Van op het panoramische terras heb je een prachtig uitzicht op het
feodale kasteel en de stad.
Au-dessus de la Ville 25 • 6830 Bouillon
panoramahotel.be

Rue de Bernifalouche • 6832 Sensenruth (Bouillon)
letibouderefuge.be

Jeugdherberg
De jeugdherberg kijkt uit over de stad en biedt een
adembenemend uitzicht op de Semois en het kasteel
van Bouillon. Zowel de infrastructuur als de gastvrijheid
van het team brengen gasten in vervoering.
Route du Christ 16 • 6830 Bouillon
lesaubergesdejeunesse.be/bouillon

Camping Ile de faigneul
Deze 3-sterrencamping bevindt zich op een natuurlijk
vakantie-eiland in de Semois, op 20 km van Bouillon. De
camping ligt in een bucolische omgeving, omringd door
bossen, die deel uitmaken van een beschermd Natura
2000-gebied. Er worden verschillende soorten accommodaties verhuurd, zoals tiny huisjes voor families en
vrienden of een hut voor koppels aan de oever van of
vlak bij de rivier. Ook honden zijn welkom.
Rue de la Chérizelle 54 • 6830 Poupehan (Bouillon)
iledefaigneul.com

© Leo Maes RAN - Camping Ile de faigneul SA

Camping Ile de faigneul
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Activiteiten en bezienswaardigheden

4

1

Versterkt kasteel van Bouillon

© FTLB - P.Willems

© Archéoscope

3

Het kasteel van Bouillon is natuurlijk bekend door Godfried
van Bouillon, de beroemde kruisvaarder. Deze site wordt
beschouwd als het oudste overblijfsel van het feodalisme
in België! In de loop der jaren heeft het gebouw heel wat
veranderingen ondergaan om uiteindelijk een onneembaar
fort te worden. Je kunt het kasteel bezoeken en er worden
verschillende activiteiten georganiseerd, denk maar aan de
valkerijshows en tentoonstellingen.

2

Wildpark van Bouillon

In het wildpark van Bouillon leven een 80-tal verschillende
diersoorten. Er is een wandelparcours van ongeveer 2 km
uitgestippeld. Onderweg geniet je van de lokale en exotische
fauna.
Chemin de Chanteraine • 6830 Bouillon
parcanimalierdebouillon.be

Esplanade Godefroid 1 • 6830 Bouillon
bouilloninitiative.be/chateau-fort

3

Archéoscope

In de Archéoscope leer je alles over de geschiedenis van de
allereerste kruistocht. Een fascinerende audiovisuele show
neemt je mee in de voetsporen van Godfried van Bouillon
en de duizenden mannen die op weg waren naar Jeruzalem.
Bewonder de indrukwekkende dakstructuur en de opmerkelijke gewelfde kelders. Bezoek ook de tijdelijke tentoonstellingen.
Quai des Saulx 14 • 6830 Bouillon
archeoscopebouillon.be
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2

4

Agri-museum

Maak een reis in de tijd en ontdek de boerenstiel! De mooie
enscenering en de audiogids nemen je op sleeptouw. Je
leert alles over het boerenleven in het verleden. Tegelijkertijd
krijg je een inkijk in de evolutie van de landbouw tot op
de dag van vandaag.
Rue de la Cense 12 • 6830 Rochehaut (Bouillon)
agrimusee.be

6
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© Brasserie de Rochehaut
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5

Brouwerij Rochehaut

Deze familiale microbrouwerij heeft haar intrek genomen
in het agromuseum met zijn indrukwekkende dakstructuur.
Tijdens het bezoek kun je de productie en het bottelen
bekijken. De biertjes van de brouwerij kun je degusteren in
de grote brasserie. Er is ook een speeltuin.
Rue du Palis 85 • 6830 Rochehaut (Bouillon)
rochehaut-attractions.be

6

Abdij van Orval

De abdij van Orval, diep verscholen in een mooie vallei,
is vooral gekend dankzij haar bier en kaas. Deze abdij,
gesticht in 1132, is een van de meest opmerkelijke cisterciënzerabdijen van België. De gebouwen werden verwoest
tijdens de Franse Revolutie, maar vanaf 1926 heropgebouwd.
Er woont nog steeds een monnikengemeenschap, die met
liefde het heerlijke bier brouwt.
Orval 1 • 6823 Villers-devant-Orval (Florenville)
orval.be

7

Het graf van de reus

De Belgische Ardennen hebben een sterke reputatie op
wandelvlak. De omgeving van Bouillon vormt hier geen
uitzondering op. Ga op zoek naar het graf van de reus,
gelegen in een uitgestrekte groene zone. Geniet er van het
adembenemend mooie panorama!
Rue de Châteaumont 53 • 6830 Botassart (Bouillon)
bouillon-tourisme.be

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/bouillon
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Saint-Hubert

Saint-Hubert
In Saint-Hubert - de Europese hoofdstad van de jacht en de
natuur - zijn er prachtige monumenten, denk maar aan de
basiliek en het abtenpaleis. Ze verwijzen naar de legende van
Sint-Hubertus.
Hubertus, de grote jager uit de 7e eeuw bekeerde zich nadat hij
oog in oog stond met een hert met een lichtgevend kruis tussen
zijn gewei. Op het vlak van evenementen zijn de inwoners van
Saint-Hubert verwend. Tijdens de Sint-Hubertusfeesten worden
de dieren gezegend. En natuurlijk is het burlen van de herten in
de herfst eveneens een uniek schouwspel.

© O. Legardien

Ook de omgeving van de stad heeft heel wat te bieden. Zo
is er het grote Woud van Saint-Hubert met zijn oneindige
wandelmogelijkheden en het mooie wildpark met plaatselijke
fauna en flora. In het Domein van Fourneau Saint-Michel neem
je een flinke duik in het industriële en rurale verleden van de
streek. Jacht- en natuurliefhebbers… Saint-Hubert verwelkomt
jullie met open armen!
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Praktische informatie
Toeristische Dienst van Saint-Hubert
Place du Marché 15 • 6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10
sainthubert-tourisme.be

Openbaar vervoer
Station van Poix-Saint-Hubert (6 km)
Bus 5

Waar overnachten
La Barrière de Transinne

Auberge du Sabotier

In dit hotel staan rust en comfort voorop. Het hotel ligt
op 15 km van Saint-Hubert en op 2 km van het Euro
Space Center van Redu.

Deze voormalige halte voor postkoetsen uit de 17e eeuw
is nu een hotel-restaurant waar cultuur, smaken, natuur,
sereniteit en vriendschap gecombineerd worden.

Rue de la Barrière 4 • 6890 Libin
barrieredetransinne.be

Grand-Rue 21 • 6870 Awenne (Saint-Hubert)
aubergedusabotier.be

Gîte de Saint-Gilles

Le Val de Poix

Deze met zorg ingerichte gîte heeft drie ruime
slaapkamers, een eigen tuin met terras, een volledig
ingerichte keuken, een woon-eetkamer, twee badkamers
en twee aparte toiletten.

Dit moderne superior 3-sterrenhotel ligt aan de poort van
de Europese hoofdstad van de jacht en de natuur. Het
hotel met een bakstenen gevel is genesteld in een
glooiend landschap, aan de oever van de rivier de Lomme.

Rue Saint-Gilles 24B • 6870 Saint-Hubert
Le Gîte de Saint-Gilles

Rue des Ardennes 18 • 6870 Poix (Saint-Hubert)
levaldepoix.com

Europacamp

Les Trappeurs

De 2-sterrencamping, gelegen op een zuidelijk
georiënteerde heuvel op minder dan 2 km van SaintHubert, strekt zich uit over 22 ha bos. Natuur en rust
staan hier voorop. Voor ontspanning en gezelligheid kun
je terecht in de bar of op het terras.

Deze B&B met 3 korenaren ligt in het dorp Laneuvilleau-Bois, tegenover het bos van Saint-Hubert op een
tiental kilometer van Saint-Hubert. Dit passiefhuis is
gebouwd met ecologische materialen. De houtstructuur
doet denken aan een berghut.

Europacamp 3 • 6870 Saint-Hubert
camping-europacamp.be

Laneuville-au-Bois 36A
6970 Laneuville-au-Bois (Tenneville)
lestrappeurs.be

© Auberge du Sabotier

Auberge du Sabotier
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Activiteiten en bezienswaardigheden
1

Sint-Hubertusbasiliek

2

Deze majestueuze en elegante basiliek - in het hart van de
stad – is erkend als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. Er
zijn zowel romaanse, barokke als gotische elementen. Het is
een perfecte kennismaking met de evolutie van de architectuur en de geschiedenis. Je kunt de basiliek individueel,
met een gids of met een audiogids bezoeken.
Rue Saint-Gilles 56 • 6870 Saint-Hubert
basilique-sainthubert.be

3

Wildpark

Het wildpark van Saint-Hubert is een beschermd stukje natuur
waar je kennismaakt met de typische dieren van Wallonië.
Er zijn verschillende wandelroutes uitgestippeld in een
prachtig boslandschap. De kans is groot dat je onderweg
herten, reeën, everzwijnen… zal spotten. Er zijn diverse
uitkijkpunten, barbecueplekken en speeltuinen. Er is ook een
educatieve zaal met interactieve spelletjes.
Rue Saint-Michel 130 • 6870 Saint-Hubert
rsisainthubert.wixsite.com

Domein Fourneau Saint-Michel

4

Fourneaux Saint-Michel ligt in het hart van het Woud van
Saint-Hubert. Wie dit domein bezoekt, neemt een duik in het
landelijke Waalse leven van weleer. Er zijn 2 musea. In het
openluchtmuseum ontdek je authentieke gebouwen uit de
19e en 20e eeuw, allemaal op een natuurlijke wijze ingeplant in
de omgeving. Terwijl je rondwandelt, zie je een oude school,
een drukkerij, broodovens, een winkel, een kapel... Het IJzeren Metallurgiemuseum is gevestigd in enkele voormalige
industriële gebouwen. Dit museum vertelt op een interactieve
manier het verhaal van de productie en het gebruik van ijzer
in het verleden.

Wandelingen in het Grote Woud van Saint-Hubert

In het Grote Woud van Saint-Hubert kun je eindeloos
wandelen, fietsen of paardrijden. Met meer dan 1.500 km
uitgestippelde routes is het moeilijk kiezen!
Rue du Moulin 16 • 6870 Mirwart (Saint-Hubert)
lagrandeforetdesainthubert.be

Fourneau Saint-Michel 4 • 6870 Saint-Hubert
fourneausaintmichel.be

2
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Mudia

6

Dit didactische kunstmuseum brengt meer dan 300 werken
samen, gaande van de renaissance tot de hedendaagse
periode. In dit unieke museum zijn begrijpen, leren en plezier
maken de sleutelwoorden. De rondleiding is interactief,
digitaal en hightech. Dankzij video’s, geanimeerde schilderijen, spelletjes en quizzen ontdek en waardeer je de evolutie
van de kunst op een totaal nieuwe manier... En jouw kinderen
ook!
Place de l’Esro 61 • 6890 Redu (Libin)
mudia.be

7

Euro Space Center

Het Euro Space Center is een themapark voor het hele gezin.
Droom je van leuke en leerrijke avonturen in de ruimte?
Neem dan een duik in het dagelijkse leven van astronauten.
Je ontdekt er de ruimtevaarttechnologieën die ook ons
dagelijkse leven bepalen en je herbeleeft er de grote momenten
van de verovering van de ruimte. Wandel in de voetsporen
van de pioniers van de ruimte en test de zwaartekracht.
Rue devant les Hêtres 1 • 6890 Transinne (Libin)
eurospacecenter.be

Provinciaal domein van Mirwart

Het domein is 1.350 hectare groot. Het is niet alleen gratis
toegankelijk maar ook de ideale plek om de uitzonderlijke
flora en fauna te observeren. Voor natuurliefhebbers is dit
het walhalla: vijvers, didactische bijenkorven, een subliem bos
met een grote biodiversiteit, twee rivieren en zelfs een klein
stukje historisch erfgoed.

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/saint-hubert

Rue du Moulin 16 • 6870 Mirwart (Saint-Hubert)
lagrandeforetdesainthubert.be
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Marche-en-Famenne

Marche-en-Famenne
Marche-en-Famenne ligt bij het Global Unesco FamenneArdenne geopark, en tussen de valleien van de Lesse en de
Ourthe. Na een zeer geslaagde stadsvernieuwing is de voet
ganger in Marche koning... Via de hoofdweg, die vroeger voor
automobilisten was gereserveerd, is het nu mogelijk om de
stad te voet te doorkruisen. In de steegjes van het centrum is
het heerlijk kuieren langs de karaktervolle gebouwen uit de
17e eeuw. Tijdens de renovatie werd een parcours met
themabeelden geïnstalleerd. Voor deze installatie alleen al loont
het de moeite om naar Marche-en-Famenne af te zakken.

© WBT - Denis Erroyaux

Een greep uit de bezienswaardigheden van de stad: het
Museum van Famenne en de kunst, het prestigieuze Kasteel
van der Straten en park, en het natuurgebied Fond des Vaulx.
Deze natuurparel van 15 hectare aan de rand van de stad is de
ideale mix van fauna, flora en legendes!
Langs de RAVeL Marche-Hotton zijn er talrijke bewegwijzerde wandel-, fiets- en mountainbikeroutes. Ontdek in de
omgeving zeker ook de Grotten van Hotton en de romaanse
kerk van Waha.
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Praktische informatie
Toeristische dienst Famenne-Ardenne
Ourthe & Lesse
Place de l’Étang 15 • 6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84 34 53 27 • famenneardenne.be

Openbaar vervoer
Station van Marloie (4 km)
Bus 424

Waar overnachten
Quartier Latin

La Gloriette

Dit 4-sterrenhotelcomplex bevindt zich binnen de muren
van een geklasseerde jezuïetenkerk uit de 18e eeuw.
Quartier Latin, een historisch monument, combineert
het rijke verleden met moderne technologie. De ligging
in het hart van Marche is ideaal.

Dit nieuwe 3-sterrenhotel ligt op 1 km van het centrum
van Marche-en-Famenne, in een typisch huis in lokale
steen. Het gebouw is volledig gerenoveerd. De stijl is ruw
en tegelijkertijd natuurlijk. Er zijn 6 comfortabele kamers.

Rue des Brasseurs 2 • 6900 Marche-en-Famenne
quartier-latin.be

Rue de Bastogne 19 • 6900 Marche-en-Famenne
lagloriette.net

Au Cri du Paon

Chez Ines

Dit oude huis aan de rand van een klein bos ligt op
4 km van Marche. Het is volledig gerenoveerd en
omgebouwd tot een gîte met 3 korenaren. Je hebt er een
indrukwekkend uitzicht over de glooiende landschappen van de Famenne. Tijdens het seizoen kun je genieten
van het zwembad en de tennisbaan.

Deze toeristische accommodatie met 3 korenaren in
een moderne villa is met smaak ingericht. In de groene
omgeving van het dorp Marloie kunnen groepen tot
15 personen logeren. Marche-en-Famenne ligt op 3,5 km.
Rue du Progrès 18 • 6900 Marloie (Marche-en-Famenne)
famenneardenne.be

Rue du Petit Bois 60 • 6900 Marche-en-Famenne
aucridupaon.be

Ardenne BnB

Deze B&B met 1 korenaar ligt in een mooi, typisch huis.
Er zijn 2 kamers, allebei voor 2 personen. Het huis ligt
in een rustige omgeving, omgeven door een prachtige
bloementuin, een moestuin en een boomgaard. Je zal
ongetwijfeld ook genieten van de lokale producten.

Deze B&B met 3 korenaren is een kleine suite voor 4
personen. De ligging in een rustige omgeving aan de
rand van een van de opmerkelijkste natuurgebieden
van de Famenne is uitstekend. Het stadscentrum ligt
op 5 minuten. In de zomer kun je een duik nemen in het
overdekte en verwarmde zwembad. Wandelen op de
paden in de grote tuin kan in alle seizoenen.

Rue de la Ferme 2 • 6900 Verdenne (Marche-en-Famenne)
visitwallonia.be

Rue des Rossignols 8 • 6900 Marche-en-Famenne
ardennebnb.com

Quartier Latin
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À la Pier’rare
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Activiteiten en bezienswaardigheden
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1

Wandelcircuit ‘City Glow’

Place de l’Étang 15 • 6900 Marche-en-Famenne
famenneardenne.be

© WBT - Isabelle Huberty
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3

Deze 2,5 km lange wandeling leidt je door de stad. Onderweg
ontdek je op een originele manier de 24 sculpturen en beelden. Met je tablet of smartphone kun je bij elk kunstwerk
de multimedia-inhoud activeren.

2

FAM - Famenne & Art Museum

Ontdek de verschillende facetten van het leven in de Famenne, van de prehistorie tot de vorige eeuw. Alles wordt
geïllustreerd aan de hand van de collecties van de Merovingen en Karolingen, middeleeuwse wapens, een maquette over
de ontwikkeling van Marche omstreeks 1600 en meubilair
uit de 18e eeuw.
Rue du Commerce 17 • 6900 Marche-en-Famenne
famenneartmuseum.be

3 De romaanse Sint-Stefanuskerk van Waha en
haar ramen
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4

Fond des Vaulx

Dit prachtige gebouw - geklasseerd als Waals erfgoed - is
een van de oudste romaanse kerken van België. De kerk,
die dateert uit 1050, is vooral bekend dankzij de prachtige
glas-in-loodramen van Jean-Michel Folon. De ramen werden
in 2004 geplaatst om het martelaarschap van de heilige
Stefanus te illustreren.

Deze kleine vallei is genesteld in de Calestienne, een smalle
strook in kalksteen. De plek verwondert door zijn flora, fauna
en vooral door zijn geologie. Er zijn verschillende grotten
tegen de rotsige heuvelflanken, waaronder de opmerkelijke
‘Trotti-aux-Fosses’. Op de site zijn er diverse uitgestippelde
wandelingen (van 2,2 tot 4,5 km). Er is ook een gezondheidsparcours en een plek om te barbecueën.

Rue du Maquis 5 • 6900 Marche-en-Famenne
famenneardenne.be

Rue du Fond des Vaulx • 6900 Marche-en-Famenne
famenneardenne.be
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Kasteel Lavaux-Sainte-Anne

Dit kasteel, gebouwd tussen de 15e en de 16e eeuw, is met zijn
slotgracht, ronde torens en bolvormige daken een van de
mooiste van Wallonië. Het herbergt drie musea: het natuuren jachtmuseum, het museum van het leven van de heren
van Lavaux in de 17e eeuw en het museum van het landelijke
leven in de Famenne in de 19e en het begin van de 20e eeuw.
Het uitgestippelde didactische parcours buiten leidt je door
de vochtige zones die zo typisch zijn voor deze regio. Een
ware natuurbeleving!
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7

6

De Famenne met de fiets

Profiteer van het fietsknooppuntennetwerk van 350 km. Je
kunt jouw route gemakkelijk zelf uitstippelen: op de RAVeL,
veldwegen en paden door het bos.
Rue Saint-Laurent 14 • 6900 Marche-en-Famenne
famenne-a-velo.be

Rue du Château 8 • 5880 Lavaux-Sainte-Anne (Rochefort)
chateau-lavaux.com

7

Park en Kasteel van der Straten

Dit prachtig gerenoveerde kasteel, dat het stadhuis herbergt,
ligt in een park van 3 ha. Flaneer door het park en ontdek
de speciale bomen, de beeldhouwwerken en de ecologische
vijver. Er zijn ook petanquebanen, een speeltuin en een
skateboardruimte.
Boulevard du Midi • 6900 Marche-en-Famenne
famenneardenne.be

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/marche-en-famenne
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Durbuy

Durbuy

Durbuy, het kleinste stadje ter wereld, is genesteld in de
meanders van de Ourthe. De oude stenen huizen, de geplaveide
steegjes, de oude stadswallen en de opmerkelijke natuur geven
Durbuy een onweerstaanbare romantische charme.
Het historische hart bestaat uit een doolhof van kronkelende,
autovrije steegjes met oude gebouwen. Verder zijn de mustsees het vormsnoeipark, de anticlinicaal met zijn waterpracht,
het kasteel boven op de rotsachtige heuvelkam…

© WBT - J.P Remy

Geniet zeker van de lokale keuken, met als topper de
rivierkreeftjes. Jouw smaakpapillen worden verwend in de vele
restaurants in de stad. Sportievelingen en avonturiers komen
aan hun trekken in het park Adventure Valley Durbuy of tijdens
een fietstocht.
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Openbaar vervoer
© Dounia
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Praktische informatie
Toeristische Dienst Durbuy
Place aux Foires 25 • 6940 Durbuy
+32(0)32 86 21 24 28 • durbuytourisme.be
Station van Barvaux (5 km)
Bus 11a

Waar overnachten
Hotel Le Victoria

Hotel La Librairie

Dit 3-sterrenhotel met 13 eigentijdse kamers ligt in het
hart van de voetgangerszone van de oude stad. De
specialiteit van het huis zijn grillades op houtvuur. De
sfeer is vriendelijk en je kunt er in alle seizoenen terecht.
Twee andere troeven van het etablissement zijn de
gezellige tuin en het zonnige terras.

Dit gezellige 2-sterrenhotel in het centrum van de stad
biedt charmante en comfortabele kamers met uitzicht
op het kasteel en de Ourthe. De muren in authentieke
steen, het overhangende terras en het uitgebreide
ontbijtbuffet zullen jou in vervoering brengen.

Rue des Récollectines 4 • 6940 Durbuy
maisoncardinael.be

Sunclass Durbuy

Rue du Comte Théodule d’Ursel 20 • 6940 Durbuy
dormiradurbuy.be

Domein Val de l’Aisne

Dit 3-sterrenvakantiepark - geschikt voor alle leeftijden ligt op 3 km van Durbuy. Hier logeren staat synoniem
met ontsnappen aan de dagelijkse sleur en genieten
van de rust. Alle bungalows zijn vrijstaand en liggen in
een bosrijke omgeving. Ze zijn allemaal omgeven door
groen. Er zijn activiteiten voor jong en oud.

We zijn verliefd geworden op deze 3-sterrenfamiliecamping op 15 km van Durbuy. De camping beschikt
over een brede waaier aan logementen, gaande van
kampeerplaatsen, verhuur van stacaravans, glamping
en buitengewone accommodaties (pipowagens, sphairs,
lodgetenten of zwevende tenten). Dit alles aan de oever
van het riviertje de Aisne. Ook honden zijn welkom.

Rue d’Andenne 20 • 6940 Durbuy
sunclassdurbuy.com

Rue du T.T.A. 1 a • 6997 Blier (Erezée)
levaldelaisne.be

Adventure Valley

Aux Saveurs d’Enneille

Ontdek het ruime aanbod logeerformules in dit bekende
avonturenpark: hotels, vakantiewoningen, glamping,
formules voor groepen, bedrijven of gezinnen met of
zonder maaltijden, buitengewone accommodaties, naar
ieders smaak.

Deze B&B met 3 korenaren is gevestigd in een oude
boerderij uit de 18e eeuw. Het volledig gerestaureerde
huis ligt in een klein gehucht op 8 km van Durbuy. Je
logeert er niet alleen in een groene omgeving met
uitzicht op de Ourthe, maar je duikt in jouw kamer in de
leefwereld van vijf generaties. Er kunnen op maat fietsof wandelverblijven worden georganiseerd.

Rue de Rome 1 • 6940 Durbuy
adventure-valley.be

Grande-Enneille 22 • 6940 Enneille (Durbuy)
auxsaveursdenneille.be

© Camping le Val de l’Aisne

Camping Val de l’Aisne
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Activiteiten en bezienswaardigheden
1

Oude stad

2

Durbuy, genesteld in de meanders van de Ourthe, is een
charmant en romantisch stadje. Je neemt er een duik in het
roemrijke verleden. Alles is uitstekend bewaard gebleven,
denk maar aan de kleine geplaveide straatjes die kronkelen langs robuuste woningen met het kasteel als uitkijkpost
op een statige rots. In het oude stadsgedeelte van Durbuy
proef je de authenticiteit van de Ardennen.
Office du Tourisme
Place aux Foires 25 • 6940 Durbuy
durbuytourisme.be

3

Anticlinaal – de rots van Omalius

De anticlinaal, een enorme rots in het hart van de stad, draagt
bij aan de bekendheid van Durbuy. Dit kalksteenmassief,
ook bekend als de Falizerots, is een geologisch fenomeen
dat bestaat uit verschillende kalklagen die omhoog werden
gestuwd. Voor de rots is er een meertje met enkele watervallen. In combinatie met speciale lichteffecten geniet je hier
van extra waterpret. Het is een van de representatieve sites
van het Unesco Geopark Famenne Ardenne.
Anticlinal de Durbuy
Chemin Touristique • 6940 Durbuy
durbuytourisme.be

Vormsnoeipark (Parc des Topiaires)

4

Deze uitzonderlijke tuin van 1 ha bevindt zich aan de oever
van de Ourthe. Het is een van de merkwaardigste plekken
van de stad. Topiairestruiken zijn bomen die gesnoeid en
uitgesneden worden in verschillende vormen. Tussen de 250
plantensculpturen vind je in dit park zeemeerminnen, olifanten en zelfs krokodillen. Vanop het terras van het café
heb je een schitterend zicht op de stad.

Historische en culinaire wandelingen

De toeristische dienst van Durbuy stelt regelmatig historische
en culinaire wandelingen voor door de oude stad. Onder
begeleiding van een gids flaneer je door de smalle straatjes.
Je stopt bij lokale producenten en winkels om te proeven.
Place aux Foires 25 • 6940 Durbuy
durbuytourisme.be

Rue Haie Himbe 1 • 6940 Durbuy
topiaires.be
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Adventure Valley

6

Versterkt kasteel van Logne

Dit recreatiepark combineert natuur en avontuur. De Adventure Valley ligt in een uitzonderlijk kader waar de natuur
regeert. Er wordt een brede waaier aan binnen- en buitenactiviteiten aangeboden, voor jong en oud: kajakken, via
ferrata, klimmen, fietsen, speleologie of zelfs lasergame en
bowlen...

Het Kasteel van Logne ligt in het hart van het Domein van
Palogne, in het dorpje Vieuxville-Ferrières, niet zo ver van
Durbuy. Kom met je gezin een onvergetelijke dag beleven.
Ontdek het kasteel en het museum met een opmerkelijke
verzameling voorwerpen die in het kasteel gevonden werden.
Het zijn stille getuigen van het leven in de middeleeuwen.

Rue de Rome 1 • 6940 Durbuy
adventure-valley.be

Route du Pâlogne 6 • 4190 Ferrières
palogne.be

7

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/durbuy

Megalieten van Wéris

De strak uitgelijnde megalieten van Wéris, in de buurt van
Durbuy, zijn een ongewone en verwarrende verschijning in
het landschap. Deze dolmens dateren van 3000 jaar voor
Christus. In het megalietenmuseum leer je alles over de
geschiedenis van deze vreemde monumenten. Wéris, een
van de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’, is zeer charmant. Het
maakt jouw bezoek extra interessant.
Place Arsène Soreil 7 • 6940 Durbuy
megalithes-weris.be

5

© FTLB - L. Aprosio

© WBT - Bruno Dalimonte

7

6

© WBT - Bruno Dalimonte

© WBT - SPRL Cernix - Pierre Pauquay

7

71

© WBT - Denis Erroyaux

© O. Lefevre

La Roche-en-Ardenne

La Roche-en-Ardenne

In het hart van de Belgische Ardennen, midden in de dichte
bossen, valleien en landbouwplateaus, ligt de prachtige stad
La Roche-en-Ardenne verscholen. Het is een heerlijke plek om
te wandelen.
In deze natuurlijke omgeving liggen de boeiende activiteiten voor
het grijpen. Fijnproevers blijven hier zeker niet op hun honger
zitten. Ze genieten van de regionale specialiteiten, waaronder
de bekende Ardense ham.

© WBT-Olivier Bourgi

La Roche-en-Ardenne bekoort ook de liefhebbers van
geschiedenis. In het stadje liggen heel wat historische schatten
verborgen, zoals het museum over de ‘Slag om de Ardennen’
- een niet te missen gedenkplaats, of de ruïnes van het
feodale kasteel.
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Praktische informatie
Toeristische Dienst van La Roche-en-Ardenne
Place du Marché 15
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)32 84 36 77 36
la-roche-tourisme.com

Openbaar vervoer
Station van Melreux (17 km) of van Marloie
(22km) • Bus 13 of 15

Waar overnachten
L’Ô de la Roche

Le Floréal

Deze rustige villa ligt op 500 m van het centrum en op
2 stappen van de rivier. Ook het zwembad, de fitness en
de tennisclub zijn vlakbij. Je kunt gemakkelijk en gratis
parkeren in de omgeving van het logement.

Het 4-sterrenhotel ligt in een groene omgeving op 800 m
van het stadscentrum. Er zijn 76 kamers, waarvan 10 gezinskamers. In het 4 hectare grote park langs de
Ourthe worden heel wat activiteiten aangeboden, zoals
petanque, minigolf, multisport, tennis, buitenzwembad,
ontspanningsruimte, outdoor fitness en speeltuin.

Rue de Harzé 11 • 6980 La Roche-en-Ardenne
lodelaroche.be

Avenue de Villez 6 • 6980 La Roche-en-Ardenne
florealgroup.be

Hotel le Midi
Hotel Le Midi, Logis de Belgique, is een klein familiehotel in het centrum van La Roche-en-Ardenne. Het
hotel heeft 8 kamers. In het gastronomische restaurant
genieten je van heerlijke lokale gerechten.
Rue de Beausaint 6 • 6980 La Roche-en-Ardenne
hotellemidi.be

Chanteloup
Dit authentieke landhuis ligt in het charmante dorpje
Halleux, op 8 km van La Roche. De eigenaars verwelkomen de gasten in een van de vier gastenkamers met
3 korenaren. Je kunt aanschuiven aan de gastentafel.
Zo ontdek je heel wat streekproducten.
Halleux 41 • 6986 Halleux (La Roche-en-Ardenne)
chanteloup.be

Cabanes de Rensiwez

Moulin de Rensiwez 1 • 6663 Houffalize
lescabanesderensiwez.be

Camping Lohan
Deze familiecamping is ideal gelegen aan de oevers
van de Ourthe, op slechts 3 km van het centrum van La
Roche. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd. Je kunt er kajakken, vissen en fantastische
uitgestippelde wandelingen maken. Er zijn ook buitengewone accommodaties. .
Quartier de Lohan 1 • 6980 La Roche-en-Ardenne
campinglohan.be

Cabanes de Rensiwez

© WBT-Olivier Bourgi

Zin om weer even kind en avonturier te zijn? In de
hutten van Rensiwez geniet je van een atypisch verblijf
midden in de natuur, langs het water of op de heuvel.
Deze hutten zijn voorzien van alle comfort en bijzonder
charmant.
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Activiteiten en bezienswaardigheden

4

1

Kasteel La Roche

Rue du Vieux Château 4 • 6980 La Roche-en-Ardenne
chateaudelaroche.be

3

Museum rond de Slag om de Ardennen

Met zijn rijke collecties uit de Tweede Wereldoorlog maakt
dit museum indruk op de bezoekers. Tijdens de Slag om de
Ardennen – in de winter van 44-45 - betaalde La Roche-enArdenne een zware prijs. Dit museum brengt hulde aan de
mannen – vooral Britten - die voor de bevrijding van de stad
hebben gevochten. Verspreid over 3 verdiepingen ontdek je
wapens, uitrustingen, persoonlijke voorwerpen en relikwieën
van de soldaten.
Rue Chamont 5 • 6980 La Roche-en-Ardenne
batarden.be
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Ontdek deze vesting uit de middeleeuwen, waarvan alleen de
ruïnes bewaard zijn gebleven. De prachtige burcht schittert
op de uitstekende rots van Diester. Het gebouw, met zijn kerkers en schietgaten, dompelt je helemaal onder in de middeleeuwse sfeer. In het feodale kasteel worden tal van activiteiten
en evenementen georganiseerd. Zowel inwoners als bezoekers
komen aan hun trekken: een valkerijshow, een klank- en lichtspektakel over het spook Berthe, een middeleeuws weekend.

2

2

Wildpark

Ga samen met je gezin op pad en bewonder de dieren
van het Ardense bos. Soms zijn de ontmoetingen grappig,
soms indrukwekkend. In elk geval wekken ze de nieuwsgierigheid van jong en oud. Vanop het bospad van 1,2 km kun
je de dieren uit de Ardense wouden van dichtbij observeren.
Ze leven hier in een omgeving die hun eigen biotoop quasi
evenaart.
Chemin du Parc à Gibier 1 • 6980 La Roche-en-Ardenne
parc-gibier-laroche.be

4

Didactisch wandelpad ‘Hauts marais de Bellemeuse’

Langs dit interpretatiepad - 4,7 km lang - ontdek je het
specifieke karakter van de natuur van het Plateau des
Tailles: de veenmoerassen, de hoge vallei van Bellemeuse...
Vanop de uitkijktoren heb je een uniek uitzicht! Dankzij
de vlonders hou je de voeten droog. Interactieve panelen
vertellen je meer over het verband tussen deze landschappen
en de menselijke activiteit van vroeger en nu.
Rue de l’Ecole 17 • 6666 Wibrin (Houffalize)
coeurdelardenne.be

6

© WBT - Denis Erroyaux

5

© FTLB - P. Willems

© WBT-Olivier Bourgi
©

7

5

Brouwerij Achouffe

Op slechts enkele kilometers van La Roche-en-Ardenne duik
je tijdens een gepassioneerd bezoek aan Brouwerij Achouffe
in de wereld van de Ardense bierbrouwers! Natuurlijk staat
er ook een proeverij op het programma. De brouwerij
‘Au petit lutin’ werd in 1982 opgericht. Men specialiseert zich
in het brouwen van speciale kwaliteitsbieren, waarvan de
bekendste zeker de Chouffe is.
Achouffe 32 • 6666 Wibrin (Houffalize)
chouffe.com

7

6

Meer en stuwdam van Nisramont

Het meer van Nisramont wordt gevoed door de westelijke en
de oostelijke Ourthe. Het is een indrukwekkende plek waar
je kunt genieten van de schoonheid van de rivier en diverse
activiteiten! Je kunt de dam bezoeken, vissen, een 14 km lange
wandeling rond het meer maken, kajakken, kanoën en het
meer verkennen op een stand-up paddle.
6983 Nisramont (La Roche-en-Ardenne)
luxembourg-belge.be

Riveo

In dit interpretatiecentrum van de rivier ga je op ontdekkingstocht langs een origineel parcours. Er zijn tentoonstellingen, 16 aquariums, 5 thematische tuinen, animaties... De
rode draad is de de wondere wereld van de rivier en haar
biodiversiteit.
Rue Haute 4 • 6990 Hotton
riveo.be

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/la-roche-en-ardenne
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Bastogne

Bastogne
Bastogne, een stad die diep getekend is door de Tweede
Wereldoorlog, is vandaag de dag een van de belangrijke plaatsen om het verleden te herinneren.
Bezoek het Bastogne War Museum en kom er meer te weten
over de Slag om de Ardennen. Het Memoriaal van Mardasson - gebouwd ter ere van de slachtoffers - en de tank op de
Place McAuliffe herinneren aan deze moeilijke momenten.

© Francine Schmitz

Een andere getuige van een belangrijke periode in de geschiedenis
is de Porte de Trèves (Poort van Trier), die niet meer weg te denken
is uit het stadsbeeld. Het gebouw is een overblijfsel van de oude
14e-eeuwse wallen. Het werd ook gebruikt als gevangenis en als
opvanghuis.
Toch is de stad ook bekend voor zijn gastronomie en talrijke
wandel- en fietsroutes. Er zijn tal van intrigerende en gastronomische plekken.
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Praktische informatie
Toeristische Dienst van Bastogne
Place McAuliffe 60 • 6600 Bastogne
+32(0)61 21 27 11 • bastogne-tourisme.be

Openbaar vervoer
Station van Libramont (33 km)
Bus 6

Waar overnachten
Hotel Léo Station

Hotel Melba

Dit familiebedrijf heeft verschillende 3-sterrenhotels, in
totaal goed voor 34 kamers. De inrichting verwijst naar
het thema reizen en treinen. Alle kamers liggen in het
hart van de stad.

Dit hotel ligt in het centrum van Bastogne in een
residentiële wijk op enkele meters van de Place McAuliffe.
Charme, comfort, warme eenvoud en een kwalitatieve
service staan er centraal. De pianobar en het gastvrij
restaurant garanderen een geslaagd verblijf.

Place Général McAuliffe 52 • 6600 Bastogne
wagon-leo.com

Kasteel van Strainchamps

Avenue Mathieu 49 • 6600 Bastogne
hotel-melba.eu

Dit comfortabele 3-sterrenhotel ligt op 13 km van
Bastogne. Hier geniet je van rust, stilte en ontspanning.
Fijnproevers komen aan hun trekken in het gerenommeerde gastronomische restaurant.

Groepsgîte Kaleo Domein Renval

Rue des Vennes 29 • 6637 Fauvillers
chateaudestrainchamps.com

Rue de Marche 146 • 6600 Bastogne
kaleo-asbl.be/fr/gites/bastogne

Camping Pont de Berguême

Carpe Diem

Deze 3-sterrencamping ligt aan de oevers van de
Ourthe op 18 km van Bastogne. In de omgeving kun je
rustig wandelen door bossen en weiden in een schier oneindig landschap. Er worden ook chalets voor 8 personen
verhuurd. Honden zijn welkom.

Het sterkste punt van deze gezellige gîte met 3 korenaren is de rustige ligging tussen de stad en het platteland.
De naam was dan ook snel gekozen. Het centrum van de
stad ligt op slechts 800 meter van de gîte. Je bent er zo!
Rue Croix Blanche 24 • 6600 Bastogne
carpediembastogne.be

Gîte Carpe Diem

© Carpe Diem

Berguème 9 • 6970 Tenneville
pontbergueme.be

Deze gîte ligt aan de ingang van Bastogne, een eindje
van de weg en dicht bij het bos. De ligging is ideaal voor
een sportief en/of cultureel verblijf.
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Activiteiten en bezienswaardigheden
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Bastogne War Museum

2

Dit museum dompelt je onder in de harde realiteit van de
Tweede Wereldoorlog en de Slag om de Ardennen. In dit
moderne gebouw met een gedurfde architectuur kruip je in
de huid van vier personages, aan de hand van voorwerpen
uit die periode. Ook de videopresentaties, 3D-animaties en
getuigenissen zijn aangrijpend. Naast het museum staat
het Mardasson-monument, een memoriaal gebouwd ter
herdenking aan de Amerikaanse soldaten die stierven of
verdwenen tijdens de Slag om de Ardennen.

Rue de La Roche 40 • 6600 Bastogne
bastogne-barracks.be

Colline du Mardasson 5 • 6600 Bastogne
bastognewarmuseum.be

3

Bastogne Barracks

Geschiedenisliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Bastogne! In de Bastogne Barracks is een Interpretatiecentrum
voor de Tweede Wereldoorlog geïnstalleerd. Het is vanuit
deze barrack dat generaal McAuliffe het legendarische woord
“nuts” uitsprak toen de Duitsers die de stad omsingelden,
hem vroegen zich over te geven. Ook zeer interessant is een
bezoek aan het atelier waar militaire voertuigen gerestaureerd
worden.

Sint-Pieterskerk

4

De kerk, oorspronkelijk romaans van stijl, is door de eeuwen
heen verschillende keren gerenoveerd en uitgebreid. Dat is
de reden waarom de huidige stijl gotisch is. Deze kerk, de
oudste kerk van de stad, herbergt enkele erfgoedpareltjes:
een doopvont en een altaar in romaanse stijl, elementen van
flamboyante gotiek, een barok interieur...

Animalaine

Animalaine is een interactief en levend museum over wol en
de geschiedenis ervan, met een dierenpark en streekproducten. Bezoek het dierenpark met 25 schapen en andere
woldragende diersoorten. Je leert er alles over de verschillende stadia en de technieken van de wolverwerking, vanaf
het begin van de 20e eeuw tot nu. Neem ook een duik in de
geschiedenis tijdens een bezoek aan een oud, gereconstrueerd
huis. Ambachten van weleer komen hier terug tot leven.

Place Saint-Pierre • 6600 Bastogne
bastogne-tourisme.be

Bizory 5 • 6600 Bastogne
animalaine.com
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Museum Piconrue – ‘Musée de la Grande Ardenne’

6

Dit museum neemt je mee op een reis doorheen het etnografische erfgoed en de religieuze kunst van de Ardennen.
Hier herbeleef je de verschillende levensfasen van de inwoners
van de regio in de 19e en de 20e eeuw (doop, school, huwelijk…),
alsof je er zelf bij was. Er is een ruimte gewijd aan personages
uit de typische folklore van de Ardennen: de wilde jager, de vier
heemskinderen, de duivel, de weerwolf, kabouters en feeën.

101st Airborne Museum

De voormalige militaire mess van Bastogne, die is omgebouwd
tot een museum gewijd aan de Slag om de Ardennen, biedt
met zijn vele historische voorwerpen en opmerkelijke opbouw
een onderdompeling in deze tragische episode van de Tweede
Wereldoorlog.
Avenue de la gare, 11/13 • 6600 Bastogne
101airbornemuseumbastogne.com

Place en Piconrue 2 • 6600 Bastogne
piconrue.be

7

RAVeL en mountainbikeparcours

Geniet van een prachtige fietstocht van 21 km langs de oude
spoorlijn die Bastogne met Gouvy verbindt. De route, die
start aan het station van Bastogne, baant zich een weg door
de vallei. Voor de sportievelingen zijn er ook verschillende
mountainbiketochten in de omgeving, met vertrek in
Bastogne.

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/bastogne

ravel.wallonie.be
bastogne-tourisme.be
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Hoei

Hoei (Huy)

Halverwege Namen en Luik ligt Hoei (Huy), een duizend jaar oude
stad met een uitzonderlijk architecturaal patrimonium.
Flaneer door de historische wijk van het oude Hoei en geniet
van duizend-en-een wonderen zoals de Grote Markt met
de monumentale fontein ‘Li bassinia’, de Place Verte, de
collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk met haar schatkamer,
het gemeentelijke museum.

© WBT - David Samyn

Liefhebbers van geschiedenis moeten zeker een bezoekje
brengen aan het Fort van Hoei. Er staat een memoriaal ter
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en je hebt er een
uitzonderlijk uitzicht op de stad en de Maas. Ontspanning
troef in het recreatiepark van Mont Mosan, de ideale plek
voor families.
Op het vlak van natuur, is er de RAVeL en de 60 km publieke
fiets- en wandelpaden.
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Praktische informatie
Toeristische Dienst van Hoei
Quai de Namur 1 • 4500 Hoei
+32(0)85 21 29 15 • tourisme.huy.be

Openbaar vervoer
Station van Hoei

Waar overnachten
Hotel Château d’Ahin

Hotel Naxhelet

Het 3-sterrenhotel van het kasteel van Ahin is ingericht
in een oude gerenoveerde boerderij. Kom genieten van
een charmant verblijf in een van de zes met smaak
ingerichte kamers. De kamers kijken ofwel uit op de
oude boerderij ofwel op het kasteelpark.

Eenvoud en authenticiteit, geschiedenis en design
zijn de kernwoorden van de 33 kamers en 2 suites in
de voormalige kapel van het landgoed. De gebruikte
materialen - zoals marmer uit Henegouwen en eik uit
de Ardennen - zorgen voor een eigentijdse en warme
sfeer. De golfbaan, het restaurant en de wellness
vervolledigen het plaatje. Deze uitzonderlijke plek ligt
op 10 minuten rijden van Hoei.

Chaussée de Dinant 14 • 4500 Huy
hotelduchateau.be

Le Pré de Caroline
Deze B&B met 3 korenaren ligt in een landelijke en
groene omgeving. De eenvoudige en kleurrijke kamers
zijn zo ingericht dat de authentieke charme van het huis
bewaard is. De ligging is perfect voor mountainbikers:
niet ver van de RAVeL en van de vallei van de Solières.
Rue de l’Eglise 1 • 4500 Huy
lepredecaroline.com

Rue Naxhelet 1 • 4520 Wanze
naxhelet.be

La Siroperie
In dit aangename, landelijke atelier werden lang geleden
appels en peren geperst. De 2 gîtes met 3 korenaren,
bevinden zich op 6 km van Hoei. Eén gîte is toegankelijk
voor mensen met een beperkte mobiliteit.
Rue de l’Abbaye 34 • 4520 Antheit (Wanze)
lasiroperie.be

Porta Nova 21

Rue Griange 21 • 4500 Huy
portanova21.com

Le Pressoir
Deze plattelandsgîte met 3 korenaren is gehuisvest in
de oude wijnpers van het kasteel van Ben-Ahin. Er is
plaats voor 20 personen (of meer). De gîte ligt in een
typisch Maaslandschap. In het geklasseerde park
komen de gasten helemaal tot rust. In de omgeving kan
je talrijke wandelingen maken. Met al deze troeven is
dit een top vakantieverblijf!
Chaussée de Dinant 11 • 4500 Ben-Ahin (Huy)
poudrerie.be

Hotel Naxhelet

© Luc Viatour

Deze stadsgîte met 3 korenaren biedt een mooi uitzicht
op de stad. De inrichting is eigentijds en stijlvol. Het
appartement is pas gerenoveerd en voorzien van alle
modern comfort. De gîte ligt in een klein geplaveid
straatje, op enkele stappen van de Grote Markt.
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1 De collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk en
Domitianus en haar schatkamer

Deze magnifieke collegiale kerk in gotische stijl neemt een
prominente plaats in het stadscentrum in. De kerk werd
gebouwd tussen 1311 en 1536, op een plek van een vroeger
heiligdom. Ze beschikt over een bijzonder roosvenster,
‘Li Rondia’ in het Waals, waarvan enkele glasramen, die
beschadigd werden tijdens de oorlog, dateren uit de jaren ‘70.
De kerk is ook beroemd omwille van haar schatkamer,
bestaande uit een viertal schrijnen uit de 12e en 13e eeuw.

2

Fort en Memoriaal van Hoei

Deze prestigieuze site, gebouwd tussen 1818 en 1823 op
de overblijfselen van een oud kasteel, is de grootste trekpleister van de stad. Vandaag wordt deze site voornamelijk bezocht omwille van het Verzetsmuseum en het concentratiekamp. Het fort deed effectief dienst als concentratiekamp van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Chaussée Napoléon • 4500 Huy
tourisme.huy.be

Parvis Théoduin de Bavière • 4500 Huy
tresordehuy.com

3

Wandeling door Hoei, middeleeuwse stad

De toeristische dienst stippelde een wandelparcours uit
langs het rijke architecturale patrimonium uit de middelleeuwen. De route van iets meer dan 2 km neemt je mee langs
geplaveide straatjes doorheen het oude Hoei.
Quai de Namur 1 • 4500 Huy
terres-de-meuse.be
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4

Bezoek aan wijngaarden

Neem tussen juni en augustus deel aan een rondleiding door
de wijngaard Le Clos des Prébendiers in de heuvels van Hoei.
Je leert er alles over de geschiedenis van de streek en de
wijngaard, de finesses van de wijnpluk en de bereiding van
heerlijke wijnen.
terres-de-meuse.be/vins-spiritueux

6

© Hexapoda
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5

Kasteel van Modave

Dit schitterende kasteel ligt op een rotsachtige flank in de
Vallei van de Hoyoux. Het is gebouwd in de middeleeuwen
en in het midden van de 17e eeuw gerestaureerd en omgevormd tot een elegant lustoord. Een twintigtal zalen - rijkelijk
versierd en gemeubeld - zijn te bezoeken. Bewonder de
opmerkelijke plafonds, Brusselse tapijten of meubilair uit
de 18e en 19e eeuw.
Rue du Parc 4 • 4577 Modave
modave-castle.be

7

© Mont Mosan
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Hexapoda

Het insectarium ‘Jean Leclercq’ van Waremme is de enige
plek in Wallonië waar je tegelijkertijd een wetenschappelijke
én ludieke reis door het insectenrijk kan maken. Een vijftigtal didactische modules leren je alles over de belangrijkste
kenmerken van de zespotigen. Er zijn duizenden levende
insecten, honderden opgezette exemplaren en heel wat foto’s.
Rue de Grand’Axhe 45 E • 4300 Waremme
hexapoda.uliege.be

Mont Mosan

De Mont Mosan is een recreatief park en dierenpark op een
steenworp van het historische centrum van Hoei. Gezinnen
genieten er van een dagje boordevol ontspanning. Er is een
minizoo, een minigolfbaan, een draaimolen, een springkasteel, een treintje, een speeltuin... Er worden dierenshows
gehouden met zeeleeuwen, papegaaien en zeehonden.
Kinderen kunnen er een ponyritje maken.
Plaine de la Sarte • 4500 Huy
montmosan.be

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/hoei
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Luik

Luik
(Liège)

Luik (Liège) is zonder twijfel de stad met het meest zuiderse
temperament in Wallonië en kreeg daarom de bijnaam Vurige
Stede (Cité Ardente) mee.
Luik is een stad in volle metamorfose. Toch verrast de metropool
met zijn architectuur en zijn heterogene erfgoed. De pittoreske
oude straatjes, de duizend jaar oude kerken, het Prinsbisschoppelijke Paleis en de Koninklijk Opera van Wallonië staan naast het
nieuwe, ultramoderne station van Luik-Guillemins, ontworpen
door de Spaanse architect Santiago Calatrava. De stad met de
honderd torens zal je betoveren. Er zijn ontelbare architecturale
(448 geklasseerde gebouwen en culturele (20 musea) pareltjes!

© WBT - Denis Erroyaux

Toch zou het zonde zijn om tijdens een bezoek aan Luik de
prachtige groene zones links te laten liggen, denk maar aan de
Citadelheuvel (Coteaux de la Citadelle). De Vurige Stede is ook
zeer trendy. Wandel dus zeker eens door de Carréwijk, overdag
een perfect shoppingparadijs en ‘s nachts met zijn vele cafés
en underground plekken een walhalla voor feestvierders. Het mag
duidelijk zijn… Luik is een stad boordevol contrasten.

© Thierry Lechanteur

Praktische informatie

84

Huis voor Toerisme Pays de Liège
Quai de la Goffe 13 • 4000 Liège
+32(0)42 21 92 21 • visitezliege.be

Openbaar vervoer
Station van Liège-Guillemins en van LiègeSaint-Lambert

Waar overnachten
Van der Valk Hotel Liège Congrès

Red and Breakfast

Dit nieuwe 4-sterrenhotel ligt aan de oever van de
Maas, naast het Congrespaleis en vlakbij het Boveriemuseum. Wat een geweldige plek om je koffers neer te
zetten! De kamers zijn ruim en zeer comfortabel. Het
restaurant met terras, de panoramische Skybar en de
wellness zijn de extra troeven van dit prachtige hotel.

Deze B&B en gîte is gevestigd in een charmant huis
uit de 19e eeuw. Je geniet er van het uitzicht op de tuin
met terras en van de uitzonderlijke ligging. Mis zeker ook
de wellnessruimte niet.
Rue Bassenge 45 • 4000 Liège
redandbreakfast.be

Esplanade de l’Europe 2 • 4020 Liège
congreshotelliege.be

Jeugdherberg
Mercure Liège City Center
Dit moderne 4-sterrenhotel ligt op een steenworp afstand
van het historische centrum. Je vindt er alle comfort. Te
midden van de magnifieke tuinen is er zelfs een terras.
Rue Saint-Léonard 182 • 4000 Liège
all.accor.com/hotel

De jeugdherberg ligt op 10 minuten van de Place
Saint-Lambert en van de levendige Carréwijk. Er zijn
verschillende soorten accommodaties, voor gasten
die alleen reizen, met z’n tweeën, met de familie of met
vrienden. Zo kan je in optimale omstandigheden deelnemen aan de plaatselijke festiviteiten.
Rue Georges Simenon 2 • 4020 Liège
lesaubergesdejeunesse.be/liege

Hotel Neuvice

The Street Lodge

Dit charmante en moderne 3-sterrenhotel ligt in het
centrum van Luik. Traditie, moderniteit en comfort gaan
er perfect samen. Met zijn elegante decoratie in sobere
tinten, de binnenplaats, de bibliotheek en de prachtige
open haard is het een oase in het hart van de stad.

B&B The Street Lodge is de perfecte plek voor een
toeristisch uitstapje of voor een zakelijk verblijf. Deze
stedelijke B&B verwelkomt je in een elegant huis uit
de jaren ‘50, dicht bij het station en het centrum. Alle
kamers zijn gerenoveerd in een eigentijdse stijl. Ze
bieden je maximaal comfort in een gezellige en warme
sfeer.
Rue Dartois 17 • 4000 Liège
thestreetlodge.be

Hotel Mercure

© Mercure Liège City Centre

En Neuvice 45 • 4000 Liège
hotelneuvice.be
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Activiteiten en bezienswaardigheden
1

Museum Grand Curtius

2

De collecties van Grand Curtius geven je een inkijk op
500.000 jaar Luikse geschiedenis! Het museum - meer dan
5.000 m2 groot - ligt aan de oevers van de Maas in een volledig gerestaureerd gebouwencomplex dat dateert van de
16e tot de 21e eeuw. Deze grote site wordt beschouwd als
een van de rijkste kunst- en geschiedenismusea van België.
Er valt heel wat te bewonderen: grote collecties wapens,
glas, archeologie van de prehistorie tot de Karolingische
periode, decoratieve en religieuze kunst.

Parc de la Boverie • 4020 Liège
laboverie.com

Féronstrée 136 • 4000Liège
grandcurtius.be

3

La Boverie

La Boverie is zowel een museum voor Schone Kunsten als
een
centrum
voor
internationale
tentoonstellingen.
Het is gevestigd in het Paleis voor Schone Kunsten, in
1905 gebouwd ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling. Het gebouw, in het midden van een park, is helemaal
gerenoveerd. Het herbergt werken van de periode van de
Renaissance tot nu. Het educatieve en interactieve parcours
is toegankelijk voor een breed publiek.

Wandeling op de Citadelheuvel

4

Niet ver van de Place Saint-Lambert, in het hart van Luik,
ligt de Citadelheuvel (Coteaux de la Citadelle). Het is een
paradijs voor stadsbewoners die graag wandelen of zich
simpelweg willen ontspannen. Dit heuvelachtige, groene
landschap herbergt maar liefst 60 monumenten en
5 geklasseerde plaatsen. Een kaart met begeleide wandelingen is verkrijgbaar bij het Huis voor Toerisme.

Museum van het Waalse leven

Ontdek de geschiedenis en het dagelijkse leven van de
inwoners van Wallonië vanaf de 19e eeuw tot nu. Dankzij
de collecties en activiteiten ontdekt de bezoeker in dit
boeiende museum de verschillende facetten van Wallonië:
folklore, ambachten, volksgeloof, economie...
Cour des Mineurs • 4000 Liège
provincedeliege.be/viewallonne

Quai de la Goffe 13 • 4000 Liège
visitezliege.be

2
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Aquarium-Universitair Museum van Luik

6

Maak kennis met meer dan 150 verschillende soorten waterdieren, die verblijven in ongeveer 50 aquariums die zo goed
mogelijk de natuurlijke biotoop nabootsen. Vergeet zeker niet
het bassin met de zwartpuntrifhaaien, de tropische lagune
en de koralen te bekijken. Neem ook de tijd voor de
‘TreZOOr’-zaal. Er staan specimens met grote wetenschappelijke, historische of artistieke waarde: de prestigieuze
Blaschka-collectie, modellen in was, uitgestorven soorten,
opgezette dieren, …

Place Saint-Lambert • 4000 Liège
archeoforumdeliege.be

Quai Édouard Van Beneden 22 • 4020 Liège
aquarium-museum.uliege.be

7

Archéoforum

Deze uitzonderlijke archeologische site van 3725 m2 ligt
onder de Place Saint-Lambert. Goed voor 9.000 jaar
geschiedenis in het hart van de stad! Een ongewoon
parcours vertelt de geschiedenis van de stad in een moderne
en didactische scenografie. Er valt heel wat te bewonderen: voorwerpen in silex, dierenbeenderen uit de tijd van de
jagers-verzamelaars, sporen van een Gallo-Romeinse villa
en resten van de kathedraal van Saint-Lambert...

Historisch centrum

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/luik

In Luik is er een uitstekend bewaard gebleven historisch
centrum met tal van oude gebouwen en prestigieuze musea.
Denk maar aan de collegiale Sint-Bartolomeuskerk, het
paleis van de prinsbisschoppen, de Koninklijke Opera van
Wallonië of de Montagne de Bueren, een onvergetelijke
stadstrap van 374 treden. De toeristische dienst organiseert
regelmatig rondleidingen.
Quai de la Goffe 13 • 4000 Liège
visitezliege.be
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Spa

Spa

Spa, de stad die beroemd is dankzij zijn ijzerhoudende water,
ligt in het midden van de natuur. De diepe rust van de natuur
sluit perfect aan bij de thermale behandelingen in dit kuuroord.
Spa is een van de ‘Grote Kuursteden van Europa’ erkend als
Unesco-werelderfgoed.
Spa is ideaal gelegen in het hart van de Venen. Er komen al
bezoekers sinds de Romeinse tijd. In de 18e eeuw zakten er heel
wat beroemdheden en gekroonde hoofden af naar de stad
van de thermale bronnen. Tsaar Peter de 1e verbleef hier in 1717.
De beroemdste kuurbron Pouhon Peter de Grote is naar hem
vernoemd. Ook koningin Marie-Henriette zocht er haar toevlucht.
Ze woonde in Spa tot aan haar dood.

© WBT - David Samyn

Vandaag de dag wordt haar naam nog geassocieerd met een
van de bronnen van Spa, waar een licht bruisend water wordt
gewonnen. Spa is nog steeds sterk verbonden met de thermale
baden. Toch heeft de stad ook nog heel wat extra troeven. Denk
maar aan de ongerepte en beschermde natuur en het wereldberoemde circuit van Francorchamps. Spa is ook ideaal als gastronomische tussenstop en het is een trendy winkelbestemming.
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Praktische informatie
Spa Tourisme
Rue du Marché 1 A • 4900 Spa
+32(0)87 79 53 53 • spatourisme.be

Openbaar vervoer
Station van Spa

Waar overnachten
Manoir de Lébioles

Hotel La Reine

Dit superior 3-sterrenhotel is gevestigd in een groot
herenhuis uit 1905. Het is omgeven door rustige bossen.
De vele faciliteiten zorgen voor een optimaal gevoel van
welbehagen: ruime kamers, open haarden, het gebruik
van kwaliteitsmaterialen, ... Hier vergeet je de dagelijkse
sleur, geniet je van het verrassende uitzicht, profiteer je
van het gastronomische restaurant en kom je helemaal
tot rust in de hoogwaardige thermale wellnesssruimte.

Dit comfortabele 3-sterrenhotel, dat ideaal gelegen is,
zal je zeker bevallen. De charmante en rustige kamers
hebben direct uitzicht op de tuin en de prachtige veranda.

Domaine de Lebioles 1/5 • 4900 Spa
manoirdelebioles.com

Deze gîte met 4 korenaren ligt in het hart van de regio
Spa. Met haar capaciteit van 12 personen is het de geknipte
plek om te ontspannen met familie of vrienden. Het huis
is mooi ingericht en voorzien van alle comfort, waaronder een sauna. Alles is aanwezig om te genieten van
een geweldig verblijf.

Radisson Blu Palace Hotel
Het Radisson Blu Palace ligt in het centrum van Spa,
naast het oudste casino van Europa en op 10 minuten
van het treinstation. Het hotel heeft een eigen kabelbaan
naar de wellness. Het superior 4-sterrenhotel Radisson
Blu Balmoral ligt hoog in de heuvels, in het groen. Beide
hotels zijn vaste waarden in Spa.
Place Royale 39 • 4900 Spa
radissonhotels.com

Hotel-Restaurant L’Auberge

Rue Adolphe Bastin • 4900 Spa
lareine.be

Sweet Home Spa

Allée du Haut Neubois 7 • 4900 Spa
sweethomespa.be

Le Petit Maur
Deze stadsgîte met 3 korenaren is gevestigd in een huis
uit de 18e eeuw in het hart van Spa. Het is een oase van
rust vlak bij alle voorzieningen.
Rue Xhrouet 39 • 4900 Spa
lepetitmaur.com

Dit hotel, dat deel uitmaakt van de ‘Logis de Belgique’, ligt
in het centrum van de stad. Het 3-sterrenhotel beschikt
over een elegant restaurant in de stijl van een Parijse
brasserie. De lichte kamers zijn ingericht in het thema
water. Ontspanning, gastronomie, kuren en historische
ontdekkingen gaan er naadloos in elkaar over.
Place du Monument 3 • 4900 Spa
aubergedespa.be
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Manoir de Lébioles
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Pouhon Peter De Grote

Circuit Spa-Francorchamps

Op het circuit van Spa-Francorchamps, bij autoliefhebbers bekend als een van de mooiste circuits van de wereld,
worden jaarlijks verschillende prestigieuze wedstrijden
georganiseerd met als toppers de Grote Prijs Formule 1 en
de 24 uur van Spa. Je kan het circuit bezoeken, net zoals
het automobielmuseum. En waarom zou je je niet zelf eens
op de piste wagen?

Rue du Marché 1a • 4900 Spa
spatourisme.be

Route du Circuit 55 • 4970 Francorchamps (Stavelot)
spa-francorchamps.be

3

Park Forestia

Rue du Parc 1 • 4910 Theux
forestia.be
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In het hart van Spa ligt een prachtig gebouw uit 1880. Hier
vind je de belangrijkste bron van Spa én de toeristische
dienst. Er wordt een 360°-film geprojecteerd. Je ontdekt er
in een virtuele wereld de rijkdom van de stad en de regio.
Er is ook een permanente tentoonstelling met werken van
Joan Mirò: aquarellen, litho’s, tekeningen, gravures, collages
en keramiek.

Forestia is een park dat volledig in harmonie is met de natuur.
Samen met je familie of vrienden geniet je van een onvergetelijke dag te midden van het bos! Het dierenpark telt
meer dan 300 inheemse dieren die hier in semivrijheid leven.
Er zijn negen parcours aangelegd met meer dan 100 hindernissen in de bomen, leuk voor groot en klein.

2

4

Kasteel van Franchimont

Het kasteel van Franchimont is een middeleeuwse burcht
uit de 11e eeuw, gebouwd op een uitstekende rots die 3
valleien in het noorden van de Ardennen overschouwt. Bezoek
dit prachtige stukje Waalse erfgoed. Er is een interactieve
rondleiding met een audiogids. Het is de perfecte manier
om een zeldzaam voorbeeld van de veranderende beveiligingssystemen tijdens de Renaissance te leren kennen.
Allée du Château 17 • 4910 Theux
chateau-franchimont.be

6
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Thermen van Spa

Kom tot rust in de Thermen van Spa, een prachtig complex dat traditie en moderniteit combineert. In deze ruimte
van 800 m2 staat alles in het teken van relaxatie: hamam,
sauna, aquagym, woodlicht en infrarood…
Colline d’Annette et Lubin • 4900 Spa
thermesdespa.com

©©C. Leterme
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Parc naturel des Sources

Het Natuurpark ‘Parc Naturel des Sources’ strekt zich uit
over de gemeenten Spa en Stoumont. In deze regio zijn er
heel wat rivieren en bossen. Ook aan minerale bronnen geen
gebrek… Het is duidelijk dat water hier een cruciale rol speelt.
Dit alles zorgt voor zeldzame biotopen. Maak zeker een
wandeling door het park. Het is de ideale plek om de uitzonderlijke flora en fauna te observeren en te genieten van de
uitgestrekte bosgebieden en bucolische landschappen.
Route de Bérinzenne 6 • 4900 Spa
parcnatureldessources.be

7

Museum van de stad van het water

In dit museum, gevestigd in de voormalige Villa Royale,
maak je kennis met de geschiedenis van Spa. Waarom is
Spa, tot voor de 16e eeuw quasi onbekend, uitgegroeid tot
een internationaal vermaarde stad? Mineraalwater, kansspelen, illustere snoepdoosjes en ‘jolités’ (versierde houten
voorwerpen)… ze zijn allemaal met elkaar verweven. Ontdek
hun fascinerende verhaal en neem een duik in de boeiende
geschiedenis van de stad.

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/spa

Avenue Reine Astrid 77b • 4900 Spa
spavillaroyale.be

91

© WBT - S. Wittenbol

© WBT - David Samyn

Stavelot

Stavelot

Stavelot, straalt met zijn stenen huizen, vakwerkhuizen, steegjes
en fonteinen nog steeds de sfeer uit van een 18e-eeuwse stad.
Natuur en ‘oude stenen’ gaan er harmonieus in elkaar over.
Wandel zeker van de Grote Markt, waar de sporen van het
verleden uitstekend bewaard zijn, tot aan de Abdij. Met haar
drie thematische musea (de geschiedenis van het oude
Prinsdom Stavelot-Malmedy, het Circuit van Francorchamps
en Guillaume Apollinaire) is het uniek in de wereld. Stavelot is
een zeer geanimeerde stad met tentoonstellingen, festivals
en sportevenementen op het circuit van Spa-Francorchamps,
en niet te vergeten een van de populairste carnavals van
België: de Laetare met zijn ‘Blancs Moussis’.
© WBT - David Samyn

Maar laat ons ook niet vergeten dat Stavelot heel wat te bieden
heeft op natuurvlak. In de velden en bossen zijn er meer dan
500 km wandel- en mountainbikeroutes. De vallei van de
Amblève en de waterval van Coo zijn prachtig.
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Praktische informatie
Toeristische Dienst van Stavelot
Cour de l’Abbaye 1 • 4970 Stavelot
+32(0)80 86 27 06 • tourismestavelot.be

Openbaar vervoer
Station van Trois-Ponts (10 km)
Bus 745 of 294

Waar overnachten
Ô Mal Aimé

Hotel Beau Site

Dit eigentijdse hotel-restaurant is gevestigd in een
schilderachtig gebouw van rode baksteen. Het ligt op
8 km van het beroemde circuit van Spa-Francorchampsen
de waterval van Coo.

Dit kleine 3-sterrenhotel in landelijke stijl ligt in Hockai,
een oud Ardens dorpje aan de rand van het natuurgebied van de Hoge Venen, op amper 8 km van het
circuit van Francorchamps.

Rue Neuve 12 • 4970 Stavelot
omalaime.be

Rue Abbé Dossogne 27 • 4970 Hockai (Stavelot)
hotelbeausite.be

Kasteel Borzeux
Dit huis uit 1890 is onlangs volledig gerenoveerd en
verbouwd tot een vakantiehuis voor groepen tot 26
personen. Vanuit dit kleine kasteel heb je een prachtig
uitzicht op de stad. Het is de ideale plek voor families
of groepen die eens volledig van omgeving willen
veranderen. Het gezellige en elegante interieur zorgen
voor een bijzondere sfeer.
Chemin de Renardmont 16 • 4970 Stavelot
chateau-borzeux.be

Camping L’Eau Rouge
Deze 2-sterrencamping is sinds jaar en dag bekend.
Het prachtige terrein ligt aan de kronkelende rivier
l’Eau Rouge. Alles is aanwezig om families een fijne tijd
te bezorgen. Ook honden zijn welkom.

Hotel de la Source
Dit elegante en eigentijdse 4-sterrenhotel - met uitzicht
op het circuit van Spa-Francorchamps - ligt vlak bij het
natuurreservaat van de Hoge Venen, met zijn vele wandelpaden.
Route du Circuit 22 • 4970 Francorchamps (Stavelot)
hotel-de-la-source.com

Kaleo-gîte Kasteel van Wanne
Deze gîte is gelegen in een oude 18e-eeuwse kasteelboerderij in het rustige dorpje Wanne, tussen Trois-Ponts,
Stavelot en Vielsalm.
Wanne 30 • 4980 Trois-Ponts
kaleo-asbl.be/fr/gites/wanne

Cheneux 25 • 4970 Stavelot
eaurouge.nl

© Frederic Piton
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Activiteiten en bezienswaardigheden
1

Abdij van Stavelot en haar musea

2

De Abdij van Stavelot is een oude benedictijnenabdij, gesticht
in de 7e eeuw. De architectuur vertoont vooral sporen van de
16e, 17e en 18e eeuw. Vandaag de dag is het de thuisbasis
van de toeristische dienst en drie fascinerende musea. Het
Historisch Museum van het Prinsdom Stavelot-Malmedy
vertelt de geschiedenis van deze onafhankelijke staat
van de 6e tot de 18e eeuw. Het Museum van het Circuit van
Spa-Francorchamps is volledig gewijd aan het mooiste
F1-circuit ter wereld. Tot slot brengt het Museum Guillaume Apollinaire hulde aan een van de belangrijkste Franse
dichters van het begin van de 20e eeuw. Mis zeker de tijdelijke
tentoonstellingen en de archeologische vondsten niet. Loop
ook binnen in de winkel en geniet van een drankje in de taverne.

Historisch centrum

In Stavelot staan er nog veel oude gebouwen, voornamelijk uit de 18e eeuw. De stad is erin geslaagd de sfeer uit
lang vervlogen tijden te bewaren. Zo kan je bijvoorbeeld de
Grote Markt bewonderen, die volledig geplaveid is, maar
ook de oude stenen huizen en vakwerkhuizen. Als je door de
kleine straten struint, ontdek je heel wat overblijfselen,
steegjes en fonteinen.
Cour de l’Abbaye 1 • 4970 Stavelot
tourismestavelot.be

Cour de l’Abbaye 1 • 4970 Stavelot
abbayedestavelot.be

Forelwandeling

4

Plopsa Coo

Plopsa Coo - in het hart van de Ardennen – is een mix van
natuur, avontuur en plezier. In dit pretpark beleef je bijzondere momenten in het gezelschap van verschillende tv-helden
zoals Wickie de Viking of Maya de Bij. Ze spelen de hoofdrol
in meer dan 20 attracties. Klim zeker eens aan boord van de
stoeltjeslift om de spectaculaire watervallen te bewonderen.

Cour de l’Abbaye 1 • 4970 Stavelot
tourismestavelot.be

Coo 4 • 4970 Stavelot
plopsacoo.be

© WBT - David Samyn
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© Plopsa Coo

3

Deze mooie wandeling van 12 km voert je langs de Amblève
naar de geklasseerde site van de Roches de Challes en de
mooie voetgangersbrug, reeds aan het eind van de 19e eeuw
een bekende plaats om te wandelen. De landschappen die je
tegenkomt zullen je verleiden: langs de rivier, door pittoreske
gehuchten, de Warche-rots, velden en bossen....

5

RAVeL en pré-RAVeL

6

Naast de honderden kilometers aan wandelpaden in de
omgeving van Stavelot, kan je ook gebruik maken van de
twee RAVeL’s die de stad doorkruisen. De eerste, lijn 45,
verbindt Trois-Ponts met Waimes. Dit traject - 22 km lang is volledig geasfalteerd. Het is de ideale manier om de regio
te ontdekken. De tweede, de pre-RAVeL 44A, brengt je van
Stavelot via Francorchamps naar het dorpje Hockai, een
van de toegangspoorten naar de Hoge Venen. Dit parcours
is 12 km lang en ook geasfalteerd. Langs de 2 routes zijn
er verschillende plekken met het label ‘Fiets Welkom’.

Wildpark Coo

In het wildpark van Coo maak je kennis met de mythische
dieren van de Belgische bossen. Ga op zoek naar wilde
zwijnen, wolven, damherten, herten, die hier in hun natuurlijke omgeving leven. Stap aan boord van het treintje en ga
op ontdekkingstocht… De bossen van de Belgische Ardennen
onthullen al hun geheimen!
Petit-Coo 4 • 4970 Stavelot
cooadventure.com

ravel.wallonie.be

7

Waterval van Coo en natuurlijk meer

Op enkele kilometers van Stavelot ligt de hoogste natuurlijke waterval van België. De Amblève stort zich vanaf een
hoogte van 15 meter naar beneden! Ook vandaag de dag is
het nog steeds het startpunt voor heel wat activiteiten zoals
het pretpark Plopsa Coo of het Wildpark van Coo... Heel wat
wandelingen starten hier, o.a. een lus van 5 km rond het meer.
Het is de ideale manier om niet alleen de fauna van het meer
te ontdekken (eenden, waterhoenen...), maar ook het bos met
zijn prachtige vegetatie, insecten, vlinders, bijen, vogels…

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/stavelot

Petit-Coo • 4970 Stavelot
cascades-de-coo.be
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Malmedy

Malmedy

Malmedy, gelegen aan de voet van het natuurreservaat van
de Hoge Venen, is een bestemming boordevol verrassingen.
Malmedy is doordrongen van de ziel van zijn kathedraal en
klooster. In het voormalige klooster is tegenwoordig het
Malmundarium gevestigd, een cultureel en toeristisch centrum
dat de geschiedenis van de stad evoceert. Hier leer je ook
alles over de oude industrieën (leerlooierijen en papierfabrieken)
en het carnaval.
Het is heerlijk flaneren in de vriendelijke binnenstad. Bewonder
de obelisk uit 1781 en ontdek de straatnamen die in het Waalse
dialect zijn vertaald. Plezier verzekerd!

© WBT - David Samyn

Malmedy wordt doorkruist door de RAVeL. Het is dan ook het
ideale vertrekpunt voor prachtige wandelingen in het heuvelachtige landschap. Magnifieke uitzichten zijn gegarandeerd!
Er zijn nog enkele must-sees in de omgeving: het kasteel
Reinhardstein, de microbrouwerij van Bellevaux en het museum
Baugnez 44 over een van de meest tragische episodes van de
Tweede Wereldoorlog.
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Praktische informatie
Huis voor Toerisme van de Hoge Venen Oostkantons Venen
Place Albert 1er 29 A • 4960 Malmedy
+32(0)80 33 02 50 • ostbelgien.eu

Openbaar vervoer
Station van Trois-Ponts (14 km) Bus 745

Waar overnachten
Jeugdherberg

MY Hotel

De jeugdherberg, de perfecte plek voor een familieuitstapje, verwelkomt je voor een kort of een lang verblijf.
Er wordt ook een waaier aan activiteiten aangeboden
om je batterijen op te laden. In de tuin en in de kinderspeeltuin geniet je met volle teugen!

Dit zeer recente 4-sterrenhotel ligt in het hart van de
Ardennen, op een steenworp van het centrum van
Malmedy. De infrastructuur geeft een andere dimensie
aan welzijn... Bistronomie en lokale specialiteiten rond
een mooi houtvuur, heb je er al zin in?

Route d’Eupen 36 • 4960 Bevercé (Malmedy)
lesaubergesdejeunesse.be/malmedy

Rue Devant les Grands Moulins 25 • 4960 Malmedy
myhotel.be

Le Fenil

Val d’Arimont

Deze landelijke, comfortabele, lichte en ruime gîte heeft
3 korenaren. Je geniet er van een magnifiek uitzicht
over de heuvels en valleien. De gîte ligt in Longfaye, een
rustig dorp in de buurt van het natuurreservaat van de
Hoge Venen, op 2 km van het Signal de Botrange. Snuif
je longen vol frisse lucht terwijl je geniet van de circa
100 km bewegwijzerde paden rond het dorp.

Dit vakantiedorp en hotelcomplex ligt in het hart van
de Ardennen aan de rand van de Hoge Venen en vlak
bij Malmedy. Er zijn zowel huisjes als hotelkamers. Het is
de ideale plek voor koppels, gezinnen en groepen die
willen ontsnappen aan het hectische dagelijkse leven.
Chemin du Val 30 • 4960 Malmedy
val-arimont.be

Route du Bayehon 18 • 4960 Longfaye (Malmedy)
liegetourisme.be

Relax Hotel Pip-Margraff
Gastvrijheid zit hier in de genen. Dit 4-sterrenhotel in
Sankt Vith, aan de rand van het Natuurpark van de
Hoge Venen-Eifel wordt al meer dan 140 jaar door
dezelfde familie gerund. Naast het mooie fitnesscentrum zijn er tal van buitenactiviteiten mogelijk. Het
hotel ligt aan het begin van de beroemde Vennbahn.

La Ferme du Père Eugène
In deze boerderij met 4 korenaren zijn er drie kamers.
De ligging is perfect, in een rustig dorp aan de voet
van de Hoge Venen, een regio boordevol natuur en
schoonheid.
Rue Large Voie 4 • 4960 Xhoffraix (Malmedy)
lafermedupereeugene.be

Hauptstrasse 7 • 4780 Saint-Vith
pip.be

© Relax Hotel - Pip-Margraff

Relax Hotel Pip-Margraff
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Activiteiten en bezienswaardigheden

4

1

Malmundarium

© FTPL P.Fagnoul
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3

Het Malmundarium, gevestigd in het voormalige klooster van
Malmedy, is een ruimte waar herinneringen, kunst, geschiedenis en cultuur centraal staan. Een bezoek is een absolute
must! Je kan er zowel genieten van de schoonheid van de
prachtig gerestaureerde plaatsen als van de interactieve en
ludieke museumtour. Het gebouw is verdeeld in verschillende
ruimtes die het verleden en heden van de stad blootleggen:
het informatie- en documentatiecentrum, de kunstgalerij, de
ateliers van de leerlooierij, de papierfabriek en het carnaval, ...

2

De herinneringsroute

Deze 3,6 km lange route katapulteert je in de geschiedenis
van de stad. Tijdens de wandeling ontdek je de belangrijkste
sites zoals het oude klooster en de kathedraal. Langs dit
uitgestippelde parcours worden herinneringen uit het verleden in de kijker gezet.
Place Albert 1er • 4960 Malmedy
malmedy-tourisme.be

Place du Châtelet 10 • 4960 Malmedy
malmundarium.be

3

Didactisch parcours van de puddingsteen

De kruisweg op de heuvel van Livremont is een van de mooiste
monumenten van Malmedy. Dat is zeker ook het geval voor
het pad dat er naartoe leidt! De kruisweg, die bestaat uit
14 staties, heeft niet alleen een religieuze waarde, maar nodigt
de bezoeker ook uit om te genieten van de buitengewone
natuur en flora. De heuvel bestaat uit puddingsteen, een
rode steenlaag die geologisch gezien uniek is in België.
Place du Châtelet 9 • 4960 Malmedy
malmedy-tourisme.be
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2

4

Wandeling Crêtes

De wandeling van de Crêtes van de Warche start in het
dorp Chôdes. Al snel geniet je van de adembenemend mooie
uitkijkpunten! Je stapt naar het kasteel Reinhardstein om
langs de Vallei van de Warche terug te keren. Wandelmateriaal kan ontleend worden bij de Toeristische Dienst van de
Oostkantons.
Rue Renier de Brialmont • 4960 Malmedy
malmedy-tourisme.be

6
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5

Kasteel Reinhardstein

Het kasteel Reinhardstein werd in 1354 gebouwd door Renaud
de Waimes. Door de jaren heen woonden er verschillende
families. Na de Franse Revolutie werd het kasteel volledig
vernield en in 1969 heropgebouwd. Het is nu omgetoverd
tot een museum. Ontdek de wapenuitrustingen, wapen- en
hellebaardcollecties, wandtapijten en het meubilair uit lang
vervlogen tijden.

© Baugnez

© WBT - Denis Erroyaux

7

6

Brouwerij Bellevaux

Deze familiale microbrouwerij is gevestigd in een oude
boerderij. Kom langs en ontdek de verschillende etappes
van het brouwproces van de bieren van hoge gisting, zoals de
Malmedy Triple, Blonde, Brune of Blanche.
Rue de la Foncenale 1 • 4960 Bellevaux (Malmedy)
brasseriedebellevaux.be

Chemin du Cheneux 50 • 4950 Ovifat (Waimes)
reinhardstein.net

7

Baugnez 44 Historical Center

Dit museum vertelt alles over de Slag om de Ardennen,
een allesbepalende periode tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De diverse grote operaties worden uitgelegd aan de hand
van reconstructies, vitrines, archieffilms en een meertalige
audiogids. Er zijn verschillende unieke stukken met betrekking tot het bloedbad van Baugnez/Malmedy te zien.
Route de Luxembourg 10 • 4960 Baugnez (Malmedy)
baugnez44.be

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/malmedy
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Zin in meer?
Raadpleeg onze papieren en online downloadbare
publicaties voor al onze thema’s, zo maak je
gegarandeerd een succes van je uitstap!

1
2

Uit in
Wallonië en
de Ardennen

Uit in Wallonië en de Ardennen

1

Meer dan 200 aanbiedingen voor uitstapjes of verblijven

De onmisbare jaarlijkse brochure met ideeën voor uitstapjes en verblij
ven in Wallonië! Je vindt er onder andere meer dan 200 tips voor uitstapjes en verblijven en meer dan 90 kortingsbonnen waarmee je optimaal
van jouw vrije tijd in Wallonië kunt genieten.

20 onvergetelijke
wandelingen

97 kortingsbonnen

Van 10 tot 20 km

visitwallonia.be/uitinwallonieendeardennen
2021
WBTPRD0402-ESC2021-NL_001-004.indd 1

17/12/20 13:38

3

20 onvergetelijke wandelingen - Van 10 tot 20 km

2

WBTPRD10178-Rando2021-NL_1_ok.indd 1

Lange routes, kastelen, buitengewone plaatsen, erfgoed, adembenemende landschappen... Er zijn evenveel thema’s als er routes zijn!

5/05/21 12:12

4

visitwallonia.be/wandelen

Fietsen
in Wallonië
De Unescoﬁetsroute

20 niet te missen tochten

Fietsen in Wallonië: 20 niet te missen tochten

3

Ontdek 20 niet te missen fietsroutes in Wallonië om het platteland en
de bossen te verkennen, waterlopen te volgen, kastelen te ontdekken
en charmante stadjes te doorkruisen.

Etappe 3 : van Binche naar Thuin

visitwallonia.be/fietsen

© WBT - David Samyn

MOEILIJKHEIDSGRAAD

WBTPRD0361-UNESCO-Etape3NL_1.indd 1

Ontdek het Waalse erfgoed, met een of meer etappes van deze unieke
route van 500 km!

17/02/21 14:31
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Van 5 tot 10 km

AMSTERDAM
ROTTERDAM
ANTWERPEN

La Wallonie, une destination toute proche
pour vos vacances en camping-car

Reizen
zonder
auto

Profitez de nos activités de pleine nature, de nos
balades à vélo ou de nos randonnées, de nos villages de
charme, des témoins de notre histoire et de nos pauses
gourmandes. Roulez entre paysages verdoyants et
villes de culture.

Une réalisation de Wallonie Belgique Tourisme (WBT) asbl
Numéro d’entreprise 0888.366.085.

Vous trouverez sur notre carte:

• les aires publiques disposant
d’emplacements adaptés,

• les campings avec des emplacements
réservés exclusivement aux camping-cars.

Des attractions accessibles en camping-car !
Nous avons sélectionné
pour met
vousdeun
panel
Uitstapjes
trein,
de
d’attractions où vous serez les bienvenus avec votre
camping-car, le temps de votre visite.

Se loger
Overnachten
Aires publiques
de motor-homes
Publieke plaatsen
voor campers
1

Aire du Barrage de la Vesdre

2

Aire de Kelmis

3

Aire de Saint-Vith

4

Aire de Malmedy

5

Aire de Blegny-mine

6

Aire de Wegnez

Visitez facilement nos villes wallonnes avec votre
camping-car grâce à notre sélection de parkings
adaptés. Chaque ville a sa propre identité, ses
trésors, ses charmes, ses curiosités… Mais toutes
vous réservent d’agréables surprises. Découvrez sur
visitwallonia.be/villes une sélection d’activités pour
votre séjour.

10 Aire du Barrage de la Gileppe

Visitez la Wallonie grâce à nos idées
d'itinéraires en camping-car sur
visitwallonia.be/campingcars

13 Aire de Namur

7

Aire d'Esneux

8

Aire de Hamoir

9

Aire d’Aywaille

11

40

Mouscron

22

N50
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29 Aire de Muno
30 Aire de Saint-Hubert
31 Aire du Fourneau Saint Michel
32 Aire de Redu
33 Aire de Bouillon

Op de kaart vind je:

38 Aire de Hotton 1
39 Aire de Hotton 2
40 Aire de Beauvechain

Campings avec
emplacements réservés
Campings met
gereserveerde plaatsen

Ga onze steden ontdekken!
Bezoek onze Waalse steden op een gemakkelijke
manier dankzij onze selectie van aangepaste parkings.
Elke stad heeft zijn eigen identiteit, zijn schatten, zijn
charmes, zijn bezienswaardigheden… Maar allemaal
beloven ze je aangename verrassingen. Ontdek op
visitwallonia.be/steden een selectie van activiteiten
voor je verblijf.

Bezoek Wallonië dankzij onze
routesuggesties voor campers op
visitwallonia.be/camper

100

36 Aire de Herbeumont
37 Aire de Barvaux Sur Ourthe

• de campings met plaatsen die exclusief bestemd
zijn voor campers.

Wij hebben voor jou een waaier attracties geselecteerd
waar je camper welkom is tijdens je bezoek.

WBTPRD0422_800x450_CarteMotorhomes2021_FR-NL.indd 1

35 Aire de Paliseul

• de publieke zones met aangepaste
camperplaatsen,

Attracties die bereikbaar zijn met
de camper!

Wallonië met
de camper

34 Aire de Poupehan

41 Camping le Val de l’Aisne
42 Camping Le Vedeur
43 Camping Les Bouleaux
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Lac de Virelles

53 Château de Jehay

54 Château de Modave

Chimay 75

55 Citadelle de Namur
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58 Château de Lavaux-Sainte-Anne
59 Abbaye de Villers-la-Ville
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61 Château de Beloeil
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62 Domaine du Château de Seneffe
63 Château de Chimay
64 Château fort de Bouillon
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Wallonië met de camper
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56 Citadelle de Dinant
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Marche-enFamenne
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48
47
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77

Ontdek de publieke zones en campings in het zuiden van België, die
speciaal uitgerust zijn voor campers.
N87

67 Canal du Centre - Ascenseurs à bateaux
68 Bois-du-Luc. Musée de la Mine

et du Développement Durable
69 Le Bois du Cazier

Wallonie Gourmande
Smullen in Wallonië
Moutarderie Bister

72 Brasserie de l’Abbaye de Brogne
73 Brasseries des Fagnes

Virton

78 Malmedy

79 Liège (Luik)

80 Spa
81

N82

LUXEMBOURG
METZ
NANCY
LYON
MARSEILLE
DUDELANGE

Stavelot

82 Huy (Hoei)
83 Namur (Namen)

visitwallonia.be/camper

71

92 Charleroi

84 Dinant

93 Chimay

85 Rochefort

94 Thuin

86 Louvain-la-Neuve

95 La Roche-en-Ardenne

87 Nivelles (Nijvel)

96 Saint-Hubert

88 Waterloo

97 Bastogne

48 Camping Le Palis

74 Dubuisson Beerstorium

49 Camping communal de Chimay

75 Chimay Experience - Chimay Expérience

89 Mons (Bergen)

98 Bouillon

50 Sandaya Parc La Clusure

76 Cyril Chocolat

90 Tournai (Doornik)

99 Marche-en-Famenne

77 Abbaye Notre-Dame d'Orval

91 La Louvière
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Camping Hohenbusch
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Reizen in Wallonië zonder auto, met de trein, te voet of per fiets

À visiter
Te bezoeken

45 Camping Les Roches 1

47 Camping Aux Deux Eaux
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44 Camping Le Pommier Rustique

46 Camping Les Roches 2
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Villers-la-Ville
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20 Aire de Floreffe

Profiteer van onze natuuractiviteiten, van onze
fietstochten en wandelingen, van onze charmante
dorpen, van de getuigen van onze geschiedenis en
van onze lekkerbekkenhaltes. Rijd tussen groene
landschappen en cultuursteden.
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Wallonië, een dichtbijbestemming voor je
vakantie met de camper
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In samenwerking met
19 Aire de Treignes

La Wallonie en
camping-car
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Korte, aantrekkelijke
wandelingen met gemakkelijk te5 vinden wegwijzers.
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Voor iedereen toegankelijk!86 Wavre

12 Aire de Huy

18 Aire de Nismes 2

BRUSSEL/BRUXELLES

20 wandelingen in Wallonië - Van
5 tot 10 km
VLAANDEREN

5

ﬁets of te voet

Van Waterloo naar La Louvière

Partez à la rencontre de nos villes !

7

visitwallonia.be/unescoroute

La Wallonie en camping-car
Wallonië met de camper

le

20 wandelingen
in Wallonië

De Unesco-fietsroute
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Wallonië, land van kastelen

Langs onze autocircuits kan je tal van kastelen ontdekken. Voor elk van
deze circuits wordt ook een wandel- en een fietstocht voorgesteld rond
een befaamd Waals kasteel.

Land van
kastelen

visitwallonia.be/kastelen

De Oostkantons

9

Abdijen en kastelen die recht uit de middeleeuwen komen

  9

De
Napoleonroute
in Wallonië

De Napoleonroute

Volg de sporen van de Keizer en zijn legermacht tijdens de laatste dagen
voor de Slag bij Waterloo in 1815! Op het programma van de 94 kilometer
lange Napoleonroute in Wallonië: geschiedenis, musea, erfgoed, folklore,
Unesco-sites, landschappen, streekgastronomie…

10

1944-45
Slag om
de Ardennen

visitwallonia.be/napoleonroute

10

Die NapoleonRoute in der
Wallonie

Kaart van de Slag om de Ardennen

Deze kaart neemt je mee in de sporen van een van de belangrijkste veldslagen van de Tweede Wereldoorlog. Herontdek deze tragische periode
via musea, slagvelden, historische tanks en andere getuigenissen…
1944-45
Ardennenslacht

visitwallonia.be/slagomdeardennen

11
11

40 smulbezoeken in Wallonië

Een uitnodiging om langs de Waalse wegen een ruim en gevarieerd aanbod van lekkernijen te ontdekken. Bezoek 40 producenten van bieren,
wijnen, chocolade, kazen, escargots... en ontdek hun vakkennis.
visitwallonia.be/smulbezoeken

40 smulbezoeken
in Wallonië
Download de kaart

12

12

89 brouwerijen om te bezoeken

Kies op deze kaart de brouwerijen die je wenst te bezoeken en ontmoet
gepassioneerde mensen om alles te vernemen over de productie van
hun bier.
visitwallonia.be/bieren

89 brouwerijen
om te bezoeken
Download de kaart

13
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46 wijngaarden en distilleerderijen om te bezoeken

Deze kaart nodigt je uit voor een onvergetelijk bezoek aan wijngaarden,
in wijnkelders of productieateliers van alcoholische dranken.
visitwallonia.be/wijn

14
46 wijngaarden
en distilleerderijen
om te bezoeken

14

Bedrijfsbezoek

Maak in deze brochure kennis met een honderdtal Waalse bedrijfsleiders
en ontdek hun vakkennis.

Download de kaart

visitwallonia.be/bedrijfsbezoek

Bedrijfsbezoek
Meer dan 100 bedrijfsbezoek in Wallonië
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Volg ons op
wallonie.ardennen
Echte Ardennen en veel meer
Ardennen België Toerisme

(België)

(Nederland)

Destination Wallonie,

Beleef Wallonië en de Ardennen!

Een realisatie van Wallonië België Toerisme (WBT) vzw – Ondernemingsnummer 0888.366.085.
Grasmarkt 25-27 – 1000 Brussel (maatschappelijke zetel) / Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 – 5000 Namur (exploitatiezetel). Verantwoordelijke
uitgever: Etienne Claude, Directeur-generaal van WBT • Coördinatie: A. Robert, S. Boutefeu, A. Plumat • Foto’s : © WBT - Denis Erroyaux • Concept en
prepress Lielens • Gedrukt in oktober 2020 • Alle gegevens op deze brochure werden nauwgezet verzameld maar worden enkel ter informatie gepubliceerd. Deze brochure is in geen enkel geval contractueel en de uitgever kan nooit aansprakelijk worden gesteld. Alle
onvrijwillige vergissingen en weglatingen of latere wijzigingen vallen buiten de aansprakelijkheid van Wallonië België Toerisme vzw.
Overdadig gebruik van alcohol is nadelig voor de gezondheid. Geniet maar drink met mate.
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