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Saint-Hubert,

waar jacht en natuur
harmonieus samengaan
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#Gastronomie
#Woud
#AlsKoppel

Saint-Hubert, Europese hoofdstad van de jacht, gaat prat op zijn prestigieuze en uitzonderlijke verleden.
Tal van monumenten – zoals de basiliek en het kleurrijke abtenpaleis - herinneren aan de geschiedenis
van de stad, die nauw verweven is met de legende van Sint-Hubertus. Maar ook de omgeving van de stad
heeft heel wat te bieden. Zo is er het vliegveld en het mooie wildpark. En natuurlijk ook de prachtige fauna
en flora. In het domein van Fourneau Saint-Michel neem je een duik in het industriële en rurale verleden
van de streek. Het museum Pierre-Joseph Redouté brengt dan weer hulde aan de aquarellist die ook
wel ‘de Raphaël van de bloemen’ genoemd wordt. Vanzelfsprekend mogen we ook het immense woud
van Saint-Hubert niet vergeten. Hier kunnen wandelaars, ruiters en mountainbikers hun sportieve hart
ophalen. Ten slotte valt er ook op het vlak van evenementen heel wat te beleven: de Royal Juillet Musical, de
internationale dagen van de jacht en de natuur, het feest van Sint-Hubertus of het jaarlijks terugkerende
burlen van de herten. Saint-Hubert blijft je verbazen…

ZOOM OP DE STAD
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 evolking:
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> 5.400

• Provincie:

111,16 km2
Saint-Hubertois(e) / Borquin(e)

MUSTS
De basiliek
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Het fiere silhouet van de Sint-Hubertusbasiliek is
al van ver te zien. De majestueuze en elegante
basiliek, die zich in het hart van de stad bevindt,
getuigt van een rijk verleden. Je vindt er zowel
romaanse, barokke als gotische elementen. Een
perfecte kennismaking met de evolutie van de
architectuur en de geschiedenis.
walloniebelgietoerisme.be

Wildpark
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In het wildpark van Saint-Hubert maak je kennis
met het woud en zijn dieren. Het is niet alleen een
verplichte stopplaats voor natuurliefhebbers,
maar ook voor families, die de fauna, flora
en lokale folklore willen ontdekken. Er is een
multimediazaal met een interactief programma
over de natuur, een speeltuin, een bistrot met
streekproducten en nog zo veel meer.
walloniebelgietoerisme.be

Historische wandeling in Saint-Hubert
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Wie zich helemaal wil onderdompelen in de
geschiedenis van Saint-Hubert, moet zeker de
historische stadswandeling maken. Je leert er
alles over het rijke verleden van Saint-Hubert
maar je ontdekt ook enkele buitengewone plekjes.
lagrandeforetdesainthubert.be

Favoriet
Te midden van het grote woud van Saint-Hubert vind je het charmante dorpje Mirwart, een van
de mooiste dorpjes van Wallonië. Het heeft nog altijd zijn uitstraling van vroeger dankzij de
vakwerkhuizen in oude stenen en bakstenen, de steegjes en het 10e-eeuwse kasteel. Bezoek
het Provinciaal Domein en de viskwekerij of ga mooie wandelingen maken in deze uitzonderlijke
omgeving.
walloniebelgietoerisme.be
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Agenda
Les Djins d’amon nos-ôtes en hun oude ambachten — 21 juli
Elk jaar organiseert het domein van Fourneau Saint-Michel een unieke dag in de sfeer van weleer.
Les gens de chez nous leren jou alles over oude ambachten, artisanaat en beroepen van vroeger.
saint-hubert-tourisme.be
Internationale dagen van de jacht en de natuur — 1e weekend van september
Het eerste weekend van september zakken jaarlijks duizenden mensen af naar Saint-Hubert,
Europese hoofdstad van de jacht en de natuur en internationale hoofdstad van de jachthoorn.
Een weekend lang staat alles in het teken van de jacht. Er is een historische optocht, een eucharistieviering, een wijding van dieren, een artisanale markt, … Ook het jachthoorngezelschap steelt
de show. Je zult zeker niet teleurgesteld naar huis gaan!
walloniebelgietoerisme.be
Het burlen van de herten — september - oktober
Iedere herfst zorgen mannelijke herten voor onvergetelijke avondlijke concerten. Ze burlen om
de vrouwtjes te verleiden en zo het nageslacht te verzekeren. Er worden in de omgeving van
Saint-Hubert themawandelingen georganiseerd. Een unieke belevenis!
lagrandeforetdesainthubert.be

PROEVERIJTJES

BLIKVANGER!

Wild proeven

Naar Saint-Hubert komen zonder charcuterie of
wild te proeven, is een beetje zoals naar Brussel
gaan zonder het Atomium te zien! En wees gerust:
er is wild voor elke smaak en maat, voor mensen
met een grote honger en voor fijnproevers.

Ga in het hart van de stad op zoek naar
de gezichten van allegorische figuren die
de Romeinse kalender van tien maanden
voorstellen (van maart tot december).
Kan je ze vinden?

Borquin

© WBT - J.P. Remy

Deze worst, die volgens een oud recept gemaakt
wordt, is dé specialiteit van Saint-Hubert. De
borquin werd in het leven geroepen in 1958, toen
de ‘Broederschap van de Beenhouwers’ nieuw
leven ingeblazen werd. Deze licht gerookte worst,
die bestaat uit zuiver varkensvlees met look en
een uitgekiende selectie van fijne kruiden, is het
waarmerk van de slagers van Saint-Hubert.
saint-hubert-tourisme.be
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Bier Saint-Hubert

Dit bier brengt sinds 1988 menige hoofden op
hol! Het draagt niet alleen de naam van de stad,
maar ook van zijn broederschap. Dit amber bier
wordt gebrouwen door Brouwerij van de Bocq.
saint-hubert-tourisme.be

Op de boerderij van het detentiecentrum van
Saint-Hubert ligt kaas op de bovenste plank!
De gevangenen verzorgen - onder leiding van
een landbouwkundige - de bijna 200 koeien.
Ze maken er hun eigen ambachtelijke kaas. Een
mooi initiatief!
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Kaas uit de gevangenis

VIP-HOEKJE
Olivier Gourmet

Moeten we Olivier Gourmet, geboren in Mirwart, nog voorstellen? Deze favoriete acteur van de gebroeders
Dardenne heeft al dikwijls op de rode loper gelopen. We vinden hem terug in heel wat cultfilms, omringd
door grote namen uit de cinema zoals Dany Boon en Benoît Poelvoorde in Rien à déclarer of Omar Sy in
Chocolat.

Pierre-Joseph Redouté

Pierre-Joseph Redouté is wereldwijd bekend voor zijn aquarelschilderijen van rozen. Zijn bijnaam is
dan ook ‘De Raphaël van de bloemen’. Hij werd in Saint-Hubert geboren. Je kan zijn originele werken
ontdekken in het museum. Er is ook een fontein aan hem gewijd, op de Place du Marché.
walloniebelgietoerisme.be

IN DE OMGEVING
De omgeving van Saint-Hubert is minstens even charmant als het centrum zelf. De prachtige landschappen
en oude vestingen snijden je soms de adem af.

Domein Fourneau Saint-Michel ligt in het hart
van het Ardense woud. Wie dit domein bezoekt,
neemt een duik in het landelijke Waalse leven van
weleer. Er zijn tientallen authentieke woningen,
een school en een kapel samengebracht.
Alle gebouwen zijn op een natuurlijke wijze
ingepland in de omgeving. Je kan er ook het
IJzer- en Metallurgiemuseum bezoeken.
walloniebelgietoerisme.be
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Domein Fourneau Saint-Michel

L’Aérodrome

sainthubert-airport.com
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Beleef een uniek avontuur op het vliegveld van
Saint-Hubert! De zweefvliegtuigen, vliegtuigen
en ULM’s die boven het prachtige woud van
St-Hubert vliegen, brengen jong en oud in
vervoering!

Wandelingen à la carte

Deze tool, ontwikkeld door La Grande Forêt de Saint-Hubert, is ideaal voor wandelliefhebbers en ruiters.
Er zijn meer dan 1.500 km uitgestippelde wandelingen. Of het nu om een korte of lange tocht gaat,
iedereen vindt er zijn gading. Je geeft eenvoudigweg jouw criteria in en download de ideale wandeling.
lagrandeforetdesainthubert.be
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WIST JE DAT?
Iedereen kent Pluto, de bekende hond van Mickey. Wat velen niet weten is dat hij
geïnspireerd is op Sint-Hubertushond, de bekende jachthond van wie de herkomst
gelinkt is aan de stad met dezelfde naam!

Fotohoekje
Saint-Hubert en de vergezichten in de omgeving zijn een walhala voor fotografieliefhebbers! Hierbij
enkele leuke fotohoekjes:
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Vanaf de trap van de kerk
van Saint-Gilles
© MT de la Forêt de Saint-Hubert

Het groene amfitheater,
een en al natuur
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Van aan het balkon van
de toeristische dienst

SHOPPING
La Table des Champions

De boetiek van de toeristische dienst

Zin om authentieke Ardense smaken te proeven?
Dan nodigt Beenhouwerij Champion in het hart
van de stad je uit om de geuren en smaken van
vroeger opnieuw te ontdekken. De gedroogde
worsten aan de muur en de kop van een everzwijn zorgen voor een aparte sfeer. Hier is men
terecht fier op traditionele streekproducten.

In de toeristische dienst van Saint-Hubert is iedereen van harte welkom. Je leert er alles over het
unieke patrimonium in een origineel interieur. Er
is ook winkel met streekproducten. En natuurlijk
vind je hier talrijke brochures. Kortom, hier wordt
de toerist in de watten gelegd!
saint-hubert-tourisme.be

latabledeschampions.be

Beenhouwerij Benoît Gillard

Deze beenhouwer maakt traditionele ambachtelijke bereidingen klaar. Het vlees hiervoor komt
voornamelijk uit de streek zodat de kwaliteit van
de producten kan gegarandeerd worden.
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w boucheriegillardbenoit
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IETS ETEN
Le Romain des Bois

Dit origineel estaminet, gelegen vlakbij de basiliek, dompelt je onder in de typische
sfeer van de padvinders. Door
het veelvuldig gebruik van
hout, waan je je in het woud.
Ook de ontspannende muziek
sluit hier naadloos bij aan. Dit
kleine restaurant stelt typische
Ardeense
streekgerechten
voor. Een oog- en tongstrelende gewaarwording!

L’Auberge du Sabotier

Deze voormalige relais de poste, die stamt uit de 17e eeuw
is lid van Relais du Silence. De
ligging is idyllisch: diep verscholen in een klein Ardens
dorpje, midden in het woud van
Saint-Hubert. Je geniet hier van
een klassieke keuken met seizoensproducten, bereid met de
nieuwste technieken.
www.aubergedusabotier.be

Les Gamines

Deze gezellige en familiale bistronoom steelt ieders hart.
Bij Les Gamines vind je niet
enkel een restaurant, maar ook
een toog en kruidenierswinkel.
Het restaurant wordt bijzonder
geapprecieerd door lekkerbekken. Ook liefhebbers van
lekkere wijnen vinden hier hun
gading. De wijnkelder is voor
iedereen toegankelijk.
lesgamines.be

romain-des-bois.com

BLIJVEN SLAPEN
Gaussignac

In het hart van de Belgische
Ardennen, in het kleine dorpje
Hatrival, vind je deze uitzonderlijk goed geconserveerde
oude woning. Het gebouw is
volledig gerenoveerd. Je vindt
er het comfort van een moderne B&B, een gîte en een gastentafel.

Le Fournil de Pascal

Gîte in een oud, charmant Ardens bakhuis, met passie gerenoveerd door de eigenaars.
De gîte is comfortabel en authentiek. Je kan er genieten van
een originele interieurinrichting,
met accessoires van de oude
broodoven.

L’Ancien Hôpital

Dit charmehotel is helemaal
gerenoveerd maar wist toch
zijn ziel uit de 17e eeuw te behouden. Elk van de zes kamers
straalt rust uit. Je slaapt dan
ook in het grootste woud van
België!
ancienhopital.be

lefournildepascal.be

walloniebelgietoerisme.be

IETS DRINKEN
Le Saint-Hu’BAR

Alle smaken van hop van België onder één dak!
Met zijn meer dan 170 soorten, is dit een must
voor de bierliefhebbers. Ook mensen die hun
dorst willen lessen, zijn meer dan welkom.
st-hubar.be

CodeBar

In deze loungebar in het centrum van de stad
staan ontspanning en gezellig samen zijn centraal.
Gedurende de week kan je er met je familie, als
koppel of met vrienden terecht. Er worden thema-avonden georganiseerd en soms kijkt iedereen samen naar een voetbalmatch. Kortom, ambiance verzekerd!
codebar.be
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Huis voor Toerisme
van het Woud van Saint-Hubert
Place du marché, 15
6870 Saint-Hubert
+ 32 (0)61 61 30 10
info@foretdesainthubert-tourisme.be
saint-hubert-tourisme.be

OP EEN PAAR KILOMETER
Aarlen 61 km

Luik 87 km

Amsterdam 329 km

Luxemburg 97 km

Antwerpen 180 km

Maastricht 120 km

Bastenaken 30 km

Metz 153 km

Bergen 150 km

Namen 70 km

Brussel 140 km

Parijs 300 km

Charleroi 115 km

Reims 160 km

Gent 200 km

Rijsel 230 km

Londen 515 km

Sedan 62 km

ZUSTERSTEDEN
Heusden-Zolder (België)
Laroque (Frankrijk)
Le bois d’Oingt (Frankrijk)
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.

TOEGANG EN VERVOER
• Auto
Vanuit Brussel en Namen via de E411
Vanuit Luik via de E25
• Trein
Station
Station
Station
Station

van
van
van
van

Poix-Saint-Hubert (7 km)
Libramont (14 km)
Jemelle (20 km)
Marloie (31 km)

• Vliegtuig
Luchthaven Luik (86 km)
Luchthaven Brussel (139 km)
Luchthaven Brussels South Charleroi (112 km)
• Bus
Lijn 5 - Station Poix-Saint-Hubert/
Place de la Libération
infotec.be
• Taxi
Taxilux Libramont : +32 (0)61 23 29 00
of +32 (0)475 42 41 71

