
Arlon

Weyler

Sélange
Messancy

Châtillon

Rachecourt

Halanzy

Aubange

Sterpenich

E25

N83

N4

N81

N82

N70

N800

N40

1

5

2

3

4

Luxembourg

De drie grenzen, een tocht 
door het Land van Aarlen

 Sélange (Messancy)   Arlon : 38 km

1. FERME DES  
QUATRE VENTS

De Ferme des Quatre Vents 
wordt al decennialang uit-
gebaat door de familie 
Muller. Sinds enkele jaren 
hebben de jonge en dyna-
mische Stéphane en Chris-
tine de teugels in handen. 
De productie van de 70 
melkkoeien  (Pie Noir en Pie 
Rouge) leidt tot de produc-
tie van een heerlijke kaas, de 
PatachouIe, van het type 
Saint-Paulin en geaJneerd 
met het bier La ChouIe.

Rue des Quatre Vents, 16

6781 Sélange

+32(0)63 38 96 56

fermedes4vents@skynet.be

8 – 22

3. RACHECOURT JUS

Ambachtelijke pers 
voor appels en peren. De 
100% natuurlijke sappen, 
zonder bewaarmiddelen of 
smaak verbeterende addi-
tieven, worden bereid met 
de beste vruchten van ei-
gen teelt en fruitpurees. 
Mogelijkheid om een van 
de boomgaarden met een 
veertigtal variëteiten van 
appels en peren te bezoe-
ken. In oktober kan de pers 
ook uw eigen appel- of pe-
renoogst omzetten in sap-
pen.

Rue de la Fosse, 179 A

6792 Rachecourt

+32(0)494 85 20 78

www.rachecourt-jus.be

2. CHOCOLAT  
BONHEUR

Régis Joubert is al 25 jaar 
chocolademaker en ver-
werkt in zijn zwarte choco-
lade een waaier van dertien 
soorten in huis gedroogde 
kruiden om zo een maxi-
mum aan kleuren en harmo-
nie te verkrijgen. Zijn open 
atelier geeft uit op de win-
kel.

Rue de la Fraternité, 17

6792 Halanzy

+32(0)467 11 00 07 

www.chocolatbonheur.net 

Di - Vr 14 – 18.30;  
Za  9.30 – 18.30
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Deze route neemt u mee in Belgisch Lotharingen, in het Land van Aarlen (Arlon), gevormd 

door de gemeenten Attert, Aubange, Messancy en Aarlen. Het is een streek op het 

kruispunt van de Franse en Duitse cultuur. U ontdekt er een kleurrijk grensoverschrijdend 

erfgoed dat zich situeert in de sfeer van de folklore, in de cultuur, bij de producenten en 

zelfs in de streekkeuken. Neem tijdens uw tocht de tijd om te genieten van een Maitrank, 

die droge witte wijn die gearomatiseerd is met lievevrouwebedstro. Het is de typische 

drank van de streek van Aarlen. Echt eens proeven. 

SMULLEN 

•  Verse geitenkaas Barnichèvre in Aarlen

•  Kaas van rauwe melk Saurtilège van de 
Ferme Saur in Metzert (Attert) 

•  Het bier Saison de Mai (amberkleurig 
vanwege het lievevrouwebedstro) 

•  Het bier ARAmiss van de Brasserie 
d’Arlon 

• De honing van de vallei van Attert

ONTDEKKEN

•  Nobressart, een van de Mooiste Dorpen 
van Wallonië – www.beauxvillages.be

•  Gaspar Museum en Archeologisch 
Museum van Aarlen 
www.museegaspar.be – www.ial.be

•   Fietsmuseum in Weyler  
www.museeducycle-weyler.be

Maison du Tourisme du Pays d’Arlon

Rue des Faubourgs, 2 

6700 Arlon 

+32(0)63 21 94 54

www.arlon-tourisme.be

5. TOUT UN  
FROMAGE 

Deze biokruidenier is te-
gelijk kaaswinkel en krui-
denierszaak en biedt een 
waaier regionale en andere 
producten. Kazen uiteraard, 
maar ook brood, ambach-
telijk ijs, charcuterie, fruit, 
groenten, wijnen, bier…

Rue du Marché Beurre, 25 

6700 Arlon 

+32(0)63 57 91 50

www.toutunfromage.be

Do - Vr 10 – 18.30; 
Za  10 – 18

4. MI-ORGE  
MI-HOUBLON 

Winkel met uitsluitend am-
bachtelijke, regionale, Belgi-
sche en andere bieren (met 
verschillende gistingen). 
In een gezellige en sobere 
sfeer spant Christophe zich 
sinds 2005 in om  zeldza-
me of veelgevraagde bieren 
aan te bieden die buiten de 
platgetreden paden vallen. 
Deze winkel, de plaats bij 
uitstek voor uitwisselingen 
rond bier, werd al verschil-
lende keren bekroond als 
beste bierwinkel van België.

Zone Artisanale, 43 

6700 Weyler 

+32(0)473 42 58 36

www.miorgemihoublon.be

Wo en Vr  10 – 12, 14 – 19;  
Za  9 – 18.30
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