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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
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Citadel van Dinant

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