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Durbuy

Durbuy

Durbuy, het kleinste stadje ter wereld, is genesteld in de
meanders van de Ourthe. De oude stenen huizen, de geplaveide
steegjes, de oude stadswallen en de opmerkelijke natuur geven
Durbuy een onweerstaanbare romantische charme.
Het historische hart bestaat uit een doolhof van kronkelende,
autovrije steegjes met oude gebouwen. Verder zijn de mustsees het vormsnoeipark, de anticlinicaal met zijn waterpracht,
het kasteel boven op de rotsachtige heuvelkam…
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Geniet zeker van de lokale keuken, met als topper de
rivierkreeftjes. Jouw smaakpapillen worden verwend in de vele
restaurants in de stad. Sportievelingen en avonturiers komen
aan hun trekken in het park Adventure Valley Durbuy of tijdens
een fietstocht.
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Praktische informatie
Toeristische Dienst Durbuy
Place aux Foires 25 • 6940 Durbuy
+32(0)32 86 21 24 28 • durbuytourisme.be
Station van Barvaux (5 km)
Bus 11a

Waar overnachten
Hotel Le Victoria

Hotel La Librairie

Dit 3-sterrenhotel met 13 eigentijdse kamers ligt in het
hart van de voetgangerszone van de oude stad. De
specialiteit van het huis zijn grillades op houtvuur. De
sfeer is vriendelijk en je kunt er in alle seizoenen terecht.
Twee andere troeven van het etablissement zijn de
gezellige tuin en het zonnige terras.

Dit gezellige 2-sterrenhotel in het centrum van de stad
biedt charmante en comfortabele kamers met uitzicht
op het kasteel en de Ourthe. De muren in authentieke
steen, het overhangende terras en het uitgebreide
ontbijtbuffet zullen jou in vervoering brengen.

Rue des Récollectines 4 • 6940 Durbuy
maisoncardinael.be

Sunclass Durbuy

Rue du Comte Théodule d’Ursel 20 • 6940 Durbuy
dormiradurbuy.be

Domein Val de l’Aisne

Dit 3-sterrenvakantiepark - geschikt voor alle leeftijden ligt op 3 km van Durbuy. Hier logeren staat synoniem
met ontsnappen aan de dagelijkse sleur en genieten
van de rust. Alle bungalows zijn vrijstaand en liggen in
een bosrijke omgeving. Ze zijn allemaal omgeven door
groen. Er zijn activiteiten voor jong en oud.

We zijn verliefd geworden op deze 3-sterrenfamiliecamping op 15 km van Durbuy. De camping beschikt
over een brede waaier aan logementen, gaande van
kampeerplaatsen, verhuur van stacaravans, glamping
en buitengewone accommodaties (pipowagens, sphairs,
lodgetenten of zwevende tenten). Dit alles aan de oever
van het riviertje de Aisne. Ook honden zijn welkom.

Rue d’Andenne 20 • 6940 Durbuy
sunclassdurbuy.com

Rue du T.T.A. 1 a • 6997 Blier (Erezée)
levaldelaisne.be

Adventure Valley

Aux Saveurs d’Enneille

Ontdek het ruime aanbod logeerformules in dit bekende
avonturenpark: hotels, vakantiewoningen, glamping,
formules voor groepen, bedrijven of gezinnen met of
zonder maaltijden, buitengewone accommodaties, naar
ieders smaak.

Deze B&B met 3 korenaren is gevestigd in een oude
boerderij uit de 18e eeuw. Het volledig gerestaureerde
huis ligt in een klein gehucht op 8 km van Durbuy. Je
logeert er niet alleen in een groene omgeving met
uitzicht op de Ourthe, maar je duikt in jouw kamer in de
leefwereld van vijf generaties. Er kunnen op maat fietsof wandelverblijven worden georganiseerd.

Rue d’Andenne 2 • 6940 Rome (Durbuy)
adventure-valley.be

Grande-Enneille 22 • 6940 Enneille (Durbuy)
auxsaveursdenneille.be
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Camping Val de l’Aisne
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Activiteiten en bezienswaardigheden
1

Oude stad

2

Durbuy, genesteld in de meanders van de Ourthe, is een
charmant en romantisch stadje. Je neemt er een duik in het
roemrijke verleden. Alles is uitstekend bewaard gebleven,
denk maar aan de kleine geplaveide straatjes die kronkelen langs robuuste woningen met het kasteel als uitkijkpost
op een statige rots. In het oude stadsgedeelte van Durbuy
proef je de authenticiteit van de Ardennen.
Office du Tourisme
Place aux Foires 25 • 6940 Durbuy
durbuytourisme.be
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Anticlinaal – de rots van Omalius

De anticlinaal, een enorme rots in het hart van de stad, draagt
bij aan de bekendheid van Durbuy. Dit kalksteenmassief,
ook bekend als de Falizerots, is een geologisch fenomeen
dat bestaat uit verschillende kalklagen die omhoog werden
gestuwd. Voor de rots is er een meertje met enkele watervallen. In combinatie met speciale lichteffecten geniet je hier
van extra waterpret. Het is een van de representatieve sites
van het Unesco Geopark Famenne Ardenne.
Anticlinal de Durbuy
Chemin Touristique • 6940 Durbuy
durbuytourisme.be

Vormsnoeipark (Parc des Topiaires)
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Deze uitzonderlijke tuin van 1 ha bevindt zich aan de oever
van de Ourthe. Het is een van de merkwaardigste plekken
van de stad. Topiairestruiken zijn bomen die gesnoeid en
uitgesneden worden in verschillende vormen. Tussen de 250
plantensculpturen vind je in dit park zeemeerminnen, olifanten en zelfs krokodillen. Vanop het terras van het café
heb je een schitterend zicht op de stad.

Historische en culinaire wandelingen

De toeristische dienst van Durbuy stelt regelmatig historische
en culinaire wandelingen voor door de oude stad. Onder
begeleiding van een gids flaneer je door de smalle straatjes.
Je stopt bij lokale producenten en winkels om te proeven.
Place aux Foires 25 • 6940 Durbuy
durbuytourisme.be

Rue Haie Himbe 1 • 6940 Durbuy
topiaires.be
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Adventure Valley
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Dit recreatiepark combineert natuur en avontuur. De Adventure Valley ligt in een uitzonderlijk kader waar de natuur
regeert. Er wordt een brede waaier aan binnen- en buitenactiviteiten aangeboden, voor jong en oud: kajakken, via
ferrata, klimmen, fietsen en speleologie...
Rue de Rome 1 • 6940 Durbuy
adventure-valley.be
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Versterkt kasteel van Logne

Het Kasteel van Logne ligt in het hart van het Domein van
Palogne, in het dorpje Vieuxville-Ferrières, niet zo ver van
Durbuy. Kom met je gezin een onvergetelijke dag beleven.
Ontdek het kasteel en het museum met een opmerkelijke
verzameling voorwerpen die in het kasteel gevonden werden.
Het zijn stille getuigen van het leven in de middeleeuwen.
Route du Pâlogne 6 • 4190 Ferrières
palogne.be

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

Megalieten van Wéris

De strak uitgelijnde megalieten van Wéris, in de buurt van
Durbuy, zijn een ongewone en verwarrende verschijning in
het landschap. Deze dolmens dateren van 3000 jaar voor
Christus. In het megalietenmuseum leer je alles over de
geschiedenis van deze vreemde monumenten. Wéris, een
van de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’, is zeer charmant. Het
maakt jouw bezoek extra interessant.
Place Arsène Soreil 7 • 6940 Durbuy
megalithes-weris.be
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