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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.
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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
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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 zijn ultieme natuurbeleving.
Rue Neuf-Maisons 8 • 6462 Chimay
auxpeupliers.be

Auberge de Poteaupré

Rue de Poteaupré 5 • 6464 Bourlers
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
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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 zeven comfortabele kamers,
allemaal ingericht in het thema van ‘Chimay’. Het belevingscentrum, ‘Espace Chimay’, ligt naast de herberg.
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Activiteiten en bezienswaardigheden
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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
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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. Geniet van
een rondleiding met een multimediatablet en 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
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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 4 • 6464 Bourlers
chimay.com/lespace-chimay
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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
aquascope.be
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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
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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.
Hôtel de Ville de Chimay
Grand’Place 1 • 6460 Chimay
visitchimay.be/le-secret-de-chimay

Fondry des chiens

De Fondry des Chiens is een unieke, beschermde site in België,
gelegen in het Nationaal Park Viroin-Hermeton, in de buurt
van Nismes. Gedurende miljoenen jaren heeft de erosie van
regen ingewerkt op de kalksteen. Zo ontstond er een enorme
kloof, tot 20 meter diep! De speciale bodem in combinatie
met het klimaat creëerden een unieke plek in België met een
verbazingwekkende biodiversiteit.
Rue Vieille Eglise 5 • 5670 Nismes
viroinval.be

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