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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.
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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.
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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
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Appartementen Le Fort Rouge
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Activiteiten en bezienswaardigheden
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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
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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
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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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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
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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

