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Hoei

Hoei (Huy)

Halverwege Namen en Luik ligt Hoei (Huy), een duizend jaar oude
stad met een uitzonderlijk architecturaal patrimonium.
Flaneer door de historische wijk van het oude Hoei en geniet
van duizend-en-een wonderen zoals de Grote Markt met
de monumentale fontein ‘Li bassinia’, de Place Verte, de
collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk met haar schatkamer,
het gemeentelijke museum.
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Liefhebbers van geschiedenis moeten zeker een bezoekje
brengen aan het Fort van Hoei. Er staat een memoriaal ter
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en je hebt er een
uitzonderlijk uitzicht op de stad en de Maas. Ontspanning
troef in het recreatiepark van Mont Mosan, de ideale plek
voor families.
Op het vlak van natuur, is er de RAVeL en de 60 km publieke
fiets- en wandelpaden.
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Praktische informatie
Toeristische Dienst van Hoei
Quai de Namur 1 • 4500 Hoei
+32(0)85 21 29 15 • tourisme.huy.be

Openbaar vervoer
Station van Hoei

Waar overnachten
Hotel Château d’Ahin

Hotel Naxhelet

Het 3-sterrenhotel van het kasteel van Ahin is ingericht
in een oude gerenoveerde boerderij. Kom genieten van
een charmant verblijf in een van de zes met smaak
ingerichte kamers. De kamers kijken ofwel uit op de
oude boerderij ofwel op het kasteelpark.

Eenvoud en authenticiteit, geschiedenis en design
zijn de kernwoorden van de 33 kamers en 2 suites in
de voormalige kapel van het landgoed. De gebruikte
materialen - zoals marmer uit Henegouwen en eik uit
de Ardennen - zorgen voor een eigentijdse en warme
sfeer. De golfbaan, het restaurant en de wellness
vervolledigen het plaatje. Deze uitzonderlijke plek ligt
op 10 minuten rijden van Hoei.

Chaussée de Dinant 14 • 4500 Huy
hotelduchateau.be

Le Pré de Caroline
Deze B&B met 3 korenaren ligt in een landelijke en
groene omgeving. De eenvoudige en kleurrijke kamers
zijn zo ingericht dat de authentieke charme van het huis
bewaard is. De ligging is perfect voor mountainbikers:
niet ver van de RAVeL en van de vallei van de Solières.
Rue de l’Eglise 1 • 4500 Huy
lepredecaroline.com

Rue Naxhelet 1 • 4520 Wanze
naxhelet.be

La Siroperie
In dit aangename, landelijke atelier werden lang geleden
appels en peren geperst. De 2 gîtes met 3 korenaren,
bevinden zich op 6 km van Hoei. Eén gîte is toegankelijk
voor mensen met een beperkte mobiliteit.
Rue de l’Abbaye 34 • 4520 Antheit (Wanze)
lasiroperie.be

Porta Nova 21

Rue Griange 21 • 4500 Huy
portanova21.com

Le Pressoir
Deze plattelandsgîte met 3 korenaren is gehuisvest in
de oude wijnpers van het kasteel van Ben-Ahin. Er is
plaats voor 20 personen (of meer). De gîte ligt in een
typisch Maaslandschap. In het geklasseerde park
komen de gasten helemaal tot rust. In de omgeving kan
je talrijke wandelingen maken. Met al deze troeven is
dit een top vakantieverblijf!
Chaussée de Dinant 11 • 4500 Ben-Ahin (Huy)
poudrerie.be

Hotel Naxhelet
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Deze stadsgîte met 3 korenaren biedt een mooi uitzicht
op de stad. De inrichting is eigentijds en stijlvol. Het
appartement is pas gerenoveerd en voorzien van alle
modern comfort. De gîte ligt in een klein geplaveid
straatje, op enkele stappen van de Grote Markt.
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Activiteiten en bezienswaardigheden
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1 De collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk en
Domitianus en haar schatkamer

Deze magnifieke collegiale kerk in gotische stijl neemt een
prominente plaats in het stadscentrum in. De kerk werd
gebouwd tussen 1311 en 1536, op een plek van een vroeger
heiligdom. Ze beschikt over een bijzonder roosvenster,
‘Li Rondia’ in het Waals, waarvan enkele glasramen, die
beschadigd werden tijdens de oorlog, dateren uit de jaren ‘70.
De kerk is ook beroemd omwille van haar schatkamer,
bestaande uit een viertal schrijnen uit de 12e en 13e eeuw.
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Fort en Memoriaal van Hoei

Deze prestigieuze site, gebouwd tussen 1818 en 1823 op
de overblijfselen van een oud kasteel, is de grootste trekpleister van de stad. Vandaag wordt deze site voornamelijk bezocht omwille van het Verzetsmuseum en het concentratiekamp. Het fort deed effectief dienst als concentratiekamp van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Chaussée Napoléon • 4500 Huy
tourisme.huy.be

Parvis Théoduin de Bavière • 4500 Huy
tresordehuy.com
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Wandeling door Hoei, middeleeuwse stad

De toeristische dienst stippelde een wandelparcours uit
langs het rijke architecturale patrimonium uit de middelleeuwen. De route van iets meer dan 2 km neemt je mee langs
geplaveide straatjes doorheen het oude Hoei.
Quai de Namur 1 • 4500 Huy
terres-de-meuse.be
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Bezoek aan wijngaarden

Neem tussen juni en augustus deel aan een rondleiding door
de wijngaard Le Clos des Prébendiers in de heuvels van Hoei.
Je leert er alles over de geschiedenis van de streek en de
wijngaard, de finesses van de wijnpluk en de bereiding van
heerlijke wijnen.
terres-de-meuse.be/vins-spiritueux
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Kasteel van Modave

Dit schitterende kasteel ligt op een rotsachtige flank in de
Vallei van de Hoyoux. Het is gebouwd in de middeleeuwen
en in het midden van de 17e eeuw gerestaureerd en omgevormd tot een elegant lustoord. Een twintigtal zalen - rijkelijk
versierd en gemeubeld - zijn te bezoeken. Bewonder de
opmerkelijke plafonds, Brusselse tapijten of meubilair uit
de 18e en 19e eeuw.
Rue du Parc 4 • 4577 Modave
modave-castle.be
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Hexapoda

Het insectarium ‘Jean Leclercq’ van Waremme is de enige
plek in Wallonië waar je tegelijkertijd een wetenschappelijke
én ludieke reis door het insectenrijk kan maken. Een vijftigtal didactische modules leren je alles over de belangrijkste
kenmerken van de zespotigen. Er zijn duizenden levende
insecten, honderden opgezette exemplaren en heel wat foto’s.
Rue de Grand’Axhe 45 E • 4300 Waremme
hexapoda.uliege.be

Mont Mosan

De Mont Mosan is een recreatief park en dierenpark op een
steenworp van het historische centrum van Hoei. Gezinnen
genieten er van een dagje boordevol ontspanning. Er is een
minizoo, een minigolfbaan, een draaimolen, een springkasteel, een treintje, een speeltuin... Er worden dierenshows
gehouden met zeeleeuwen, papegaaien en zeehonden.
Kinderen kunnen er een ponyritje maken.
Plaine de la Sarte • 4500 Huy
montmosan.be

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/hoei
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