© WBT / Denis Closon

© WBT - David Samyn

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.
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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...
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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
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Camping Ile de faigneul
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Activiteiten en bezienswaardigheden
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Versterkt kasteel van Bouillon
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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.
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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
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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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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

© Christophe Vandercam

© Brasserie de Rochehaut

5

© WBT - JP Remy

7

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
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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
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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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