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Durbuy,

de kleinste stad
van de wereld
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#Natuur
#Gastronomie
#AlsKoppel

Durbuy is een klein stadje met een onmiskenbare romantische charme! Gelegen in de meanders van
de Ourthe, herbergt het in zijn historische hart een doolhof van kleine, geplaveide, kronkelende
voetgangerstraatjes met daar rond oude gebouwen in plaatselijke bouwsteen. Erfgoed en natuur
versmelten prachtig in deze kleinste stad ter wereld, met de groene omgeving, de anticlinaalrots en het
waterpunt, de rotsachtige piek waarop het kasteel rust, het Vormsnoeipark. Durbuy belooft een prachtig
uitje in het hart van de authenticiteit van de Belgische Ardennen. Kom en geniet van de lieflijkheid van
het landschap, de gezelligheid van zijn straatjes, maar ook van zijn restaurants! Durbuy staat immers ook
bekend om haar gastronomie. Last but not least vinden sportievelingen en avonturiers wat ze zoeken in
de fietsroutes en het avonturenpark van Adventure Valley. Durbuy blijft je verbazen…

ZOOM OP DE STAD
• Bevolking:
• Provincie:
• Postcode: 
• Oppervlakte:
• Inwoner: 
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>10.700
Luxemburg
6940
156,61 km2
Durbuysien(ne)

MUSTS
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De oude stad

Dankzij de sporen uit het verleden heeft deze
kleine middeleeuwse parel zich ontpopt tot
een bijzonder charmante en romantische plek,
genesteld in een van de bochten van de Ourthe.
Kleine geplaveide straatjes kronkelen langs robuuste woningen met het kasteel als uitkijkpost
op een statige rots. In het oude stadsgedeelte van
Durbuy proef je de authenticiteit van de Ardennen.
walloniebelgietoerisme.be

Het anticlinaal of de Omalius-rots
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Deze enorme massieve kalkrots in het midden
van de stad, ook wel Falize-rots genoemd,
bepaalt mee het gezicht van Durbuy. De
verschillende geologische aardlagen zijn een
wereldwonder. De rots komt volledig tot zijn
recht dankzij een waterpartij, watervallen en
aangepaste verlichting.
durbuyinfo.be

Het vormsnoeipark met
plantensculpturen
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Deze uitzonderlijke tuin van 1 ha groot bevindt
zich aan de oever van de Ourthe en is een van
de merkwaardigste plekken van de stad. Bomen
en struiken worden er gesnoeid en uitgesneden
in verschillende vormen. Je vindt in dit park
zeemeerminnen, olifanten en zelfs krokodillen.
Vanop het terras van het café heb je een
schitterend zicht op de stad.
walloniebelgietoerisme.be

Favoriet
De toeristische dienst organiseert regelmatig historische en gastronomische wandelingen door
de oude stad. In gezelschap van een gids kuier je door de steegjes en houd je halt bij plaatselijke
producenten en handelaars voor een proevertje.
durbuyinfo.be
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Agenda
Symposium — mei / juni
Elk jaar organiseert Durbuy een internationale bijeenkomst rond sculpturen. Afhankelijk van het
thema laten de beeldhouwers hun verbeelding de vrije loop in de hoop het mooiste werk te
realiseren. Je kan kennismaken met de kunstenaars en hun werk. Er is ook een tentoonstelling
van kleinere beeldhouwwerken.
Feest van het bier, brood en kaas — half september
Gedurende twee volle dagen zet Durbuy de gastronomie en vooral ook de plaatselijke ambachtslui
in de schijnwerpers. Bezoekers kunnen aan verschillende standjes heerlijke streekproducten proeven. De plaatselijke handelaars dragen hun steentje bij. Zij serveren gerechten op basis van bier
of specialiteiten uit de regio. Muziekoptredens en straatanimatie zorgen voor een sfeervolle noot.
Durbuyssimo, festival van de klassieke muziek — oktober
Ontdek dit internationale festival van de klassieke en vocale muziek! Je geraakt volledig in
stemming op de meest uitzonderlijke locaties, zoals de kerk van Durbuy of de kerk van Wéris.
Vind meer info en evenementen op bdd.tourisme.durbuy.be

PROEVERIJTJES

BLIKVANGER!

Forel met brandnetel

Vroeger om de titel van ‘stad’ te
verkrijgen, moesten er omwallingen
bestaan. Durbuy telt nog enkele
ruïnes. Als je ze volgt, kom je ergens
een oude toegangspoort tegen. Zou
je ze vinden?

Van deze typische schotel uit Durbuy geniet je
zowel op restaurant als thuis aan de keukentafel.
Dit recept is ‘puur natuur’ en kan bereid worden
door globetrotters in het bos of door sterrenkoks.
Echt avontuurlijk wordt het natuurlijk wanneer je
de brandnetels zelf plukt en de forel zelf vist.

Marckloffbier
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Als we ons zouden moeten beperken tot één
specialiteit van Durbuy, dan is dat voor sommigen ongetwijfeld het Marckloffbier! Dit amberbier van hoge gisting heeft een zachte smaak en
een licht bittere toets. Het wordt gebrouwen in
de Ferme du Chêne. Hier kan je het brouwproces volgen en enkele gerechten op basis van bier
degusteren.
lafermeauchene.be

Geitenkaas
van Ozo

Als je voor puur natuur gaat, is dit een adres dat je
moet ontdekken! Deze actieve geitenboerderij verenigt traditie en respect voor de dieren. De geiten
worden gevoederd met hooi uit de buurt. Er wordt
heerlijke kaas op basis van rauwe melk geproduceerd, vers of via verschillende methodes gerijpt.
Tijdens een leerrijke rondleiding kan je de boerderij
verkennen. Je wandelt dan tot aan de rijpingszaal.
walloniebelgietoerisme.be
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Saint-Amour confituur

Ben je liefhebber van heerlijke kleine streekspecialiteiten? Dan zal de confituur van
Saint-Amour je zeker bevallen! Dit artisanale en familiale huis, met een traditie die overgaat van vader op zoon, telt meer dan 40
verschillende soorten confituur. Je vindt hier
ook bloemengelei (van paardenbloem en
sering), gelei van wilde vruchten (vlierbessen, meiboom) gekruide azijnsoorten en medische producten (massageolie, siropen).
Het atelier is toegankelijk voor het publiek.
Er is een interessante film die je alles leert over
de productie van verschillende confituren.
walloniebelgietoerisme.be

VIP-HOEKJE
Gérald Tron

Gérald Tron is een van de weinige hedendaagse kunstenaars die aquarellen schildert in een
hyperrealistische stijl. Ook al is hij niet in Durbuy geboren, hij heeft er wel 18 jaar gewoond.

Benjamin Ramon

Na 15 jaar klassieke dans, enkele ervaringen in de theaterwereld en met een diploma van drama op zak,
zet deze jonge inwoner van Durbuy zijn eerste stappen in de filmwereld in de film van Frédéric Fonteyne,
La Femme de Gilles. Nadien komen we hem opnieuw tegen in Je m’appelle Elisabeth van Jean-Pierre
Améris waarin hij een autistische jongen speelt. Recentelijk kon je hem zien in Tokyo Anyway.

IN DE OMGEVING
Het grondgebied van Durbuy, samengesteld uit twaalf dorpjes, geniet een uitzonderlijke uitstraling. De
kleinste stad van de wereld schaadt in niets de schoonheid van de aanpalende gehuchten en dorpjes, in
tegendeel zelfs. Ze versterken elkaar op eigenzinnige wijze. Een van de mooiste pareltjes is Wéris, een van
de mooiste Waalse dorpjes, gekend om zijn megalithische site van meer dan 5000 jaar oud.

Adventure Valley

Adventure Valley is een recreatiepark dat zowel natuur als avontuur combineert. Kajak, via ferrata,
fietsen of speleologie, jij kiest zelf je activiteiten! Adventure Valley beschikt ook over ongewone
overnachtingsplaatsen en heerlijke kleine restaurantjes.
adventure-valley.be
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De heuvelkammen, voor een
ontdekking van Durbuy en het land
van Famenne

Dit prachtige circuit flirt met de heuveltoppen en
volgt de mooie routes van de Condroz. Vanuit
Durbuy trekt het parcours naar de heuveltoppen
uit de streek langs een schitterend pad. Vanaf
het begin moet er duchtig geklommen worden.
Via Palenge wordt de top bereikt. Daar ontvouwt
zich een prachtig panorama!
walloniebelgietoerisme.be

Radhadesh – Kasteel van de kleine Somme

Op 5 km van Durbuy heeft de spirituele gemeenschap van Radhadesh haar uitvalsbasis. In een oud,
charmant kasteel kan je kennismaken met de Chamarese cultuur en de Indische tradities. Naast een
schitterend museum over heilige Indische kunst worden er ook tentoonstellingen georganiseerd.
Hier vind je ook het enige vegetarische restaurant uit de omgeving.
radhadesh.com
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WIST JE DAT?
De meeste straten van Durbuy zijn geplaveid. Maar de alleroudste straat, met name
de Rue Daufresne de la Chevalerie, onderscheidt zich van de anderen. Zij is volledig
bedekt met keien uit de Ourthe.

Fotohoekje
Durbuy is niet enkel de kleinste stad van de wereld, ze behoort zeker ook tot de meest
charmante. In de kleine kronkelsteegjes verschuilen zich duizend en een boetiekjes. Achter elk
schitterend hoekje of romantisch gewelf, vind je het ideale plekje voor enkele prachtige kiekjes:
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Op de bank naast de sculptuur
van de zittende toerist

In het vormsnoeipark
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Voor het anticlinaal

SHOPPING
Taste-tea

Defroidmont

Deze mooie boetiek nodigt niet alleen uit om
thee, koffie of wereldse kruiden te (her)ontdekken. Je kan hier ook niet weerstaan aan enkele regionale zoetigheden zoals honing, karamel
of chocolade. Of je nu de smaken van hier of
van het einde van de wereld proeft, in bulk of
gemalen, je vindt er gegarandeerd je gading!

Deze artisanale chocolatier geeft met plezier zijn
geheimen prijs en heet je welkom in zijn atelier
in Érezée. Ontdek het ware genot van chocolade
in het museum tijdens een degustatie. In zijn
boetiek vind je chocolades met smaken van over
de hele wereld.
walloniebelgietoerisme.be

taste-tea.be
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Boucherie Bodson
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Deze artisanale slagerij verbergt zich in een van
de steegjes van het oude Durbuy. Sinds meer
dan 20 jaar verwent men hier de inwoners met
topproducten, zoals gedroogde vleeswaren.
Deze worden op zo’n ambachtelijke manier
bereid dat de beste smaken eruit gedistilleerd
worden. Denk maar aan gerookte noten, look of
zelfs enkele kaasvarianten.
boucheriebodson.be

IETS ETEN
La Canette

Le Jardin des Elfes

Le Clos des Récollets

lacanette.be

la-carte.be

closdesrecollets.be

La Canette is een gezellig, familiaal restaurant gelegen in
het centrum van Durbuy. Je
kan er in elk seizoen genieten
van traditionele en streekgerechten en dit al meer dan 30
jaar lang. Het restaurant is gevestigd in een gebouw uit de
18e eeuw, wat voor een extra
dimensie zorgt.

Deze brasserie met tearoom gelegen in het Domaine du Lac
de Warfa - zal je ongetwijfeld
bekoren. Zeker als je verzot
bent op zoetjes of zoutjes! Je
geniet hier vooral van de verbazingwekkende inrichting en het
schitterende uitzicht, en niet in
het minst van het heerlijke terras en het speelterrein vlakbij.

Ontdek de intieme en betoverende charme van dit huis
uit de 17e eeuw. Witte tafellakentjes, zichtbare balken en
oude muren maken het decor
uit van dit restaurant. Er is ook
een terras. Hierdoor kan je het
hele jaar lang genieten van de
keuken van deze jonge, beloftevolle kok, Frédéric Bruneel.

BLIJVEN SLAPEN
Le Petit Somme

Dit gloednieuwe gastenhuis
met een hedendaagse en verfijnde uitstraling dompelt je
onder in een zee van luxe,
comfort en rust. Het gevoel in
een hotel te verblijven maar
toch te genieten van je eigen
stekje zonder de nadelen van
het een of het ander, dat is het
principe van Le Petit Somme.
De absolute troef van dit hotel
zijn de zoutgrotten. Ze oefenen
een helende kracht uit op onze
gezondheid.

La Balade des Gnomes

Zin om even onder te duiken
in een fantasiewereld, volledig
in harmonie met de natuur?
La Balade des Gnomes en zijn
betoverende kamers slagen
erin om na één nachtje het kinderzieltje in jou weer helemaal
aan te wakkeren. Elke kamer is
volgens een eigen thematiek
tot in de kleinste details ingericht
waardoor je kan wegdromen in
je eigen wereldje, ver weg van
elk tijdsbesef.

La Petite Maison

Dit kleine huisje verwelkomt
jou in het hartje van Durbuy.
De mooi gekleurde voorgevel
voorzien van plantjes bepaalt
de toon: binnenin is het huisje
landelijk ingericht, eenvoudig
maar oh zo gezellig!
durbuy-info.com

labaladedesgnomes.be

lepetitsomme.be

IETS DRINKEN
La Mezzanine

Zijn terrassen, zijn fijne bar, zijn gezellige salon
en zijn loungy sfeer… La Mezzanine heeft alles
om je te behagen. Heb je zin in een koffietje of in
een heerlijke cocktail? Kom dan zeker deze gezellige plek ontdekken. Ontspanning troef! Ook
voor een klein hongertje kan je hier terecht.
lamezzanine.be

Tortuga Rum Bar

Kapitein Jack Tibow nodigt je uit aan boord
van zijn rumbar! Het uitzonderlijke kader dompelt je helemaal onder in een wereld waar rum
de kroon spant. Je zal zowel het decor als de
kaart van deze buitengewone bar leren appreciëren tijdens de weekends. Voor de echte
rumliefhebber wordt er elke maand een selectie
rums voorgesteld.
tortugabar.be
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Toeristisch Infokantoor Durbuy
Place aux Foires 25
6940 Durbuy
+ 32 (0)86 21 24 28
info@durbuyinfo.be
durbuyinfo.be

OP EEN PAAR KILOMETER
Aarlen 99 km

Luik 44 km

Amsterdam 292 km

Luxemburg 106 km

Antwerpen 157 km

Maastricht 76 km

Bastenaken 61 km

Metz 205 km

Bergen 127 km

Namen 56 km

Brussel 123 km

Parijs 355 km

Charleroi 95 km

Reims 208 km

Gent 181 km

Rijsel 208 km

Londen 495 km

Sedan 112 km

TOEGANG EN VERVOER
• Auto
Vanuit Brussel via de E411
Vanuit Luik via N63
Vanuit Namen via de N983
• Trein
Station van Barvaux (4 km)
• Vliegtuig
Luchthaven Luik (50 km)
Luchthaven Brussel (117 km)
Luchthaven Brussels South Charleroi (88 km)
• Bus
Lijn 99 – Barvaux/Durbuy

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.

Pendelbus tussen Barvaux en Durbuy: elke
dag in juli en augustus en enkel het weekend
in juni, september en gedurende de schoolvakanties en feestdagen.

infotec.be
• Taxi
Taxi Durbuy : +32 (0)495 32 73 85

