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Marche-en-Famenne

Marche-en-Famenne
Marche-en-Famenne ligt bij het Global Unesco FamenneArdenne geopark, en tussen de valleien van de Lesse en de
Ourthe. Na een zeer geslaagde stadsvernieuwing is de voet
ganger in Marche koning... Via de hoofdweg, die vroeger voor
automobilisten was gereserveerd, is het nu mogelijk om de
stad te voet te doorkruisen. In de steegjes van het centrum is
het heerlijk kuieren langs de karaktervolle gebouwen uit de
17e eeuw. Tijdens de renovatie werd een parcours met
themabeelden geïnstalleerd. Voor deze installatie alleen al loont
het de moeite om naar Marche-en-Famenne af te zakken.
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Een greep uit de bezienswaardigheden van de stad: het
Museum van Famenne en de kunst, het prestigieuze Kasteel
van der Straten en park, en het natuurgebied Fond des Vaulx.
Deze natuurparel van 15 hectare aan de rand van de stad is de
ideale mix van fauna, flora en legendes!
Langs de RAVeL Marche-Hotton zijn er talrijke bewegwijzerde wandel-, fiets- en mountainbikeroutes. Ontdek in de
omgeving zeker ook de Grotten van Hotton en de romaanse
kerk van Waha.
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Praktische informatie
Toeristische dienst Famenne-Ardenne
Ourthe & Lesse
Place de l’Étang 15 • 6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84 34 53 27 • famenneardenne.be

Openbaar vervoer
Station van Marloie (4 km)
Bus 424

Waar overnachten
Quartier Latin

La Gloriette

Dit 4-sterrenhotelcomplex bevindt zich binnen de muren
van een geklasseerde jezuïetenkerk uit de 18e eeuw.
Quartier Latin, een historisch monument, combineert
het rijke verleden met moderne technologie. De ligging
in het hart van Marche is ideaal.

Dit nieuwe 3-sterrenhotel ligt op 1 km van het centrum
van Marche-en-Famenne, in een typisch huis in lokale
steen. Het gebouw is volledig gerenoveerd. De stijl is ruw
en tegelijkertijd natuurlijk. Er zijn 6 comfortabele kamers.

Rue des Brasseurs 2 • 6900 Marche-en-Famenne
quartier-latin.be

Rue de Bastogne 19 • 6900 Marche-en-Famenne
lagloriette.net

Au Cri du Paon

Chez Ines

Dit oude huis aan de rand van een klein bos ligt op
4 km van Marche. Het is volledig gerenoveerd en
omgebouwd tot een gîte met 3 korenaren. Je hebt er een
indrukwekkend uitzicht over de glooiende landschappen van de Famenne. Tijdens het seizoen kun je genieten
van het zwembad en de tennisbaan.

Deze toeristische accommodatie met 3 korenaren in
een moderne villa is met smaak ingericht. In de groene
omgeving van het dorp Marloie kunnen groepen tot
15 personen logeren. Marche-en-Famenne ligt op 3,5 km.
Rue du Progrès 18 • 6900 Marloie (Marche-en-Famenne)
famenneardenne.be

Rue du Petit Bois 60 • 6900 Marche-en-Famenne
aucridupaon.be

Ardenne BnB

Deze B&B met 1 korenaar ligt in een mooi, typisch huis.
Er zijn 2 kamers, allebei voor 2 personen. Het huis ligt
in een rustige omgeving, omgeven door een prachtige
bloementuin, een moestuin en een boomgaard. Je zal
ongetwijfeld ook genieten van de lokale producten.

Deze B&B met 3 korenaren is een kleine suite voor 4
personen. De ligging in een rustige omgeving aan de
rand van een van de opmerkelijkste natuurgebieden
van de Famenne is uitstekend. Het stadscentrum ligt
op 5 minuten. In de zomer kun je een duik nemen in het
overdekte en verwarmde zwembad. Wandelen op de
paden in de grote tuin kan in alle seizoenen.

Rue de la Ferme 2 • 6900 Verdenne (Marche-en-Famenne)
visitwallonia.be

Rue des Rossignols 8 • 6900 Marche-en-Famenne
ardennebnb.com

Quartier Latin
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À la Pier’rare
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Activiteiten en bezienswaardigheden
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Wandelcircuit ‘City Glow’

Place de l’Étang 15 • 6900 Marche-en-Famenne
famenneardenne.be
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Deze 2,5 km lange wandeling leidt je door de stad. Onderweg
ontdek je op een originele manier de 24 sculpturen en beelden. Met je tablet of smartphone kun je bij elk kunstwerk
de multimedia-inhoud activeren.
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FAM - Famenne & Art Museum

Ontdek de verschillende facetten van het leven in de Famenne, van de prehistorie tot de vorige eeuw. Alles wordt
geïllustreerd aan de hand van de collecties van de Merovingen en Karolingen, middeleeuwse wapens, een maquette over
de ontwikkeling van Marche omstreeks 1600 en meubilair
uit de 18e eeuw.
Rue du Commerce 17 • 6900 Marche-en-Famenne
famenneartmuseum.be

3 De romaanse Sint-Stefanuskerk van Waha en
haar ramen
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Fond des Vaulx

Dit prachtige gebouw - geklasseerd als Waals erfgoed - is
een van de oudste romaanse kerken van België. De kerk,
die dateert uit 1050, is vooral bekend dankzij de prachtige
glas-in-loodramen van Jean-Michel Folon. De ramen werden
in 2004 geplaatst om het martelaarschap van de heilige
Stefanus te illustreren.

Deze kleine vallei is genesteld in de Calestienne, een smalle
strook in kalksteen. De plek verwondert door zijn flora, fauna
en vooral door zijn geologie. Er zijn verschillende grotten
tegen de rotsige heuvelflanken, waaronder de opmerkelijke
‘Trotti-aux-Fosses’. Op de site zijn er diverse uitgestippelde
wandelingen (van 2,2 tot 4,5 km). Er is ook een gezondheidsparcours en een plek om te barbecueën.

Rue du Maquis 5 • 6900 Marche-en-Famenne
famenneardenne.be

Rue du Fond des Vaulx • 6900 Marche-en-Famenne
famenneardenne.be
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Kasteel Lavaux-Sainte-Anne

Dit kasteel, gebouwd tussen de 15e en de 16e eeuw, is met zijn
slotgracht, ronde torens en bolvormige daken een van de
mooiste van Wallonië. Het herbergt drie musea: het natuuren jachtmuseum, het museum van het leven van de heren
van Lavaux in de 17e eeuw en het museum van het landelijke
leven in de Famenne in de 19e en het begin van de 20e eeuw.
Het uitgestippelde didactische parcours buiten leidt je door
de vochtige zones die zo typisch zijn voor deze regio. Een
ware natuurbeleving!
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De Famenne met de fiets

Profiteer van het fietsknooppuntennetwerk van 350 km. Je
kunt jouw route gemakkelijk zelf uitstippelen: op de RAVeL,
veldwegen en paden door het bos.
Rue Saint-Laurent 14 • 6900 Marche-en-Famenne
famenne-a-velo.be

Rue du Château 8 • 5880 Lavaux-Sainte-Anne (Rochefort)
chateau-lavaux.com
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Park en Kasteel van der Straten

Dit prachtig gerenoveerde kasteel, dat het stadhuis herbergt,
ligt in een park van 3 ha. Flaneer door het park en ontdek
de speciale bomen, de beeldhouwwerken en de ecologische
vijver. Er zijn ook petanquebanen, een speeltuin en een
skateboardruimte.
Boulevard du Midi • 6900 Marche-en-Famenne
famenneardenne.be

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/marche-en-famenne
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