© WBT - D. Samyn

Bouillon,

de parel
van de Semois
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#Natuur
#Patrimonium
#MetJeGezin

Bouillon en de vallei van de Semois hebben heel wat kunstenaars geïnspireerd. De prachtige landschappen
en panorama’s zijn dan ook uniek. De stad is doordrenkt van geschiedenis. Zijn fort wordt beschouwd
als het oudste feodale van België en een van de meest merkwaardige burchten van Europa. Je maakt
hier een reis in de tijd. Een reis die je kan vervolledigen met een bezoek aan het hertogelijk museum en
de Archeoscoop. Maar ook de omgeving is buitengewoon. Je kan er genieten van talrijke activiteiten
in de weelderige natuur: wandelingen, fietsparcours, vissen, kajakken op de Semois, mountainbiken en
een tochtje maken met de moto… Voor elk wat wils. Ook op het vlak van evenementen kom je aan je
trekken. Bouillon is trots op zijn forelfestival, middeleeuws feest en het feest van de jacht. Bouillon blijft
je verbazen…

ZOOM OP DE STAD
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149 km2
Bouillonnais(e)

MUSTS
In de sporen van
Godfried van Bouillon
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Godfried van Bouillon is nog steeds de
beroemdste inwoner van de stad. Hij heeft dan
ook overal zijn sporen nagelaten. Dat is zeker het
geval met het kasteel dat hem toebehoorde. In
deze burcht, waarvan de oorsprong teruggaat
tot de 8e eeuw, vind je talrijke voorwerpen
van zijn veroveringstochten. Bezoek ook de
Archeoscoop, waar je een flinke duik neemt in
de geschiedenis van de allereerste kruistocht. De
tocht naar Jeruzalem van Godfried van Bouillon
wordt er uit de doeken gedaan aan de hand van
de nieuwste audiovisuele technieken. En er is
ook nog het hertogelijk museum, gewijd aan de
kruisvaarten maar ook aan middeleeuwse kunst.
walloniebelgietoerisme.be

Het dierenpark van Bouillon
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In het dierenpark van Bouillon leven er ongeveer
80 verschillende diersoorten. In het park is er
een wandelweg van ongeveer 2 km. Onderweg
geniet je van de lokale en exotische fauna.
walloniebelgietoerisme.be
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Semois Aventure

Ga de uitdaging aan in het avonturenpark! Doe
de test en waag je op het avonturenparcours.
Er zijn verschillende activiteiten, zoals rappels
of een deathride. Alles gebeurt met materiaal
dat voldoet aan de strengste veiligheidsnormen.
Een perfecte uitstap met vrienden of met de
familie. Eén ding is zeker: je krijgt er een flinke
adrenalinestoot.
walloniebelgietoerisme.be

Favoriet
Tussen la Rue du Brutz en la Rue du Nord vind je de kleinste, maar tevens de charmantste buurt
van Bouillon. Deze wijk (Quartier de Bretagne), die dateert uit de 16e eeuw, heeft zijn naam te
danken aan het Bretoense garnizoen dat de veiligheid van de stad garandeerde in de 17e eeuw.
Ga op verkenning in de gezellige steegjes en ga op zoek naar het oudste huis van de stad (16e eeuw).
bouillon-tourisme.be
bouillon-citywalk.be
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Agenda
Middeleeuws feest — tweede weekend van augustus
Neem een duik in de middeleeuwen in het hart van Bouillon! Vlak voor het kasteel vind je
2 dagen lang een twintigtal gereconstrueerde historische kampen uit de middeleeuwen. Op het
programma: een optocht, een initiatie kruisboogschieten, een middeleeuws feest, de nabootsing
van een gevecht, muziek, oude ambachten…
walloniebelgietoerisme.be
Het feest van de jacht — 11 november
Dit feest wordt gehouden ter ere van de jacht maar ook ter ere van de Ardennen. Er is een
indrukwekkende stoet met jagers, paarden, jachthonden en verschillende broederschappen,
opgeluisterd door hoorngeschal. Op de grote wildmarkt vind je seizoensproducten en allerhande
regionale lekkernijen (honing, kazen, bereide schotels, bieren, aperitieven, champagnes, alcohol…).
Je kan alles ter plaatse degusteren of meenemen naar huis.
walloniebelgietoerisme.be
Gastronomische wandeling — midden september
Bouillon is fier op zijn streekgebonden producten. In september wordt er naar goede gewoonte
een gastronomische wandeling georganiseerd. Tijdens de wandeling van ongeveer 10 km ontdek
je de mooiste landschappen van de streek. Onderweg kan je heel wat lekkere streekproducten
proeven, zoals charcuterie en lokale kazen. En natuurlijk kan je ook een biertje degusteren.
walloniebelgietoerisme.be

PROEVERIJTJES
De forel van de Semois

Bouillon wordt doorkruist door de Semois, een
rivier met heel wat forellen. Deze vissoort wordt
hier enorm geapprecieerd. Er is dan ook een
heus festival aan gewijd. Proef deze heerlijke vis
in een van de talrijke restaurants in Bouillon of in
de omgeving.

BLIKVANGER!
Bouillon is fier op zijn geschiedenis.
Godfried van Bouillon is hier een echt
icoon. Weet je in de stad zijn standbeeld
te vinden?

brasseriedebouillon.be

Le Croisé

Dit koekje is bedacht in 1996, ter gelegenheid
van de 900e verjaardag van de eerste kruistocht. Deze specialiteit van Bouillon toont de
afbeelding van Godfried van Bouillon. Het koekje leunt nauw aan bij speculaas maar heeft een
lager suikergehalte. Het wordt gepresenteerd in
een mooie metalen doos, die versierd is met de
burcht en met zijn bekende historische bewoner.
benoitmichels.com

L’œillet du Château

L’œillet du Château is de mysterieuze naam
van een heerlijke kaas die rijpt in de kelders
van het kasteel van Bouillon. De kaas van
rauwe schapenmelk met harde korst dankt
zijn uitzonderlijke kwaliteit aan de rijping in de
grotten, waar de temperatuur over het algemeen
niet hoger wordt dan 13°C. Een unieke omgeving
voor een unieke kaas!
apaqw.be
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Dit donkere bier van hoge gisting wordt
in de brouwerij van Bouillon gebrouwen.
Het etiket is getekend door de kunstenaar
Roswell. Dit bier kunnen we het best
omschrijven met enkele kernwoorden:
eenvoudig, rustiek en sterk.
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La Bouillonnaise

VIP-HOEKJE
Philippe Albert

Deze bekende voetballer en Rode Duivel is geboren in Bouillon. Hij heeft deelgenomen aan de Wereldbeker
voetbal in 1990 en heeft in 1992 de Gouden Schoen gewonnen, de trofee van de beste voetballer van het
Belgische kampioenschap. Hij heeft ook lang bij de Engelse topploeg Newcastle United gespeeld.
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IN DE OMGEVING
De landschappen en uitkijkpunten in de
omgeving van Bouillon zijn uitzonderlijk mooi. Je
wordt overvallen door zoveel schoonheid. Een
prachtig stukje natuur met mooie wandelingen
en mountainbikeparcours. En wie weet kom je
onderweg wel een fee of een heks tegen?

Agrimuseum

Het Agrimuseum van Rochehaut brengt verschillende scènes uit het landelijke leven van vroeger in beeld. Je
leert er hoe de boeren lang geleden leefden en je krijgt ook een inkijk in de evolutie van de landbouw tot op
de dag van vandaag. Alles is mooi geënsceneerd. De audiogids maakt jou wegwijs in dit boeiende museum.
walloniebelgietoerisme.be

De Abdij van Orval
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De abdij van Orval is vooral gekend dankzij zijn
bier en kaas. Deze abdij, gesticht in 1132, is een
van de meest opmerkelijke cisterciënzerabdijen
van België. De gebouwen werden verwoest tijdens de Franse Revolutie, maar vanaf 1926 heropgebouwd. Diep verscholen in een mooie vallei,
huisvest ze nog steeds een monnikengemeenschap, die met liefde dit heerlijke bier brouwt.
walloniebelgietoerisme.be
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Le Tombeau du Géant

De Belgische Ardennen hebben een sterke
reputatie op wandelvlak. De omgeving van
Bouillon vormt hier geen uitzondering op.
We geven afspraak aan de Tombeau du Géant
(het graf van de reus), een prachtig panorama
geklasseerd als uitzonderlijk natuurlijk erfgoed
van Wallonië. Je adem wordt er afgesneden
door zoveel schoonheid!
luxembourg-belge.be
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WIST JE DAT?
De 18e eeuw was voor Bouillon een ‘verlichte eeuw’. Een zekere Pierre Rousseau
uit Toulouse startte er met een drukkerij. Hierdoor nam de stad een hoge vlucht op
cultureel vlak. Pierre vond in Bouillon de vrijheid van meningsuiting waarop hij hoopte.
Hij richtte er een typografisch bedrijf op, dat al snel furore maakte in heel Europa.
Er werden niet alleen kranten gedrukt maar ook boeken op diverse domeinen, zoals
politiek, wetenschappen en filosofie.

Fotohoekje
Bouillon is een echte parel voor fotografieliefhebbers. Natuurlijk zijn er de prachtige uitkijkpunten
maar ook de culturele sites. Je kan prachtige foto’s maken aan:
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Het belvedere

© WBT - D. Samyn

De weg die leidt naar de
binnenplaats van het kasteel

De brug van Cordemois

SHOPPING
Beenhouwerij Istace en
beenhouwerij Hennon
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De beste adressen om typische Ardense producten te kopen. Deze beenhouwers bewerken
het vlees met respect voor de tradities. Er wordt
enkel met producenten uit de regio gewerkt. Het
vlees is dus 100 % lokaal.
istace.be
boucherie-benoithennon.be

De Nathalie-markt

De Nathalie-markt is volledig gewijd aan bier.
Je vindt er meer dan 350 Belgische bieren, waarvan de meeste ambachtelijk zijn. De verschillende cuvées van de Brouwerij van Bouillon, zoals
de Cuvée de Bouillon, de Médiévale of de Bouillonnaise, komen ruimschoots aan bod.
walloniebelgietoerisme.be

Tabaksmuseum van de Semois

Tabak heeft altijd een historische plaats
ingenomen in de streek van Bouillon. ‘Tabak
Semois’ is hier de getuige van. Dit museum
bevindt zich niet ver van Bouillon. In het atelier
wordt er tabak geproduceerd op de traditionele
wijze. De eigenaar, Vincent Manil, leert je alles
over de kunst van tabak maken en over de
geschiedenis van het telen van tabak door de
eeuwen heen.
tabac-semois.com
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IETS ETEN
La Table
des Sépulcrines

La Table des Sépulcrines is een
heerlijke bistronomische brasserie, gevestigd in de oude priorij van de Sepulcrinen. Didier
Cachard presenteert alleen seizoensgebonden gerechten. Je
krijgt dus altijd verse kwaliteitsvolle gerechten voorgeschoteld!

w La-Table-des-Sépulcrines

Restaurant van
Hotel de la Poste

In het prachtige kader van Hotel
de la Poste vind je een buitengewoon restaurant. De perfecte plaats voor een romantisch
diner aan de oevers van de Semois. Zowel koppels als families
zijn hier welkom. In deze gastrobar-bistro en semi-gastronomisch restaurant worden jouw
smaakpapillen verwend.

Le Mont Blanc

Dit kleine restaurant langs de
Semois serveert een ruime
waaier pizza’s. Je kan er ook
genieten van lekkere Ardense
schotels en huisbereide desserts, zoals pannenkoeken op
grootmoeders wijze. De bediening is vriendelijk en het kader
aangenaam.
walloniebelgietoerisme.be

hotelposte.be

BLIJVEN SLAPEN
Hotel Panorama

Dit schitterende hotel in het
hartje van Bouillon biedt een
prachtig panorama op de stad
en de burcht. In de wellnessruimte
kan je heerlijk herbronnen. De
kamers zijn stijlvol, verfijnd en
warm ingericht.
panoramahotel.be

Le ‘Ti ‘Bou de refuge

In deze oude, volledig gerenoveerde boerderij uit de 19e
eeuw kunnen gasten met volle
teugen genieten. In deze oase
van rust is er een ontspanningsruimte met jacuzzi et hammam.
Le ‘Ti ‘Bou de refuge verhuurt
ook elektrische fietsen.
letibouderefuge.be

De Jeugdherberg
van Bouillon

De Jeugdherberg van Bouillon
torent hoog boven de stad en
het befaamde middeleeuwse
kasteel uit. Deze plek heeft heel
wat pijlen op de boog. Er zijn
niet alleen talrijke faciliteiten
maar ook een warm onthaal.
Het team is bijzonder gastvrij.
lesaubergesdejeunesse.be

IETS DRINKEN
L’Atelier

Deze kleine bistro Lounge heeft
alles wat het hart belieft. In een
warme sfeer en een gezellige
inrichting gaan oud en nieuw
perfect samen. Een ruimte waar
het noch te lawaaierig, noch te
kalm is… Er worden af en toe
concerten georganiseerd.

w latelier.bouillon

The Saloon

La Vieille Ardenne

w Au-Saloon-Bouillon

luxembourg-belge.be

Wil je graag een leuke avond
in een westerndecor beleven
met vrienden? Kom dan in The
Saloon genieten van een goed
glas op het ritme van de muziek. Af en toe kan je een Amerikaans concert meepikken.

Deze bisto is gevestigd in een
typisch Ardens huis uit de 16e
eeuw. Je kan er een van de vele
bieren degusteren in een warme
en familiale ambiance. Heb je
een klein hongertje? Dan stellen
we graag kleine gerechten voor.

7

Voor meer informatie en leuke adresjes:
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Toeristische Dienst Bouillon
Esplanade Godefroid, 1
6830 Bouillon
+32 (0)61 46 62 57
info@bouillon-initiative.be
bouillon-initiative.be

OP EEN PAAR KILOMETER
Aarlen 76 km

Luik 144 km

Amsterdam 348 km

Luxemburg 110 km

Antwerpen 190 km

Maastricht 178 km

Bastenaken 62 km

Metz 163 km

Bergen 153 km

Namen 105 km

Brussel 170 km

Parijs 266 km

Charleroi 147 km

Reims 119 km

Gent 213 km

Rijsel 254 km

Londen 533 km

Sedan 19 km

TOEGANG EN VERVOER
• Auto
Vanuit Brussel en Namen via de E411
Vanuit Luik via de E25
• Station
Station van Libramont op 30 km
• Vliegtuig
Luchthaven Luik (153 km)
Luchthaven Brussel (165 km)
Luchthaven Brussels South Charleroi (139 km)
• Bus
Lijn 8 – Bouillon/Libramont
infotec.be

 axi
•T
Speed Move: +32 (0)471 51 56 65
Taxi Bouillon: +32 (0)493 88 88 93

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.

