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Rochefort

Rochefort

Deze historische stad in de Famenne is het ideale vertrekpunt
om de prachtige omgeving te ontdekken.
Geschiedenisliefhebber? Laat je verleiden door de overblijfselen van het kasteel van de graaf, genesteld op een
rotsachtige uitloper, het kasteel van Lavaux-Sainte-Anne
of het Archéopark.
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Ook op natuurvlak valt er heel wat te beleven. Bezoek zeker de
Grot van Lorette, uitgeslepen door de Lomme, de Grotten van
Han met het indrukwekkende ondergrondse parcours langs de
Lesse en niet te vergeten het magnifieke dierenpark van Hansur-Lesse.
Sluit je bezoek af met een heerlijk trappistenbier van Rochefort,
gebrouwen in de Abdij van Notre-Dame de Saint-Remy.
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Praktische informatie
Toeristische dienst van Rochefort
Rue de Behogne 5 • 5580 Rochefort
+32(0)84 21 25 37 • rochefort.be

Openbaar vervoer
Station van Rochefort-Jemelle (4 km)
Bus 29 of 424

Waar overnachten
La Source de Manon

La Malle-Poste

Deze prachtige schuur uit de vorige eeuw is volledig
bedacht door een kunstenaar-meubelmaker, gepassioneerd door hout. Hout vormt de osmose tussen
mens en natuur en is een zoektocht naar evenwicht
en harmonie. De gîte, alleen toegankelijk voor niet-rokers,
is dan ook een bron van puur welzijn.

Dit elegante hotel is gevestigd in een geklasseerd huis uit
de 17e eeuw. Het kader is uitzonderlijk en de 24 kamers
zijn met liefde ingericht. Het is gelegen op 6 km van het
Domein van de Grotten van Han.
Rue de Behogne 46 • 5580 Rochefort
malleposte.net

Ferage 11 • 5560 Houyet
lasourcedemanon.be

Camping Les Roches
Het huis van Henriette
Op de heuvelkammen boven de Lesse, op 4 km van
Houyet, leidt een smal pad door de velden en bossen je
naar het kleine gehucht Ferage. Hier ligt een boshuis met
3 korenaren, voorzien van alle comfort. Het vakantiehuis ligt aan het einde van het dorp. Buren zijn er niet
maar de natuur, de tuin en het bos houden je gezelschap.
Ferage 13 • 5560 Houyet
lamaisondehenriette.be

Deze prachtige 4-sterrencamping in de buurt van de
rivier de Lomme en niet ver van het stadscentrum van
Rochefort wordt enorm gewaardeerd om zijn rustige,
familiale sfeer en zijn ruime en goed uitgeruste
staanplaatsen. De toegang tot het zwembad en de
speeltuin is gratis. Het is de ideale plek om stoom af
te laten. Ook honden zijn welkom.
Rue du Hableau 26 • 5580 Rochefort
lesroches.rochefort.be

Kaleo-gîte
Le Haras de Briquemont
Deze vrijstaande gîte met 3 korenaren is gevestigd in
een fokkerij in een landelijke omgeving, omringd door
bossen. De gîte ligt in de buurt van het dorp Briquemont,
tussen Han-sur-Lesse, Rochefort en Chevetogne. Deze
prachtige streek is de ideale plek voor wandelingen en
allerlei activiteiten.

Deze gîte is gevestigd in een oude gerenoveerde molen
aan de oever van de Lomme. Het is een heerlijke plek voor
een familieverblijf aan de rand van de Famenne.
Rue du Hableau 25 • 5580 Rochefort
kaleo-asbl.be

Rue de l’Espérance 31 • 5580 Rochefort (Briquemont)
famenneardenne.be
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Kaleo-gîte
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Activiteiten en bezienswaardigheden
1

Domein van de Grotten van Han

2

Het Domein van de Grotten van Han heeft maar liefst drie
natuurpareltjes in de aanbieding. Allereerst zijn er de ondergrondse grotten die uitzonderlijk mooi zijn. Daarnaast is er
het wildpark waar je wolven, lynxen en beren kunt spotten.
Tenslotte mogen we ook de tentoonstelling ‘Préhistohan’
niet vergeten. Hier vallen heel wat prehistorische voorwerpen
uit het neolithicum te bewonderen.
Rue J. Lamotte 2 • 5580 Han-sur-Lesse
grotte-de-han.be

3

Domein van Chevetogne

Een paradijs voor jong en oud? Dat vind je in Chevetogne.
Hier kan je gedurende een dag, een weekend of zelfs langer
met volle teugen genieten van het uitgestrekte provinciale
domein! Deze plek valt bij iedereen in de smaak: er zijn leuke
ruimtes waar families hun hart kunnen ophalen, wandelpaden door bossen en tuinen voor de natuurliefhebbers,
sportvelden voor de sportievelingen en prachtige speelterreinen voor de kleine deugnieten.
Domaine Provincial de Chevetogne • 5590 Chevetogne
domainedechevetogne.be

Centrum van het spoor en de steen in Jemelle

4

Op een steenworp van Rochefort onthult het Centrum van
het spoor en de steen van Jemelle alle facetten van het Belgische spoorwegennet en de kalksteen. Je maakt er kennis
met een grote verzameling gereedschappen en modeltreinen.
De treinconducteur leert je de kneepjes van het vak. Ontdek er
ook alle geheimen van de kalkwinning en -fabricage.

Malagne, Archéopark van Rochefort

2000 jaar geleden was de Gallo-Romeinse villa van Malagne
een van de grootste landbouwbedrijven van Noord-Gallië.
Vandaag de dag kom je in het archeologische park te weten
hoe het leven van de villabewoners er destijds uitzag.
Ontdek de reconstructies van de oude gebouwen, de landbouwwerktuigen, de tuinen en Romeinse moestuinen, archeologische experimenten... Een bezoek aan deze site is een
ervaring die erfgoed, cultuur en natuur samenbrengt.

Avenue de Ninove 11 • 5580 Jemelle
centrerailetpierre.com

Rue du Coirbois 85 • 5580 Rochefort
malagne.be
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Kasteel van Lavaux-Sainte-Anne

6

Dit kasteel, gebouwd tussen de 15 en de 16 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!
e

Drève de Lorette • 5580 Rochefort
grotte-de-lorette.be

Rue du Château 8 • 5580 Lavaux-Sainte-Anne
chateau-lavaux.com

7

Grot van Lorette

Neem een duik in de buik van de aarde en ontdek de indrukwekkende en spectaculaire kamers van de Grot van
Lorette, op amper 300 m van het centrum van Rochefort.
Verken de verschillende zalen met toepasselijke namen,
zoals de Sabbatzaal of de zaal Cataclysme. Tijdens het
bezoek geniet je van een betoverende geluid- en lichtshow.
Een nooit eerder vertoonde film legt de tektonische fenomenen uit.

e

RAVeL Lijn 150

Zin om te fietsen? Geen probleem, de RAVeL is vlakbij!
Het is heerlijk fietsen op de oude lijn 150 Jemelle-Rochefort-Houyet langs de Lesse.

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

ravel.wallonie.be
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