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Saint-Hubert

Saint-Hubert
In Saint-Hubert - de Europese hoofdstad van de jacht en de
natuur - zijn er prachtige monumenten, denk maar aan de
basiliek en het abtenpaleis. Ze verwijzen naar de legende van
Sint-Hubertus.
Hubertus, de grote jager uit de 7e eeuw bekeerde zich nadat hij
oog in oog stond met een hert met een lichtgevend kruis tussen
zijn gewei. Op het vlak van evenementen zijn de inwoners van
Saint-Hubert verwend. Tijdens de Sint-Hubertusfeesten worden
de dieren gezegend. En natuurlijk is het burlen van de herten in
de herfst eveneens een uniek schouwspel.
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Ook de omgeving van de stad heeft heel wat te bieden. Zo
is er het grote Woud van Saint-Hubert met zijn oneindige
wandelmogelijkheden en het mooie wildpark met plaatselijke
fauna en flora. In het Domein van Fourneau Saint-Michel neem
je een flinke duik in het industriële en rurale verleden van de
streek. Jacht- en natuurliefhebbers… Saint-Hubert verwelkomt
jullie met open armen!
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Praktische informatie
Toeristische Dienst van Saint-Hubert
Place du Marché 15 • 6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10
sainthubert-tourisme.be

Openbaar vervoer
Station van Poix-Saint-Hubert (6 km)
Bus 5

Waar overnachten
La Barrière de Transinne

Auberge du Sabotier

In dit hotel staan rust en comfort voorop. Het hotel ligt
op 15 km van Saint-Hubert en op 2 km van het Euro
Space Center van Redu.

Deze voormalige halte voor postkoetsen uit de 17e eeuw
is nu een hotel-restaurant waar cultuur, smaken, natuur,
sereniteit en vriendschap gecombineerd worden.

Rue de la Barrière 4 • 6890 Libin
barrieredetransinne.be

Grand-Rue 21 • 6870 Awenne (Saint-Hubert)
aubergedusabotier.be

Gîte de Saint-Gilles

Le Val de Poix

Deze met zorg ingerichte gîte heeft drie ruime
slaapkamers, een eigen tuin met terras, een volledig
ingerichte keuken, een woon-eetkamer, twee badkamers
en twee aparte toiletten.

Dit moderne superior 3-sterrenhotel ligt aan de poort van
de Europese hoofdstad van de jacht en de natuur. Het
hotel met een bakstenen gevel is genesteld in een
glooiend landschap, aan de oever van de rivier de Lomme.

Rue Saint-Gilles 24B • 6870 Saint-Hubert
Le Gîte de Saint-Gilles

Rue des Ardennes 18 • 6870 Poix (Saint-Hubert)
levaldepoix.com

Europacamp

Les Trappeurs

De 2-sterrencamping, gelegen op een zuidelijk
georiënteerde heuvel op minder dan 2 km van SaintHubert, strekt zich uit over 22 ha bos. Natuur en rust
staan hier voorop. Voor ontspanning en gezelligheid kun
je terecht in de bar of op het terras.

Deze B&B met 3 korenaren ligt in het dorp Laneuvilleau-Bois, tegenover het bos van Saint-Hubert op een
tiental kilometer van Saint-Hubert. Dit passiefhuis is
gebouwd met ecologische materialen. De houtstructuur
doet denken aan een berghut.

Europacamp 3 • 6870 Saint-Hubert
camping-europacamp.be

Laneuville-au-Bois 36A
6970 Laneuville-au-Bois (Tenneville)
lestrappeurs.be
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Auberge du Sabotier
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Activiteiten en bezienswaardigheden
1

Sint-Hubertusbasiliek

2

Deze majestueuze en elegante basiliek - in het hart van de
stad – is erkend als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. Er
zijn zowel romaanse, barokke als gotische elementen. Het is
een perfecte kennismaking met de evolutie van de architectuur en de geschiedenis. Je kunt de basiliek individueel,
met een gids of met een audiogids bezoeken.
Rue Saint-Gilles 56 • 6870 Saint-Hubert
basilique-sainthubert.be

3

Wildpark

Het wildpark van Saint-Hubert is een beschermd stukje natuur
waar je kennismaakt met de typische dieren van Wallonië.
Er zijn verschillende wandelroutes uitgestippeld in een
prachtig boslandschap. De kans is groot dat je onderweg
herten, reeën, everzwijnen… zal spotten. Er zijn diverse
uitkijkpunten, barbecueplekken en speeltuinen. Er is ook een
educatieve zaal met interactieve spelletjes.
Rue Saint-Michel 130 • 6870 Saint-Hubert
rsisainthubert.wixsite.com

Domein Fourneau Saint-Michel
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Fourneaux Saint-Michel ligt in het hart van het Woud van
Saint-Hubert. Wie dit domein bezoekt, neemt een duik in het
landelijke Waalse leven van weleer. Er zijn 2 musea. In het
openluchtmuseum ontdek je authentieke gebouwen uit de
19e en 20e eeuw, allemaal op een natuurlijke wijze ingeplant in
de omgeving. Terwijl je rondwandelt, zie je een oude school,
een drukkerij, broodovens, een winkel, een kapel... Het IJzeren Metallurgiemuseum is gevestigd in enkele voormalige
industriële gebouwen. Dit museum vertelt op een interactieve
manier het verhaal van de productie en het gebruik van ijzer
in het verleden.

Wandelingen in het Grote Woud van Saint-Hubert

In het Grote Woud van Saint-Hubert kun je eindeloos
wandelen, fietsen of paardrijden. Met meer dan 1.500 km
uitgestippelde routes is het moeilijk kiezen!
Rue du Moulin 16 • 6870 Mirwart (Saint-Hubert)
lagrandeforetdesainthubert.be

Fourneau Saint-Michel 4 • 6870 Saint-Hubert
fourneausaintmichel.be
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Mudia

6

Dit didactische kunstmuseum brengt meer dan 300 werken
samen, gaande van de renaissance tot de hedendaagse
periode. In dit unieke museum zijn begrijpen, leren en plezier
maken de sleutelwoorden. De rondleiding is interactief,
digitaal en hightech. Dankzij video’s, geanimeerde schilderijen, spelletjes en quizzen ontdek en waardeer je de evolutie
van de kunst op een totaal nieuwe manier... En jouw kinderen
ook!
Place de l’Esro 61 • 6890 Redu (Libin)
mudia.be

7

Euro Space Center

Het Euro Space Center is een themapark voor het hele gezin.
Droom je van leuke en leerrijke avonturen in de ruimte?
Neem dan een duik in het dagelijkse leven van astronauten.
Je ontdekt er de ruimtevaarttechnologieën die ook ons
dagelijkse leven bepalen en je herbeleeft er de grote momenten
van de verovering van de ruimte. Wandel in de voetsporen
van de pioniers van de ruimte en test de zwaartekracht.
Rue devant les Hêtres 1 • 6890 Transinne (Libin)
eurospacecenter.be

Provinciaal domein van Mirwart

Het domein is 1.350 hectare groot. Het is niet alleen gratis
toegankelijk maar ook de ideale plek om de uitzonderlijke
flora en fauna te observeren. Voor natuurliefhebbers is dit
het walhalla: vijvers, didactische bijenkorven, een subliem bos
met een grote biodiversiteit, twee rivieren en zelfs een klein
stukje historisch erfgoed.

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/saint-hubert

Rue du Moulin 16 • 6870 Mirwart (Saint-Hubert)
lagrandeforetdesainthubert.be
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