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Bastogne,

een stad met een
verhaal in het hartje
van de Ardennen

‘ Nuts city ’,
geinspireerd op ‘ Nuts! ’

#Geschiedenis
#Streek
#MetDeHeleFamilie
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— Général McAuliffe

Op de kruising tussen de valleien van de Rijn en de Maas, reikt Bastogne je de hand. Deze stad draagt
een zwaar historisch verleden met zich mee. Door de Slag om de Ardennen is Bastogne een trefpunt van
herinnering en hereniging geworden. Deze plek is dan ook bekend voor zijn monumenten, zijn pittoreske
plekjes en zijn musea over de Tweede Wereldoorlog en over de Slag om de Ardennen die hier heeft
plaatsgehad. Bezoek zeker het Bastogne War Museum waar je nog meer leert over deze periode. In
Bastogne ontdek je nog heel wat geschiedenis, met onder andere de Porte de Trèves. Toch is de stad
ook bekend voor zijn gastronomie en voor zijn talrijke wandel- en fietsroutes. De wielerklassieker ‘LuikBastenaken-Luik’ zette Bastogne op de wereldkaart. Bastogne blijft je verbazen…

ZOOM OP DE STAD
•B
 evolking: 
•P
 rovincie: 	
•P
 ostcode: 
• Oppervlakte: 	

> 15.700
Luxemburg
6600
172 km2

• Inwoner:  Bastognard(e) / Bastognais(e)
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MUSTS
Mardasson

Dit monument, gebouwd ter herdenking aan
de 76.890 Amerikaanse soldaten die gedood
werden tijdens de Slag om de Ardennen, is het
symbool van de stad. Hier zie je de Amerikaanse
ster ter ere van de onbekende soldaat.
© FTLB-P.Willems

walloniebelgietoerisme.be

Porte de Trèves

Deze imposante vierkante toren is de laatste
getuige van de middeleeuwse stadswallen.
Tijdens de sloop van deze wallen werd de toren
gebruikt als gevangenis of als opvanghuis.
Uiteindelijk werd hij na de Tweede Wereldoorlog
gerestaureerd. Vandaag kan de toren bezocht
worden als er tijdelijke tentoonstellingen lopen.
Die vinden hier geregeld plaats.
© FTLB-PWillems

walloniebelgietoerisme.be
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Bastogne War Museum

Dit museum dompelt je onder in de realiteit van
de Tweede Wereldoorlog. Je leert er alles over
de Slag om de Ardennen. In dit gedurfde en
moderne gebouw herbeleef je het leven van vier
personages, aan de hand van objecten uit die
periode. Ook de videopresentaties, 3D-animaties
en getuigenissen zijn aangrijpend.
walloniebelgietoerisme.be

Favoriet
Geschiedenisliefhebbers komen aan hun trekken in Bastogne! In de Bastogne Barracks is een
Interpretatiecentrum van de Tweede Wereldoorlog ondergebracht. In deze kazerne antwoordde Generaal
McAuliffe het beroemde ‘Nuts!’ op de vraag tot overgave door de Duitsers die de stad omsingelden. Je
ontdekt er ook het huidige restauratieatelier voor militaire voertuigen.
walloniebelgietoerisme.be
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Agenda
Pat’Carnaval — februari
Sinds meer dan een kwarteeuw belichaamt dit carnaval het einde van de winter in Bastogne.
Gedurende 3 dagen wordt er hard gefeest! Van carnavalsstoet over kindershows naar de fameuze
verkiezing van Prins Carnaval, de Gédiwi! Voor elk wat wils.
Indian Festival — juli
Geniet met je hele gezin van de unieke sfeer van de Far West dankzij de Bizonboerderij. Gedurende
een week komen indianen, cowboys en yankees hier samen om muziek te maken en traditionele
liederen te zingen.
Foire aux Noix — half december
In Bastogne is traditie heilig! Dit evenement is ontstaan uit een oude gewoonte om noten te
schenken aan zijn geliefde en herdenkt ook de bevrijding van de stad tijdens de oorlog met de
legendarische woorden ‘nuts’ uitgesproken door Generaal McAuliffe.

PROEVERIJTJES

BLIKVANGER!

Pale Ale van Bastogne

Dit heerlijke, blonde speltbier is gebrouwen in
Bastogne. Het werd reeds bekroond als Best
Belgian Beer of Wallonia.

Zoek de beroemde M4-tank, model
Cobraking, een van de meest gebruikte voertuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Baisers van Bastogne
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Deze kleine koekjes op basis van meringue
en voorzien van een mokka crème zijn echte
lekkernijen. Je vindt ze in elke bakkerij van
Bastogne. Geen enkele fijnproever kan er aan
weerstaan!

Bizonvlees

De Bizonboerderij is in Bastogne de referentie
op het vlak van bizonvlees. Dit kwaliteitsvlees,
rijk aan proteïnen en vitaminen en bovenal zeer
gezond, bekoort elke liefhebber van een goed
stuk vlees.
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De kunst van de beenhouwer zit hem in het
pekelen. Hesp, ham, salami, Cobourg,… te veel
specialiteiten om op te noemen. Je vindt ze
allemaal in de heerlijke slagerijen van
Bastogne.

© WBT-EmmanuelMathez
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Het pekelen

VIP-HOEKJE
Mathilde d’Udekem d’Acoz

De dochter van graaf Patrick d’Udekem d’Acoz, beter bekend als ‘Mathilde van België’, werd geboren
in Bastogne. Sinds 2013 speelt Mathilde een belangrijke rol als koningin van België alsook als
vertegenwoordiger van de VN op vlak van duurzame ontwikkeling.

Armel Job

Armel Job is een gerenommeerde Belgische schrijver die zijn opleiding genoot aan het Seminarie van
Bastogne. Hij werd gelauwerd met meerdere grote prijzen voor zijn boeken, waaronder Les Fausses
innocences. Hij is de auteur van een twintigtal romans en een theaterstuk.

IN DE OMGEVING
Het land van Bastogne bestaat uit drie entiteiten en kent een natuurlijke rijkdom die overdadig en
ongeschonden is gebleven. Dankzij zijn geschiedenis beschikt Bastogne over een materieel en immaterieel
patrimonium dat de moeite meer dan waard is om ontdekt te worden.

Sint-Pieterskerk

© MT du Pays de Bastogne

Deze mooie kerk met zijn schitterende
kroonluchter heeft zijn architectuur doorheen
de jaren en de tijdsgeest zien evolueren.
Hiervan zijn nog een aantal getuigen: de
doopvonten, het Romaanse altaar, een schip
met flamboyante gotische stijlelementen,
barokke interieuraanpassingen,… dit alles werd
gerestaureerd na de Tweede Wereldoorlog.
walloniebelgietoerisme.be

Bizonboerderij

Kom in juli en augustus kennismaken met deze grappige dieren. Ze leven hier in hun natuurlijke habitat.
Je kan ook een kijkje nemen in de bijgebouwen met een restaurant in westernstijl, een boetiek en
vakantiehuizen.
walloniebelgietoerisme.be
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De RAVeL

Geniet van een schitterende wandeling of een
fietstocht. De RAVeL kronkelt zich 21 km lang
door de vallei. Je wandelt of fietst langs de oude
spoorlijn tussen Bastogne en Gouvy. Start aan
het station van Bastogne.
ravel.wallonie.be
bastogne-tourisme.be
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WIST JE DAT?
In Bastogne wordt er weleens gesproken over Piches-Cacayes. Over wie? PichesCacayes zijn gemaskerde personages waarvan niemand de origine kent. Deze naam
wordt ook weleens gegeven aan ondeugende kinderen.

Fotohoekje
Loop rond in deze stad vol historische hoogtepunten en maak hier en daar een leuke foto:

© WBT-J.L.Flemal

bij de fontein van
Piches-Cacayes
© MT du Pays de Bastogne

aan de Memorial van
Mardasson

© WBT-JosephJeanmart

van de tank op de grote markt

SHOPPING
Chez Baltus

De familie Baltus, reeds vier generaties lang
gekend in de omstreken, is befaamd omwille
van haar kwalitatieve streekproducten. Ooit
begonnen in La Roche, is de beenhouwerij nu
gevestigd in Bastogne. Toeristen en inwoners
hebben hun weg naar Baltus al lang gevonden.
baltus.be

La Cave du Roy

Als je een liefhebber bent van goede wijn,
moet je hier zeker eens binnengaan. Ben je
een beginnend of een begenadigd wijnkenner?
De Cave du Roy ontvangt je sowieso in een
uitzonderlijk kader. Dankzij gratis proeverijen,
leer je op een juiste manier deze kelder
appreciëren.
levisa.be

encadrement-bastogne.be
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Atelier du Vieux Marronnier

Wat is er origineler dan een bezoekje te
brengen aan een atelier dat kaders op maat
maakt? Je komt hier uit pure nieuwsgierigheid
of om een bezoek te brengen aan een lopende
tentoonstelling. En natuurlijk kan je ook
buitenstappen met een keurig ingekaderde foto.
In dit atelier vertrek je dus nooit zonder mooie
herinnering.

IETS ETEN
Brasserie Lamborelle

Ervaar de Ardense charme in
dit huis dat dateert van begin
20e eeuw. Deze typische bistro
stelt meer dan 100 speciale
bieren voor die je op elk uur
van de dag kan proeven. Specialiteit van het huis is geflambeerd bier.

Wagon Léo

Complètement Toqué

walloniebelgietoerisme.be

wallux.com

Sinds 1946 en reeds drie
generaties lang, brengt dit
originele restaurant bewoners
en toeristen samen voor een
uitzonderlijke culinaire reis aan
boord van de Orient-Express.

Pascal en Vanessa heten je van
harte welkom in hun gezellige interieur. De eenvoudige
en smakelijke keuken bekoort
iedereen die houdt van kleine
gerechtjes.

walloniebelgietoerisme.be

BLIJVEN SLAPEN
Le Santa Fe

Deze B&B vind je in een
Ardense meesterwoning niet
ver van Bastogne. De gastenkamers, de ene al moderner
dan de andere en allen volgens
een eigen thema, stralen authenticiteit uit.
santafelutrebois.be

Le Château
de Strainchamps

Zin in een gastronomisch
weekend? Dit driesterrenhotel,
waarvan het restaurant ook
een ster heeft, zorgt ervoor
dat elke bezoeker snel tot rust
komt en ontspannen is. Voor
de grotere eters is er ook een
gastronomisch restaurant in
het hotel.

La Bovire

Dit schattige rijtjeshuis, 400
m verwijderd van de Place
Général McAuliffe, is perfect
gelegen om de toeristische
trekpleisters van Bastogne te
ontdekken of om te winkelen.
Het is de perfecte uitvalsbasis
voor een bezoek aan de stad.
walloniebelgietoerisme.be

chateaudestrainchamps.com

IETS DRINKEN
Le 222

Au Carré

222-bastogne.be

w TavernePubAuCarre

Geniet van een warm onthaal in een gezellig kader
en laat je leiden door de kennis van het personeel
in je keuze van een goed glas wijn. Er worden op
regelmatige basis thema-avonden georganiseerd.
Deze wijnbar is tevens restaurant.

Deze typische Ardense bar stelt heel wat bieren
voor. Bewonder vooral de ‘wall of fame’ met zijn
souvenirs, foto’s en citaten (waarvan meerdere
afkomstig zijn van oude Amerikaans strijders ter
nagedachtenis van de oorlog 40-45.)
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Toeristische Dienst van Bastogne
Place McAuliffe 60
6600 Bastogne
+ 32 (0)6 21 27 11
info@bastogne-tourisme.be
bastogne-tourisme.be

OP EEN PAAR KILOMETER
Aarlen 38 km

Luxemburg 44 km

Amsterdam 325 km

Maastricht 118 km

Antwerpen 187 km

Metz 144 km

Bergen 161 km

Namen 86 km

Brussel 152 km

Parijs 326 km

Charleroi 130 km

Reims 179 km

Gent 209 km

Rijsel 237 km

Londen 519 km

Sedan 82 km

Luik 85 km

ZUSTERSTEDEN
Periers (France)
Tulette (France)

TOEGANG EN VERVOER
• Auto
Vanuit Brussel via E411 en N4
Vanuit Luik via E25
Vanuit Namur via N4
• Trein
Station van Libramont op 30 km
• Vliegtuig
Luchthaven Brussel (150 km)
Luchthaven Brussels South Charleroi (123 km)
Luchthaven Luik (98 km)
• Bus
Lijn 163b – Bastogne / Libramont station
Lijn 88 – Bastogne / Namen
Lijn 1011 – Luik / Athus
infotec.be

 axi
•T
Taxilux : +32 (0)475 42 41 71

Een realisatie van Wallonië België Toerisme (WBT) vzw, op basis van overleg met de betrokken Huizen voor Toerisme, Toeristische Diensten en Toeristische Infokantoren.
Verantwoordelijke uitgever: M. Vankeerberghen, Afgevaardigd Bestuurder van WBT, Av. Comte de Smet de Nayer 14 – 5000 Namen
Coördinatie: A. Robert, O. Scholart, S. Delcourt, K. Bronselaer. Ontwerp en lay-out: Lielens • Alle informatie in deze brochure werd met de grootste zorg verzameld en is louter informatief.
Deze brochure is in geen geval contractueel bindend en de uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden. Wallonië België Toerisme vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
fouten, onvrijwillige weglatingen of latere wijzigingen.

