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La Roche-en-Ardenne

La Roche-en-Ardenne

In het hart van de Belgische Ardennen, midden in de dichte
bossen, valleien en landbouwplateaus, ligt de prachtige stad
La Roche-en-Ardenne verscholen. Het is een heerlijke plek om
te wandelen.
In deze natuurlijke omgeving liggen de boeiende activiteiten voor
het grijpen. Fijnproevers blijven hier zeker niet op hun honger
zitten. Ze genieten van de regionale specialiteiten, waaronder
de bekende Ardense ham.
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La Roche-en-Ardenne bekoort ook de liefhebbers van
geschiedenis. In het stadje liggen heel wat historische schatten
verborgen, zoals het museum over de ‘Slag om de Ardennen’
- een niet te missen gedenkplaats, of de ruïnes van het
feodale kasteel.
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Praktische informatie
Toeristische Dienst van La Roche-en-Ardenne
Place du Marché 15
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)32 84 36 77 36
la-roche-tourisme.com

Openbaar vervoer
Station van Melreux (17 km) of van Marloie
(22km) • Bus 13 of 15

Waar overnachten
L’Ô de la Roche

Le Floréal

Deze rustige villa ligt op 500 m van het centrum en op
2 stappen van de rivier. Ook het zwembad, de fitness en
de tennisclub zijn vlakbij. Je kunt gemakkelijk en gratis
parkeren in de omgeving van het logement.

Het 4-sterrenhotel ligt in een groene omgeving op 800 m
van het stadscentrum. Er zijn 76 kamers, waarvan 10 gezinskamers. In het 4 hectare grote park langs de
Ourthe worden heel wat activiteiten aangeboden, zoals
petanque, minigolf, multisport, tennis, buitenzwembad,
ontspanningsruimte, outdoor fitness en speeltuin.

Rue de Harzé 11 • 6980 La Roche-en-Ardenne
lodelaroche.be

Avenue de Villez 6 • 6980 La Roche-en-Ardenne
florealgroup.be

Hotel le Midi
Hotel Le Midi, Logis de Belgique, is een klein familiehotel in het centrum van La Roche-en-Ardenne. Het
hotel heeft 8 kamers. In het gastronomische restaurant
genieten je van heerlijke lokale gerechten.
Rue de Beausaint 6 • 6980 La Roche-en-Ardenne
hotellemidi.be

Chanteloup
Dit authentieke landhuis ligt in het charmante dorpje
Halleux, op 8 km van La Roche. De eigenaars verwelkomen de gasten in een van de vier gastenkamers met
3 korenaren. Je kunt aanschuiven aan de gastentafel.
Zo ontdek je heel wat streekproducten.
Halleux 41 • 6986 Halleux (La Roche-en-Ardenne)
chanteloup.be

Cabanes de Rensiwez

Moulin de Rensiwez 1 • 6663 Houffalize
lescabanesderensiwez.be

Camping Lohan
Deze familiecamping is ideal gelegen aan de oevers
van de Ourthe, op slechts 3 km van het centrum van La
Roche. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd. Je kunt er kajakken, vissen en fantastische
uitgestippelde wandelingen maken. Er zijn ook buitengewone accommodaties. .
Quartier de Lohan 1 • 6980 La Roche-en-Ardenne
campinglohan.be

Cabanes de Rensiwez
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Zin om weer even kind en avonturier te zijn? In de
hutten van Rensiwez geniet je van een atypisch verblijf
midden in de natuur, langs het water of op de heuvel.
Deze hutten zijn voorzien van alle comfort en bijzonder
charmant.

73

© O. Lefèvre

1

© WBT - Denis Erroyaux

Activiteiten en bezienswaardigheden
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Kasteel La Roche

Rue du Vieux Château 4 • 6980 La Roche-en-Ardenne
chateaudelaroche.be
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Museum rond de Slag om de Ardennen

Met zijn rijke collecties uit de Tweede Wereldoorlog maakt
dit museum indruk op de bezoekers. Tijdens de Slag om de
Ardennen – in de winter van 44-45 - betaalde La Roche-enArdenne een zware prijs. Dit museum brengt hulde aan de
mannen – vooral Britten - die voor de bevrijding van de stad
hebben gevochten. Verspreid over 3 verdiepingen ontdek je
wapens, uitrustingen, persoonlijke voorwerpen en relikwieën
van de soldaten.
Rue Chamont 5 • 6980 La Roche-en-Ardenne
batarden.be
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Ontdek deze vesting uit de middeleeuwen, waarvan alleen de
ruïnes bewaard zijn gebleven. De prachtige burcht schittert
op de uitstekende rots van Diester. Het gebouw, met zijn kerkers en schietgaten, dompelt je helemaal onder in de middeleeuwse sfeer. In het feodale kasteel worden tal van activiteiten
en evenementen georganiseerd. Zowel inwoners als bezoekers
komen aan hun trekken: een valkerijshow, een klank- en lichtspektakel over het spook Berthe, een middeleeuws weekend.
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Wildpark

Ga samen met je gezin op pad en bewonder de dieren
van het Ardense bos. Soms zijn de ontmoetingen grappig,
soms indrukwekkend. In elk geval wekken ze de nieuwsgierigheid van jong en oud. Vanop het bospad van 1,2 km kun
je de dieren uit de Ardense wouden van dichtbij observeren.
Ze leven hier in een omgeving die hun eigen biotoop quasi
evenaart.
Chemin du Parc à Gibier 1 • 6980 La Roche-en-Ardenne
parc-gibier-laroche.be
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Didactisch wandelpad ‘Hauts marais de Bellemeuse’

Langs dit interpretatiepad - 4,7 km lang - ontdek je het
specifieke karakter van de natuur van het Plateau des
Tailles: de veenmoerassen, de hoge vallei van Bellemeuse...
Vanop de uitkijktoren heb je een uniek uitzicht! Dankzij
de vlonders hou je de voeten droog. Interactieve panelen
vertellen je meer over het verband tussen deze landschappen
en de menselijke activiteit van vroeger en nu.
Rue de l’Ecole 17 • 6666 Wibrin (Houffalize)
coeurdelardenne.be
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Brouwerij Achouffe

Op slechts enkele kilometers van La Roche-en-Ardenne duik
je tijdens een gepassioneerd bezoek aan Brouwerij Achouffe
in de wereld van de Ardense bierbrouwers! Natuurlijk staat
er ook een proeverij op het programma. De brouwerij
‘Au petit lutin’ werd in 1982 opgericht. Men specialiseert zich
in het brouwen van speciale kwaliteitsbieren, waarvan de
bekendste zeker de Chouffe is.
Achouffe 32 • 6666 Wibrin (Houffalize)
chouffe.com
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Meer en stuwdam van Nisramont

Het meer van Nisramont wordt gevoed door de westelijke en
de oostelijke Ourthe. Het is een indrukwekkende plek waar
je kunt genieten van de schoonheid van de rivier en diverse
activiteiten! Je kunt de dam bezoeken, vissen, een 14 km lange
wandeling rond het meer maken, kajakken, kanoën en het
meer verkennen op een stand-up paddle.
6983 Nisramont (La Roche-en-Ardenne)
luxembourg-belge.be

Riveo

In dit interpretatiecentrum van de rivier ga je op ontdekkingstocht langs een origineel parcours. Er zijn tentoonstellingen, 16 aquariums, 5 thematische tuinen, animaties... De
rode draad is de de wondere wereld van de rivier en haar
biodiversiteit.
Rue Haute 4 • 6990 Hotton
riveo.be

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/la-roche-en-ardenne
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