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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.
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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
1

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
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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’
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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
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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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