Uit in Wallonië
en de Ardennen
NATUURSCHOON IN DE ARDENNEN
ACTIVITEITEN MET VRIENDEN EN GEZIN
FIETS- EN WANDELROUTES
CITYTRIPS
CULTURELE UITSTAPJES
KASTELEN EN ABDIJEN

Wallonië en de Ardennen,

zóveel te beleven!

Ontdek de vele
facetten van
Wallonië
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Wat is er heerlijker dan in het zuiden van België op verkenning te
gaan? Alleen, als koppel, met je gezin of met vrienden kun je genieten van een brede waaier aan activiteiten.
Laat je een weekend, een week (of zelfs langer) verleiden door de
adembenemend mooie natuur, de eindeloze landschappen, de steden en dorpen, het unieke erfgoed, de culturele pareltjes, de boeiende activiteiten, de verfijnde gastronomie en vooral de authentieke
gezelligheid en hartelijkheid van zijn inwoners. En dan hebben wij
het nog niet eens over de grote verscheidenheid aan kwaliteitsvolle
logeermogelijkheden.
Beleef Wallonië met hart en ziel!

Een realisatie van Wallonië België Toerisme (WBT).
Coördinatie: Frederic Trauwaen • Eindredactie: Kristien Hansebout • Concept en prepress: Lielens &
Partners • De inhoud van dit magazine wordt louter ter informatie gegeven. Dit magazine is in geen
enkel geval contractueel en valt buiten de aansprakelijkheid van de uitgever. Voor de fouten, onvrijwillige
weglatingen of latere wijzigingen die zouden voorkomen ondanks de zorgen en controles van Wallonië
België Toerisme, kan zijn verantwoordelijkheid niet ingeroepen worden • Verantwoordelijke uitgever: M.
Etienne Claude, Algemeen Directeur, Grasmarkt 25-27, 1000 Brussel. Gedrukt in juni 2020.
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Welkom in Wallonië…
zo dicht bij huis en toch
helemaal anders!
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Natuurlijk
Wallonië
Meer dan 200 natuurtips
in Wallonië en de Ardennen
Je droomt van idyllische landschappen? Je bent toe aan nieuwe
ontdekkingen en herbronning, waarbij je alles achter je laat?
Of heb je behoefte aan ontspanning en een flinke portie avontuur?
‘Natuurlijk Wallonië’ heeft voor jou heel wat verrassingen in petto!

4|

© WBT - Olivier Legardien

Proﬁteer van de duizenden kilometers stille paden op het platteland, in de Ardense bossen of in een van de vele natuurparken.
Onderweg neem je de stilte in je op en kom je helemaal tot rust. Ga
op verkenning en volg het ritme van de natuur. Te voet, op de fiets
of te paard…

Even pauzeren?
Stop de tijd, haal diep adem en bewonder de adembenemend mooie landschappen en vergezichten. Luister naar de kabbelende riviertjes of het ruisen van het riet aan de meren en vijvers… Neem een duik in de buik van
moeder aarde en verken een van de fabelachtige grotten.

Neem je graag een hoge vlucht?
Beklim een van de terrils en ontdek er de bijzonder rijke biodiversiteit en
unieke fauna en flora.

Zin in een activiteit voor het hele gezin?
Onze dieren- en recreatieparken zijn razend interessant voor jong en oud!
Ben je nieuwsgierig van aard en leer je graag bij? Bezoek dan een van onze
didactische musea om je kennis te verruimen. Ook onze boerderijen zetten graag hun deuren wagenwijd voor je open. Via de vereniging “Acceuil
Champêtre” kom je in nauwer contact met dieren en landbouw. Ook aan
lekkerbekken is gedacht. Heel wat lokale producenten nodigen je uit om
hun zoete of hartige producten te komen proeven. Authenticiteit troef!

Sportieveling en natuurliefhebber?
Ben je een sportieveling en stroomt het avonturenbloed door je aderen?
Dan is Wallonië jou op het lijf geschreven. Er is altijd wel een sportactiviteit
in de buurt. Denk maar aan de talrijke avonturenparken en de sportieve paden in de uitgestrekte wouden, op de Hoge Venen of in het eerste erkende
Geopark van België. Liefhebbers van cultureel erfgoed en tuinen worden
niet vergeten. In de uitzonderlijke tuinen kun je onvergetelijke wandelingen
maken. Krijg je niet genoeg van zo’n natuurbad? Verleng dan je verblijf en
kies voor een overnachting in een van de logementen in het midden van
de natuur.

Laat je onderdompelen in de adembenemend mooie natuur van Wallonië.
Je vindt meer dan 200 tips op visitwallonia.be/natuur
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Pairi Daiza
© WBT - David Samyn

Tips voor leuke
activiteiten
voor avonturiers,
vrienden en gezinnen
Dan ben je in het zuiden van België aan
het juiste adres. Wallonië bruist van onvergetelijke avonturen. Ga op ontdekkingstocht in het hart van de Ardennen
of verken een van de vele pittoreske
valleien. Achter elke bocht wacht er wel
een geheime parel... In Wallonië verveel
je je geen seconde!
Ben jij zo’n type dat moeilijk kan stilzitten en waarbij het al snel begint te kriebelen? Of je nu een beginnende sporter
bent of een ervaren atleet, in Wallonië
6|

beleef je altijd speciale momenten:
kano- of kajaktochten, parachute
springen, paragliden, raften, mountainbiken, quadtochten, een avontuurlijk parcours in de bomen… Laat de
avonturier in jezelf los!
Ben je toe aan een ontspannend uitstapje met het gezin? Zak dan zeker
eens af naar het zuiden van België. In
Wallonië vind je voor elk wat wils. Denk
maar aan de vele natuur-, dieren- of attractieparken, zoals het merencomplex
van l’Eau d’Heure, Pairi Daiza, Forestia,
het Domein van de Grotten van Han,
Plopsa Coo, Centers Parcs, Walibi…
Of wat dacht je van de prachtige musea

of ontdekkingscentra: Stichting Folon,
het Hergé Museum of het Mudia, een
uniek kunstmuseum waar kinderen hun
artistieke hart kunnen ophalen? Ben je
een astronaut in spe? Ontdek dan vanaf
eind 2020 het totaal vernieuwde Euro
Space Center en herbeleef de ervaringen
van de pioniers die de ruimte veroverd
hebben !

© Euro Space Center

Ben je op zoek naar ideeën voor een
leuk verblijf in Wallonië en de Ardennen? Of naar een activiteit voor het
hele gezin?

Domein van
de Grotten van Han:
Een niet te missen Wildpark
en ondergronds spektakel
Kom de Europese big 5 spotten in het
prachtige Wildpark, te voet of met een
Safari-car.
Ontdek de nieuwe sprookjesachtige
verlichting in de beroemde Grotten van
Han en geniet van “Origin”, het meest
indrukwekkende ondergrondse klanken lichtshow. Dit 360° spektakel is
inbegrepen in het bezoek van de Grot.
© Domaine des Grottes de Han

www.grotte-de-han.be

Les Lacs de l’Eau d’Heure:
Het grootste merencomplex
van België
Wat is het heerlijk fietsen of wandelen langs de
romantische oevers van de meren! Waterratten
kunnen zeilen, windsurfen, peddelen, jetskiën,
waterskiënof zelfs golf spelen op het water. Kinderen komen aan hun trekken in de speeltuinen,
in het zwembad en in het avonturenpark. Je kan
ook de stuwdam bezoeken of tot rust komen
in het wellnesscentrum. En wat is er fijner dan
‘s morgens wakker worden met het meer aan
je voeten?
www.lacsdeleaudheure.be

Achter
elke
bocht
wacht er
wel een
geheime
parel...

Ontdek de rijke waaier
aan activiteiten en verblijftips
voor families en vrienden!
Vraag nu de brochure ‘Uit in Wallonië en de Ardennen’ aan. Een niet te
missen brochure met maar liefst 91
kortingsbonnen om van je vakantie,
weekend of daguitstap een topper te
maken!
visitwallonia.be/uitinwallonie

© Les Lacs de l’Eau d’Heure

Domein van de grotten van Han
© WBT - David Samyn
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Ontdek de vele
onvergetelijke
gezinsactiviteiten
in de Provincie Namen
Provinciaal Domein van Chevetogne
© WBT - Denis Erroyaux

Ontdek een fijne selectie van onvergetelijke ervaringen,
verspreid over de provincie Namen.

© Carine Chalon

“Volwassenen geloven wat ze zien,
kinderen zien wat ze geloven!”
Onderschat het verbeeldingsvermogen
van je kinderen niet.

De volwassenen zullen zich ongetwijfeld amuseren,
voor de kinderen zal er een heel nieuwe wereld
opengaan. Een totaalbeleving voor het hele gezin!
Duik in de boeiende verhalen van de gezinnen die
deze activiteiten al getest hebben! Zo zullen jouw
kinderen in de volle natuur voor leerling-tovenaar
spelen. Of wie weet zullen ze in een museum elkaar
fabelachtige verhalen vertellen? Of toch maar liever
op schattenjacht gaan in een kasteel? Geloof ons, ze
zullen voelen, proeven en helemaal in de wolken zijn!
Deel jullie mooiste of gekste ervaringen via de
Facebook pagina ‘Province de Namur Tourisme’ en
word zo ambassadeur van onze streek.

Neem voor je vertrek zeker nog eens contact op
met de attracties. Zo ben je zeker dat jouw bezoek
mogelijk is (soms is reserveren noodzakelijk).
8|

© Carine Chalon

Bekijk de video’s van deze (ont)spannende ervaringen op www.provincedenamurtourisme.be

© Dinant Evasion

Emotie, fun
en sensatie aan
de poort van de
Belgische Ardennen
dankzij Dinant Evasion!
Rondvaarten op de Maas
Ben je klaar voor een uitzonderlijke reis in de prachtige streek van
de Hoge Maas? Kom dan naar Dinant, in 2019 verkozen tot een van
mooiste Europese bestemmingen (11e plaats). Dinant Evasion biedt
heel wat spannende activiteiten aan, van 45 minuten tot 3 uur. Hou je
het liever rustig? Kom dan van de omgeving genieten op ons terras.

© Dinant Evasion

© Dinant Evasion

Afvaart van de Lesse per kajak
(Her)ontdek de afdaling van de Lesse per kajak. Je kan kiezen tussen
2 parcours, goed voor een dag of een halve dag sportieve waterpret.
Op het ritme van je peddels neemt de vrolijk kabbelende rivier je mee
door de bosrijke vallei. Je passeert langs kastelen, indrukwekkende
rotsen, natuurlijke strandjes en 2 kleine watervallen.

Dinant Evasion, een blijvende herinnering!
Apenbruggen, ziplines, deathride, speleologie, paintball, boomklimmen… Het zijn maar enkele voorbeelden van de 20 activiteiten die je
in deze uitzonderlijke omgeving kunt beoefenen. De grootste avonturiers kunnen de XL-Swing uittesten: vanaf een platform van 40 m
hoogte maak je een vrije val. Het touw spant zich en neemt je mee
in een duizelingwekkende schommelbeweging… Een onvergetelijke
ervaring. Klaar voor de uitdaging?

Hotel Aquatel
Er valt zoveel te zien en te beleven... Waarom geen nachtje boeken
in Hotel Aquatel aan de oevers van de Lesse? Kies voor een comfortabele tweepersoons- of familiekamer (5 personen). Goed voor een
zalige nachtrust zodat je de volgende dag klaar bent voor nieuwe
avonturen en ontdekkingen!

PRAKTISCHE INFORMATIE

© Dinant Evasion

• Rondvaarten op de Maas: van 04/04 tot 01/11.
• Afvaart van de Lesse: van 01/04 tot 31/10 (behalve bij
slechte weers- of navigatieomstandigheden) – Min. 5 jaar.
• Dinant Evasion: het hele jaar open – Min. 8 jaar.
• Al de activiteiten en het hotel zijn per trein bereikbaar!
DINANT EVASION
2 Place Baudouin 1er • 5500 DINANT
+32 (0) 82 22 43 97 • info@dinantevasion.be
Je vindt al de programma's en nog veel meer op
www.dinant-evasion.be
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Spa-Francorchamps,

© Circuit de Spa-Francorchamps

© Circuit de Spa-Francorchamps

het mooiste circuit
ter wereld

Boek een rondleiding
en bezoek de coulissen
van het circuit!
Neem een kijkje achter de schermen van het mooiste racecircuit ter wereld, een perfecte uitstap voor families, vrienden
of collega’s.
De deuren van de “Race control”, de paddocks, de speakercabine, de perszaal… gaan allemaal voor jou open tijdens
de rondleiding. Luister naar de fantastische anekdotes en
leer alles over de boeiende geschiedenis van het circuit.

PRAKTISCHE INFORMATIE
• C
 ontroleer de data van de rondleidingen online.
Afspraak om 14 u aan de Meeting Point: Route du Fagnou 4,
4970 Francorchamps. Reservatie gewenst.
• Volwassenen: vanaf € 11,5 /Kinderen: vanaf € 7,5.
•P
 rivé- of groepsrondleidingen mogelijk na afspraak
(max. 20 pers./gids): vanaf € 180.
INLICHTINGEN EN RESERVATIES

© Spa-Francorchamps

Sylvain Kerten, Sales Assistant
sylvain.kerten@spa-francorchamps.be
+32 87 29 37 19
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www.spa-francorchamps.be
w /b @circuitspa
@circuit_spa_francorchamps

Center Parcs
Les Ardennes

© Center Parcs Les Ardennes

De perfecte mix
tussen stoere actie
en broodnodige rust!

In deze natuurrijke omgeving ben je er
even helemaal tussenuit. De perfecte
plek om te ontspannen en te resetten. En
tegelijkertijd de perfecte mix tussen een
adrenalinekick en broodnodige rust.
‘Center Parcs Les Ardennes’ doet er alles aan om jou een onvergetelijke familievakantie te bezorgen. In ons vakantiepark zijn er talloze activiteiten voor
jong en oud. Ben je in voor een portie
avontuur? Dan kun je mountainbiken,
wandelen, klimmen op een touwparcours of ponyrijden.
Ontdek ook het prachtige subtropische zwemparadijs Aqua Mundo. Er
is voor elk wat wils: waterglijbanen

© Center Parcs Les Ardennes

Ook de gloednieuwe Action Factory
is geopend! Naast een BALUBA in
doorspeelwereld van 2000 m2 kun je
je uitleven in het Laser Labyrinth of bij
de Interactieve Indoor Minigolf (met
blacklights!) en nog zoveel meer!
Ben je een koppel of een groep van 18
personen? Wij hebben altijd de ideale
accommodatie. In het hart van het heuvelachtige Ardennenlandschap kies je
voor een Comfort, Premium of VIP-cottage. Alle cottages zijn volledig gerenoveerd. Kortom, keuze te over!

© Center Parcs Les Ardennes

Stel je voor… Je rijdt over heuvelachtige
wegen, midden in de uitgestrekte, glooiende naaldbossen van de Ardennen,
omgeven door pittoreske dorpjes en
historische sites, tot aan ‘Center Parcs
Les Ardennes’.

en golfslagbaden. Op de glijbaan met
twee buizen naast elkaar kun je ook tegen elkaar racen. Niet zeker wie de winnaar is? Aan het einde van de glijbaan
geeft de klok de precieze uitslag weer.

© Center Parcs Les Ardennes

Breng een
heerlijke
familievakantie
door in
‘Center Parcs
Les Ardennes’

PRAKTISCHE INFORMATIE
Center Parcs Les Ardennes
Rue de la Grotte, 12 • 6690 Vielsalm
080/215776 • ar.office@groupepvcp.com
www.centerparcs.be
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Heerlijk
fietsen en
wandelen
in Wallonië

Durbuy
© WBT - Bruno D’Alimonte

Kasteel van Reinhardstein
© WBT - Denis erroyaux

Fietsen zit
in onze genen!
Ben je een fietser in hart en nieren?
Dan ligt in Wallonië de wereld aan
jouw voeten… Je kiest zelf de bewegwijzerde route die het beste bij jou
past. Onderweg ontdek je de mooiste
kastelen, meren, kabbelende rivieren,
charmante dorpjes of levendige steden. En dat allemaal op jouw eigen
tempo.
Trek er als koppel, als gezin met de
kinderen of met jouw vriendengroep
op uit. Maak een toeristische fietstocht
en geniet onderweg van de rust en de
onvergetelijke landschappen. Kom de
gezonde buitenlucht opsnuiven en geniet van gekende of minder gekende
toeristische plekjes, de heerlijke lokale gastronomie en de authentieke logeeradresjes waar fietsers meer dan
welkom zijn!

12 |

In Wallonië vind je:
•4
 internationale routes: de Vennbahn, EuroVelo 3, 5 en 19 (La Meuse
à Vélo). EuroVelo is een netwerk van
fietsroutes door heel Europa.
• Meer dan 5000 km routes met fietsknooppunten. Zo kan je zelf op maat
jouw ideale fietslus uitstippelen.
• Meer dan 1400 km RAVeL (Réseau
Autonome des Voies Lentes): autoluwe wegen langs oude spoorlijnen
en jaagpaden.
•M
 eer dan 650 operatoren die erkend
zijn met het label Fiets Welkom. Dit
label wordt toegekend aan logies,
restaurants, bezienswaardigheden…
die diensten aanbieden voor fietsers
(fietsparking, herstelkit, EHBO…).
Op zoek naar tips over fietsen in
Wallonië? Surf naar
visitwallonia.be/fietsen

© Ferme Pays des Collines

Wallonië,
het walhalla
voor wandelaars
en natuurliefhebbers
Of je nu een ervaren of minder geoefende
wandelaar bent, of je opteert voor een lang
parcours of een korter traject, in Wallonië
vind je zeker een wandeling die bij jou past.
Het is en blijft een originele manier om een
prachtige streek te ontdekken. Neem een
duik in de fauna en flora en geniet van de
adembenemend mooie landschappen en de
gezellige dorpjes. Ontdek kastelen, cultureel
erfgoed, de boeiende geschiedenis, ongewone plekjes... En waarom zou je een wandeling
niet combineren met een cultureel bezoek,
een proeverij van lokale specialiteiten of een
overnachting in een leuke B&B?

Ellezelles: wandeling in het hart van de heuvels
Ontdek deze magnifieke wandeling in Picardisch Wallonië.
Ellezelles wordt omringd door zachtglooiende heuvels. In dit landelijke
gebied in het westen van de Provincie Henegouwen liggen authentieke
gehuchten waar de tijd is blijven stilstaan.
Volg het nieuwe knooppuntennetwerk en ontdek tijdens deze bucolische
wandeling de schitterende omgeving. Wanneer je het dorp verlaat, kronkelt de weg dwars door de velden. Voortdurend volgen er nieuwe ontdekkingen: achter elke bocht zie je wel een nieuw panorama, een ander
groots landschap. Heel wat paden werden opnieuw geopend en hertekend door de weiden. Ze zijn de stille getuigen van het erfgoed dat het
natuurpark een nieuw leven heeft ingeblazen.
15

Voor inspiratie en boeiende wandelroutes, surf je naar visitwallonia.be/wandelen.
Ideaal om de vele buitengewone plekjes in
Wallonië en de Ardennen te verkennen.
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De topogids en de knooppuntenkaart
Pays des Collines zijn verkrijgbaar op
www.wapishop.be
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De mooiste
wandelroutes

Dankzij deze handige topogids ontdek je de mooiste wandelroutes van
het natuurpark Pays des Collines: 10
knooppuntenwandelingen die variëren van 4 tot 16 km. Met tochten op de
bosrijke heuvelruggen, langs beekjes
en pittoreske paadjes. Laat je verleiden door de heuvelachtige landschappen, mysterieuze legendes en buitengewone ontmoetingen.

www.visitwapi.be
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De volledige wegbeschrijving van deze wandeling
vind je in de brochure ‘20 onvergetelijke
wandeltochten’ (wandeling nr.3).
Te downloaden op
visitwallonia.be/onze-brochures
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Fietstocht langs de kanalen
en Unesco-werelderfgoed
Je vertrekt van Binche. Je fietst naar de indrukwekkende scheepslift
van Strépy-Thieu en de hydraulische liften van het oude kanaal, Unesco-werelderfgoed. Bezoek op de terugweg de voormalige mijn van
Bois-du-Luc. Profiteer van je bezoek aan Binche om het Internationaal
Museum van het Carnaval en het Masker te ontdekken.
Houdeng-Aimeries
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Péronnes-lez-Binche

Bray

38 Km • 3.00 u

Départ

Waudrez
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Saint-Vaast

La Haine

Arrivée

Départ

Estinne-au-Val

Parking

77

BINCHE

BEWEGWIJZERING

Volg de knooppunten

Départ
Arrivée

Arrivée
Parking

Strépy-Thieu

© UTOPIX - VHELLO

78
Parking

Vhello, het nieuwe
knooppuntennetwerk
in het hartje
van henegouwen

De volledige wegbeschrijving van deze fietstocht vind je in de brochure
‘20 niet te missen fietstochten’ (tocht nr. 6).
Te downloaden op visitwallonia.be/onze-brochures

Spring op de fiets om het nieuwe
fiets
netwerk Vhello te ontdekken,
goed voor 880 km fietsplezier in de
regio ‘Coeur du Hainaut’.

Internationaal Museum
van het Carnaval en het Masker

Ontdek de 24 gemeentes in de streek:
van Bergen en La Louvière over Binche, Quévy, Seneffe en nog veel meer!

Onderneem een boeiende ontdekkingstocht door de folklore en de
gemaskerde tradities van de hele wereld aan de hand van honderden
maskers en kostuums. Een collectie die uniek is in Europa. Tijdelijke
tentoonstelling vanaf sept. 2020: “Abelam – Gericht naar de sterren”:
Tussen spiegeleffect en optische illusie geven de maskers van het
Abelam-volk (Papoea-Nieuw-Guinea) een nieuwe kijk op de wereld.

Vhello biedt ook verschillende thematische fietstochten aan, ideaal
om kennis te maken met de rijkdom
van de streek: vertrek voor een tocht
langs het water, bezoek musea en kastelen, ontdek het Unesco-erfgoed, geniet van de lokale gastronomie, stap in
de voetsporen van Vincent Van Gogh
in de Borinage en op de mijnsites!

Rue Saint-Moustier, 10 • 7130 Binche • www.museedumasque.be

De kaart en de thematische tochten
zijn beschikbaar op www.vhello.be.
© MICM

Je kan ter plaatse ook een fiets huren!
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www.vhello.be

Abdij van Villers-La-Ville
© Denis Erroyaux

© FTBW

Wandeltocht in Villers-la-Ville
De grootsheid van een abdij en een woud

Meer info op www.beleefwaalsbrabant.be

ntiss

18
19

Tangissart

17

16

VERTREK:
Toeristisch infokantoor
van Villers-la-Ville

10
Banc

20

12

8

13

Ruis
seau

14
15

9,5 Km • 3.15 u

9

La Roche

art

11

e Ge

Ook fietsers worden niet vergeten!
Het nieuwe fietsknooppuntennetwerk
is goed voor meer dan 1000 km fietsplezier. Laat je onderdompelen in de
bucolische landschappen en ontdek
het unieke erfgoed en de toeristische
sites. Dankzij de NGI-kaart, verkrijgbaar
op aanvraag (info@beleefwaalsbrabant.be), stel je je eigen route samen.
Laat je charmeren door deze provincie
met 1001 facetten!

au d

Geniet van de rust in de natuur of in
de verschillende parken en domeinen
van Waals-Brabant. Zowel gelegenheidswandelaars als ervaren stappers,
liefhebbers van landelijke of stedelijke
wandelingen komen er aan hun trekken. Stel zelf je parcours samen op:
www.beleefwaalsbrabant.be/te-voet.

Ruis
se

Beleef Waals-Brabant
te voet of op de fiets

Villers-la-Ville ligt op amper 30 minuten van Brussel en is de ideale bestemming voor een onvergetelijke wandeling. De ruïnes van de abdij liggen ingekapseld in de bossen. Je geniet van de grootsheid van de abdij
en het woud. In de 13e eeuw stichtte de orde van Cîteaux (Frankrijk) in
Villers-la-Ville een van de grootste abdijen van de christelijke wereld. Tijdens de Franse Revolutie (in 1789) werd ze vernield, maar de ruïnes zijn
ook vandaag nog de stille getuigen van haar vroegere macht. Wanneer
je door het oude domein van de ruïnes loopt, kom je in een prachtig
bos. De hoge beuken zorgen voor een indrukwekkend spel van licht en
schaduw. De fauna en flora zijn uniek, denk maar aan de narcissen en
korenbloemen langs de valleien en vijvers. De route leidt je ook naar de
vredige en afgelegen dorpen La Roche en Tangissart. Een steile afdaling
brengt je naar een beek die de bevers hebben omgetoverd tot een kleine mangrove. Hoogstammige bomen, weilanden, vochtige zones en een
uitzonderlijk erfgoed... : deze wandeling heeft het allemaal!

Moulin de Chevelipont

Piro

t

7

5

MOEILIJKHEIDSGRAAD

BEWEGWIJZERING

P

. Abbaye de Villers-la-Ville
1

2
4

Maison du Tourisme

©alex@kouprianoff.com

3 Chapelle

De volledige wegbeschrijving van deze wandeling
vind je in de brochure ‘20 onvergetelijke
wandeltochten’ (wandeling nr. 1).
Te downloaden op
visitwallonia.be/onze-brochures
Special Wallonië | 2020 | 15

6

Regio Ourthe Vesdre Ambleve:

Comblain-au-Pont
en haar spectaculaire grot

Een ideale wandel- en fietsbestemming
net onder Luik.

Comblain-au-Pont ligt aan de poortvan
de Belgische Ardennen. Je ontdekt er
buitengewone toeristische plekjes en
een brede waaier aan activiteiten.

© GREOVA

In deze landelijke streek hebben water en steen
het leven van de plaatselijke bevolking bepaald.
Ga op verkenning en ontdek uitgestrekte bossen,
schilderachtige dorpjes, valleien en toeristische
attracties (grotten, safaripark, kastelen, thermen…).
Geniet van de wondermooie uitzichten. Bewonder
de rijkdom van het bouwkundig erfgoed. Ontdek
de Ourthe met de kajak, ontdek te voet de
bergrivier de Ninglinspo. Volg met de fiets het
knooppuntennetwerk door schilderachtige dorpjes!

De grot in al haar natuurlijke vormen:
Ben je nieuwsgierig en een tikkeltje
avontuurlijk? Ga dan op verkenning
in de ondergrondse wereld. De spectaculaire grot van Comblain is een
natuurlijke parel in de Ourthevallei.
Loop in de voetsporen van een gepassioneerde gids. Tijdens de rondleiding leer je alles over het ontstaan
van de grot. Via didactische borden
vertelt de gids over het onstaan van
de grot.

Meer info op www.ovatoerisme.be

Wandeling in Sedoz, een bergriviertje
en gigantische rotsen
Erosie heeft de woeste vallei van de Amblève uitgehold. Hier vloeit
een van de meest bucolische riviertjes van het land, de Ninglinspo.
Het pad langs de Ninglinspo is met de passages over houten bruggen
en doorwaadbare plaatsen telkens weer verrassend. Je passeert natuurlijke waterbekkens met namen zoals ‘La Chaudière’ en ‘Le Bain de
Diane’, waar herten en everzwijnen komen drinken. Op de top keer je
terug door een groot bos. Geniet van het fraaie uitzichtpunt Drouot.

© Les découvertes de Comblain

Raadpleeg onze website
www.decouvertes.be

Sedoz
Nonceveux

1

2

8

La Poralée

3

Ninglinspo
7

La Poralée

6

Les Fonds de Quarreux
VERTREK: Parking van Sedoz
Quarreux

6 Km • 2.00 u
MOEILIJKHEIDSGRAAD

BEWEGWIJZERING

De volledige wegbeschrijving van deze wandeling vind je in de brochure
‘15 gezinswandelingen’ (wandeling nr. 6).
Te downloaden op visitwallonia.be/onze-brochures
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© Les découvertes de Comblain
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© Les découvertes de Comblain

Ninglinspo

4

©PN - FTPL

Museum van La Boverie
© JP Ers

Fietsknooppuntenroutes
door de Provincie Luik

Fietsen in het hart van de vurige stede

n

tio

use
La Me

Parkin

riva

Le Grand Curtius

La passerelle Saucy

Aquarium-Museum

LIèGE

Meer info:
Toeristische Federatie Provincie Luik
www.knooppunten-provincieluik.be

Parc de la Boverie

La passerelle la
Belle Liégeoise

VERTREK:
Coronmeuse,
Ougrée
4040 Herstal

La Boverie

Gare TGV-Liège-Guillemins

Musée des Transports en commun

Cointe

11 Km • 1.00 u

ROCHEFORT

L’Ou
r
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use
La Me
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RAVeL
© WBT - Denis Erroyaux

38

La Lesse

De volledige wegbeschrijving van
deze fietstocht vind je in de brochure
‘20 niet te missen fietstochten’ (tocht nr. 12).

RAVeL

RAVeL

170

Lessive

171

Eprave

Dépar

Arrivé

St Léonard

Dé

Gezinnen, sportieve of recreatieve
fietsers kunnen zelf hun tocht op maat
samenstellen. Het netwerk sluit naadloos aan op de netwerken van de rest
van Wallonië, alsook van Vlaanderen,
Nederland, Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg. Selecteer op de
interactieve kaart een startpunt en
een eindpunt en stippel zo jouw route
uit… Deze tool wordt een vaste reisgenoot voor het plannen van al jouw
fietstochten.

De RAVeL langs de Maas is ongetwijfeld de allermooiste manier om Luik
te ontdekken. Deze stad heeft een rijke geschiedenis en prachtig erfgoed. De Vurige Stede was acht eeuwen lang de hoofdstad van een onafhankelijk prinsdom. Van de 19e tot het begin van de 20e eeuw kende de
industrie hier haar gloriedagen. Het architecturale patrimonium van Luik
is uitstekend bewaard. De afgelopen decennia kwamen er enkele nieuwe
gebouwen bij. Luik heeft zijn karakter en charme ongetwijfeld te danken
aan de Maas, de stroom die de stad doorkruist. Van bij de start in Coronmeuse volg je de oevers van de rivier. Dankzij de RAVeL kan je op een
originele manier alle bezienswaardigheden van de Vurige Stede ontdekken. Denk maar aan de Grand Curtius, het Boveriepark of het station van
Luik-Guillemins, een meesterwerk van de architect Santiago Calatrava.

La

Zin in een leuke fietstocht waarbij je
onderweg kennismaakt met de prachtige landschappen van de Provincie
Luik? De fietspaden van het knooppuntennetwerk van de Provincie Luik
zijn veilig en aantrekkelijk. Tijdens je
fietstocht ontdek je de vele toeristische troeven van de streek.

La Lomme

Te downloaden op
visitwallonia.be/onze-brochures
Special Wallonië | 2020 | 17

Op citytrip
naar de
Waalse steden
Wil je graag kennismaken met de Waalse
cultuur? Ga dan op verkenning in een van
de boeiende steden. Stuk voor stuk hebben
ze een eigen identiteit: kunststeden, steden met een rijke cultuur en geschiedenis…
Overal zijn er kunstschatten, bezienswaardigheden en culinaire pareltjes verborgen.
Om nog over de charme en authenticiteit
te zwijgen! Ideaal voor een verrassende
daguitstap of een gezellig weekendje weg.

Charleroi
© WBT - Denis Erroyaux

Bezoek Charleroi, Luik, Bergen, Namen of Doornik. In de 5
grote Waalse steden sta je perplex van de rijkdom van het
erfgoed, de cultuur en de gastronomie.

Luik, een stad in verandering
Deze stad, die een volledige metamorfose onderging, verrast
je door haar architectuur en gevarieerde patrimonium. Voorbeelden hiervan zijn de historische Place Saint-Lambert met
het Prinsbisschoppelijk Paleis. Ze sluiten naadloos aan bij het
ultramoderne treinstation van de Spaanse architect Santiago
Calatrava.

Namen, de hartendief en haar citadel
Namen, kind van de stroom, is een ongelooflijk charmante
stad. Het centrum ligt bezaaid met winkelwandelstraatjes,
ideaal om te kuieren langs boetiekjes of langs het water. Van
de top van de Citadel tot aan de oevers van de Samber, de
Waalse hoofdstad heeft je vele landschappen te bieden.

Charleroi, stad in volle vernieuwing
Charleroi staat al lang synoniem voor terrils en hoogovens,
maar de stad heeft ook een nieuw gezicht te bieden. Een van
de meest succesvolle renovaties is ongetwijfeld die van de
kades langs de Samber. Maar Charleroi is ook het Fotografie Museum, het Bois du Cazier, erkend als Unesco-erfgoed,
evenals het belfort en haar beiaard.
18 |

Namen
© WBT - JP Remy

Luik
© WBT - JP Remy

Mons, culture is here
De stad Bergen heeft zoveel troeven dat ze iedereen charmeert! Als Europese culturele hoofdstad van 2015 telt Bergen
heel wat musea met hedendaagse en ‘oude’ kunst. Het bouwkundige erfgoed geven de stad een gezellige en historische
uitstraling. Maar deze stad bruist evenzeer door haar rijke folklore en haar talrijke evenementen.

Bergen
© WBT - JP Remy

Doornik, stad met 5 klokkentorens
Doornik is een van de oudste steden van België. De vele
mooie historische gebouwen geven veel charme aan deze
stad. Het is er aangenaam flaneren. Doornik is ook een stad
met een rijke folklore en waar de reuzen een unieke plek innemen. Neem tijdens je bezoek zeker ook de tijd om het platteland en de omliggende steden te verkennen.

Wil je graag de prachtige Waalse steden ontdekken?
Doornik

Surf naar visitwallonia/steden

© WBT - JP Remy

De Citadel van Namen,
een unieke Europese citadel in België

“Boven de grond” kun je wandelen, het bezoekerscentrum Terra
Nova bezoeken, 2000 jaar geschiedenis onder de loep nemen,
op het toeristisch treintje stappen of deelnemen aan een van de
vele evenementen die elk jaar worden georganiseerd.
“Onder de grond” ontdek je een van de belangrijkste ondergrondse netwerken in het hart van een citadel in Europa. De nieuwe rondleiding met klank- en lichtspel is spectaculair!
https://citadelle.namur.be

© Simon Schmitt

© Vincent Ferooz - Pixelkomando

De Citadel van Namen is een meesterwerk van militaire architectuur. Je neemt er een duik in de geschiedenis, van de middeleeuwen tot de 20e eeuw. De uitstekend bewaard gebleven citadel is
met zijn 10 hectare een van de grootste van Europa.
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Charleroi,
atypisch en
oh zo bijzonder!
© Leslie Artamonow

Charleroi is meer dan bijzonder! De oude industrieën werden een
toevluchtsoord voor kunstenaars, de terrils typeren nog steeds
het landschap en de metro is een toeristische attractie geworden.
De stad is terecht fier op haar musea, die uniek zijn in Europa, en
zijn drie Unesco-erkenningen. Er gaan ook enkele internationale
stadsevenementen door. Hoog tijd dus om Charleroi te ontdekken!

Atypische routes

Stad in volle vernieuwing
Lange tijd stond Charleroi synoniem met industrieel verval.
Maar vandaag de dag is de stad als een feniks uit haar as
herrezen. Denk maar aan de gloednieuwe urbanistische
look. Naast het nieuwe winkelcentrum op Linkeroever heeft
men ook andere zones, zoals de Quai de Sambre en de Place
de la Digue nieuw leven ingeblazen.

Ideetjes voor een museumbezoek

Het Bois du Cazier - Unesco-Werelderfgoed - vertelt niet alleen de geschiedenis van het industriële verleden maar herbergt ook de prachtige collectie van het Glasmuseum. Het
Museum voor Fotografie, het meest gerenommeerde van
Europa, is gevestigd in een voormalig karmelietenklooster.
Het BPS22 is een van de grootste kunstmusea in Wallonië.
Het is ondergebracht in een industrieel gebouw uit glas en
metaal dat dateert uit 1911. Het onderscheidt zich door zijn
eigentijdse programmering. Het Museum voor Schone Kunsten zal in 2021 heropenen.

Voor liefhebbers van ongewone foto’s en urban explorers
zijn de routes “Boucle noire” en “Métro aérien/Street Art”
een must. De eerste route, 20 km lang, is op het lijf geschreven van veeleisende wandelaars. Tijdens de tweede tocht
die korter is, vertrek je met de metro om te voet terug te
keren. Je snuift de sfeer op van de oude industrie die perfect
samengaat met stedelijke kunst en adembenemende landschappen. Een onvergetelijke ervaring!

Favoriete adressen
In Charleroi hebben heel wat trendy bars en restaurants hun
deuren geopend. In Quai 10 vind je onder andere bioscopen,
een videogamezone en een gezellige brasserie. ‘La Manufacture Urbaine’ is een hedendaags en gezellig concept. Er
wordt artisanaal bier gebrouwen, brood gebakken en koffie
gebrand. Le Pot-au-Pho biedt Vietnamees streetfood aan.
De Meatball’s Bar, Chez ta mère, place de la Digue, het gezellige boekencafé ‘Livre ou Verre’ in de Passage de la Bourse,
en vele andere...

Wil je graag overnachten?
Er is voor elk wat wils, van de nieuwe jeugdherberg tot een
luxueus 4*-hotel!

MEER INFO
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© Leslie Artamonow

© Leslie Artamonow

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Place Charles II, 20 • 6000 Charleroi
00 32 71 86 14 14 • maison.tourisme@charleroi.be
www.cm-tourisme.be

Luik,
volmondig ja!

© Maison du Tourisme de Liège

Als voormalige hoofdstad van een onafhankelijk prinsdom gedurende meer dan 800 jaar, actieve metropool
en prestigieus kunstencentrum is Luik een stad vol contrasten. Haar bruisende en creatieve karakter snuif je
op in de nieuwe stedelijke en culturele projecten, terwijl je in de oude wijken heerlijk kunt rondkuieren. Ga
op ontdekkingstocht door het historische centrum
van de stad met zijn duizend jaar oude geschiedenis,
snuister langs de oevers van de Maas op de beroemde zondagsmarkt La Batte – de grootste in Europa –
of laat je verrassen door de vele musea en kunstgalerijen. Het museum La Boverie, het museumcomplex Grand
Curtius en het cultuurcentrum Cité Miroir zijn de paradepaardjes van een intense culturele revival.
Luik heeft bovendien meer te bieden dan enkel culturele
en historische rijkdom. Je vindt er ook tal van winkels, theaters en fijne restaurants. De Vurige Stede is de bakermat
van de kunst. Goede smaak en vakmanschap zijn de stad
dan ook niet vreemd. Naast de grote internationale merken vind je in de voetgangersstraten van de stad gezellige
winkeltjes van diverse ontwerpers en ambachtslieden. Zet
je graag een stapje in de wereld? Ook dan ben je Luik aan
het juiste adres: van discotheken tot cafés chantants, van
accordeonmuziek tot de loungy sfeer in privéclubs. Luik
ontdekken is van het leven proeven…

© Balint Villei

De Luikse gastronomie verwent jouw smaakpapillen. Ga
op ontdekkingstocht. Er is keuze te over: van de klassieke tot de moderne keuken, van internationale menu’s en
gerechten uit grootmoeders keuken tot restaurants waar
vegetariërs en veganisten hun gading vinden. En dan hebben we het nog niet gehad over de vele regionale specialiteiten die de Franse verfijning koppelen aan de unieke
smaken uit de streek.

© Maison du Tourisme de Liège

Luik is nooit veraf en beschikt over een zeer dicht verkeerswegennet (knooppunt van snelwegen, hogesnelheidstrein, euregionale luchthaven). Het prachtige station
van de hand van de beroemde Spaanse architect Santiago Calatrava werd in 2009 ingehuldigd. Dit architecturale
hoogstandje is ongetwijfeld een van de mooiste stations
van Europa en staat symbool voor de Luikse heropleving.
Controleer zeker ook de kalender met feestelijkheden
vooraleer je de stad bezoekt. Elke maand wordt er wel
ergens een evenement rond cultuur, folklore, sport… georganiseerd. De bekendste zijn de Nocturnes op de heuvels van de Citadel, Luik-Bastenaken-Luik, Les Ardentes,
de Luikse kermis, het jazzfestival, La Cité de la Bière, de
Beerlovers Marathon …
MEER INFO
www.visitezliege.be/nl

Luik, je volgende citytrip!
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Plaatsen
met een rijke
geschiedenis
Wallonië is niet alleen opmerkelijk qua natuur…
maar ook op het vlak van cultuur en geschiedenis.

Mardasson Memorial
© Will Laing

Wallonië ligt centraal in Europa. Het
is dan ook een regio die bol staat van
geschiedenis en herinneringen. De
twee grote Wereldoorlogen hebben
hun sporen nagelaten, denk maar aan
Bastogne, Malmedy, Hoei of Stavelot.
Waterloo en het naburige Braine l’Alleud zijn op hun beurt wereldberoemd
door de veldslag die er plaatsvond: de
Slag bij Waterloo, die de loop van de
Europese geschiedenis veranderde.
En dan zijn er nog steden waar je een
reis door de tijd maakt. In Bouillon, La
Roche-en-Ardenne, Rochefort, Thuin
en Marche-en-Famenne lijkt het alsof
een tijdmachine je naar de middeleeuwen of de renaissance katapulteert.
De vele legendes houden het verleden
levendig. Vergeet ook Saint-Hubert
niet… In de ‘Europese Hoofdstad van
de Jacht en de Natuur’ kun je in de basiliek en het kleurrijke Abtenpaleis het
rijke historische erfgoed bewonderen.
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Spa was eeuwen geleden al bekend
vanwege zijn thermen. In de 18e eeuw
was het een ontmoetingsplek voor de
adel en Europese burgerij. Gekroonde
hoofden, zoals Tsaar Peter De Grote
en Koningin Marie-Henriette, kwamen
van heinde en verre naar de thermale
bronnen. Er zijn maar weinig steden in
de wereld waarvan de naam deel ging
uitmaken van een gemeenschappelijke
taal. Spa is er een van.

© Parc Naturel HF-E ASBL

Welkom in Spa en
in de Streek Spa-Hoge
Venen-Ardennen
Een klein stadje met iets meer dan
10.000 inwoners kan meer troeven
voorleggen dan heel wat grote steden.
Hoeveel van de steden kunnen uitpakken met zoveel toeristische trekpleisters? Ja, de toeristische goden zijn Spa
bijzonder goed gezind geweest. Spa,
dat is levenskunst verpakt in groen
natuurschoon. Het is een plaats waar
mensen graag komen, omdat iedereen
er zich goed voelt.
De Streek Spa-Hoge Venen-Ardennen
staat voor een opmerkelijk aanbod,
een waterval van ontdekkingen, een
buitengewone biodiversiteit en uitzonderlijke natuursites voor natuurliefhebbers. De Streek Spa-Hoge VenenArdennen bevindt zich in een unieke
beschermde zone die zich uitstrekt
over 13.000 hectare. De streek staat
bekend voor de rijkdom van haar natuurlijke omgeving.
Het toeristische kantoor van Spa-Hoge
Venen-Ardennen en van de stad Spa zijn
gelegen op hetzelfde adres:
Rue du Marché 1A • 4900 SPA
087 79 53 53 • info@spatourisme.be
www.spatourisme.be

Charmante stadjes, cultuur- of kunststeden… Download de handige stadsbrochures op visitwallonia.be/steden. Je vindt er
leuke adresjes, gastronomische tips en een
reeks boeiende activiteiten!

© Thermes de Spa

Herbeleef de
Slag bij Waterloo
Memorial Waterloo 1815,
in de voetsporen van Napoleon

© Memorial Waterloo 1815

Herbeleef de laatste slag van Napoleon en duik in het hart van de gevechten met nieuwe animaties! Tijdens je
bezoek verwelkomt een Franse soldaat
je in het hart van een bivak. Je leert er
wapens hanteren. Een korporaal van de
grenadiers neemt je in zijn soldatenschool in dienst. Aan de hand van een
reproductie van een Gribeauval-kanon
toont een artillerist de verschillende
stappen om een kanon te laden en een
schot met los kruit af te vuren.

Tijdens je bezoek herbeleef je de slag
langs een meeslepend parcours (aan
de hand van een 4D-film). Ontdek het
historische panorama van de slag en
beklim de 226 treden van de leeuwenheuvel. Op de top geniet je van een uitzonderlijk uitzicht. De hoeve van Hougoumont kun je met paard en wagen
bereiken. Er wacht jou een grandioze
multimedia-installatie. Duik jij ook mee
in deze memorabele slag?
Route du Lion 1815
1420 Braine-l’Alleud
02 285 19 12 • info@waterloo1815.be
www.waterloo1815.be

Het Wellingtonmuseum,
treed binnen in de geschiedenis!
Duik in het hart van de Slag bij Waterloo en beleef een unieke ervaring. Dit
oude gebouw uit 1705 aan de rand van
het Zoniënwoud heeft aan diverse legerleidingen onderdak geboden. De Hertog
van Wellington besliste op 17 juni 1815,
aan de vooravond van de confrontatie
met Napoleon, om er zijn hoofdkwartier
in onder te brengen. Hij schreef er zijn
overwinningsrapport. Hierdoor werd de
beroemde slag wereldwijd bekend als de
“Slag bij Waterloo”.

© WBT - JP Remy

Chaussée de Bruxelles 147
1410 Waterloo
02/357 28 60
info@museewellington.be
www.museewellington.be

Het Laatste Hoofdkwartier van
Napoleon, een museum voor
iedereen

© Dernier QG Napoléon

17 juni 1815. Het is bijna donker, er valt
regen. De troepen van Napoleon zijn
uitgeput. Ze voelen de aanwezigheid
van de vijandelijke troepen. De keizer
kondigt een staakt-het-vuren af en zijn
adjudanten vinden soelaas in een verlaten boerderij: de Hoeve van Le Caillou. De hoeve zou het Laatste Hoofdkwartier van Napoleon worden. In een
authentiek decor werpt het museum gelegen op 4 km van de Leeuwenheuvel - een licht op de gebeurtenissen van

© Musée Wellington

die befaamde nacht. Je krijgt getuigenissen en anekdotes uit het burgerlijke en militaire leven. Na een complete
renovatie herbergt het museum nu een
grote verzameling objecten van het
Franse leger, waaronder het veldbed
van de keizer. Er is ook een speciaal
traject op kindermaat en er wordt veel
aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor minder mobiele, slechtziende
en slechthorende bezoekers.
Chaussée de Bruxelles, 66
1472 Vieux-Genappe
02 384 24 24
dernier.qg.napoleon@brabantwallon.be
www.dernier-qg-napoleon.be
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Erfgoed
van vroeger
tot nu
Op doortocht in Wallonië?
Ontdek de talrijke bezienswaardigheden,
musea en evenementen die je onder
geen beding mag missen.

Grand-Hornu
© Guy Focant

Oude en moderne kunst, belangrijke mijnsites, Unesco-erfgoed…
Wallonië is de bevoorrechte getuige van gebeurtenissen uit het
verleden, maar ook van moderne,
nieuwe trends. Maak kennis met het
Waalse erfgoed van vroeger en nu.
In Wallonië zijn er heel wat monumenten en evenementen met een
rijke culturele of natuurlijke rijkdom.
Er zijn veel Unesco-pareltjes te ontdekken. Werelderfgoed dat zorgt
voor momenten van verwondering
en herinneringen aan onze roots.

Grand-Hornu, van historisch
erfgoed tot hedendaagse cultuur
Wanneer een voormalige koolmijn, die op de Unesco-Werelderfgoedlijst prijkt, een centrum voor
innovatie en design wordt, krijgt men het CID in
Grand-Hornu. Het is een eerbetoon aan hedendaags
design in het hart van een historische site. Ontdek
de tentoonstelling SERIAL EATER van 27 juni tot
en met 29 november. Deze ontleedt dertig jaar van
experimenteren met, en nadenken over, het “object
voedsel”. De analyse van Food design, vanaf de jaren negentig tot vandaag, maakt het mogelijk om
veranderingen in de consumptiegewoonten en de
bewustwording rond het `food system’ te begrijpen.
Rue Sainte-Louise, 82 • 7301 Hornu
www.cid-grand-hornu.be

stille
getuigen
van ons rijk
verleden
en een
leerrijke
erfenis
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© Marti Guixé

Bois du Luc

Belfort van Thuin

© Guy Focant

© J-P Remy

Koninklijk Museum van Mariemont

© MRM

Neem een pauze in het Domein van Mariemont, dicht bij La Louvière, op 25 km van
Bergen, Charleroi en Nijvel! In het park van 45 ha ontdek je indrukwekkende bomen,
standbeelden en enkele schuwe dieren. In dit park vind je het Koninklijk Museum
van Mariemont, een Museum van Kunst en Geschiedenis, waarbij het accent ligt op
de Oudheid. Schatten uit de grootste beschavingen ter wereld – van het oude Rome
tot het oude China, via Egypte en het Midden-Oosten – vermengen zich met die van
onze eigen Henegouwse en Belgische geschiedenis. Een groot deel van de tentoongestelde voorwerpen werd verzameld door Raoul Warocqué, een rijke 19e-eeuwse
industrieel. Omdat hij geen erfgenamen had, schonk hij zijn collecties, kasteel en
park aan de Belgische Staat. In welk seizoen je ook komt, het park is altijd magnifiek. Laat je ook verrassen door de diversiteit van de kunstwerken in het Museum.
Chaussée de Mariemont 100 • 7140 Morlanwelz • www.musee-mariemont.be

Eeuwenoude klokkentorens, scheepsliften op het Centrumkanaal, grandioze kathedralen, archeologische
vindplaatsen, grote mijnsites (Blégny,
Bois-du-Luc, Grand-Hornu en Bois du
Cazier) en een uitzonderlijk geopark.

© MRM

Bois du Cazier, unieke mijnsite en
Unesco-Werelderfgoed
Met zijn 60.000 bezoekers per jaar is het Bois
du Cazier de belangrijkste attractie in de regio van Charleroi. Tijdens een indringend
bezoek maak je kennis met het leven tegen
een achtergrond van industrieel erfgoed. De
prachtige architectonische site is ingebed in
een groene omgeving en omgeven door drie
terrils. Een ideale plek voor een buitengewone
wandeling! Ontdek ook de Cazi’elle (6% vol.
alc.), een biertje gebrouwen door de Brasserie
du Pays Noir, exclusief verkocht op de site.

Deze juwelen van het werelderfgoed
zijn stille getuigen van ons rijk verleden en een leerrijke erfenis voor onze
toekomstige generaties. Wacht niet
langer om op verkenning te gaan!

© photo-daylight.com - Jean-Luc Deru

Verplicht reserveren online of per tel: 071 88 08 56
Rue du Cazier 80 • 6001 Marcinelle
www.leboisducazier.be

Download de Unesco-routes
in Wallonië en ontdek
uitzonderlijke erfgoed
Blégny-Mine
© Guy Focant

Strépy-Bracquegnies
© WBT - Bruno D’Alimonte

te voet of op de fiets.
visitwallonia.be/unesco-routes
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Kastelen
en abdijen
Kasteel van Jehay
© WBT - David Samyn

In Wallonië tekenen de silhouetten van fiere kastelen zich
af op een rotsplateau of in een uitgestrekte vlakte. Sommige kunnen we kwalificeren als lustslot, zoals die van Beloeil,
Modave, Seneffe, Jehay of Lavaux-Sainte-Anne. Andere
zijn echte versterkte burchten, zoals die van Bouillon, La
Roche-en-Ardenne, Vêves of Reinhardstein.
Zij hebben de tand des tijds overleefd en geven ook de dag
van vandaag nog hun geheimen prijs. De bouwstijlen zijn
zo gevarieerd dat ze verschillende tijdperken opnieuw tot
leven wekken. Sommige kastelen herbergen unieke verzamelingen uit lang vervlogen tijden. Je hebt dan ook geen
verbeelding nodig om je tijdens een bezoek ridder of jonkvrouw te wanen!

Kasteel van Beloeil
© WBT - J.P. Remy

Bouillon
© WBT - David Samyn
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Ga op kastelentocht.
Ga naar visitwallonia.be/kastelen

Espace Chimay
De ‘Espace Chimay’, vlak bij de abdij van
Scourmont, is de plaats bij uitstek om te
genieten van de rijkdom van Chimay. De
‘Espace’ is tegelijkertijd brasserie, restaurant, winkel, hotel, seminariezaal en interactief museum. Met een tablet in de hand
beleef je de ultieme Chimay Experience.
Neem een duik in de boeiende geschiedenis en ontdek de geheimen van de
trappistenbieren en -kazen. Het parcours
brengt je tot in de tuin, de kerk en het
kerkhof van de abdij (500 m). Het bezoek wordt gevolgd door een degustatie
van een Chimay van ’t vat. Gezondheid!

Abdij van Maredsous
© FTPN

© Espace Chimay

Rue de Poteaupré 5 • 6464 Bourlers
www.chimay.com

In Wallonië vind je ook talrijke magnifieke abdijen. Stuk voor stuk majestueuze monumenten met een culinair strikje: de abdijkazen en -bieren zijn
immers wereldvermaard!
Wat dacht je bijvoorbeeld van de cisterciënzerabdij van Villers-La-Ville, waar
jaarlijks heel wat interessante culturele evenementen georganiseerd worden?
Of de abdij van Stavelot, die maar liefst drie boeiende musea huisvest. En natuurlijk is er de abdij van Maredsous, beroemd voor haar kazen en bier.
De prachtige GR-wandeling van de Trappistenabdijen verbindt de Abdijen van Orval, Rochefort en Chimay. Een geestrijk en sportief parcours van
290 km dat je van abdij naar abdij leidt. Een heerlijke wandeltocht met unieke
Waalse producten waar de hele wereld jaloers op is.

Volg het Grote Routepad van de trappistenabdijen.
Ga naar visitwallonia.be/smullen

Abdij van Stavelot
© Abbaye de Stavelot - Espaces Tourisme & Culture

Abdij van Orval
© WBT - Denis Erroyaux
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Ontsnappen
aan de drukte en…
je vleugels uitslaan

Wallonië en de Ardennen,

zóveel te beleven!

Volg ons op...
 chte Ardennen
E
en veel meer
Like onze Facebookpagina
en blijf op de hoogte van
al onze activiteiten en
bezienswaardigheden.

@wallonie.ardennen
Volg ons op Instagram en
bekijk onze mooiste foto’s.
Ben je een of meerdere dagen
in Wallonië? Plaats je mooiste
kiekjes op Instagram met de
hashtag #walloniewenkt

 ntvang je onze nieuwsO
brief al?
Schrijf je vandaag nog in
via onze website en ontvang
maandelijks de leukste tips,
de laatste toeristische nieuwtjes en aanbiedingen.
visitwallonia.be/nieuwsbrief

