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Wallonië is veel meer dan de Ardennen alleen en 
heeft naast haar natuurschoon nog tal van andere 
waardevolle bezienswaardigheden. In deze brochure 
stellen we u graag enkele van haar troeven voor.

Erfgoed: Van stoomtreinen en motormusea tot de 
geweldige ingenieurstechnieken van bootliften en 
de UNESCO-sites verspreid over gans Wallonië. 

Geschiedenis: Wallonië nodigt u uit om 
sleutelperiodes uit de geschiedenis te herbeleven 
aan de hand van monumenten, historische sites 
en musea, maar ook door themacircuits te volgen. 
Ontdek Het Slagveld van Waterloo, het laatste 
hoofkwartier van Napoleon, het Wellingtonmuseum, 
maar evengoed het Herinneringscentrum van 
Bastogne en de Slag om de Ardennen.

Eigenzinnig en plezierig: De Waalse provincies 
bieden u het hele jaar door kleurrijke festivals 
en carnavalskunst aan, zoals het Venetiaanse 
Maskerfestival in de watertuinen van Annevoie of 
het gevecht met de draak tijdens de Doudou van 
Mons.

Natuur: Voor een ontspannende vakantie, weg van 
de alledaagse heisa, kiest u gewoon een plek in de 
Belgische Ardennen – een ongerept gebied van 

uitgebreide bossen, glooiende heuvels, kronkelende 
rivieren, grote grotten en prachtig landschap.

Maar het zijn niet alleen de bezienswaardigheden en 
het landschap waarvan uw groepen zullen genieten. 
Wij Belgen zijn en blijven échte Bourgondiërs, en 
degusteren graag een goed glas bij een heerlijke 
maaltijd. 

Eten en drinken: U kan allerlei gastronomische 
bezoeken inplannen tijdens uw rondleiding, van 
artisanale brouwerij tot whisky-distilleerderij, van 
wijnbouwer tot kaasproducent. 

U merkt het: Wallonië heeft enorm veel te bieden 
voor groepen, maar het is onhaalbaar om een 
volledig overzicht te geven van alle mogelijkheden. 
Indien u meer informatie of advies wenst, aarzel dan 
niet om ons te contacteren. Wij maken graag tijd 
voor u! 

Sonia Vijvermans
Directrice

Sylvie Versweyveld
sylvie.versweyveld@walloniebelgietoerisme.be

02/899 04 74

Kom Wallonië beleven.
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Dicht bij de Franse grens ligt de levendige en 
historische stad Doornik. Na Tongeren is dit de 
oudste stad van België en zij staat bekend om 
haar kunst en geschiedenis. 

Ontdek fascinerende musea, bezoek de Onze-
Lieve-Vrouwkathedraal die tot UNESCO-
werelderfgoed behoort of beklim het oudste 
belfort in België. Verken de pittoreske straten 
aan boord van het toeristische treintje – een 
ontspannende manier om de hoogtepunten 
te zien. Geniet van een wandeling langs de 
oevers van de Schelde met de indrukwekkende 
‘Pont des Trous’, een van de meest prestigieuze 
overblijfselen van de middeleeuwse militaire 
architectuur in België. 

www.visittournai.be 

Doornik 
en Mons

Niet veel steden bezitten evenveel erfgoed 
als Mons dat in 2015 ‘Culturele hoofdstad van 
Europa’ werd. Hier vindt u kunst en geschiedenis 
op elke straathoek. Bezoek de klokkentoren, 
ontspan op de adembenemende Grote Markt 
en verken de kronkelende geplaveide steegjes 
die doen denken aan vroegere tijden. Mons telt 
heel wat musea waarvan een aantal zelfs bekend 
zijn buiten onze landsgrenzen. Hier sneuvelden 
ook de eerste en laatste Britse soldaat tijdens de 
Eerste Wereldoorlog aan het Westfront. 

www.visitmons.be

WELKE ATTRACTIES BIEDT 
DEZE REGIO?

•  Kasteel van Beloeil en het Amaryllis 
Festival (april / mei)

•  De historische bootliften van het 
Centrumkanaal 

•  Plugstreet - WWI Battlefi elds

•  De distilleerderij van Biercée

•  Mahymobiles - Een unieke wereld 
van auto’s

•  Kasteel en tuinen van Sene� e

•  Het Koninklijk museum van 
Mariemont

•  Carnaval van Binche (februari)

•  Onze-Lieve-Vrouw met de Roos 
hospitaal

•  De meren van l’Eau d’Heure

•  Pairi Daiza



De Kathedraal en het Belfort van Doornik
De Kathedraal van Doornik, met haar vijf klokkentorens is een middeleeuws architecturaal 
juweeltje en behoort tot het UNESCO Werelderfgoed.  Het Belfort is het oudste van België 
en is 72 meter hoog. Tijdens de beklimming van de toren met zijn 257 treden ontdekt u 
verschillende didactische tentoonstellingen, de gevangenis, de kamer van de beiaardier en 
de klokkentoren.

Toren van Hendrik VIII 
De toren werd in de 16de eeuw samen met een reeks versterkingen opgetrokken als militair 
bastion tegen de Fransen en werd genoemd naar de toenmalige koning van Engeland en 
bouwheer, Hendrik VIII. 

MONS Memorial Museum - een plek boordevol unieke geschiedenis
In dit museum dat is gewijd aan refl ectie, onderzoek en interactie wordt de complexe 
realiteit van de oorlog in beeld gebracht. Laat u via de verhalen van mannen en vrouwen 
onderdompelen in het dagelijkse leven van soldaten en burgers in tijden van vrede, oorlog 
en bezetting.  

www.monsmemorialmuseum.mons.be

De Engelen van Mons – ‘les Anges de Mons’ 
Omsingeld door de Duitsers die de geallieerde soldaten met het dubbele in aantal 
overtro� en, vochten 4000 Britse Gemenebest soldaten hun weg doorheen de omsingeling 
en werden op die manier van een zekere dood gered. Ze waren nauwelijks teruggekomen 
naar het kamp toen een gerucht begon dat ‘engelen uit de hemel de weg hadden geleid’. 

 

Andere musea in Mons:
•� Militaire Begraafplaats St.-Symphorien. Deze begraafplaats werd in augustus 1914 door 

het Duitse leger opgericht als de laatste rustplaats voor Britse en Duitse soldaten die in 
de Slag om Mons werden gedood. Het is de begraafplaats van soldaat John Parr van het 
Middlesex Regiment – de eerste Britse soldaat aan het Westfront; en George Ellison van 
de Royal Irish Lancers en George Price van de Canadese Infanterie. Zij werden net voor 11 
uur op 11 november 1918 gedood en worden beschouwd als de laatste slachto� ers van het 
Britse Gemenebest tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

•� Het BAM (Museum voor Schone Kunsten) heeft een grote selectie Cobra-werken, Popart en 
andere moderne beeldende kunst. Daarnaast heeft het BAM ook een historische collectie 
met Belgische en vooral Waalse werken uit de 15e tot 19e eeuw.

•� Het François Duesberg Museum heeft een geweldige decoratieve kunstcollectie en heeft 
twee sterren in de Michelingids.  

•� Tanks in de stad - Jaarlijks organiseert de ‘Royal Mons Club Auto’ tijdens een weekend 
op het einde van augustus een grote bijeenkomst van WOII-tanks en andere historische 
militaire voertuigen. Dit is de enige herdenking van zijn soort ter wereld, waarbij de 
bevrijding van de stad Mons wordt herinnerd met een parade van WOII-voertuigen. Het is 
een echt ‘levend’ museum met vintage tanks.

•� Het Doudou Museum� combineert zowel de realiteit als de denkbeeldige wereld wanneer 
bezoekers naar het hart van de ‘Ducasse de Mons’ worden gebracht. Elk jaar tijdens het 
weekend van de Drievuldigheid komen de mensen van Mons samen om hulde te brengen 
aan Sint-Waldetrudis en om getuige te zijn van de legendarische strijd Lumeçon – de strijd 
tussen Sint-Joris en de draak. 

www.visitmons.be
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De Distilleerderij van Biercée  
werd in 1946 opgericht en distilleert cognac en hoogwaardige likeuren, waaronder de 
beroemde ‘Eau de Villée’, ‘Black Ivory’ en ‘Poire Williams N ° 1’. Het productieproces wordt 
strikt uitgevoerd volgends de traditie, van fruit tot eau-de-vie. Volg de rondleiding en ontdek 
de knowhow van de meester distilleerders waarvan hun motto luidt: “Kwaliteit zonder 
compromis”.

De Ferme de la Cour is een sympathiek gerenoveerd 16de-eeuws gebouw in de distilleerderij 
dat een uitstekende brasserie-restaurant herbergt. Als catering voor groepen serveert het 
een gevarieerde selectie aan traditionele Belgische gerechten en snacks. 

www.distilleriedebiercee.com

Het kasteel van Beloeil 
is sinds de 14e eeuw de woning van de prinsen van Ligne. Omringd door een park van 25 
hectare is dit een van de mooiste bezienswaardigheden in België. Elk van de kamers van het 
kasteel is ingericht met antieke meubels en unieke collecties die getuigen van een glorierijke 
geschiedenis. 

Jaarlijks in april/mei wordt in dit kasteel een prachtig Amaryllisfestival gehouden. 
Nederlandse bloemisten creëren prachtige en unieke bloemenbeelden, ontworpen met 
meer dan 5000 bloemen.

www.chateaudebeloeil.com 

De hydraulische bootliften van het historische Centrumkanaal 
Tussen La Louvière en Thieu liggen vier hydraulische bootliften die al een eeuw in gebruik 
zijn. Ze werden gebouwd tussen 1882 en 1917 en overbruggen elk een verschil in waterniveau 
van ongeveer 17 m, terwijl ze volledig aangedreven worden door water. Deze unieke collectie 
bootliften werd in 1998 door UNESCO opgenomen als werelderfgoed.

De bootlift van Strépy-Thieu - Een modernisering van de Belgische binnenwateren resulteerde 
in de bouw van een nieuw gedeelte van het Centrumkanaal. Om het hoogteverschil van de 
oude en nieuwe kanalen met zo’n 73 m te compenseren werd de opmerkelijke bootlift van 
Strépy-Thieu in 2002 geopend. Met zijn 150 m is het de tweede grootste in zijn soort ter 
wereld. Groepen kunnen de lift met een boottocht ervaren. 

voiesdeau.hainaut.be 

  T - D. Vasilov

Het kasteel van Beloeil
© WBT - JL Flemal De bootlift van Strépy-Thieu

© WBT - S. Wittenbol

© WBT - Bernard Boccara

Amaryllisfestival
© Fonds Château de Beloeil
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De meren van L’Eau d’Heure 
Dit is een complex van vijf kunstmatige meren die samen het grootste merengebied in 
België vormen – een uitblinker van het “Waalse Toeristische Erfgoed”. Nadat ze kunstmatig 
aangelegd werden in de jaren 70, werden deze meren al snel een onmiskenbare toeristische 
attractie en een gebied dat erkend werd voor watersporten en buitenactiviteiten. 

www.lacsdeleaudheure.be

Kasteel van Sene� e
Het opmerkelijke kasteel van Sene� e wordt beschouwd als ‘een meesterwerk van 
klassieke architectuur’ en is een must-see attractie. In dit grijsstenen kasteel vindt u mooie 
voorbeelden van 18de-eeuwse parket, lijstwerk en meubels. Het kasteel herbergt ook een van 
de belangrijkste zilvercollecties van België in een prachtige intieme omgeving. Tijdens deze 
zintuiglijke tentoonstelling krijgt u als bezoeker het gevoel dat u via een geheime deur een 
schilderij uit deze periode binnenstapt.

www.chateaudesene� e.be

Mahymobiles 
Uniek in de wereld! Deze opmerkelijke privécollectie is tot stand gekomen door de passie van 
één man: Ghislain Mahy. Ze telt oldtimers, vintage en klassieke auto’s, auto’s van fi lmsterren, 
vrachtwagens, bussen, miniaturen, pedaalwagens, fi etsen, stoommachines en meer. De meer 
dan 300 tentoongestelde voertuigen beslaan de geschiedenis van het wegvervoer sinds 
1895. Elk voertuig vertelt zijn eigen fascinerende verhaal of heeft een bijzondere plaats in de 
autogeschiedenis.

www.mahymobiles.be 

Domein van Sene� e
© A. Breyer

De meren van L’Eau d’Heure 
© Les Lacs de l’Eau d’Heure

Mahymobiles
© J. D’Hondt
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Plugstreet
‘PLUGSTREET’- Ploegsteertbos – bekend als “Plugstreet” voor wie hier diende – was een 
sector van het Westfront in de Eerste Wereldoorlog, een deel van de Ieperboog.

•� Plugstreet 14-18 Experience is een piramidevormig museum met een bioscoop die de 
achtergrond van de Grote Oorlog, een driedimensionale kaart van het Westfront en 
een speciale presentatie over de Slag bij Mesen in juni 1917 toont. Deze prachtige semi- 
ondergrondse structuur, gelegen in het hart van het Ploegsteertbos, beschikt over een 400 
m2 hightech scenografi eruimte.

•� Ploegsteert Memorial – Dit monument, gelegen naast de Plugstreet 14-18 Experience, 
wordt gekenmerkt door twee majestueuze stenen leeuwen, waarvan de ene rust uitdrukt 
terwijl de andere agressie toont. Dit is de Royal Berkshire Cemetery die het Ploegsteert 
Memorial bevat. Deze gracieuze cirkelvormige structuur die in 1931 geopend werd, is gewijd 
aan degenen die gesneuveld zijn tussen Warneton en Estines, maar waarvan de lichamen 
nooit zijn gevonden. 

www.plugstreet1418.be

Hospitaal Onze-Lieve-Vrouw met de Roos 
Dit voormalige ziekenhuis dat opgericht werd in de 13e eeuw onthult de vooruitgang van de 
geneeskunde, chirurgie en farmacie vanaf de middeleeuwen. Haar opmerkelijke architectuur, 
geneeskrachtige kruidentuinen en rijke artistieke en wetenschappelijke collecties maken het 
een absolute must-see in de streek. Op deze locatie kunt u op reservatie ook terecht voor 
groepsmaaltijden.

www.notredamealarose.com 
Hospitaal Onze-Lieve-Vrouw met de Roos 

© Hospital Notre Dame à la Rose

Ploegsteert Memorial
© WBT - P. Marée

Hospitaal Onze-Lieve-Vrouw met de Roos
© Hospital Notre Dame à la Rose



Bier en Kaas
Een bezoek aan Wallonië is niet compleet zonder de lokale producten te proeven, waaronder 
bieren en kazen, geproduceerd met respect voor lokale tradities.

•� Brouwerij La Binchoise  – Hier worden sinds de 14de eeuw traditionele bieren gebrouwen. 
Groepen worden toegelaten voor gereserveerde maaltijden en brouwerijbezoeken en 
proeverijen. www.labinchoise.be

•� Chimay – Deze bieren en kazen worden erkend als authentieke Trappistproducten. De 
smaak van het bier komt voort uit de unieke gist en de zuiverheid van het water van de 
Abdij. www.chimay.com

•� Dubuisson – Bush bieren behoren met ongeveer 12% tot de sterkste in alcohol van België.  
Rondleidingen voor groepen zijn mogelijk met als afsluiter een proeverij in het Troll & 
Bush-brouwerijcafé. www.dubuisson.com

•� St- Feuillien – Dit is een uitstekend gegist bier met de beste mout en hop. Het bronwater 
komt direct van onder de brouwerij. Groepsbezoeken op afspraak. 
www.st-feuillien.com

•� Brouwerij van Silly – Deze bekroonde artisanale brouwerij werd in 1850 opgericht. Er 
werden partnerschappen gevormd met lokale kaasmakers, wat resulteerde in een harde 
kaas gespoeld in Double Enghien, een andere die Scotch de Silly bevat en zelfs een 
‘bierkaas’ gemaakt met Silly’s eigen Abbaye de Forest. www.silly-beer.com

Het Carnaval van Binche
Het Carnaval van Binche is een evenement van levend erfgoed, doordrongen van folklore. 
Het carnaval wordt erkend door UNESCO als een “Meesterwerk van het Mondelinge -en 
Immateriële Erfgoed van de Mensheid”. Het wordt jaarlijks in februari of maart gehouden op 
zondag, maandag en dinsdag voor Aswoensdag (de eerste dag van Vasten). Het hoogtepunt 
is zonder twijfel Vastenavond wanneer zich 1000 Gilles verzamelen in de stad. Het kostuum 
van de Gille kan alleen op deze dag worden gedragen en het is ook verboden om het buiten 
de grenzen van de stad te nemen, waar de leuze “een Gille vertrekt nooit” vandaan komt. 
Dit kostuum kan alleen gedragen worden door mannen die afkomstig zijn uit een familie 
van Binche of een man die minstens 5 jaar in Binche woont. Er gelden strikte regels om de 
traditie van het Carnaval van Binche te beschermen.

www.carnavaldebinche.be

Pairi Daiza
Op het uitgestrekte terrein van de ruïnes van een cisterciënzerabdij ten noorden van Mons 
is deze ‘zoo van de toekomst’ een van de meest ambitieuze toeristische projecten in Noord-
Europa. Het huisvest vele exotische dieren, een scala aan vogels met de grootste volière 
in Europa en een aquarium. In de reusachtige broeikas worden tropische fl ora en fauna 
tentoongesteld en zijn er twee siertuinen uit Zuidoost-Azië. De Chinese tuin is de grootste 
van Europa en de Indonesische tuin bevat authentiek ontworpen tempels. Er is ook een 
fokprogramma voor een aantal bedreigde soorten.

www.pairidaiza.eu 

© Chimay

Carnaval van Binche
© NewsAgency-WuWeiXi

Pairi Daiza
© WBT - D. Samyn

Pairi Daiza
© WBT - D. Samyn

09



Waterloo en 
omstreken

 T
he

 L
io

n’
s 

M
o

un
d

 ©
 W

B
T

 -
 D

. V
as

ilo
v

HOOGTEPUNTEN VAN DEZE 
REGIO ZIJN ONDER MEER

•  Het Memorial 1815 en de Leeuw van 
Waterloo

• Het Wellington Museum

• Het Solvaydomein

• Het Hergémuseum

•  Religieus Erfgoed (Abdij van Villers-
la-Ville)

• De boerderij van Hougoumont 

•  Bewegwijzerde wandel- en 
fi etspaden

Op een steenworp afstand ten zuiden van 
Brussel ligt Waterloo. Hier werd op 18 juni 1815 
het pad geë� end voor een nieuw Europa. Het 
historisch belang – dat ook Victor Hugo met 
een wonderlijk gevoel vervulde – blijft leven. 
De geschiedenis van de regio is afgebeeld in 
de vele attracties, parken, kastelen en abdijen. 
In Waterloo komt de geschiedenis tot leven met 
een gedetailleerd beeld van de beroemde strijd 
waar Napoleon “zijn Waterloo” tegemoet ging. 

www.waterlooandbeyond.be 
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Hergémuseum en ‘Kuifje’  
Een bezoek aan dit museum neemt u mee op reis door het leven van een van de grootste 
kunstenaars van de twintigste eeuw, met een uitgebreid perspectief op het werk van 
Hergé, meest bekend om zijn stripfi guur Kuifje. Meer dan 80 originele platen en 800 
foto’s, documenten en objecten zijn onder één dak samengebracht. Hergé was niet alleen 
de geestelijke vader van Kuifje, hij was ook grafi sch ontwerper, karikaturist, cartoonist, 
illustrator, verteller en een veel getalenteerde kunstenaar. 

www.museeherge.com 

De Abdij van Villers 
is gelegen in de gemeente Villers-la-Ville op meer dan 36 hectare grond. Hier ontdekt u 850 
jaar geschiedenis. De abdij werd opgericht in de 12de eeuw onder de bescherming van Sint 
Bernardus. De majestueuze ruïnes geven een beeld van het leven van de monniken in de 
middeleeuwen. 

Le Moulin de Villers  
Aan de overkant van de straat ligt een pittoreske graanwatermolen die omgebouwd werd tot 
restaurant. De volledig gerenoveerde “Cave du Moulin” verwelkomt groepen voor lunches 
en diners en biedt zitplaatsen voor maximaal 80 personen.

www.villers.be

Stoomtrein Rebecq  
Maak een ongewone reis met de “Petit Train du Bonheur”, een unieke toeristische stoomtrein 
die aangedreven wordt door een stoommotor uit de Belle Epoque. Deze 75 minuten durende 
reis volgt (de rivier) de Zenne en reist door de Vallei van Vogels, waarna u een aantal bruggen 
zal zien. De eigenlijke route brengt je van Rebecq naar Rognon. Snacks of zelfs een BBQ-
maaltijd voor groepen kunnen vooraf gereserveerd worden. 

www.rail-rebecq-rognon.eu 

Hergé Museum
© Atelier C. de Portzamparc

Hergé Museum
© Atelier C. de Portzamparc

Stoomtrein Rebecq
©  Steam Train Rebecq

Stoomtrein Rebecq
©  Steam Train Rebecq

De Abdij van Villers
© Villers Abbey

De Abdij van Villers
© Villers Abbey

De Abdij van Villers
© Villers Abbey
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Napoleons laatste hoofdkwartier  
Keizer Napoleon en zijn staf brachten de nacht van 17 juni 1815 door in de Caillou-boerderij 
in Vieux-Genappe. Napoleon bepaalde hier zijn strategie en strijdplannen. Deze voormalige 
boerderij op 4 km van de Leeuw is omgetoverd tot een museum met een verscheidenheid 
aan voorwerpen, voornamelijk uit het Franse leger, inclusief het keizerlijke veldbed. Jaarlijks 
wordt een kamp van honderd soldaten geherbergd in de prachtige boomgaard. In de tuin 
is er een ossuarium waar de botten – die willekeurig verstrooid lagen over het slagveld – 
werden verzameld.

Memorial 1815
De ‘Memorial 1815’ staat op de site van de slag van Waterloo. De site is gegroeid rond de 
Leeuw van Waterloo - het monument dat de voorste lijn van de strijd tussen de Franse 
en Engelse troepen markeert. Er zijn vier attracties: het Memorial 1815 zelf, de Leeuw van 
Waterloo, het Waterloo Panorama en de boerderij van Hougoumont. 

De ‘Memorial 1815’ brengt een van de meest turbulente periode in de Belgische geschiedenis 
tot leven met een narratieve scenografi e. Uw geleid bezoek is een multizintuigelijke ervaring 
vol met speciale e� ecten. Een 15-minuten durende 4D-fi lm wordt getoond op een uniek 
180˚beeld.  www.waterloo1815.be

De Leeuw van Waterloo  
Dit monument is opgericht in 1826 op de plaats waar de Prins van Oranje op 18 juni 1815 
gewond raakte en biedt een uitzonderlijk panoramisch uitzicht op het slagveld. Op de top 
van de heuvel – die 226 trappen telt op een hoogte van 40 meter – staat een gietijzeren 
leeuw met een wereldbol, een symbool van de geallieerde overwinning. Het werd vervolgens 
een symbool van de vrede die Europa op de velden van Waterloo heeft verkregen. 

Het Waterloo Panorama  
Een rond gebouw gelegen naast het bezoekerscentrum dat het geschilderde doek bevat van 
Louis Dumoulin uit 1912, dat de honderdste verjaardag van de strijd markeert. De afmetingen 
van dit fresco zijn enorm en waardig aan zijn dramatische onderwerp. Dit panorama 
is 110 meter lang bij 12 meter hoog en vomt een uniek visueel theater. Het werd in 2008 
gerenoveerd en is vandaag een belangrijk stuk historisch erfgoed omdat het een van de 
weinige panorama’s is die nog steeds bestaan.

Napoleons laatste hoofdkwartier
© TLM Photography.be

De Leeuw van Waterloo en het Panorama
© MT Waterloo - J-P Van Damme

Waterloo 1815
© Olivier Cappeliez
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Stichting Folon
Ontdek de wereld en de poëzie van de 
Belgische kunstenaar Folon in de boerderij 
van het Kasteel van Terhulpen. Gecreëerd 
en ontworpen door Jean-Michel Folon, 
vertegenwoordigt de Stichting meer dan 
40 jaar creativiteit, in een levendige en 
originele setting. Hier opent Folon het 
boek van zijn leven, waar de vele facetten 
van zijn kunst en universum onder de 300 
tentoonstellingswerken kunnen worden 
ontdekt. Deze omvatten aquarellen, 
zeefdrukken, etsen, posters, glas en 
sculpturen.

www.fondationfolon.be

Boerderij van Hougoumont
In 1815 was deze versterkte boerderij in 
handen van 1500 coalitiesoldaten en het 
toneel van zware gevechten. Hoewel het 
hoofdgebouw gesloopt werd, overleefde het 
voormalige huis van de tuinier. Tegenwoordig 
vertellen tentoonstellingszalen en een 
indrukwekkende multimediashow een 
fascinerend verhaal.

www.waterloo1815.be

De Collegiale Kerk van Nivelles
Deze kerk werd in 1046 ingewijd door 
de bisschop van Luik in aanwezigheid 
van de Heilige Romeinse Keizer Hendrik 
III en is een voorbeeld van Maaskunst en 
Ottoonse architectuur. Het centrale schip 
is 102 m lang, waardoor het een van de 
grootste Romaanse kerken ter wereld 
is. Rondleidingen kunnen gereserveerd 
worden om de crypte, de archeologische 
kelder en het klooster te bezoeken.

www.tourisme-nivelles.be

Wellingtonmuseum 
Hier kom je alles te weten over de 
gebeurtenissen die tot de Slag van 
Waterloo op 18 juni 1815 leidden en het 
einde vormden van 22 jaar oorlog in de 
periode tussen de Franse revolutie en 
het Keizerrijk. Gehuisvest in een gebouw 
dat oorspronkelijk dateert uit 1705, werd 
dit museum, dat in 1815 een herberg was, 
door het Britse leger gekozen als hun 
hoofdkwartier. De hertog van Wellington 
– opperbevelhebber van de geallieerde 
legers – verbleef hier op de nacht van 17 en 
18 juni 1815.

www.museewellington.be

Stichting Folon
© WBT - J-P Remy

Wellingtonmuseum
© WBT - J-P Remy

Boerderij van Hougoumont
© E. Furnire

De Collegiale Kerk van Nivelles
© NTO



Namen 
en Dinant

WAT HEEFT 
DEZE REGIO TE BIEDEN?

•  Karaktervolle steden en dorpen, 
omringd door prachtig landschap

•  Een groot aantal attracties en 
historische bezienswaardigheden 

•  Kastelen, watertuinen en cruises

•  Riviervalleien, diepe beboste kloven 
en grotten

•  Actieve vakanties en een breed 
scala aan verblijfsmogelijkheden

•  Wandel- en fi etsroutes

De stad Namen – de hoofdstad van Wallonië – is een 
van de meest indrukwekkende versterkte steden 
in Europa, strategisch gelegen aan de samenloop 
van Maas en Samber. De pittoreske oude stad is 
de moeite waard om te ontdekken, maar het is de 
enorme voormalige militaire citadel – een van de 
machtigste vestingen in Europa – die de trots en 
vreugde van de stad vormt. 

www.dinant-tourisme.be

Vanuit Namen stroomt de Maas naar Dinant – 
een populaire rivierstad – waar het ook heerlijk 
is om een boottocht te maken. De stad heeft 
een imposante citadel, evenals een beroemde 
inwoner uit het verleden, Adolphe Sax, de man 
die de saxofoon uitgevonden heeft. Het Adolphe 
Sax-museum en de reusachtige saxofoons aan 
de Charles De Gaulle brug zijn zeker een bezoek 
waard. Vanuit Dinant leiden routes naar het 
oosten, naar het hart van de Ardennen met zijn 
spectaculaire landschappen. 

www.namurtourisme.be  
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Tuinen van Annevoie 
Deze tuinen worden beschouwd als een van de mooiste, niet alleen in België, maar ook in 
Europa. Het water van de 50 waterspuwers en watervallen is afkomstig van 20 ornamentele 
vijvers en meren. Het kasteel werd in verschillende fasen gebouwd. De gevel aan de kant van 
de tuinen illustreert duidelijk de verschillende bouwperioden waarvan de eerste (het kleine 
landhuis rechts) uit 1627 dateert. Begeleide tuinbezoeken kunnen vooraf geboekt worden 
voor groepen. 

Het Venetiaanse Carnaval festival — Jaarlijks in het voorjaar (april/mei). Dit is een prachtig 
driedaags evenement dat plaatsvindt in deze weelderige tuinen. Een hoogtepunt is de 
Venetiaanse Carnavalsparade van prachtige kostuums die door de tuinen defi leert. 

Brasserie Bocow is een heerlijke gastronomische ervaring. De tuinen vormen het idyllische 
kader om te genieten van een lekker plaatselijk gerecht of om de streekbieren en wijn uit te 
proberen. Vaste menu’s zijn beschikbaar voor vooraf geboekte groepen.

www.annevoie.be

Kasteel Lavaux Sainte-Anne  
Dit is een van de meest beroemde gebouwen van Wallonië en behoort tot het “Buitengewoon 
Erfgoed in Wallonië”. Het kasteel herbergt drie musea die het dagelijkse leven in deze regio 
uit de 17e eeuw afbeelden.

Het kasteel, voorheen de prachtige residentie van de heren van Lavaux-Saint-Anne, 
bestaat uit een eetkamer, muziekzaal, jachthuis, schrijfkamer, damesslaapkamer en boudoir, 
badkamer en kapel. De begane grond is ingericht met meubels uit die tijd.

Landelijk leven in de Famenne — In de kelders van het kasteel getuigen veel objecten 
en documenten van de hardheid van het boerenleven in de 19e eeuw. Er wordt ook 
mandenvlechtwerk getoond, aangezien het riet werd gehaald uit het nabijgelegen drasland 
van de Famenne.

www.chateau-lavaux.com 

Kasteel van Vêves 
Het sprookjesachtige middeleeuwse 
kasteel staat op een rotsige heuvel en 
biedt een prachtig zicht op het mooie 
dorp Celles. Het is een opmerkelijk 
voorbeeld van de militaire architectuur 
uit de 15e eeuw. Vooraf geboekte 
rondleidingen in het Nederlands zijn 
mogelijk.

www.chateau-de-veves.be 

De Citadel van Namen  
De Citadel van Namen was een van de grootste vestingen in Europa, waarvan de versterkingen 
enkele eeuwen van bezetting en militaire architectuur tonen.

•� ‘A la santé de Blanche de Namur’ — Deze bierproeverij vindt plaats in Europa’s grootste 
netwerk van ondergrondse passages, wel 7 km lang. 

•� Het bezoekerscentrum van Terra Nova is gevestigd in de voormalige kazerne en blikt terug 
op 2000 jaar Europese stedelijke en militaire geschiedenis aan de hand van het verhaal van 
Namen en zijn citadel. 

•�  Een ‘kleine treintoer’ — Een ontspannende manier om het gebeurtenisvolle militaire 
verleden van de site te ontdekken. Reis langs de verdedigingswerken van deze prachtige 
vesting terwijl u het unieke panorama ontdekt van de vallei, de stad en zijn talrijke kerken.

•� De Guy Delforge Parfumerie — Dit creativiteitscentrum – uniek in Noord-Europa – toont 
de fl air van de parfummaker en zijn gebruik van een rijk geurenpalet voor de productie van 
parfum. Er is een rondleiding beschikbaar van een uur – inclusief een fi lm van 12 minuten, 
waarin de geschiedenis van het gebouw wordt beschreven – en een presentatie van de 
grondsto� en die gebruikt worden bij het maken van parfum.

www.ville.namur.be • www.citadelle.namur.be • www.delforge.com 

Lavaux Sainte-Anne
© Aérialmédia

Tuinen van Annevoie
© Annevoie Water Gardens

Kasteel van Vêves 
© WBT - I. Monfort

De Citadel van Namen
© FTPN - Bossiroy

 ‘Blanche de Namur’
© Du Bocq Brewery

Guy Delforge 
© FTPN -  Bossiroy
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De grotten van Han, tramrit en wildreservaat 
In het kleine dorp Han-sur-Lesse vindt u een van de beroemdste grotten van Europa. Deze 
grotten zijn gevormd door de Lesse – die het grotstelsel doorkruist – en zijn uitzonderlijk 
door de omvang en de pracht van de rotsformaties. Een bezoek begint hier met een rit van 
4 km op een 100-jarige tram van het bezoekerscentrum in het dorp naar de ingang van de 
grotten. De begeleide toer duurt ongeveer 100 minuten en neemt u 2 km mee doorheen 
deze ondergrondse wereld. Hier kunt u de weerspiegeling van de weelderige draperieën 
bewonderen in de magische waterspiegel van de Lesse. Een van de hoogtepunten van dit 
bezoek is ongetwijfeld het klank- en lichtspel dat de wonderen van de Wapenzaal toont. Het 
aangrenzende wildreservaat heeft een oppervlakte van 250 hectare en is een oase van rust 
en stilte. Bovendien biedt het uitzicht over de Lessevallei een prachtig panorama.

Ontdek de mysterieuze Afgrond van Belvaux, waar de rivier zijn ondergrondse koers begint. 
Om de setting te voltooien is er een breed scala aan diersoorten te zien, waaronder herten, 
reeën, wilde zwijnen en meer zeldzame en beschermde diersoorten. Een safaribusrit is een 
ontspannende manier om dit uitgebreide reservaat te verkennen.

www.grotte-de-han.be

Brasserie du Bocq  
Dit is een van de weinige brouwerijen die nog steeds werkt met de traditionele 
productietechnieken. Alle bieren krijgen een hergisting op de fl es. Deze methode vrijwaart de 
kenmerken van de grondsto� en en garandeert het natuurlijke karakter van de bieren, zonder 
chemische additieven of conserveermiddelen. Begeleide bezoeken worden uitgevoerd door 
professionele gidsen en gevolgd door een proeverij.

www.bocq.be 

Stoomtrein der drie valleien   
Een ontdekkingsreis door de valleien van Viroin en de Hoge Maas met een magische 
stoomtrein. Deze stoomtrein verbindt de stations van Mariembourg en Treignes, via de 
dorpen Nismes, Olloy-sur-Viroin en Vierves, waarvan de laatste ook een van de ‘mooiste 
dorpjes’ in Wallonië is. Groepen kunnen een trein reserveren voor een privéuitstap op lijn 132 
en een maaltijd of een hapje kan ook geregeld worden aan boord. Mis deze unieke ervaring 
niet.

Het spoorwegmuseum in Treignes is opgericht in 1994 en herbergt divers rollend materieel, 
de collectie breidt voortdurend uit. Er is ook een klein café en een winkel op het terrein.

www.cfv3v.in-site-out.com 
© CFV3V

Grotten van Han
© WBT - David Samyn

Brasserie du Bocq
© Du Bocq Brewery

Wildreservaat
© Marc Steichen

© WBT - J.-P. Remy

16



Kasteel van Freÿr en Tuinen  
Dit voormalige zomerhuis van de Hertogen van Beaufort-Spontin aan de oevers van de Maas 
doet denken aan Versailles. Tot op vandaag hebben 20 generaties directe afstammelingen er 
een betoverende sfeer gecreëerd. Tijdens uw bezoek maakt u kennis met de familie en hun 
koninklijke gasten en komt u meer te weten over het beroemde ‘ko�  everdrag’.  

De tuinen – De ommuurde terrasvormige tuinen in de stijl van landschapsarchitect Le 
Nôtre zijn prachtig en intiem. Een plaats van rust en ontspanning met alleen de fl uisterende 
fonteinen en de geur van de 300 jaar oude sinaasappelbomen. Er zijn ook 6 km doolhoven 
die zowel jong als oud zullen bekoren.

Het kasteel heeft zijn eigen aanlegplaats op de rivier. Groepen kunnen een privécruise 
boeken bij een selectie van bootbedrijven in Dinant. Bezoeken worden hier meestal zelf 
geleid, hoewel ook regionale gidsen kunnen worden geregeld om groepen rond deze 
attractie te begeleiden. 

www.freyr.be 

De Citadel van Dinant  
Dit fort is al meer dan een eeuw een wapen- en geschiedenismuseum. Om de citadel te 
bestormen, kunnen bezoekers kiezen tussen de trappen met 408 treden of de kabelbaan 
vanuit de stad. Beide leiden tot een verblu� end uitzicht over Dinant en de rivier. 
Groepsmaaltijden zijn mogelijk in de cafetaria ‘Les Cannons’ naast de citadel en in het 
restaurant ‘La Citadelle’ aan de voet van de kabelbaan. 

www.citadellededinant.be

Hitlers Bunker  
Verborgen in het midden van een uitgestrekt bos zou Brûly-de-Pesche voor altijd een 
onbekende plek gebleven zijn. De gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog beslisten er 
anders over toen Hitler en zijn oppercommando op 6 juni 1940 naar Brûly-de-Pesche kwamen.

Van hieruit overzag Hitler de Slag om Frankrijk en werden de voorwaarden van de Franse 
wapenstilstand voorbereid. Op de site vindt u de overblijfselen van Hitlers aanwezigheid hier met 
twee houten paviljoenen, gereconstrueerd zoals ze er in 1940 hebben uitgezien. De ene toont 
een kleine mediapresentatie waarin het leven van de lokale bevolking wordt afgebeeld toen het 
bevel tot evacuatie in mei 1940 werd uitgevaardigd. De andere herinnert aan de verzetspogingen 
van de Hotton Service Group D die in 1943 hetzelfde bos kozen om hun sabotageactiviteiten te 
organiseren. Een tentoonstelling van materialen die ze gebruikten en modellen tonen een glimp 
van het zware dagelijkse leven van de verzetsstrijders.

www.bunkerhitler.be

Hitlers Bunker
© M. Lanckmans

Dinant
© FTPN Christian Genard

Kasteel van Freÿr
© FTPN - Bossiroy

Dinant riviercruises  
Aan de oever van de Maas bevindt zich het fotogenieke Dinant. Afgezien van ‘saxofoon 
spotting’ is een ontspannende cruise op de rivier een populaire favoriet onder groepen. Er 
zijn verschillende bootbedrijven die excursies vanuit Dinant aanbieden. Dinercruises zijn ook 
mogelijk, evenals een privétocht of feestboot. Het is een ideale manier om dit stukje van de 
rivier en de stad Dinant te verkennen.

www.dinantcroisieres.be 

Hitlers Bunker
© M. Lanckmans
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Museum van de Slag van Ligny  
Stap terug in de tijd tot juni 1815 en ontdek het verhaal van de Slag bij Ligny, Napoleons 
laatste overwinning voor zijn nederlaag twee dagen later in de Slag bij Waterloo. Het 
museum is gehuisvest in de oorspronkelijke boerderij die als ziekenhuis werd gebruikt op de 
vooravond van de veldslag. Zeven kamers op twee verdiepingen tonen hoe het leven in het 
landelijke dorpje Ligny voor de strijd eruit zag en wat er op de dag van de slag gebeurde. De 
collectie van oude foto’s, gravures, diorama’s, mannequins, tijdschriften, wapens en kaarten 
is aantrekkelijk voor elke groep die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Napoleon en 
Wellington. Bijzondere Napoleon-evenementen vinden plaats in het weekend van de eerste 
zondag in juni. 

tourisme-ligny-sombre� e.be 

Brasserie des Fagnes 

Deze micro-brouwerij en café in de buurt van Mariembourg is de thuisbasis van een van 
de beroemdste biermerken van Wallonië, de Super des Fagnes. Er is een mogelijkheid om 
de oude brouwerij uit 1858 te bezoeken die sinds 1977 de productie stopzette. De toegang 
tot de moderne brouwerij is gratis. Er zijn echter groepspakketten beschikbaar (€ 7,50 op 
het moment van deze druk) die een begeleid bezoek van de oude en nieuwe brouwerijen 
bevat en een kans geeft om het product te proeven alsook een Fagnes-glas als geschenk. 
Een Nederlandstalige gids kan geregeld worden. U kunt ook maaltijden of versnaperingen 
nuttigen in de grote vakwerkbar die naast de apparatuur voor de brouwerij staat. 

www.brasseriedesfagnes.be 

Slag van Ligny
© Pascal Degee

Museum van de Slag van Ligny 
© WBT - D. Vasilov

Brasserie des Fagnes
© Fagnes Brewery



Slag van de Maas mei 1940 Museum
De Duitse opmars door de Ardennen en Oost-België in mei 1940 was echt verbazingwekkend. 
Het museum ter herdenking van de Slag van de Maas in de buurt van Dinant (12 tot 15 mei 
1940) ligt in het dorp Haut-le-Wastia, op een beboste bergwand hoog boven de rivieren de 
Maas en de Molignée.

museedusouvenirmai40.be 

Florennes Spitfi re Memorial
Voor luchtvaartliefhebbers is hier een juweeltje van een museum dat gebaseerd is op een volledig 
gerestaureerde Spitfi re Mk XIV. Het museum is geopend in 1992 en ligt in een hoek van de 
luchtbasis van Florennes – een site met een rijke luchtvaartgeschiedenis en een belangrijke basis 
van de Belgische Luchtmacht. De basis werd eigenlijk gebouwd door de Luftwa� e in 1942 om 
een nieuwe geavanceerde faciliteit aan zijn nachtgevechtseenheden te bieden. Het werd in 1944 
door de Amerikanen veroverd, en de geallieerden maakten er in de laatste maanden van de oorlog 
intens gebruik van. Het Spitfi re Museum illustreert deze geschiedenis prachtig door haar unieke 
collectie van Belgische gevechtsvliegtuigen. De restauratie van de Spitfi re begon in 1986 en duurde 
ongeveer 12.000 werkuren om te voltooien. Het museum bevat ook een voorbeeld van een F-16 
Fighting Falcon van de Belgische Luchtmacht. Van 1984 tot 1989 was de 458th Tactical Missile 
Wing van de Amerikaanse luchtmacht gevestigd in Florennes, en de museumcollectie omvat een 
raketlanceerder en een nucleaire kruisraket.

www.museespitfi re-fl orennes.be 

Florennes Spitfi re Memorial
© Ph Maree

Dinant panorama - Slag van de Maas mei 1940
© Ph Maree

Slag van de Maas mei 1940 Museum
© O. Voets
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De provincie Luik haalt zijn aantrekkingskracht 
hoofdzakelijk uit het architectonisch erfgoed, waaronder 
het Paleis van de Prins-bisschoppen in Luik, de 
kathedraal van Sint-Paulus en de beroemde doopvont in 
de Sint-Bartholomeuskerk. Daarnaast zijn er ook nog de 
kastelen van Jehay, Modave, Harzé, Reinhardstein, Burg-
Reuland en Raeren, dat een Aardewerkmuseum heeft. De 
Abdij van Stavelot is de thuisbasis van drie musea en de 
Abdij van Val-Dieu biedt rondleidingen, gecombineerd 
met proeverijen van authentieke bieren die op de site 
worden gebrouwen. De UNESCO-werelderfgoedsite van 
Blegny-Mijn is een authentieke voormalige kolenmijn 
die in 1980 werd gesloten. Ondergrondse rondleidingen 
worden gegidst door vroegere mijnwerkers, terwijl 
bovengronds zich een fascinerend industrieel museum 
bevindt. De natuur is enorm waardevol in de provincie 
Luik. Er zijn 5.000 km bewegwijzerde wandelroutes, 13 
RAVeL-fi etspaden, waaronder de internationaal bekende 
en bekroonde Vennbahn - een voormalige spoorlijn die 
omgevormd is tot een fi etspad. Er zijn ook de bekende 
meren van La Gileppe, Eupen, Robertville en Bütgenbach 
met hun indrukwekkende overstromingsbarrières die 
met de boot, te voet of met de fi ets te verkennen zijn. 

www.visitezliege.be 

De stad Spa is de plaats van natuurlijke bronnen 
en warmwaterbronnen. Het is een van de oudste 
kuuroorden van Europa en heeft haar naam 
gegeven aan alles wat te maken heeft met het 
kuurwezen. Bezoekers worden al sinds de 16de 
eeuw naar deze romantische stad en de helende 
eigenschappen van haar water gelokt. Dichtbij 
bevindt zich het klassieke motorsportcircuit 
van Spa-Francorchamps, de thuisbasis van 
de Belgische Grote Prijs F1. Op bepaalde 
momenten van het jaar is het mogelijk om met 
de autocar op het circuit te rijden. Vlakbij ligt 
de stad Stavelot, met haar prachtige abdij. De 
crypte van de abdij herbergt een uitgebreide 
verzameling F1-raceauto’s en memorabilia van 
Spa-Francorchamps. Wandelen kan je hier vanop 
het platteland tot in de Hoge Venen. 

www.spatourisme.be 

BEZIENSWAARDIGHEDEN 
IN DEZE REGIO

•  Ontspannende cruises op de Maas

•  Kastelen, abdijen en zeven 
collegiale kerken

•  Festivals en kerstmarkten

•  Museum van het racecircuit van 
Spa-Francorchamps

•  UNESCO-werelderfgoed

•  De oorsprong van Spa met thermale 
baden en wellness

•  Natuur in het Nationaal Park van de 
Hoge Venen

•  Fiets -en wandelpaden



Stad Luik 
Deze provinciale hoofdstad ligt op slechts een uur sporen van Brussel. De karakteristieke 
wijken, de Maas en de omliggende heuvels en bossen geven Luik een uitzonderlijke charme. 
Het is een moderne stad, maar tegelijkertijd heeft het oude wortels. Bekend als “De Vurige 
Stede”, heeft het talloze rijkdommen om te ontdekken.  

Ga wandelen langs de Hellingen van de Citadel, geniet van verrassende binnenplaatsen, 
trappen en boomgaarden terwijl u teruggaat in de tijd. Wandel over de elegante bruggen 
over de Maas, die de stad in noord en zuid verdeelt. Spendeer zondag als een echte 
Liégeois met een bezoek aan Marché La Batte, de grootste en oudste markt in België en 
een gevestigde waarde. De markt is een kilometer lang met honderden kleurrijke kraampjes. 

Bewonder het prachtige architectonische meesterwerk van het treinstation Luik-Guillemins, 
ontworpen door de wereldberoemde Spaanse architect Santiago Calatrava.  

Proef ook van de vele Luikse culinaire specialiteiten zoals de Luikse balletjes, kwartel, konijn, 
salade Liégeoise, gans op wijze van Visé, echte Luikse ko�  e, de Luikse Wafel, Peket, Galler 
chocolade, Hervekaas en lokale bieren!

Kerstmarkt Luik�  

De kerstmarkt is uitgegroeid tot een van de grootste en langste in België. Het kerstdorp 
is uitgeroepen tot de Latijnse hoofdstad van kerstfeesten.  Bijna 200 chalets bieden u alle 
seizoensproducten die u zich maar kunt voorstellen, gedurende meer dan 5 weken: de ideale 
gelegenheid om het perfecte cadeau te vinden.

© WBT - J-P Remy

Kerstmarkt 

Station Luik-
Guillemins

La Maison du Peket

Luikse balletjes

© WBT - J-P Remy

© WBT - E. Mathez© ELTGV - Alain Janssens
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Fort Eben-Emael 
Na de Eerste Wereldoorlog bereidde België zich voor op toekomstige Duitse agressie 
door een nieuwe generatie van vier ‘moderne’ forten te bouwen die in de jaren 1930 door 
mijnwerkers werden uitgehouwen. De laatste van deze constructies was Fort Eben-Emael 
ten noordoosten van Luik bij de Duitse grens. In zijn tijd werd het fort bejubeld als de meest 
formidabele defensieve vesting ter wereld. Dit complex is ruim 75 hectare groot en heeft de 
grootte van ongeveer 150 voetbalvelden. Zeventien afzonderlijke bunkers werden verbonden 
door een ingewikkeld netwerk van galerijen van zo’n 5 km lang. De bevelhebber van het fort 
had per fi ets vier uur nodig om elke sectie te inspecteren en om Eben-Emael operationeel te 
maken telde het – hoofdzakelijk ondergrondse - garnizoen bijna 1200 soldaten. Dit museum 
vertegenwoordigt de Slag van het Albertkanaal op 10 en 11 mei 1940, waarbij meer dan 
700 Belgische soldaten zijn gesneuveld. Voor liefhebbers of militaire groepen is er ook een 
uitgebreide tour mogelijk.

www.fort-eben-emael.be

Fort van Loncin
Het Fort van Loncin vormt het symbool van de Slag om Luik en de Belgische heldhaftigheid 
tegen de Duitse aanval in 1914. Deze uitzonderlijke herdenkingsplaats in de buurt van Luik 
bleef in dezelfde staat bewaard sinds de vernietiging ervan tijdens WOI. Na 11 dagen weerstand 
tegen de Duitsers – en een kanonskogel van Dikke Bertha - ontplofte het fort op 15 augustus 
1914 door een granaatinslag in een van de kruitkamers en verpulverde het fort, samen met 
350 soldaten. Tijdens uw bezoek aan het fort ontdekt u tal van stukken die getuigen van 
het dagelijkse leven van de jonge soldaten die daar werden gestationeerd. Naast het bezoek 
aan de kwartieren, douches, cellen, o�  cierenkantine en het kwartier van Generaal Leman, 
herbeleeft u de gebeurtenissen van augustus 1914. Ontdek aan de hand van visuele middelen 
hoe de geschutstorens van het fort werkten; herbeleef de explosie door middel van een 
realistische reconstructie en betoon eerbied aan het gedenkteken voor de gevallen soldaten. 
Het fort heeft ook een museum met een mooie verzameling zeldzame, eigenaardige en 
prachtige objecten uit deze periode, waaronder wapens, uniformen en persoonlijke objecten 
die op de site zijn gevonden. Vooraf geboekte begeleide rondleidingen zijn mogelijk.

www.fortdeloncin.be 

Fort van Loncin 
© Simon Kench

Fort van Eben-Emael
© FTPL

Dikke Bertha

Fort van Loncin 
© WBT - Fr. Mazy

Fort van Loncin 
© WBT - Fr. Mazy
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Baugnez 44 Historisch Centrum
Om de herinnering aan de Slag om de Ardennen levendig te houden, leidt dit centrum zijn 
bezoekers door de laatste grote militaire operaties en gevechten die plaatsvonden tijdens 
het Duitse tegeno� ensief ‘Wacht Am Rhein’. Dit museum is ook een eerbetoon aan de 84 
Amerikaanse soldaten die gevangen werden genomen na een hevig vuurgevecht met een 
Duits Panzer Regiment en in de buurt werden vermoord. Bezoek het museum met een 
audiogids en bekijk zeker ook de informatieve fi lm van 25 minuten.

Five Points, een brasserie-restaurant, biedt u de ideale kans om een gastronomische ervaring 
te combineren met de ontdekking van een gebeurtenis die voor altijd in het collectieve 
geheugen blijft zitten. De brasserie biedt plaats aan 75 personen en op het prachtige terras 
is er plaats voor nog eens 60 personen. Ideaal dus voor een groepsbezoek.

www.baugnez44.be • www.fi vepoints.be

Historisch museum La Gleize  
Het museum bevindt zich in het hart van het noordelijke deel van de Belgische Ardennen en 
herbergt historische artefacten die het verhaal vertellen van het Ardenneno� ensief. U maakt 
een chronologische en thematische reis doorheen de geschiedenis van het Duitse o� ensief 
in de omgeving van La Gleize en de mislukking van Kampfgruppe Peiper in december 1944. 
Dit is een van de belangrijkste collecties in Europa waarvan een indrukwekkende hoeveelheid 
materiaal voornamelijk in de omgeving van La Gleize werd gevonden.

www.december44.com 

Het Natuurcentrum van Botrange  
Gelegen in de regio van de Hoge Venen is dit het eerste natuurpark van België en ook 
het grootste. Gedurende het jaar – tijdens de weekends en feestdagen – zijn er diverse 
mogelijkheden om te wandelen, fi etsen en zelfs te langlaufen. Tijdens het eindejaar wordt ook 
een kerstmarkt georganiseerd.

Milieuvriendelijke begeleide wandelingen over de heuvels en diep in de bossen zijn ook te 
boeken voor groepen (maart-november).

www.botrange.be 

Botrange
© eastbelgium.com - Dominik Ketz

© Ph. Maree

Historisch museum La Gleize
© Ph. Maree
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Kasteel Modave 
Dit kasteel werd voor het eerst vernoemd in 1233 als een versterkte post die de nabijgelegen 
stad Huy (Hoei) beschermde. Het huidige gebouw dateert evenwel uit de late 17de eeuw. Een 
bezoek met audiogids neemt u mee naar meer dan 25 weelderig ingerichte en gemeubileerde 
kamers, versierd met verbazingwekkende pleisterwerken en 17de-eeuwse wandtapijten. Gelegen 
op een rotsachtig uitkijkpunt biedt het kasteel een spectaculair uitzicht over het omliggende 
natuurgebied en de Hoyoux-vallei. Bovendien worden hier af en toe muziekavonden en 
evenementen gehouden en op Kerstmis zijn de decoraties echt magisch.

www.modave-castle.be

Kasteel Jehay
Dit imposante 16de-eeuwse gebouw is omringd door slotgrachten die magisch tevoorschijn 
lijken te komen wanneer u ze nadert. Herkenbaar vanwege zijn geblokte muren is het een 
zeldzaam en mooi voorbeeld van de 16de-eeuwse architectuur in de renaissancestijl. Het 
kasteel behoort tot het ‘uitzonderlijk erfgoed in Wallonië’. De bossen en bloementuinen 
hebben een oppervlakte van meer dan 22 hectare. Het kasteel heeft ook een van de rijkste 
openbare kunstcollecties in België.  

www.chateaujehay.be

Kasteel Jehay
© WBT - David Samyn

Kasteel Modave
© WBT - J-P Remy

Kasteel Modave
© Château de Modave
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Chocolaterie Darcis, Verviers
Darcis is een van de bekendste en meest geliefde chocolatiers van Wallonië met 12 winkels in 
de streek en in Brussel. In juli 2016 opende eigenaar Jean-Philippe Darcis ‘La Chocolatrie’, een 
nieuwe en reeds populaire attractie die het verhaal van chocolade vertelt. Een audiogids neemt 
u mee op ontdekkingsreis naar de oorsprong van chocolade. U sluipt door de gangen van 
een Maya-tempel, klimt aan boord van de ‘Caravelle de Cortez’ en vaart over de oceanen naar 
Europa. U komt te midden van de Franse Revolutie terecht in een salon van de burgerij waar u 
zich in de sfeer van de eerste chocoladewinkels in de vroege 20ste eeuw kunt verdiepen. Na de 
fascinerende geschiedenisles is er een kans om de ambachtslieden aan het werk te zien in de 
chocoladefabriek en natuurlijk om het product te proeven. Dit is een indrukwekkende nieuwe 
bezoekersattractie en de moeite waard om te overwegen in een groepsreis.

www.darcis.com 

Jacques Chocolaterie en Museum, Eupen 
Jacques is opgericht in 1896 en is een bekend merk van Belgische chocolade. De Chocolaterie en 
het Museum liggen in Eupen, dicht bij de Duitse grens en Aken. Deze populaire bezoekersattractie 
wordt bescheiden beschreven als een ‘Koninkrijk van Chocolade’. Groepen kunnen er meer 
te weten komen over de geschiedenis van de bereiding in het Chocolademuseum. Er zijn 
videoanimaties, collecties van oude objecten, zoals mallen, verpakkingen en automaten, en een 
overzicht van reclameadvertenties. Groepen kunnen vervolgens de fabriek bezoeken met behulp 
van een speciaal gebouwde loopbrug boven de productiehal. Aan het eind van het bezoek biedt 
de Gourmetruimte veel aantrekkelijke dingen om te kopen.

www.chocojacques.be 

Abdij van Stavelot 
Bezoek de abdij van Stavelot, de Abdij van de Prins-bisschoppen van Stavelot, een van 
de oudste kloosterstichtingen in België. Nadien wacht u in de crypte een verrassing: een 
verzameling F1-racewagens en memorabilia van het nabijgelegen Spa Francorchamps-
racecircuit. Er is ook een museum gewijd aan de dichter Guillaume Apollinaire. Geleide 
bezoeken in het Nederlands zijn mogelijk.

www.abbayedestavelot.be 

Chocolaterie Darcis
© WBT - Olivier Legrand

Abbaye De Stavelot
© WBT - David Samyn

F1-motoren in Stavelot
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Abdij van Stavelot 
© WBT - S. Wittenbol
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Bastogne en 
La Roche
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WAT HEEFT 
DEZE REGIO TE BIEDEN?

•  Buitenactiviteiten, frisse lucht, 
bomen, prachtige landschappen 
en een overvloed aan historische 
attracties - het zuidoosten van 
België heeft het allemaal.

•  Hier vindt u kronkelende rivieren, 
gebieden die rijk zijn aan fauna en 
fl ora en enorme bossen.

•  Ontdek de vele pittoreske dorpen in 
de valleien waar tradities en folklore 
nog steeds voortleven en waar 
men kan genieten van de kunst en 
ambachten van de streek.

•  De lente in de Ardennen is 
het seizoen bij uitstek voor 
buitenactiviteiten (wandelen, 
fi etsen, kajakken...)

•  De zuidelijke streken van België 
vormen een opvallend contrast 
met het drukkere noorden, waar 
steden plaatsmaken voor de ruige 
wildernislandschappen van de 
Ardennen.

La Roche-en-Ardenne is een van de meest 
charmante steden in dit gebied. Gelegen langs 
de Ourthe onder beboste heuvels, staat de stad 
bekend om haar gerookte ham en wild. Met haar 
elegante spitsen en middeleeuwse kasteelruïnes 
is het geen wonder dat La Roche-en-Ardenne een 
van de meest bezochte steden in de Belgische 
Ardennen is. 

www.la-roche-tourisme.com 

Bastogne - Tijdens de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog was dit gebied – dicht bij de 
Luxemburgse grens – de laatste rustplaats voor 
duizenden soldaten die in beide wereldoorlogen 
stierven. Het was het slagveld en het toneel van 
bittere gevechten en in 1944 was deze plek het 
middelpunt van het laatste grote Duitse o� ensief 
op het Westfront, de Slag om de Ardennen. 

www.bastogne-tourisme.be



Bastogne Barracks (Museum)
Dit museum illustreert de verdediging van de Belgische stad tijdens de Slag om de Ardennen 
op het moment dat Bastogne in december 1944 het middelpunt werd van een enorme Duitse 
aanval. De Duitsers lanceerden hun o� ensief op 16 december en omsingelden de Amerikaanse 
troepen vier dagen later in Bastogne, een belangrijk kruispunt. De Amerikaanse divisies hadden 
hun hoofdkwartier gevestigd in de Belgische ‘Heintz’ Kazerne en op 22 december schreef de 
Brigade-generaal Anthony McAuli� e geschiedenis, wanneer hij ‘NUTS’ antwoordde aan de 
Duitse troepen die een onmiddellijke overgave eisten. Zijn korte maar krachtige verklaring 
werd een keerpunt in de Slag om de Ardennen. Tot op vandaag is de kazerne nog steeds 
eigendom van het Belgische leger en fungeert het als een verklaringscentrum voor WOII. Er 
is ook het ‘Voertuig Restauratie Centrum’ waar het Koninklijk Militair Museum gepantserde 
voertuigen een nieuw leven geeft. Soldaten verzorgen de rondleidingen.

www.bastogne-barracks.be 

Bastogne War Museum
Gelegen op een steenworp afstand van het beroemde Memorial van Mardasson, is dit museum 
een nieuwe manier om het verleden te herdenken. Het is een modern interactief museum dat 
specifi ek gewijd is aan de Tweede Wereldoorlog in België en het benadrukt de gebeurtenissen, 
oorzaken en gevolgen van de oorlog, vanuit het perspectief van de Slag om de Ardennen. 

www.bastognewarmuseum.be

Bastogne 101st Airborne Museum
Dit museum herbergt een rijke verzameling voorwerpen uit de Slag om de Ardennen en de 
beroemde ‘101st Airborne division’. Op 200 meter van het centrum en de ‘Place McAuli� e’ 
met de Sherman tank vindt u dit museum dat is ondergebracht in een prestigieus gebouw 
waar zich ooit de o�  ciersmess bevond van het Belgische leger. De etalages met levensechte 
scènes brengen u terug naar de koude winter van 1944-1945 toen de strijd het hevigst woedde. 
Hier ontdekt u wat de soldaten en de lokale bevolking deden tijdens deze gruwelijke periode 
en kunt u het bloedige diorama van een scène uit een veldziekenhuis zien. Ervaar het gevoel 
van een schuilplaats, terwijl de bommenwerpers boven uw hoofd donderen en zie en voel 
hoe het geweest moet zijn te midden van een schrikwekkend realistisch bombardement.

www.101airbornemuseumbastogne.com 

Rondleidingen met gids
Gepersonaliseerde groepsrondleidingen bieden een diepgaand inzicht in de steden en 
dorpen die betrokken waren in de Slag om de Ardennen. Met een deskundige gids kunnen 
bezoeken aan herdenkingsstenen, monumenten, alternatieve oorlogsmusea en militaire 
begraafplaatsen worden georganiseerd. Dit is een unieke gelegenheid om zich in het 
verleden te verdiepen en de lokale geschiedenis te herleven, terwijl u ook een selectie van 
hedendaagse attracties bezoekt. Themarondleidingen omvatten:

•� De Britten in de Slag om de Ardennen

•� Bastogne

•� De doorbraak van het Duitse 6e Panzer Leger

•� Patton en de 4e Pantserdivisie

Militair Kerkhof van Hotton
De militaire begraafplaats van Groot-Brittannië en het Gemenebest in Hotton herdenkt 667 soldaten 
die hun leven hebben verloren in de Slag om de Ardennen. De site markeert de grens van de Duitse 
opmars in het tegeno� ensief van de Ardennen van december 1944 - januari 1945. Van de 667 
graven zijn er 527 Brits. Binnen de begraafplaats ziet u onder meer het Sherman ‘Firefl y’-torentje, 
een gedenkteken voor de soldaten van de 53ste Welsh Infantry Division en hun ondersteunende 
gepantserde regimenten. De begraafplaats is een van de vele herinneringen aan de strijd in de 
omgeving.

Memorial van Mardasson
© Bastogne War Museum

Bastogne War Museum
© Bastogne War Museum

Bastogne War Museum
© Bastogne War Museum

Hotton CWGC
© Olivier Lefevre

Hotton CWGC
© WBT - Ph. Maree
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Chocolatier Defroidmont
Dit chocoladebedrijf ligt in Érezée, in het hart van de Belgische Ardennen en te midden 
van bossen en groene velden. Philippe Defroidmont is gepassioneerd door de kwaliteit van 
zijn product, inclusief de smaak, de grondsto� en en hoe ze worden geproduceerd via de 
zuiverste traditie van chocoladeproductie. Bezoek het aangrenzende kleine museum en 
ontdek de geschiedenis van Defroidmont.

www.chocolatier-defroidmont.be 

De brouwerij Achou� e 
Gespecialiseerd in het brouwen van speciaal kwaliteitsbier begonnen twee schoonbroers in de 
late jaren 70 hun eigen bier te brouwen in hun eigen brouwerij. De twee mannen begonnen hun 
‘Chou� e-verhaal’ met behulp van het weinige geld dat ze hadden. Het eerste LA CHOUFFE-
brouwsel (49 liter) werd op 27 augustus 1982 geproduceerd. Hoewel het aanvankelijk als een 
hobby werd beschouwd, is het vandaag een bekroonde succesvolle brouwerij-onderneming en 
wordt het bier verkocht in meer dan 40 landen. Groepsreizen met proeverijen zijn mogelijk.

www.achou� e.be
Toeristische Tram van de Aisne
Dit is een van de oudste toeristische trams die actief is op een in onbruik geraakte tramlijn, 
omgeven door de natuur in het hart van de provincie Luxemburg tussen Érezée en Dochamps. 
Vanuit het moderne station – waar een cafetaria en een museum is – rijden oude trams 
– waarvan sommige meer dan honderd jaar oud – door het platteland en heuvelachtige 
landschappen die door de tijd onaangetast gebleven zijn. Langs de Aisne ziet u vanuit de 
tram de typische fauna en fl ora van de Ardennen. 

Groepen kunnen een tram voor privégebruik reserveren.

www.tta.be 

La Roche-en-Ardenne
La Roche, ‘juweel van de Ardennen’, gelegen in een groene omgeving aan de oevers van de 
Ourthe, heeft een fascinerend verleden, een schat aan geschiedenis, legendes en zelfs een 
spook. De stad ondervond geen gevolgen van de Eerste Wereldoorlog, in tegenstelling tot 
de Tweede Wereldoorlog toen 114 burgers werden gedood, 350 gebouwen vernietigd en 327 
beschadigd. Bezienswaardigheden hier zijn onder meer:

•  Een feodaal kasteel uit de 9de eeuw waar de torens, moordgaten en kerkers een authentieke 
middeleeuwse sfeer ademen.

•  Het Museum van De Slag om de Ardennen portretteert de Britse, Amerikaanse, en Duitse 
secties tijdens de strijd. Verspreid over drie verdiepingen, zijn er meer dan 120 mannequins van 
Amerikaanse, Engelse, Duitse en zelfs Schotse soldaten met hun uitrusting en bewapening, 
evenals uniformen geschonken door veteranen van de Slag om de Ardennen. Ontdek een 
belangrijke collectie lichte en zware wapens, fotografi sche documenten, persoonlijke 
voorwerpen en apparatuur die op het slagveld werden gevonden, naast 20 militaire voertuigen.

•  Een ritje in het toeristisch treintje is de perfecte manier om de stad en de directe omgeving te 
ontdekken. Groepsreservaties op aanvraag.

www.la-roche-tourisme.com 

La Roche-en-Ardenne WW2 Museum
© WBT - JP. Remy 

La Chou� e
© WBT - E. Mathez

Toeristische Tram van de Aisne
© Aisne Tourist tram



Kasteel van Bouillon 
Het kasteel van Bouillon is een van de 
oudste feodale overblijfselen van België, 
waarvan de ingang via drie valbruggen 
loopt. De binnenplaats leidt naar het 
Hertogelijk Paleis met zijn 13de-eeuwse 
zaal Godfried van Bouillon. Klim naar de top 
van de 16de-eeuwse ‘Tour d’ Autriche’, waar 
u beloond wordt met een adembenemend 
panoramisch uitzicht over de stad en de 
rivier. Bezoek ook de folterkamers en 
kerkers (niet voor de gevoelige zieltjes). 
Naast een bezoek aan het kasteel, is er elke 
dag een valkerijshow (maart-november).

www.bouillon-initiative.be 

Saint-Hubert
Saint-Hubert is de Europese hoofdstad 
van de jacht en de natuur en kan prat 
gaan op een buitengewoon prestigieus 
verleden. Tal van monumenten herinneren 
aan het lot van de stad, dat lang gekoppeld 
was aan zijn abdij en aan de legende van 
Sint-Hubertus. De basiliek (de vroegere 
abdijkerk herbergt een prachtig marmeren 
mausoleum en een Romaanse crypte. Op 
het Domein van Fourneau Saint-Michel 
bevindt zich het Museum van het Landelijke 
Leven in Wallonië waar u getuige bent van 
het vroegere plattelandsleven. Vergeet 
ook niet de vele wandelmogelijkheden in 
Saint-Hubert en de naburige gemeentes 
Tenneville en Libramont-Chevigny.

www.saint-hubert-tourisme.be 

Durbuy 
Durbuy, wel vaker de kleinste stad ter wereld 
genoemd, is ook een van de mooiste met 
smalle bebloemde en geplaveide straatjes, 
omringd door oude stenen huizen en vol 
winkels, cafés en eetgelegenheden. Er is 
een prachtig 9e-eeuws kasteel en een trein 
die u naar de top van de Belvedère brengt, 
waar u van het uitzicht kan genieten of de 
lokale jamfabriek kan bezoeken. Durbuy 
is bovendien een bekend centrum voor 
gastronomie. Begeleide wandeltochten 
voor groepen kunnen vooraf worden 
gereserveerd, ofwel met een historisch 
thema of in combinatie met een proeverij 
van lokale producten.

www.durbuy.be 

Adventure Valley in Durbuy
Dit is het grootste natuurlijke 
openluchtpark in België. Er zijn meer dan 
20 buitenactiviteiten die voor groepen 
kunnen worden georganiseerd, waaronder 
quadfi etsen, kajakken, kanoën, raften, 
golfen, karten, klimmen en abseilen. De 
plaatselijke verblijfsmogelijkheden variëren 
van een tipi tot boetiekhotels. 

www.adventure-valley.be

Euro Space Center
In het Euro Space Center van Transinne 
wordt u ondergedompeld in het dagelijkse 
leven van de astronauten en ontdekt u 
voorwerpen uit het dagelijkse leven die 
er zijn dankzij de ruimtetechnologie! Aan 
het einde van uw bezoek beleeft u in de 
dynamische 5D-fi lmzaal een buitengewone 
visuele en zintuiglijke ervaring met de 
fi lm Fly Me To The Moon. Het Euro Space 
Center biedt u een waaier aan aangepaste 
programma’s en bezoeken voor groepen.

www.eurospacecenter.be 

Het Vormsnoeipark 
Ironisch genoeg heeft de kleinste stad het 
grootste vormsnoeipark ter wereld! In een 
gebied van 10.000 vierkante meter zijn 
250 buxusstruiken in verschillende vormen 
gesnoeid. 

www.topiairesdurbuy.be 

Orval
© WBT - David Samyn

Basiliek van Saint-Hubert
© WBT JL Flemal

Kasteel van Bouillon
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Durbuy-Vormsnoeipark
© WBT - J-P Rémy

Durbuy
© MT Ourthe et Aisne - C. Mottet

Euro Space Center
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De Abdij van Orval
Een bezoek aan de Cisterciënzerruïnes 
omvat een 20-minuten durende 
audiovisuele presentatie van de 
geschiedenis van het klooster en van het 
hedendaagse leven van de gemeenschap. 
Er is een farmaceutisch museum gehuisvest 
in de funderingen van de 18de-eeuwse 
gebouwen en een geneeskrachtige 
kruidentuin. Rondleidingen mogelijk op 
reservatie.

De Brouwerij van Orval ligt binnen de 
abdijmuren en werd in 1931 opgericht 
om de enorme wederopbouwwerken te 
fi nancieren. De brouwerij heeft steeds 
met lekenarbeiders gewerkt, waaronder 
de meesterbrouwer Pappenheimer die 
het bierrecept heeft uitgevonden van de 
‘Trappist’ van Orval.

Orvalkaas wordt sinds 1928 op het terrein 
gemaakt met een recept uit 1816 van de 
trappist-monniken van de Abdij van Port 
du Salut. Deze koeienmelkkaas heeft 
een natuurlijk gewassen korst en wordt 
gekenmerkt door zijn romigheid.

www.trappist.com
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•   Carnaval van Binche 
Het Carnaval van Binche en zijn beroemde Gilles werden 
erkend als Mondeling en Onroerend Erfgoed van de Mensheid 
door Unesco in 2003. Het moet gezegd dat de Gilles indruk 
maken met hun grote imposante hoeden en hun sinaasappelen 
die ze de menigte ingooien. In Binche worden de festiviteiten 
enkele weken vooraf voorbereid. Eerst zijn er de ‘soumonces’, 
daarna de carnavalsbals en de ‘Trouilles de Nouilles’. Tijdens 
de ‘drie vette dagen’ nemen de eigenlijke carnavalsfestiviteiten 
toe in intensiteit, tot vette dinsdag wanneer de stoet uitgaat 
met de Gilles in vol ornaat. 

www.carnavaldebinche.be

•   Internationale Badkuipenrace van Dinant
De Internationale Badkuipenrace is een leuk, eigenzinnig en 
semi-sportief evenement dat midden augustus op de Maasrivier 
in Dinant wordt gehouden. Deelnemers moeten een drijvende 
badkuip over een afstand van één kilometer stroomopwaarts 
besturen. De beroemde Citadel en de Collegiale Kerk Onze-
Lieve-Vrouw zorgen voor een spectaculaire achtergrond.

•    Stoomfestival Mariembourg
Tijdens het laatste weekend van september vindt het 
Stoomfestival plaats op de Stoomtrein der Drie Valleien. Een 
collectie treinen van circa 10 stoomlocomotieven en historische 
wagons rijdt regelmatig tussen Mariembourg en Treignes.

www.cfv3v.in-site-out.com

•    Doudou van Mons
De ‘Doudou’ is voor de stad Mons wat het carnaval is voor Rio. 
De festiviteiten - waarvan er sommige dateren van de 14e eeuw 
- worden elk jaar tijdens het Pinksterweekend bijgewoond 
door duizenden nieuwsgierigen en inwoners. De afneming 
van het schrijn van de Heilige Waltrudis, de Processie en de 
beklimming met de ‘Car d’Or’-praalwagen, en het gevecht van 
Sint-Joris met de draak.  

• Mons ‘Tanks in Town’
Elk jaar valt een groot aantal gepantserde voertuigen binnen in 
het rustige historische centrum van Mons om de bevrijding van 
de stad door de Amerikaanse troepen op 2 september 1944 te 
herdenken. Het evenement omvat een historische parade, een 
militair kamp en een vlooienmarkt. 

www.tanksintown.be

•    Spa-Francorchamps F1 Grand Prix
Als een van de grootste circuits op de Formule 1-kalender, 
organiseert Spa eind augustus de jaarlijkse Belgische Grand 
Prix. Of u nu een raceliefhebber bent of niet, het uitzicht en 
geluiden van wat altijd een spectaculair evenement is, zal 
ongetwijfeld een onvergetelijke indruk nalaten.

www.spagrandprix.com

•   Venetiaans kostuumfestival in Annevoie 
Het prachtige groene decor van Annevoie met haar 18de eeuwse 
watertuinen wordt tijdens dit festival versierd in een mix van 

Franse stijl, Engelse romantiek en Italiaanse verfi jning. Een 
gedroomde locatie voor de jaarlijkse stoet van Venetiaanse 
kostuums die gedurende drie dagen in april door de tuinen 
paradeert. 

www.annevoie.be

•   Historisch herdenkingsweekend te Waterloo
Elk jaar, tijdens een druk historisch weekend in het midden van 
juni, wordt de strijd tussen de Fransen en de geallieerden in de 
Slag van Waterloo nagespeeld. Activiteiten en entertainment 
is op elke site van het slagveld te vinden. 

www.waterloo1815.be

Speciaal evenement voor 2018
  100ste verjaardag van de wapenstilstand 1918 te Mons
De begraafplaats St-Symphorien in Mons is de rustplaats van de 
eerste en de laatste soldaat die in de Eerste Wereldoorlog gedood 
werden. Op 10 november 2018 vinden er tal van evenementen 
plaats op de begraafplaats en in de regio van Mons, waarbij de 
bevrijding van de stad wordt gevierd. Op 11 november zal in 
het centrum van Mons een herdenkingsceremonie, parades en 
concerten plaatsvinden om de wapenstilstand te vieren. 

www.visitmons.co.uk

Meer informatie over al deze evenementen 
vindt u op www.walloniebelgietoerisme.be

Doorheen het hele jaar heeft Wallonië tal van festivals, carnavals en evenementen die haar 
steden en dorpen tot leven brengt. Stem uw bezoek af op een van deze evenementen en 
u beleeft een onvergetelijke ervaring.

Jaarlijkse 
evenementen 
in WalloniëSp
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“ Dinant strekt zich uit over een 
klif en een rivier, wat haar terecht 

de naam ‘dochter van de Maas’ 
opleverde. De geboortestad van 
Adolphe Sax, uitvinder van de 

saxofoon, ligt letterlijk geklemd 
tussen de Maas en de rotsen en 
verleent haar een echt pittoresk 
karakter. De valleien die de stad 

omringen bieden indrukwekkende 
kastelen en abdijen, eclectische 

musea, en artisanale brouwerijen. 
Verschillende gedenkstenen 
en monumenten in Wallonië 

herinneren aan de grote oorlogen 
die België heeft gekend. De 

geschiedenis komt terug tot leven 
wanneer u de Napoleonroute volgt 

of langs het slagveld van 
Waterloo of Mons rijdt. ”
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“ Wallonië is gastvrij en vrijgevig, 
ook in haar gastronomie. Kom 
de rijkdom van de streek, haar 
creativiteit en de knowhow van 
haar producenten ontdekken. ”
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“ Een dagje Pairi Daiza is een reis 
naar de andere kant van de wereld. 

Naar andere werelden eigenlijk. 
In de vijf werelddelen wordt u 

omgeven door weelderige tuinen 
en plaatsen waar voorouderlijke 

culturen elkaar ontmoeten en 
bevindt u zich in het gezelschap 
van meer dan 5.000 dieren uit 

maar liefst 500 soorten. Het is een 
dag vol ontdekkingen, avontuur en 

unieke belevenissen. ”
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maar liefst 500 soorten. Het is een 
Pairi Daiza 
© WBT - David Samyn

Dinant 
© WBT - Anibal Trejo

Citadel van Namen 
© WBT - Denis Erroyaux
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En met onze maandelijkse nieuwsbrief blijft u 
op de hoogte van al onze acties en promoties!

Inschrijven kan via onze website 

walloniebelgietoerisme.be

Volg ons op Facebook 

w EchteArdennenEnVeelMEER 

Zin in meer 
Wallonië?


