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Wallonië en de Ardennen...
zo dicht bij jou!
Ontdek Wallonië, in het zuiden van België en in
het hart van Europa, alleen, met je partner, met
je gezin of met vrienden. Wallonië is gemakkelijk
bereikbaar met de auto, met de trein en zelfs met
de fiets.
Laat je tijdens een daguitstap, een tweedaagse,
een weekend of langer verleiden door de leuke
steden en dorpen, het erfgoed, het recreatie- en
cultureel aanbod, de natuur en de landschappen,
de gastronomie en vooral de gezelligheid en de
guitige geest van de inwoners. En dan is er ook
nog de verscheidenheid en de kwaliteit van het
logiesaanbod.
Op de volgende bladzijden biedt Wallonië,
via zijn 26 toeristische streken, meer dan 200
suggesties voor uitstappen en verblijven, die
een weerspiegeling zijn van zijn verbazende
diversiteit. De daaropvolgende geografische
kaart helpt je om ze te lokaliseren.
Beleef Wallonië en de Ardennen met hart en ziel!
Welkom in Wallonië!

Wallonië,
26 deelgebieden
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Unesco

NIEUW!

NIEUW!

De traditie van het steekspel op stelten
(Namen)
© Denis Closon

Spa, befaamde kuurstad in Europa

Door Unesco opgenomen
als Werelderfgoed
Wallonië telt tal van sites en evenementen die
door Unesco zijn erkend als Werelderfgoed.
Hierna volgt de volledige lijst:
Materieel erfgoed

Het Famenne Ardenne Unesco
Global Geopark
© Gregory Mathelot

NIEUW!
Spa: befaamde kuurstad in Europa (p. 72)
• De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik (p. 12).
• De zeven belforten van Doornik (p. 12), Binche, Bergen (p. 17), Charleroi,
Thuin (p. 28), Namen en Gembloux.
•D
 e vier grote mijnsites van Wallonië:
le Grand-Hornu in Hornu (p. 19), le Bois-du-Luc, Museum van de Mijn en
de Duurzame ontwikkeling in Houdeng Aimeries (p. 23), le Bois du Cazier
in Marcinelle (p. 25) en Blegny Mine in Blegny (p. 87).
• De neolithische vuursteenmijnen van Spiennes (p. 19).
• De vier hydraulische liften van het Historische Centrumkanaal en hun
site tussen La Louvière en Le Roeulx (p. 22).

Geopark

Het belfort van Bergen
© Gregory Mathelot

• Het Famenne Ardenne Unesco Global Geopark (p. 51).

Oraal en immaterieel erfgoed
NIEUW!
Namen: de traditie van het steekspel op stelten
• De Ducasse van Ath.
• De Ducasse Sainte-Waudru, de ‘ Doudou ’ van Bergen (p. 18),
de Processie van de Gouden Koets en het ‘ Lumeçon ’-gevecht.

De Doudou van Bergen

De Belgische biercultuur
6

• De marsen van het gebied tussen Samber en Maas.
• De Belgische biercultuur.
© WBT - SPRL CernixPierre Pauquay

© WBT - Denis Erroyaux

• Het Carnaval van Binche (p. 23).

Le Bois-du-Luc

© WBT - Bruno D ’Alimonte

De Unescofietsroute
De Unescofietsroute

© WBT - Bruno D'Alimonte

Etappe 8 : van Durbuy naar Spa

Stap op de fiets en ga op zoek naar het Waalse erfgoed!

63 km

MOEILIJKHEIDSGRAAD

WBTPRD0361-UNESCO-Etape8NL_1.indd 1

Of je nu een of meerdere etappes aflegt,
tijdens deze Unesco-fietsroute ontdek je
op eigen tempo ontelbare erfgoedparels
en culturele rijkdommen van Wallonië. Je
fietst op de RAVeL-wegen of je volgt fietsknooppunten.
Je start in Doornik, vlak bij Frankrijk, en je fietst tot aan
de beroemde site van Blegny-Mine, op een steenworp
van Nederland. Onderweg proef je de sfeer en snuif je
de contrasten op tussen de vlaktes van Henegouwen, de
diep uitgesneden oevers van de Maas, de heuvels van de
Condroz en de geheime valleien van de Ardennen. Neem de
tijd om de uitzonderlijke plaatsen te bewonderen die op de
werelderfgoedlijst van de Unesco staan. Het zijn stuk voor
stuk bevoorrechte getuigen van het rijke verleden.

17/02/21 14:42

Deze 500 km lange tocht geeft jou de kans om Wallonië op
een totaal andere manier te zien!

500 km in 11 etappes - individueel te ontdekken
of te combineren…
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Onderweg passeer je diverse attracties en logies met het
label ‘Bienvenue Vélo’ (‘Fiets Welkom’).

visitwallonia.be/unescoroute
7
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23 verrassende
steden
Bezoek onze steden om de Waalse cultuur in al haar vormen
te beleven en te ontdekken!
Loop door hun straten en steegjes en laat je verrassen door de schoonheid van het erfgoed, de
rijkdom van de musea, de charme van de oude stenen, de groene hoekjes en de uitzichtpunten,
maar ook door sportieve of ongewone ontdekkingen! Elke stad heeft zijn eigen identiteit, maar
allemaal hebben ze leuke verrassingen voor je, die je zin geven om Wallonië verder te verkennen.
Blader even door onze brochure en ontdek een selectie van activiteiten en logies om volop te
genieten van je verblijf in een van deze 23 steden.

visitwallonia.be/steden
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23 verrassende
steden

© WBT - Bruno D ’Alimonte

Wandelen
in de Provincie
Henegouwen

De groene en bucolische provincie
Henegouwen biedt tal van routes die
wandelaars uitnodigen om steden en
dorpen, platteland en bossen te ontdekken.
En ook de knooppunten in de mooiste
hoekjes van de provincie maken steeds
meer mensen enthousiast. Ontdek de
RAVeL-wegen, de GR-paden en nog veel
meer bewegwijzerde routes op onze website
www.visithainaut.be

Hainaut Culture Tourisme
Toeristische Federatie van de Provincie Henegouwen
www.visithainaut.be
9
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Picardisch
Wallonië
De steden Moeskroen, Komen-Waasten en Estaimpuis, doordrongen van tradities, hebben een verbazende evenementen
agenda waarin het herinneringstoerisme rond de Oorlog
14-18 een belangrijke plaats inneemt (Memoriaal en Britse
begraafplaatsen, Plugstreet...).
Kom en bezoek het gloednieuwe museum MUSEF – Leven op
de grens. Ontdek het ‘ Centre Marcel Marlier, dessine-moi
Martine ’. Maak een reis in gezelschap van de kunstenaar
en zijn heldin Martine (Tiny). Wat de vrijetijdsbesteding
betreft: BattleKart, Virtual Park en Ice Mountain Adventure
Parc zullen je laten rillen! De streek leent zich ook goed voor
wandel- en fietstochten (RAVeL, knooppuntennetwerk…).

Place Gérard Kasiers 15 • 7700 Mouscron
+32(0)56 86 03 70
www.visitwapi.be • www.visitmouscron.be

Plugstreet 14-18 Experience

BattleKart

Hier evoqueert men op een emotionele manier de gevechten, het lijden, de Britse en Duitse verliezen, de angst van de
bevolking tijdens de bezetting. Sommige uitzonderlijke
iconografische documenten illustreren het gevaarlijke en
moeilijke samenleven tussen burgers en militairen. Andere
slaan op de ontspanning, de kameraadschap, de verbroedering en het verbazende Kerstbestand van december 1914 in
Warneton (Saint Yvon). Het informatiecentrum bevindt zich
in het hart van een prachtige wandeltocht in het gebied
waar de gevechten plaatsvonden, met overblijfselen die ons
daaraan herinneren.

Een karting race in een heus videospel!

Rue de Messines 156 • 7782 Ploegsteert
+32(0)56 48 40 00 • www.plugstreet1418.be
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Maison du Tourisme de la Wallonie picarde

© BattleKart.com

© Plugstreet
xxx
14-18 experience

© MT
xxx Wallonie picarde - Antenne Mouscron

Moeskroen
Kom je amuseren in het Picardische Land

BattleKart, uniek in ons land, combineert de reële sensatie
van een karting race met de ‘ fun ’ van toegevoegde
realiteit. In je elektrische kart word je ondergedompeld in
een omgeving die geprojecteerd wordt op de grond. Je kunt
je tegenstanders afremmen met virtuele bonussen die je
tijdens de race kunt verdienen. BattleKart is een nieuw
concept, een echte sensatie om te beleven met je familie,
met vrienden of collega ’s. De attractie is toegankelijk
vanaf een lengte van 1,45 m.
Rue du Valemprez 20A • 7711 Dottignies (Mouscron)
+32(0)56 94 06 02 • www.battlekart.com/mouscron
BattleKartMouscron

Picardisch
xxx compte
Wallonië
xxx hôtel,
(Moeskroen)
xxx gîtes
teltruraux,
2 hotels,
xx25
meublés
landelijke
et xxx
gîtes,
centre
3 vakantiewoningen
de tourisme social.
en
Plus d ’informations
? xxx et xxx
1 centrum voor sociaal toerisme. Meer informatie? Afspraak op www.visitmouscron.be
en www.visitwapi.be

Wallonie picarde - Mouscron
Ville

Picardisch
Wallonië
Doornik
Picardisch Wallonië, natuurlijk dichtbij
Langs zijn 1.600 km fietsroutes is Picardisch Wallonië bezaaid
met toeristische sites en aantrekkelijke landschappen. Een
knooppuntennetwerk nodigt je uit om de streek per fiets te ont
dekken langs verkeersvrije routes en kleine plattelandswegen.
700 km wandelwegen, waarvan 350 km bewegwijzerd met knooppunten in het Pays des Collines, laten je toe de streek te verkennen. Dit netwerk is verbonden met dat van onze Vlaamse buren.
Naast 2 natuurparken en 2 parkinformatiecentra (Pays des
Collines en Plaines de l ’Escaut), telt Picardisch Wallonië een
brede waaier erfgoedsites (Doornik, Gasthuis Onze-Lieve-Vrouw
met de Roos, het kasteel van Attre, het Park van Enghien…) en
attracties (Pairi Daiza, de Archeosite® en Museum van AubechiesBeloeil, het Automuseum, het Huis van de Reuzen in Ath…).

Maison du Tourisme de la Wallonie picarde
Place Paul-Emile Janson 1 • 7500 Tournai
+32(0)69 22 20 45
www.visitwapi.be

Wandelkaarten zijn beschikbaar op www.wapishop.be

Doornik

© WBT - J.P. Remy

© C. Cardon
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Doornik is een van de oudste steden van België en behield
veel sporen van zijn eeuwenlange geschiedenis in zijn
architectuur. Je kunt er onder meer het oudste belfort van
België en de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal bewonderen,
beide werden gebouwd in de middeleeuwen en zijn door
Unesco opgenomen als Werelderfgoed.
Een heel andere stijl vertoont het Museum voor Schone
Kunsten, dat getekend werd door Victor Horta. Je ontdekt
er werken van grote namen uit de kunstgeschiedenis, van de
middeleeuwen tot vandaag.
Met zijn carnaval, zijn reuzen, zijn traditionele feesten en
festivals heeft Doornik en omgeving een uitgebreide folklore
geërfd. Dit erfgoed kan je ontdekken in het Museum van de
Folklore. Neem tijdens je bezoek de tijd om te flaneren langs
de Schelde-oevers en een glas te drinken op de gezellige en
levendige Grand Place!

Niet te missen ervaringen!
• De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en het Belfort
van Doornik
• Het informatieve circuit in het historische hart
van de stad
• Het Museum voor Schone Kunsten
• Het Museum voor Natuurwetenschappen
Download je minigids op
visitwallonia.be/doornik

Picardisch Wallonië - Doornik
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Film ‘ Naar de hemel reikende
stenen’

Belfort van Doornik
Het Belfort van Doornik, het oudste van België, is door
Unesco erkend als Werelderfgoed. De beklimming leidt je
langs zalen met didactische borden, tentoonstellingen, de
gevangeniscel, de kamer van de beiaardier en de beiaard
die in de zomer elke zondag zijn klokkenspel laat horen. Zijn
klok, de ‘ Bancloque ’, verwittigde de bevolking bij brand
of dreigende invasie, of wanneer er processen en executies
aankwamen. Op de terrassen geniet je van een zeer mooi
panorama van de stad.

De film ‘ Naar de hemel reikende stenen ’ die vertoond wordt bij
de Dienst voor Toerisme, vertelt met beelden de geschiedenis
van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, door Unesco opgenomen als Werelderfgoed. Gedurende 20 minuten krijg je een
presentatie van dit gebouw dat uniek is in Europa vanwege
zijn concept, zijn grootte en zijn buitengewone architectuur.
Nieuw in 2022: ontdek ‘ Les Folles Histoires de Tournai ’ (de
gekke verhalen van Doornik), een nieuwe animatiefilm. Met dit
audiovisuele spektakel met veel animaties, illustraties, klanken
en humor ontdek je de twee millennia lange geschiedenis van
Doornik, de oudste stad van België.

Adres: Grand-Place • 7500 Tournai • +32(0)69 21 44 76
Office du Tourisme de Tournai
Place Paul-Emile Janson 1 • 7500 Tournai
+32(0)69 22 20 45 • www.visittournai.be

Museum voor Schone Kunsten

Natuurhistorisch Museum

Het Museum voor Schone Kunsten is het enige museum
dat specifiek voor dit doel werd ontworpen door architect
Victor Horta. Het is een uitzonderlijk erfgoed, enerzijds
vanwege zijn architectuur, anderzijds vanwege zijn bijzondere verzameling. Ze bevat werken uit de moderne kunst en
ook de enige twee werken van Edouard Manet die tentoon
staan in België. De schilderijen en beeldhouwwerken van de
verzameling gaan van de Vlaamse primitieven (de la Pasture,
Brueghel) tot de impressionisten (Monet, Seurat, van Gogh).

Dit museum, het eerste in zijn soort, werd gesticht in 1828,
op de site van de oude brouwerij van de Sint-Maartensabdij.
Nadat je een curiositeitenkabinet hebt bezocht, ontdek
je fauna uit de hele wereld en een vivarium waar vissen,
vogelspinnen, kikvorsachtigen en reptielen leven in hun
gereconstrueerde habitat. Volg nadien het openlucht
parcours in een aangelegde tuin, waar je ook een serre met
exotische vlinders aantreft.

Adres: Enclos Saint-Martin 3 • 7500 Tournai
+32(0)69 33 24 31
Office du Tourisme de Tournai • Place Paul-Emile Janson 1
7500 Tournai • +32(0)69 22 20 45 • www.visittournai.be
12
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Office du Tourisme de Tournai
Place Paul-Emile Janson 1 • 7500 Tournai
+32(0)69 22 20 45 • www.visittournai.be

Picardisch Wallonië - Doornik

Adres: Cour d ’Honneur de l ’Hôtel de Ville
7500 Tournai • +32(0)69 33 23 43
Office du Tourisme de Tournai
Place Paul-Emile Janson 1 • 7500 Tournai
+32(0)69 22 20 45 • www.visittournai.be

Het museum nodigt je uit voor een blik op de geschiedenis
van Doornik, de stadsversterkingen en de belegeringen door
Edward III, Henry VIII, Keizer Karel, Lodewijk XIV, de Hertog
van Marlborough, Lodewijk XV, en de slag van Fontenoy.
Wapens, uniformen, uitrusting en documenten illustreren
de Franse revolutie, de Keizerlijke en Hollandse periodes, de
Belgische regimenten die in Doornik waren gekazerneerd
en de 2 wereldoorlogen: de slag van 24 augustus 1914, het
offensief van de geallieerden in 1918, de slag van de Schelde
van 1940 en de bombardementen van 1940 en 1944.
Adres: Rue Roc Saint-Nicaise 59 • 7500 Tournai
Office du Tourisme de Tournai • Place Paul-Emile Janson 1
7500 Tournai • +32(0)69 22 20 45 • www.visittournai.be

leuke
korting*
p.103

Hospitaal Onze-Lieve-Vrouw
met de Roos
Het Hospitaal Onze-Lieve-Vrouw met de Roos werd opgericht
in de 13e eeuw. In 1242 stichtte Alix de Rosoit een gasthuis en
vertrouwde het beheer ervan toe aan een gemeenschap van
nonnen. Zij zouden er bijna 8 eeuwen lang zorgen verstrekken aan zieken. Op deze verbazende site, gehuld in mysterie,
ontdekt de bezoeker een parcours dat hem meevoert langs
20 zalen met authentieke en waardevolle kunstvoorwerpen,
medische instrumenten uit vroegere tijden, farmaceutische
collecties en een tuin met geneeskrachtige planten.
Hôpital Notre-Dame à la Rose
Place Alix de Rosoit • 7860 Lessines
+32(0)68 33 24 03 • www.notredamealarose.be
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© Brasserie Dubuisson
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© Ville de Tournai

Museum van
de Militaire Geschiedenis

Mahymobiles

Dubuisson Beerstorium

Op naar Mahymobiles om het fenomeen ‘ auto ’ beter te
begrijpen! Het Museum van de Auto stelt permanent meer
dan 300 voertuigen tentoon uit de prestigieuze verzameling Mahy. Dit weergaloze erfgoed illustreert de spectaculaire evolutie van de auto in een periode van 125 jaar. Je
ontdekt er wagens van vedettes uit films en stripverhalen,
populaire auto ’s, cabrio ’s, limousines, prototypes, miniaturen, moto ’s, hoge bi ’s, fietsen, oud speelgoed... En allemaal
hebben ze een verhaal of anekdote te vertellen.

De Brouwerij Dubuisson, de oudste van Wallonië, stelt je
voor haar 250 jaar oude geschiedenis en vakmanschap te
ontdekken in haar nieuwe, interactieve museum ‘ Dubuisson Beerstorium ’. Een ervaring voor groot en klein, een kennismaking met de sporen uit het verleden, virtuele realiteit,
3D-animaties en ook een escape game. Het Beerstorium is
het hele jaar open, 7 dagen op 7.

Rue Erna 3 • 7900 Leuze-en-Hainaut
+32(0)69 35 45 45 • www.mahymobiles.be

* -€ 3 op de toegangsprijs van het Beerstorium met proeverij, hetzij
€ 9 in plaats van € 12 (volwassenen) en € 7 in plaats van € 10 (senioren
en studenten). Promotiecode: WBTBEER2022. Aanbod geldig voor
maximaal 4 personen per reservering.

* -€ 1 op de toegangsprijs individuele bezoeker, hetzij € 9 in
plaats van € 10 (volwassenen) en € 5 in plaats van € 6 (kinderen
van 3 tot 12 jaar). Aanbod geldig van april tot september 2022.

Ghyssegnies 15 • 7904 Pipaix
+32(0)69 64 78 68 • www.beerstorium.dubuisson.com

Picardisch Wallonië - Doornik
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Archéosite® en Museum
van Aubechies-Beloeil

Kasteel van Beloeil
Het kasteel, sinds de 14e eeuw eigendom van de Prinsen de
Ligne, is volledig gemeubileerd en bevat een uitgebreide
verzameling kunstvoorwerpen van de 15e tot de 19e eeuw,
waaronder een bibliotheek met 20.000 werken. De Franse
tuin, met een spel van water en groen, licht en schaduw,
strekt zich uit over 25 hectare. Folder in verschillende talen.

De Archeosite van Aubechies is de grootste met archeologische reconstructies van België en biedt een tijdreis van
5.000 jaar. Woonvormen uit de steentijd, de brons- en de
ijzertijd illustreren de prehistorie. Een villa, een tempel, een
necropolis en een schuit geven een beeld van de GalloRomeinse periode. De ‘Espace Léonce Demarez’ toont dan
weer antieke vereringen en godsdiensten. Animaties op de
zondagen in het seizoen.
Archéosite® et Musée d’Aubechies-Beloeil
Rue de l ’Abbaye 1y • 7972 Aubechies
+32(0)69 67 11 16 • www.archeosite.be

Château de Beloeil
Rue du Château 11 • 7970 Belœil
+32(0)69 68 94 26 • www.chateaudebeloeil.com
* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 6 in plaats van € 12 (volwassenen), € 5,50 in plaats van € 11 (senioren en studenten) en € 3 in
plaats van € 6 (kinderen van 6 tot 12 jaar). Niet geldig tijdens evenementen en voor tijdelijke tentoonstellingen.

Museum van
het Plattelandsleven
Het Museum van het Plattelandsleven, ondergebracht in een
karaktervolle boerderij uit de 17e eeuw, belicht technieken en
het leven op het platteland in de 20e eeuw: landbouw- en
ambachtelijke activiteiten, het gezins-, verenigings- en cultureel leven. 43 zalen & ateliers zijn ingericht zoals vroeger.
Keuken, kamers, washok, klas van 1900, smidse, molen,
beroepen rond hout, leder, grondwerken onthullen hun
geheimen, dankzij een belangrijke collectie voorwerpen en
meubilair, die door de jaren heen werd verzameld.
Musée de la Vie Rurale
Rue Augustin Melsens 28 • 7950 Huissignies (Chièvres)
+32(0)69 68 61 80 of +32(0)68 64 59 61
www.musee-huissignies.com
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© Pairi Daiza

© Musée de la vie rurale - Raphaël Labie

* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 9,45 in plaats van € 10,50
(volwassenen) en €4,50 in plaats van € 5 (kinderen van 4 tot 12 jaar).
Niet geldig op 25 en 26/06, en op 27 en 28/08.

Pairi Daiza
Pairi Daiza, verkozen tot ‘ Beste zoo van Europa ’, kreeg drie
sterren in de groene Michelingids. In het park vind je meer
dan 7.000 dieren, afkomstig uit 800 soorten. De schoonheid
van de culturen en de natuur uit China, Afrika, Australië,
Zuidoost-Azië, Brits Columbia, noord- en zuidpool kan je in
het park ontdekken. Het is ook mogelijk om in Pairi Daiza,
dicht bij de dieren, te overnachten. Het park biedt ook
bezoeken aan voor groepen, scholen en ondernemingen.
Met zijn stichting steunt het park verschillende conser
veringsprogramma ’s voor bepaalde soorten en hun milieu.
Domaine de Cambron 1 • 7940 Brugelette
+32(0)68 25 08 50 • www.pairidaiza.eu
JardinDesMondes

gratis
overnachting
p.105

Picardisch Wallonië (Doornik) telt ook
8 hotels, 110 landelijke gîtes,
73 gastenkamers, 23 vakantiewoningen,
15 centra voor sociaal toerisme
en 4 campings.
© Gregory Halliday 2018
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Meer informatie?
Afspraak op www.visitwapi.be

Floreal Le Panoramique

© WBT - Bruno D ’Alimonte

Op de top van de Mont-Saint-Aubert, op 5 minuten van
Doornik en uitkijkend op een schitterend panorama,
onthaalt hotel Floreal Panoramique je in een uitzonderlijke
en groene omgeving. Floreal beschikt over 46 kamers in
hotelformule met wifi en balkon. De gloednieuwe brasserie
laat je ontspannend genieten van de vaste waarden uit
de Belgische-Franse keuken. De grote zonnige terrassen
en het park nodigen je uit voor een ontspannend moment
of om te genieten van een glaasje regionaal bier na een
wandeling.

De Natuurparken van Wallonië zijn uitgestrekte bewoonde
gebieden die bekend staan om hun natuurlijke en
landschappelijke erfgoed. In deze gebieden worden projecten
voor het herstel van natuurlijke omgevingen uitgevoerd
en heeft men gekozen voor duurzame ontwikkeling en
bescherming van het gebouwen- en landschapserfgoed.
De natuurparken zijn een kans om door middel van een
‘ zacht toerisme ’ de banden te ontdekken die mens en
natuur verenigen. Je kan ze ontdekken op de website van de
Federatie van Natuurparken.

www.parcsnaturelsdewallonie.be

© WBT - Bruno D ’Alimonte

De natuurparken
van Wallonië

© Thomas Meunier

Place 2 • 7542 Mont-Saint-Aubert (Tournai)
+32(0)69 89 16 16
www.florealholidays/montsaintaubert.be

Picardisch Wallonië - Doornik
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Bergen
Bergen-Borinage, de leukste uitstapjes!
Ervaar Bergen-Borinage: een ongelofelijke streek met een mix
van erfgoed, cultuur en vrijetijdsbesteling. Het is meer dan een
ervaring, ze steelt meteen je hart! Ontdek ‘ Kunst bewoont de
stad ’, een voortdurend evoluerend stadsparcours dat Bergen
en zijn dorpen transformeert in een openluchtmuseum. Bezoek
de niet te missen sites: het Belfort, het Mons Memorial Museum,
het Silex ’s, de Artotheek, het Mumons, het Mundaneum,
het Museum van de Doudou, het BAM, le Grand-Hornu of
SPARKOH!... Er is beslist iets voor elke smaak!
Het hele jaar zijn er tentoonstellingen, spektakels, themaevenementen en activiteiten voor alle publiek die je zullen
verrassen. Ontdek een nieuwe streek, ook met de fiets dankzij
het knooppuntennetwerk Vhello dat een hele resem fietsroutes
aanbiedt in de hele streek.
© Utopix-Hyacinthe

De streek van Bergen, meer dan een uitstap, een hartendief!

visitMons
Grand-Place 27 • 7000 Mons
+32(0)65 33 55 80
www.visitmons.be

Bergen

De stad Bergen zal je beslist charmeren met zijn vele troeven.
Deze culturele Europese hoofdstad 2015 telt heel wat musea
die zich toespitsen op oude en hedendaagse kunst, maar ook
op wetenschap en geschiedenis.
De stad kenmerkt zich tegelijk door zijn verankering in het
verleden en zijn moderniteit. Het bouwkundige erfgoed en de
oude straatjes geven Bergen de charme van historische steden.
Die erfenis kan je ook bezoeken: het belfort, geklasseerd door
Unesco, de Collegiale Sint-Waldetrudiskerk, de Grand Place,
de Tuin van de Burgemeester, het kasteel van Havré…
De alomtegenwoordige lokale folklore getuigt van het belang
dat de inwoners eraan hechten. Bergen is ook een dynamische
stad waar ze elke gelegenheid aangrijpen om te feesten…

Niet te missen ervaringen!
• Het Belfort
• Het Museum van de Doudou
• De Collegiale Sint-Waldetrudiskerk

© WBT - Bruno D ’Alimonte

• Het BAM (Museum voor Schone Kunsten van Bergen)
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Bergen

Download je minigids op
visitwallonia.be/bergen

© Mara de Sario

© Mara de Sario

Belfort van Bergen
Het belfort, in 1999 erkend door Unesco, is het enige barokke belfort van België. Het is 87 meter hoog, bevat 49
klokken en heeft zijn stempel gedrukt op de geschiedenis.
Vandaag herbergt dit bouwkundige juweel een informatiecentrum gewijd aan zijn geschiedenis en aan zijn erkenning
als Unesco-werelderfgoed. Kom dit juweel (her)ontdekken
en bereid je voor op een reis door de geschiedenis.

Rue Neuve 8 • 7000 Mons
+32(0)65 33 55 80 • www.bam.mons.be

Beffroi de Mons
Rampe du Château • 7000 Mons
(Ingang PBM: Rue des Gades)
+32(0)65 33 55 80
www.beffroi.mons.be

Artotheek

Museum François Duesberg

De Artotheek, het hart van de museumpool, is een plaats
waar het stadserfgoed van Bergen wordt bewaard. Het is
tegelijk een centrum voor het bewaren van de reserves,
voor onderzoek, voor restauratie en studie van het erfgoed.
Hij bewaart collecties die niet permanent tentoon staan in
de overige musea van de stad. De Artotheek speelt ook
een rol in de valorisatie van het erfgoed van Bergen door
het virtueel toegankelijk te maken, maar ook door het
optillen van de sluier over de ‘ verborgen ’ beroepen van het
museum.

Het Museum François Duesberg (dat al 3 keer 2 sterren
haalde in de groene Michelingids) is zonder twijfel een
van de mooiste van België. Zijn prestigieuze verzameling
pendules (1775-1825) is een van de meest indrukwekkende
ter wereld en telt heel wat uitzonderlijke stukken. Het
museum herbergt ook een opmerkelijke verzameling
porselein dat vervaardigd werd door de beste producenten
uit Parijs en Brussel, en verder edelsmeedkunst, uitzon
derlijk Frans verguld brons, oude juwelen en een hele reeks
echt zeldzame rariteiten.

Artothèque
Rue Claude de Bettignies 1 • 7000 Mons
+32(0)65 33 55 80 • www.artotheque.mons.be

Musée François Duesberg
Square F. Roosevelt 12 • 7000 Mons
+32(0)65 36 31 64 • www.duesberg.mons.be

© C. Carpentier

© Mara de Sario

BAM
In het hart van Bergen biedt het BAM zijn bezoekers een
unieke ervaring en laat hen de artistieke creaties van de
20e eeuw ontdekken. Het BAM, het Museum voor Schone
Kunsten, wil een beschouwing geven van de wereld van de
moderne en hedendaagse kunst. Deze belangrijke culturele site telt 2.000 m2 expositieruimte op drie niveaus, wat
toelaat het hele jaar evenementen te organiseren.

Bergen
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© Serge Brison

© Gregory Mathelot

Kerkschat van
Sint-Waldetrudis

Mons Memorial Museum
Maatschappijmuseum, plaats voor bezinning, centrum
voor het stellen van vragen… zo kan je het Mons Memorial
Museum omschrijven. Dit museum nodigt bezoekers van
alle leeftijden uit om zich vragen te stellen en te bezinnen
over de vele en complexe realiteiten van de oorlogsfenomenen. Een grote permanente tentoonstelling confronteert
de bezoeker met de belevenissen van burgers en militairen
door het prisma van de internationale conflicten die zich
afspeelden in de streek van Bergen, van de middeleeuwen
tot de 20e eeuw.

De kerkschat van Sint-Waldetrudis, ondergebracht in de
oude kapittelzaal van de kloosterlingen, toont een op
merkelijke verzameling religieuze kunstwerken, naast
werken gewijd aan Sint-Waldetrudis en het kapittel. Edelsmeedkunst neemt er een belangrijke plaats in. Kelken,
monstransen en reliekhouders, daterend van de 12e tot de
19e eeuw, getuigen van het vakmanschap van de lokale ambachtslui. De kerkschat omvat ook waardevolle manuscripten, schilderijen en beelden waarvan sommige behoren tot
de mooiste werken van Jacques Du Broeucq.

Boulevard Dolez 51 • 7000 Mons
+32(0)65 33 55 80
www.monsmemorialmuseum.mons.be

Trésor de Sainte-Waudru
Place du Chapitre • 7000 Mons
+32(0)65 33 55 80 • www.tresorsaintewaudru.mons.be

-50%

*

© Serge Brison

© Mundaneum - Frédéric Raeven
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Museum van de Doudou

Mundaneum

Van de legende van Sint-Joris tot de Ducasse van Bergen,
belicht en valoriseert het Museum van de Doudou de
verschillende aspecten van deze universele en eeuwenoude
geschiedenis. Volg de sporen van deze superheld en de
draak! Beleef het hele jaar dit uitzonderlijke evenement dat
door Unesco in 2005 werd opgenomen als Meesterwerk
van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid.

Het Mundaneum toont de erfenis en de ideeën van de
stichters, Henri La Fontaine en Paul Otlet. Het gebouw, een
parel van art-deco-architectuur, herbergt een erfgoed
dat erkend is door Unesco en is een plaats waar een hele
rist activiteiten plaatsvinden: tijdelijke tentoonstellingen,
educatieve ruimte, ruimte voor lezingen, onthaal van
verenigingen en ondernemingen, en dan is er ook nog het
archiefcentrum. Het Mundaneum is ook de eerste Belgische
site die is aangesloten bij het Europese Erfgoedlabel.

Musée du Doudou
Jardin du Mayeur • 7000 Mons
+32(0)65 33 55 80 • www.museedudoudou.mons.be

Rue de Nimy 76 • 7000 Mons • +32(0)65 31 53 43
www.mundaneum.org
* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 3,50
in plaats van € 7 (volwassenen) en € 1 in plaats
van € 2 (kinderen tot 12 jaar). Promotiecode:
ESCAPADEWBT2022.
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© Oswald.Tlr.Net

© Oswald.Tlr.Net

SILEX ’S

Maison Van Gogh

In het SILEX ’S word je geconfronteerd met 6.000 jaar geschiedenis. Ontdek tussen cultuur en natuur de geschiedenis van deze uitzonderlijke archeologische site die door
Unesco werd erkend als Werelderfgoed (2000). De mijn is
een van de oudste ter wereld die toegankelijk is voor het
publiek. Wandelingen in een Natura 2000 zone, een permanente tentoonstelling en een afdaling in de mijn worden
het hele seizoen aangeboden.

Het ‘ Maison du Marais ’ biedt een onderdompeling in het
dagelijkse leven van Vincent van Gogh tijdens zijn verblijf
in de Borinage, van december 1878 tot oktober 1880. Het is
hier dat de autodidact van Gogh zijn eerste stappen zette
op het pad van de kunst. Ontdek de reproducties van zijn
werken die hij tijdens zijn passage realiseerde, maar ook zijn
literaire voorkeur, zijn briefwisseling en de sfeerkamer met
meubels uit die tijd.

Parking: Place de Spiennes • 7032 Spiennes
(+ bewegwijzerde wandeling van 15 min)
Parking PBM: Rue du Point du jour 300 • 7032 Spiennes
+32(0)65 33 55 80 • www.silexs.mons.be

Rue du Pavillon 3 • 7033 Cuesmes
+32(0)65 33 55 80 • www.maisonvangogh.mons.be

-20%

-50%

*

*
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© Globalview

© Geoffrey Fritsch–UTOPIX
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SPARKOH!

Het CID in Le Grand-Hornu

Wetenschappelijk bewezen emoties!

Centrum voor Innovatie en Design,
Le Grand-Hornu

In het hart van Henegouwen bevindt zich SPARKOH! (het
vroegere Pass), een origineel wetenschapscentrum. 12.000 m2
indoor ruimte en 6.000 m2 in openlucht verwachten je om een
dag lang op een amusante manier te spelen, te voelen, te
ontdekken en te experimenteren met wetenschappen en
technologieën. Interactieve tentoonstellingen, ludieke ateliers,
filmzaal, tuin van de biodiversiteit, acrobatisch en speelplein in
openlucht: de wetenschappen zullen je aangenaam verrassen!
Rue de Mons 3 • 7080 Frameries
+32(0)65 61 21 60 • www.sparkoh.be
* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 13,60 in
plaats van € 17 (volwassenen) en € 9,60 in plaats van
€ 12 (van 4 tot 18 jaar). Promotiecode: SPARKESC22.

Le Grand-Hornu is Unesco-werelderfgoed en een parel van
het Europese industriële erfgoed uit de 19e eeuw. De neoclassicistische architectuur vertolkt de welvaart van deze oude
steenkoolmijn die gebouwd werd tussen 1816 en 1830. De site
herbergt vandaag het CID – centrum voor innovatie en design en het MACS, museum voor hedendaagse kunst. Met ongeveer
10 exposities per jaar is Le Grand-Hornu een internationale
vitrine van de hedendaagse cultuur in een historisch kader.
Le CID au Grand Hornu • Rue Sainte-Louise 82
7301 Hornu • +32(0)65 65 21 21 • www.grand-hornu.eu
* op de individuele toegangsprijs volwassenen, hetzij € 5 in plaats
van € 10. Promotiecode: ESCAPADES2022.

Bergen
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© vandervalkcongres&spahotelmons

De streek van Bergen telt 25 landelijke
gîtes, 28 gastenkamers, 1 centrum
voor sociaal toerisme, 1 camping en
10 hotels waaronder Martin ’s Dream
Mons.
Meer informatie?
Afspraak op www.visitMons.be

Van Der Valk Congres
& Spa Hotel Mons
Geniet van een onvergetelijk verblijf in Bergen! Kies voor
een van de kamers of luxueuze suites op het wellnessthema, uitgerust met hetzij een sauna, een hamam of een
privéjacuzzi. Ontdek onze spa met zwembad, zintuiglijk
parcours, sauna, hamam en jacuzzi. Restaurant Quai 5
biedt een traditionele keuken, internationaal geïnspireerd,
of kies voor een snelle bediening in de brasserie. De
Monty ’s Bar biedt cocktails en luxe alcoholische dranken,
een kelder voor sigarenrokers en een sushibar.

© Dream Hotel
Gil De Angelis

Martin ’s Dream Mons

Avenue Mélina Mercouri 7 • 7000 Mons
+32 (0)65 39 02 07 • www.hotelmons.eu

Meer dan 40 golfparcours in Wallonië
wachten vandaag op liefhebbers van
het witte balletje. Het zijn gevarieerde
sites, aangelegd door befaamde
architecten. In onze brochure Golf
in Wallonië worden ze allemaal
voorgesteld en er is voor elk wat wils!

Golf en
Wallonie

Golf in
Wallonia

visitwallonia.be/nl/golf
WBTPRD11204-Golf2021_1.indd 1
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© WBT - Bruno D ’Alimonte

© Pierre Coenegrachts

Golf in Wallonië

Rue de la Grande Triperie 17
7000 Mons • +32(0)65 32 97 20
www.martinshotels.com/nl/
hotel/martins-dream-hotel

© L. Artamonow
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Land
van het Centrum
Ontdek Centrissime, het Huis voor Toerisme van het Land
van het Centrum!
Bij ons nemen boten de lift. Wij serveren al champagne en
oesters in de vroege ochtend. Wij feesten met de Gilles en doen
het onmogelijke voor jou.
Bij ons vind je eeuwenoude schatten naast mijnsites. Wij
ontvangen je in het grootste museum van België, bij choco
lademakers, ambachtelijke producenten, een wijnbouwer en
in brouwerijen.
Bij ons gebeuren tochten te voet, met de fiets of met de boot.
Op kanalen, langs stadsmuren of in kastelen. Het Land van het
Centrum is een perfecte mengeling die zich situeert tussen
surrealisme en authenticiteit.
Het Land van het Centrum, die zich aftekent rond La Louvière,
is ook ideaal gelegen, tussen Bergen en Brussel. Het Land van
het Centrum, dat is een gebied dat opvalt in België!

Centrissime, Tourisme au Pays du Centre
Place J. Mansart 21-22 • 7100 La Louvière
+32(0)64 26 15 00
www.centrissime.be

NIE
E D E N WALLO

La Louvière is de 5e grootste stad van Wallonië en hoofdstad
van de Centrumstreek. Hij werd bekroond met de EDEN-prijs
(European Destinations of Excellence) in de categorie ‘ Cultureel
Toerisme ’. Hij heeft een uitgebreid erfgoed dat voortkomt uit zijn
industriële verleden. Daartoe horen onder meer het Historische
Centrumkanaal en zijn meer dan 100 jaar oude bootliften en
de mijnsite van Le Bois-du-Luc. Beide zijn door Unesco erkend
als Werelderfgoed. De stad mag ook uitpakken met befaamde
musea, zoals het keramiekcentrum Keramis, het Centrum van de
Gravure en het Gedrukte Beeld, het Mill en het Centre Daily Bul
& C°. De ‘ stad van de wolven ’ is een uitzonderlijke bestemming
voor riviertoerisme, maar is ook als folklorestad bekend voor zijn
carnavals en zijn stadsopera ‘ Décrocher la Lune ’.

Niet te missen in onze minigids...
Het Historische Centrumkanaal en zijn bootliften,
de mijnsite Le Bois-du-Luc en het keramiekcentrum
Keramis.
visitwallonia.be/nl/La-Louviere

NIE
E D E N WALLO

© MRM

© Utopix - Geoffrey

La Louvière

Koninklijk Museum
van Mariemont
Kom een onvergetelijk moment beleven in het grootste
museum van Wallonië! Je zult gecharmeerd zijn door het
sublieme natuur- en archeologiepark waar de romantische
ruïnes van een kasteel uit de 18e eeuw omringd zijn door
majestueuze exotische bomen. In het hart van deze groene
oase nodigt een ambitieuze architecturale realisatie je uit
voor een reis doorheen de tijd en de culturen. De schatten
van de grootste beschavingen, van het antieke Rome tot het
oude China en van Egypte tot het Midden-Oosten, mengen
zich met deze van onze eigen geschiedenis.
Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 • 7140 Morlanwelz
+32(0)64 21 21 93 • www.musee-mariemont.be
Land van het Centrum
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Het Historische
Centrumkanaal
Beleef een onvergetelijke dag op de site van
het Historische Centrumkanaal, door Unesco
opgenomen als Werelderfgoed!
Laat je verrassen door het menselijke vernuft dat erin slaagde
boten van meer dan 1.000 ton hoogteverschillen te laten overbruggen. Eerste afspraak bij de Scheepslift van Strépy-Thieu
die de boten een duizelingwekkende 73 meter hoog tilt. Op de 8e
verdieping wacht je een tentoonstelling over de binnenscheepvaart van vandaag en morgen. Vervolgens neem je met een
aangepaste rivierboot een eeuwenoude bootlift om het hoogteverschil te overwinnen. Bestuur ook een elektrisch bootje
waarvoor geen vaarvergunning nodig is, om op een gezellige manier het historische kanaal te verkennen. Neem ten slotte de fiets
om de charme van de uitzonderlijke sites te ontdekken. Er wachten je hier unieke ervaringen!
NIE
E D E N WALLO

* Op de individuele toegangsprijzen van volgende activiteiten (eventueel te
combineren, voorzie je dan van een kortingbon per site): bezoek en expo
van de Scheepslift (verlaagde prijzen: volwassenen: € 7,20, senioren en jongeren van 13 tot 18 jaar: € 5,85, kinderen van 4 tot 12 jaar: € 4,05), riviertocht
h/t met een aak op het Centrumkanaal (verlaagde prijzen: volwassenen:
€ 13,50, senioren en studenten: € 11,25, kinderen van 4 tot 12 jaar: € 9). Niet
cumuleerbaar met andere lopende acties of promoties. Promotiecode:
ESCVEH22.

© Utopix-Vhello

Les Voies d ’Eau du Hainaut
+32(0)78 059 059
www.canalducentre.be

© B. Semoulin

Tussen erfgoed en moderniteit

Scheepslift van Strépy-Thieu, bezoek en expositie
‘ Waterwegen van gisteren, vandaag en morgen ’
Rue Raymond Cordier 50 • 7070 Thieu
Riviertocht met een aak en doorvaart van een hydraulische
lift op het Historische Centrumkanaal
Vertrek van de riviertochten en bezoek:
Rue Raymond Cordier 50 • 7070 Thieu

Verhuur van fietsen bij het Historische Centrumkanaal
Cantine des Italiens:
Rue Tout-y-Faut 90 • 7110 La Louvière
22
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© Utopix-Vhello

Verhuur van elektrische bootjes zonder vaarvergunning
op het Historische Centrumkanaal
Aanlegsteiger bij de Cantine des Italiens:
Rue Tout-y-Faut 90 • 7110 La Louvière

-50%

*

leuke
korting*
p.103

p.101

© CGT - A. Siquet
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Domein van het Kasteel
van Seneffe – Museum
van de Zilversmeedkunst

Bois-du-Luc
Museum van de Mijn en de Duurzame Ontwikkeling
Ontdek een mijnsite die uniek is in Europa, van de top van de
terrils (slakkenbergen) tot het hart van de site, de industriële
gebouwen, de arbeidershuisjes en de kiosk. Verneem hoe een
steenkoolmijn werkt, ontdek het leven, het werk, de strijd en
het parcours van de kompels uit diverse horizonten. Rondleiding in het FR tijdens de weekends van april tot september.
In 2022 herdenkt de site de 10e verjaardag van de erkenning
door Unesco.

Bezoek het park van 22 ha uit de Eeuw der Verlichting,
dankzij de app ‘Abel et Steve au parc’. Het neoclassicistische
kasteel getuigt van het leven in de 18e eeuw. In 2022 zullen
het Museum en zijn collecties een nieuwe jas aantrekken.
Maak je klaar voor een onderdompeling in de kronieken
van de kasteelbewoners die terug zijn van een ‘Grand Tour’.
Domaine du Château de Seneffe • Rue Lucien Plasman 7-9
7180 Seneffe • +32(0)64 55 69 13 • www.chateaudeseneffe.be

Rue Saint-Patrice 2b • 7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière)
+32(0)64 28 20 00 • www.boisdulucmmdd.be

* -€ 1 op de individuele toegangsprijs, hetzij € 5
in plaats van € 6 (volwassenen) en € 4 in plaats
van € 5 (senioren en jongeren van 12 tot 18 jaar).
Geldig van 22/03 tot 30/12/2022 voor maximaal 2
pers. Promotiecode: escwbt2022.

* op de individuele toegangsprijs volwassenen,
hetzij € 5 in plaats van € 10, op basis van 2
betalende volwassenen.

-50%

*

Internationaal Museum van
het Carnaval en het Masker

p.101

In het historische centrum van Binche toont het Inter
nationaal Museum van het Carnaval en het Masker de
fascinerende wereld van feesten, folklore en gemaskerde
rituelen met honderden maskers, kostuums en ongelofelijke
accessoires. Een verzameling die uniek is in Europa!
Je reist er door 5 continenten voor een ontdekking van gemaskerde rites uit de hele wereld. En je neemt een duik in
de magie van het Carnaval van Binche alsof je erbij was.
Een echte interactieve en zintuiglijke ervaring.
Met zijn permanente tentoonstelling en zijn tijdelijke expo’s
die elk jaar veranderen, belooft het museum een boeiend
bezoek met een uitgebreid, origineel en kleurrijk parcours,
dat in de smaak zal vallen van groot en klein.
Grappenmakers!
Narren van de koning, clowns of lakeien, ontmasker de
echte aard van de grappenmakers met de nieuwe tijdelijke
tentoonstelling die je kan zien vanaf februari 2022.

* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 4 in plaats van € 8 (volwassenen), € 3,50 in plaats van € 7 (senioren en studenten) en € 1,75 in
plaats van € 3,50 (kinderen van 6 tot 12 jaar).
Promotiecode: EW2022.

© Centrissime

Musée International du Carnaval et du Masque
Rue Saint-Moustier 10 • 7130 Binche
+32(0)64 33 57 41 • www.museedumasque.be

Het Land van het Centrum telt 3 hotels, 27 landelijke gîtes, 28 gastenkamers, 5 vakantiewoningen
en 2 campings. Meer informatie? Afspraak op www.centrissime.be

Ville
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Land
van Charleroi
Probeer het onverwachte!
Bezoek de niet te missen attracties, zoals het Museum van de
Fotografie, Le Bois du Cazier, een van de 4 mijnsites die erkend
zijn als Werelderfgoed door Unesco en onderdak biedt aan het
Glasmuseum en het BPS22 (hedendaagse kunst), het Huis van
het Aardewerk, het Museum van de Folkloristische marsen of
het Centrum voor wetenschappelijke cultuur van de ULB.

© WBT- Denis Erroyaux

Snuif frisse lucht op het platteland: verken onze mooie dorpen,
herbeleef de Napoleontische tijd met de folkloristische marsen
van Gerpinnes, ontdek de kamer van Napoleon in Fleurus, de
pottenbakkerij van Bouffioulx, het kasteel van Trazegnies…
Liefhebbers van ongewone ervaringen, beklim de terrils
(slakkenbergen) of bewonder de gigantische streetartfresco's
aan de oever van de Samber of in het centrum van Charleroi.

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Place Charles II 20 • 6000 Charleroi
+32(0)71 86 14 14
www.cm-tourisme.be

En vergeet het historische hart niet: de Saint-Christophekerk,
het stadhuis en zijn belfort, de art-nouveau- en art-decogevels.

Charleroi zat vroeger een beetje in de vergeethoek, maar de
stad heeft een geweldige ommezwaai gemaakt. Hij geniet
van een rijk industrieel verleden maar is vandaag een trendy
bestemming geworden met verschillende facetten.

Charleroi

Enerzijds is er de erfenis van de zware industrie, de wieg van
‘ het zwarte land ’ met zijn terrils, schoorstenen en fabrieken in
een vrolijke anarchie ingeplant naast werkmanshuisjes.
Aan de andere kant is er het stripverhaal, de streetart en de
alternatieve cultuur! Met zijn Museum van de Fotografie en de
mijnsite van Le Bois du Cazier, door Unesco opgenomen als
Werelderfgoed, geniet de stad internationale faam.
Belangrijke werken voor stadsrenovatie en een rijk cultureel en
verenigingsleven geven de stad een tweede jeugd.

Niet te missen ervaringen!
• Het streetartcircuit ‘Asfalt ’
© WBT - Morgane Vander Linden

• Het Museum van de Fotografie
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• Het BPS22
• Le Bois du Cazier
Download je minigids op
visitwallonia.be/nl/charleroi

-20%

*

© JL Deru

© BPS22

p.101

Le Bois du Cazier

BPS22
Kunstmuseum van de provincie Henegouwen

Het verleden aanwezig voor de toekomst

Het BPS22 is een niet te missen kunstmuseum in het
Belgische culturele landschap. Het onderscheidt zich
door zijn specialistische tentoonstellingen, soms radicaal
maar toegankelijk voor iedereen dankzij innoverende
mediatieacties. Kunst en actualiteit, en hun samenhang,
zijn de belangrijkste assen voor de programmatie van het
museum en zijn aankooppolitiek.

Le Bois du Cazier was het decor van een tragisch mijnongeval en werd een herinneringssite die door Unesco werd
opgenomen als Werelderfgoed en een label kreeg van de
Europese Unie. Het museumparcours is gewijd aan het industriële erfgoed en telt 3 afdelingen: de Ruimte 8 augustus
1956, het Museum van de Industrie en het Museum van het
Glas. De site is ingekapseld in het groen en omringd door 3
terrils (slakkenbergen) met wandelpaden.

Boulevard Solvay 22 • 6000 Charleroi
+32(0)71 27 29 71 • www.bps22.be

Rue du Cazier 80 • 6001 Marcinelle • +32(0)71 88 08 56
www.leboisducazier.be
* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 7,20 in
plaats van € 9 (volwassenen), € 6,40 in plaats
van € 8 (senioren) en € 4 in plaats van € 5 (jongeren van 6 tot 18 jaar). Promotiecode: EW36522.

-50%

1

*

© Histoires d ’Images

© Musée de la Photographie
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Museum van de Fotografie

Huis van het Aardewerk

Het Museum is het grootste in Europa dat gewijd is aan de
fotografie. Het belicht de hele geschiedenis van de fotografie,
tot de hedendaagse trends en snufjes. Bezoekers ontdekken
er een verzameling van bijna 800 foto ’s, die regelmatig vernieuwd wordt. Zij zijn afkomstig van een collectie van 100.000
afdrukken en 1,5 miljoen negatieven en ook een verzameling
waardevolle apparaten. Jaarlijks wordt een vijftiental tentoonstellingen georganiseerd die de vele pistes van de fotografie exploreren.

Ontdek de fabricatie van steengoed (aardewerk), de magie
van klei, water en vuur… Maquettes, audiovisuele sketches
en montages tonen de fabricatie, de productieketen of het
gebruik van steengoed doorheen de tijd. Je kan ook een
van de 3 ambachtelijke pottenbakkerijen ontdekken die
nog actief zijn in Châtelet.

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 • 6032 Mont-sur-Marchienne
+32(0)71 43 58 10 • www.museephoto.be

* toegangsprijs individueel aan groepsprijs, hetzij € 1,50 in plaats van
€ 2,50 (volwassenen) en € 1 in plaats van € 1,50 (kinderen van
6 tot 12 jaar).

Maison de la Poterie
Rue Général Jacques 4 • 6200 Bouffioulx
+32(0)71 39 51 77 • www.chatelet-anime.jimdo.com

* op de individuele toegangsprijs volwassenen, hetzij
€ 4 in plaats van € 8. Promotiecode: ESCA.

Land van Charleroi
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Het Land van Charleroi telt
18 landelijke gîtes, 12 gastenkamers,
2 vakantiewoningen, 1 centrum voor
sociaal toerisme, 1 camping
en 11 hotels waaronder het Novotel
Charleroi Centre.
© Van Der Valk

Meer informatie?
Afspraak op www.cm-tourisme.be

Hotel Charleroi Airport
Van Der Valk

© Abacca Corporate

Hotel Charleroi Airport Van Der Valk, dicht bij de luchthaven
en het stadscentrum, garandeert je een verblijf met een
combinatie van uitstekende diensten en comfort. Het biedt
verschillende types van kamers, van Premium tot Wellness
Suite, een duplex van 65 m2 voorzien van een sauna. Brasserie en restaurant met terras. Fitnesszaal. Parking met
150 plaatsen. Tesla & Universal zuilen. Profiteer ook van de
voordelige arrangementen om de schatten van de streek
te ontdekken.
Chaussée de Courcelles 115 • 6041 Gosselies
+32(0)71 25 00 50 • www.hotelcharleroiairport.be

Novotel Charleroi Centre
Centre commercial Rive Gauche
Place Verte 17 • 6000 Charleroi
+32(0)71 28 28 28 • https://all.accor.
com/hotel/B134/index.nl.shtml

Wallonië

Ontdek onze 3 nieuwe themakaarten:

alsmaar smakelijker!

• 40 smulbezoeken in Wallonië
• 89 brouwerijen die je kan bezoeken in Wallonië
• 46 wijngaarden en distilleerderijen die je kan
bezoeken in Wallonië
Ga onze producenten en ambachtslui bezoeken. Zij zullen
graag hun vakkennis delen tijdens je bezoek en je proeverij.
Brouwers, wijnbouwers, chocolademakers, kaasmakers,
producenten van huisjesslakken, siropen, jam of mosterd…
en nog veel anderen verwachten je om de fabricatie van hun
streekspecialiteit te tonen. Zij zorgen ervoor dat Wallonië
een excellente ‘ smakelijke ’ streek is geworden.

© WBT - Denis Erroyaux

visitwallonia.be/smullen
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89 brouwerijen
om te bezoeken
46 wijngaarden
en distilleerderijen
om te bezoeken
Download de kaart

Download de kaart

40 smulbezoeken
in Wallonië
Download de kaart

6
Land
van de Meren
Beleef een avontuur buiten de platgetreden paden in het Land
van de Meren. Te voet of te paard op de Grote Doortocht van
het Woud in het Land van Chimay, of op een van onze bewegwijzerde routes, word je ondergedompeld in een ongerepte
natuur en buitengewone landschappen. Neem de tijd om het
werk van glasblazer Sandrine te bekijken, aarde te bewerken
met pottenbakker Isabelle, te kokerellen met de producten van
het woud met Anne of Raphaël. Zin in sterke emoties? De Meren
van de Eau d ’Heure verwachten je: tokkelbaan, slingersprong
of met parachute, wakeboard, duiken, jetski enz. Beschouwend
ingesteld? De zonsopgang beleven in een prauw of het burlen
van een hert bij zonsondergang zal je zeker kunnen bekoren.
En de kleine straatjes, de kastelen en de tuinen van onze middeleeuwse steden zullen je ongetwijfeld charmeren. Welkom in
het Land van de Meren!

Thuin

Maison du Tourisme Pays des Lacs
Route de la Plate Taille 99
6440 Boussu-lez-Walcourt
+32(0)71 14 34 83
www.cm-tourisme.be

NIE
E D E N WALLO

Chimay

Thuin, een stadje met een middeleeuws verleden, charmeert bezoekers dankzij zijn belfort (Unesco-werelderfgoed), zijn smalle straatjes en zijn verbazende hangende
tuinen. Die 200 tuinen in terrasvorm herbergen een artistiek parcours dat verder loopt door de stad en het verleden
en de stadsevolutie laat ontdekken. Aan de samenvloeiing van de Samber en de Biesmelle toont Thuin dat hij de
hoofdstad van de binnenscheepvaart is. De aak van het
‘ Ecomusée de la batellerie ’ vertelt je alles over het beroep
van binnenschipper. Ook de omgeving van de stad is een
bezoek waard, zowel op het gebied van erfgoed als van
wandelmogelijkheden.

Deze gezellige stad bulkt van de historische monumenten, van de Oude Toren tot de Collegiale kerk met haar
bolvormige torenspits. Verken de stadswallen en de steile
straatjes die je naar het Prinsenkasteel leiden. De Abdij
Notre-Dame de Scourmont, bekend voor haar trappistenbieren en -kazen, heeft haar ‘ Espace Chimay ’ ingeplant
op een steenworp. Daar worden de fabricatiegeheimen
onthuld voor bezoekers. In Chimay is ook de natuur alomtegenwoordig en de stad is een vertrekpunt voor tal van
bewegwijzerde wandel- en fietsroutes. Vergeten we ook de
Aquascope van Virelles niet!

Niet te missen in onze minigids...

Niet te missen in onze minigids...

De oude wijken en het kasteel van Chimay,
de Espace Chimay, de Aquascope van Virelles.

De hangende tuinen en het kunstparcours,
het belfort, de wijk van de binnenschippers.
visitwallonia.be/nl/thuin

© SI Chimay

© WBT - J.P. Remy

© MTPDL - REED - A. Sedran

De kunst om anders te reizen!

visitwallonia.be/nl/chimay
NIE
E D E N WALLO
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© WBT - David Samyn

© Les Lacs de l ’Eau d ’Heure
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Belfort van Thuin

Les Lacs de l ’Eau d ’Heure

Het Belfort van Thuin belooft je een boeiende klim, met een
ontdekking van de beiaard, het mechanisme van het uurwerk
en een weergaloos uitzicht op de stad. Met een beetje
geluk hoor je ook het klokkenspel… Indrukwekkend! Vul het
bezoek aan met het Thudi ’Game en beleef een ongewoon en
onvergetelijk moment met je gezin of met je vrienden. Meer
informatie? Afspraak op tourismethuin.be.

Met 1800 ha gewijd aan natuur en sport, biedt de site
van Les Lacs de l ’Eau d ’Heure een brede en gevarieerde
waaier sporten en ontdekkingen, zowel op het water als op
het land. Laat je charmeren door de schoonheid van deze
uitzonderlijke site en volg de wandel- en RAVeL-routes die
rond de meren cirkelen. Of neem een duik in het binnenwerk
van de grootste Belgische stuwdam en vergeet de 107 m
hoge Skywalk niet!

Office du Tourisme de Thuin
Place du Chapitre • 6530 Thuin
+32(0)71 55 49 18 • www.beffroidethuin.be
Office du Tourisme de Thuin

Centre d ’Accueil de la Plate Taille
Route de la Plate Taille 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt
+32(0)71 50 92 92 • www.lacsdeleaudheure.be

* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 2 in plaats van
€ 4 (volwassenen) en € 1,50 in plaats van € 3 (senioren
en 12-18 jaar).

NIE
E D E N WALLO

-10%

*

Aquacentre van
Les Lacs de l ’Eau d ’Heure
Ontdek alle voorzieningen van het Aquacentre. Het water
recreatiepark biedt een combinatie van sport en vrije
tijdsbesteding met een zwembad dat het hele jaar toegankelijk is, met jetstream, een glijbaan ‘ infinity jump ’ en een
ploeterbad voor kinderen. In de zomer kan je ook gebruik
maken van een spray park van 500 m2, ligzetels en een
openluchtbar.
Aquacentre des Lacs de l’Eau d’Heure
Rue du Bois du Four 1 • 6440 Froidchapelle
+32(0)71 20 81 81 • www.parcaquacentre.be
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© Natura Parc

© François de Ribaucourt
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Natura Parc
In een kader met een schoonheid die uniek is in België,
aan de oevers van het Meer van la Plate Taille, een van de
meren van de Eau d ’Heure, vind je het Natura Parc. Het is
een avonturenpark met een waaier aan activiteiten. Negen
parcours in de bomen, tokkelbanen waarvan 2 heen en
terug boven een meer, een slingersprong, een vrije val en
nog veel meer. Kom met je familie of met vrienden, er is voor
elk wat wils in het Natura Parc.
Route de la Plate Taille 99 • 6440 Froidchapelle
+32(0)71 55 31 57 • www.naturaparc.be
* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 24,30 in plaats
van € 27 (volwassenen) en € 19,80 in plaats van € 22
(kinderen van 6 tot 16 jaar). Enkel geldig bij een begin
van de activiteit tussen 9 en 12 u. Promotiecode: WALLO22.

© Jean-François Baelden

© Jean-François Baelden
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Le Crocodile Rouge

Croco Express

1e in Europa en uniek in België. Ontdek Les Lacs de l'Eau
d'Heure op de rug van een … krokodil, de ‘ Crocodile Rouge ’,
een amfibiebus die rijdt op het land en vaart op de meren.
Er kunnen 40 personen aan boord voor een circuit van een
uur met commentaar in 3 talen.

Ontdek Les Lacs de l'Eau d'Heure en hun omgeving met
de Croco Express. Dit toeristentreintje biedt een grote
flexibiliteit om Les Lacs de l'Eau d'Heure op je eigen tempo
te verkennen. Profiteer van één ticket om je naar hartenlust
een hele dag te verplaatsen met dit pendeltreintje.
Duur van de rit +/- 1.15 u. Het treintje rijdt de hele dag
(10.30 – 18 u).

Route de la Plate Taille 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt
+32(0)71 30 21 13 of +32(0)476 29 89 11
www.parcducrocodilerouge.be
Online reservering sterk aanbevolen!

Route de la Plate Taille 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt
+32(0)71 30 21 13 of +32(0)476 29 89 11
www.parcducrocodilerouge.be
Online reservering sterk aanbevolen!
* -€ 1 op de prijs van het dagforfait, hetzij € 7 in plaats van
€ 8 (volwassenen) en € 5 in plaats van € 6 (kinderen van 4 tot
12 jaar). Promotiecode: ESCWA CC.

leuke
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© J.F. Baelden

© Le Crocodile Rouge

1

Lasergame van
Les Lacs de l ’Eau d ’Heure
Het Lasergame, dat een deel van de stuwdam van de Eau
d ’Heure in beslag neemt, is een interactief avonturenspel dat
kan samengevat worden als ‘ 100% laser & fun ’. Het gaat om
een labyrint van 250 m2 waarin de spelers – maximaal 14 indi
vidueel of in team – het tegen elkaar opnemen, maar ook de
‘ Krokodil Rex ’ moeten overwinnen. Dat alles in een jungledecor
met tussenwanden, weerspiegelende zones en obstakels.
Je opdracht? Een maximum aan punten halen maar vooral: je
amuseren onder vrienden, volwassenen of kinderen.
Parc du Crocodile Rouge • Route de la Plate Taille 99
6440 Boussu-lez-Walcourt • +32(0)71 30 21 13 of
+32(0)476 29 89 11 • www.parcducrocodilerouge.be
Online reservering sterk aanbevolen!

Rondleiding in de stuwdam
en Skywalk bij
Les Lacs de l ’Eau d ’Heure
Bezoek de grootste stuwdam van België en de enige die
je van binnen kan bezoeken. Ontdek de geschiedenis
van de bouw van het kunstwerk. En dan naar de Skywalk,
meer dan 100 m hoog, voor een adembenemend panorama,
met een gedeeltelijk glazen bodem (toegang met een lift).
Parking. Honden toegelaten.
Centre d ’Accueil de la Plate Taille • Route de la Plate Taille 99
6440 Boussu-lez-Walcourt • +32(0)71 30 21 13 of
+32(0)476 29 89 11 • www.parcducrocodilerouge.be
Online reservering sterk aanbevolen!
* -€ 1 op de prijs van het bezoek aan de stuwdam en de Skywalk,
hetzij € 9,50 in plaats van € 10,50 (volwassenen) en € 8,50 in
plaats van € 9,50 (kinderen). Promotiecode: ESCWA VG.

Land van de Meren
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© Brasserie des Fagnes

© Pascal Pierson Photography

-10%

The Spin Cablepark

Brasserie des Fagnes

The Spin Cablepark is een ‘ waterteleski ’ op een meer
die je laat genieten van waterski en wakeboard. Al wat je
moet doen is in het water springen. Een team enthousiaste
professionals geeft je alle nuttige tips om met succes te
vertrekken en je parcours op je eigen tempo af te leggen.
Nieuw! Escape game op reservering, het hele jaar.

In één gebouw laten 2 brouwerijen je 150 jaar technologische evolutie zien in het brouwen van bier. Onze moderne
en actieve brouwerij (er wordt gebrouwen van dinsdag tot
zondag) produceert de ‘ Fagnes ’, en verder 50 verschillende bieren per jaar, met aroma ’s en smaken die variëren
volgens het seizoen. Proeverij van bieren die uit de kuipen
van de brouwerij komen en kwaliteitsvolle streekgerechten, open haard in de winter, groot terras in de zomer, groot
speelplein voor kinderen. Binnen minibioscoop voor kinderen en interactieve didactische borden. Vrije toegang.

Rue Crossart 61 • 6440 Boussu-lez-Walcourt
+32(0)71 31 39 82 of +32(0)474 56 47 09 • www.thespin.be
* op de volle individuele prijs, hetzij € 19,80 in plaats van € 22.
Geldig op de toegang tot de grote kabel voor 1 u. Promotiecode:
EXC2022-ESWAL.

Route de Nismes 26 • 5660 Mariembourg (Couvin)
+32(0)60 31 39 19 • www.fagnes.com

Parfumerie
ÔÔ Paradis des Sens
Een echt innoverend concept! Creëer blind je eigen en
gepersonaliseerde parfum tijdens een creatieatelier
van een Soliflore-parfum, terwijl je een glaasje ‘ Bulles
magiques des Vilains ’ (mousserende zoete wijn) proeft. Een
onvergetelijke zintuiglijke ervaring en nog leuker wanneer
je het doet met je partner, gezin of vrienden.
Ivàn Florine, gepassioneerd parfumeur, zal je ondersteunen,
zonder je iets op te leggen, om een parfum te ontwerpen
dat bij je past.
Optioneel (op aanvraag): de ‘ Ceremonie van de Olfactorische
Thees ’ om de geuren van de parfums in de mond te vinden.
Ontdekkingsbezoek en andere
mogelijk, raadpleeg onze website.

activiteiten

zijn

ook

* op de prijs van een atelier voor de blinde creatie van een Soliflore
parfum, hetzij € 120 in plaats van € 150/persoon (vanaf 6 jaar).
Aanbod geldig van maandag tot vrijdag buiten de schoolvakanties,
op reservering en volgens beschikbaarheid. Geldig voor maximaal
5 personen per bon. Promotiecode: WBT22.

-20%

*
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© Parfumerie ÔÔ Paradis des Sens

Rue de Charleroi 2 • 5600 Walcourt
+32(0)472 89 22 89 • www.ooparadis.com

-10%

-20%

*

*
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© Ecomusée du Viroin

© Daniel Maas - CFV3V

p.101

Treignes, Museumdorp

Stoomtrein van de 3 Valleien

Een hele rist levendige activiteiten voor ieders smaak

Een uitzonderlijke reis met een stoomtrein! Ontdek een
van de mooiste museumtrajecten van Europa. Keer terug
in de tijd met onze stoomtrein en doorkruis de 3 Valleien
met hun ongelofelijke landschappen. De trein vertrekt
in Mariembourg en passeert Nismes, Olloy-sur-Viroin en
Vierves, om te eindigen in Treignes, het laatste station voor
de Franse grens.

Het Ecomuseum van de Viroin toont oude beroepen. De
Espace Arthur Masson illustreert het leven in de Ardennen
van 1930 tot 1960 met een spektakelparcours en de ‘ School
van Eertijds ’. Het Stoomtreinmuseum toont de geschiedenis
van de trein. Het Museum van Malgré-Tout en het Park van de
Prehistorie gaan ver terug in ons verleden. Het Museum van
het Klein Formaat exposeert hedendaagse kunstwerken. En
dan is er ook nog de Gallo-Romeinse villa!

Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées
Chaussée de Givet 49 • 5660 Mariembourg
+32(0)60 31 24 40 • www.cfv3v.eu

Treignes, Village des Musées
5670 Treignes • +32(0)60 31 16 35 • www.treignes.info

* op de prijs van de reis h/t, hetzij € 11,70 in plaats van
€ 13 (volwassenen) en € 7,20 in plaats van € 8 (kinderen van 6 tot 12 jaar). Geldig tijdens het hele seizoen
2022 volgens het uurrooster van de reizen, niet geldig
tijdens evenementen. Promotiecode:
CFV3V ESCAPADES 2022.

-10%

*
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© Office du Tourisme de Couvin

© Office du Tourisme de Couvin

* op de individuele toegangsprijs van een museum naar
keuze. Aanbod niet geldig tijdens evenementen en op
speciale dagen. Promotiecode: TVM22.

-10%

*
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Grotten van Neptunus

Brûly-de-Pesche 1940

In het hart van een ongerepte natuur bieden de Grotten
van Neptunus je een leerrijke ontdekking. Tijdens de rondleiding (1 uur) word je ondergedompeld in een decor van
prachtige natuurcreaties. Jong en oud, geboeid door de
ondergrondse wereld of op zoek naar een unieke ervaring,
beleven de magie van de klank- en lichtshow op de ondergrondse rivier. Nadien volgt een wandeling van 1,5 km op
het ‘ dak ’ van de grotten voor ontdekking van de natuur
met de vijf zintuigen. Speeltuin, picknickplaats en winkel.
Les Grottes de Neptune
Rue de l ’Adujoir 24 • 5660 Petigny • +32(0)60 31 19 54
www.grottesdeneptune.be

Het kleine dorpje Brûly-de-Pesche werd gekozen om op
22 mei 1940 het hoofdkwartier van Hitler te huisvesten. Door
middel van maquettes, films, historische objecten en interactieve tablets, zal je ontdekken wat de mensen hebben
meegemaakt tijdens de bezettingsperiode. Door de volledig
gemoderniseerde scenografie leer je de entourage en zelfs
de intimiteit van de Führer tijdens zijn verblijf in deze herdenkingsplaats, beter kennen. Ook in het dorpscentrum en
in het park zijn informatieborden aanwezig.

* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 8,10 in plaats van € 9
(volwassenen) en € 4,50 in plaats van € 5 (kind van 4 tot 12 jaar).
Promotiecode: ESCAGDN22.

Place Saint-Méen • 5660 Brûly-de-Pesche
www.bdp1940.be
* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 5,85 in plaats van € 6,50
(volwassenen), € 5,40 in plaats van € 6 (senioren) en € 4,05 in
plaats van € 4,50 (kinderen van 8 tot 12 jaar). Promotiecode:
ESCABDP22.
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© OT Viroinval

© Château de Chimay asbl
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Viroinval, natuurlijk!

Kasteel van Chimay

Viroinval, toeristische bestemming bij uitstek, telt 5 dorpen
ten zuiden van de meren van de Eau d ’Heure. Verken het
natuurpark Viroin-Hermeton en zijn 300 km bewegwijzerde
paden. Neem de toeristentrein in Nismes en bezoek de
Fondry des Chiens. Ontdek het museumdorp Treignes, en
Vierves, een van de ‘ Mooiste Dorpen van Wallonië ’. Reis
van Treignes naar Mariembourg met de stoomtrein van
de 3 valleien. Maak een boottochtje in de Jardins d ’O van
Nismes en probeer de nieuwe minigolf!

Kom de geschiedenis van het Kasteel van Chimay ontdek
ken, verteld door Stéphane Bern. Het bezoek begint met de
film ‘Secrets de Chimay’ die 1.000 jaar geschiedenis van de
Prinsen van Chimay belicht. Daarna volgt de ontdekking van
het interieur van het kasteel. Geniet van het Prinsenterras en
proef er een Trappist van Chimay. Vul je bezoek aan met een
partij minigolf of waag je in de escape room. Raadpleeg onze
website om meer te vernemen. Reservering sterk aanbevolen.
Château de Chimay
Rue du Château 14 • 6460 Chimay • +32(0)60 21 45 31
www.chateaudechimay.be

Office du Tourisme de Viroinval • Rue Vieille Église 5
5670 Nismes • +32(0)60 31 16 35
tourisme.viroinval.be
* -€ 2 op de individuele toegangsprijs volwassenen
van de Golf d ’O (minigolf), hetzij € 3 in plaats van € 5.

* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 9 in plaats van € 10
(volwassenen), € 8,10 in plaats van € 9 (senioren) en € 7,20
in plaats van € 8 (kinderen van 7 tot 11 jaar). Promotiecode:
ESCWAL22.
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Espace Chimay
Bezoek ons en ontdek de geschiedenis van
onze smaken
Ontdek op onze interactieve tentoonstelling de geschiedenis
en de fabricatiegeheimen van onze Chimay trappistenbieren
en -kazen. Zet je bezoek voort in de Abdij Notre-Dame de
Scourmont en volg het interactieve wandelparcours naar
de tuin, de kerk en de begraafplaats. De brouwerij zelf is niet
toegankelijk. Het bezoek eindigt in de Espace Chimay waar je
geniet van een heerlijke Chimay van het vat. Ontdek ook de
referentievitrine van de trappisten van Chimay.
Rue de Poteaupré 5 • 6464 Bourlers
+32(0)60 21 14 33 • www.chimay.com
* -€ 1,50 op de individuele prijs van het bezoek volwassenen met proeverij, hetzij € 5 in plaats van
€ 6,50. Promotiecode: ESCAP2022.
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een hele resem sportieve activiteiten

Zin om aan sport te doen of als toeschouwer een mooi
sportevenement bij te wonen?
Fan van golf, MTB, ski, trail, paardrijden of gewoon op
zoek naar actieve ontdekkingen in een uitzonderlijke
omgeving?
3, 2, 1… Sporten maar!

visitwallonia.be/sportactiviteiten

© Landal GreenParks B.V.

© Golden Lakes Village

Golden Lakes

Landal Village l ’Eau d ’Heure

Golden Lakes, ingeplant aan de oever van de Meren van de
Eau d ’Heure, is een toeristisch domein met een vakantiedorp met villa ’s voor 4 tot 8 personen, en een Best Western Plus viersterrenhotel. De Meren van de Eau d ’Heure
zijn uitgegroeid tot een echte toeristische bestemming met
een compleet vrijetijds- en logiesaanbod op een natuursite
met een schoonheid die uniek is in België. Een ideale
bestemming voor een verblijf als koppel, met het gezin of
met vrienden.

Breng een aangenaam verblijf door in een unieke omgeving
met een uitzonderlijke natuur en ontdek wat de Ardennen
te bieden hebben. Verblijf in Landal Village l’Eau d’Heure,
een vakantiepark aan de rand van de meren van de
Eau d’Heure. Zeilen, kajakken, surfen... het is er allemaal
mogelijk. En de verschillende mountainbikeroutes bieden
mogelijkheden voor zowel beginnende als voor gevorderde
mountainbikers.

Het Land van de Meren telt ook
163 landelijke gîtes, 66 gastenkamers,
28 vakantiewoningen,
3 vakantiedorpen, 8 centra voor
sociaal toerisme, 16 campings
en 9 hotels waaronder het Hotel
Auberge de Poteaupré.

Rue du Bois du Four 7A • 6440 Froidchapelle
+32(0)71 65 58 65 • www.landal.be/villageleaudheure

Wallonië,
bestemming voor campers!

© Peripleties - Visitardenne

Route de la Plate Taille 51 • 6440 Boussu-lez-Walcourt
+32(0)71 31 71 19 • www.goldenlakesvillage.com

Meer informatie?
Afspraak op www.cm-tourisme.be

© Auberge de
Poteaupré

Wallonië is klein als gewest maar
groot door zijn gezelligheid… Een
gemakkelijke bestemming voor je
volgende ‘ mobiele ’ vakantie.

Hôtel-Auberge de
Poteaupré
Rue Poteaupré 5 • 6464 Bourlers
+32(0)60 21 14 33
www.chimay.com

La Wallonie en
camping-car

Ontdek alle locaties in het zuiden
van België die plaatsen hebben met
voorzieningen voor kampeerwagens.

visitwallonia.be/camper

Wallonië met
de camper

WBTPRD0422_225x100_cover-CarteMotorhomes2021_FR-NL.indd 1

29/09/21 10:08

Land van de Meren

33

© WBT - Denis Erroyaux

7
Waals-Brabant
Zin in een uitstapje dichtbij? En waarom niet in
Waals-Brabant?
Ontdek de 5 thematische circuits van meerdere dagen, die
je kan volgen met de auto of de fiets. Met het circuit ‘ Op het
kruispunt van het lot van Europa ’ zal je de Slag bij Waterloo
en de grote wereldoorlogen beter begrijpen. Herbeleef de geschiedenis tijdens een driedaagse uitstap en volg dit circuit
van 82 km met de auto. ‘ In de voetsporen van monniken en
ridders ’ neemt je mee terug in de tijd, naar de middeleeuwen.
Van Villers-la-Ville naar Braine-le-Château, via Nijvel, vind je
72 km ontdekkingen, ontspanning, maar ook lekkernijen! Profiteer van de tweedaagse ‘ Land van kunstenaars ’ om de magische wereld van Belgische kunstenaars en hun kunst in al zijn
pracht te ontdekken, met de auto of met de fiets. Een vierde
parcours, genaamd ‘ Douceur de vivre ’ of het zachte leven, laat
je genieten van de natuur en de rust van Waals-Brabant, en je
passeert ook Mélin, een van de Mooiste Dorpen van Wallonië.
Ten slotte geeft een ‘ Avonturierskaart ’ 1001 ideeën voor leuke
activiteiten met je gezin of met vrienden!

Place du Brabant wallon 1 • 1300 Wavre
+32(0)10 23 61 08
www.beleefwaalsbrabant.be
beleefwaalsbrabant • destinationbw

© WBT - Bruno D ’Alimonte

Louvain-la-Neuve

© WBT - J.P. Remy

Waterloo

Maison du tourisme du Brabant wallon

De naam Waterloo wordt steevast verbonden met de veldslag
van 1815, een sleutelmoment in de Europese geschiedenis.
Vandaag ziet de site van het slagveld er bijna net zo uit als
200 jaar terug. Volg de voetsporen van de mannen die hier
geschiedenis schreven en bezoek de Heuvel met de Leeuw, het
Wellington Museum, het Memoriaal van de Slag bij Waterloo
1815, en het Laatste Hoofdkwartier van Napoleon. Waterloo
is ook een gezellige stad, met een golf in de nabijheid en tal
van fiets- en wandelpaden. Wie meer van shopping houdt,
komt hier zeker aan zijn trekken, want de stad telt liefst
700 handelszaken! Wie komt voor een natje en een droogje,
kan smullen van een heerlijke suikertaart of een Waterloo
biertje drinken dat gebrouwen wordt in de Boerderij van
Mont Saint Jean.

Niet te missen in onze minigids...
Het Wellington Museum, de boerderij van Mont Saint
Jean, het Memoriaal van de Slag bij Waterloo 1815.
visitwallonia.be/nl/waterloo
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De nieuwe studentenstad Louvain-la-Neuve trok
de ‘groene ’ kaart: verplaatsingen met de auto zijn
er sterk beperkt en worden ook ontraden. Dit is het
koninkrijk van fietsers en voetgangers! De jongste stad
van België (gebouwd in de jaren 1970) valt op met zijn
stadsarchitectuur en het belang dat werd gehecht aan het
groen. Cultuurliefhebbers bezoeken hier het niet te missen
Hergé museum en het Musée L, waar wetenschappelijke
en artistieke verzamelingen met elkaar in dialoog gaan.
Je kan er ook een van de vele thematische, didactische
of ludieke wandelroutes volgen (kunst in de stad, met
QR-codes, fauna en flora...)

Niet te missen in onze minigids...
Het Musée L, het Provinciaal Domein van Le Bois
des Rêves, het Hergé museum.
visitwallonia.be/nl/louvain-la-neuve
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© Memorial 1815

© WBT - Denis Erroyaux

Nijvel

Nijvel, een kleine stad met een grote geschiedenis, heeft
uit zijn historische en religieuze verleden veel getuigen
behouden, meer bepaald de emblematische en duizendjarige
collegiale Sint-Gertrudiskerk, waar ‘ Djan d Nivèle ’ troont,
een indrukwekkende jaquemart (mechanisch voortbewogen
figuur) die de uren slaat met zijn hamer. De stad nodigt je
uit om een duik te nemen in het hart van zijn charmante
middeleeuwse wijken en te wandelen tussen de kunstwerken
van het Dodaine-park. Het bezoek houdt daar niet op: de
omgeving van Nijvel heeft veel aantrekkelijke sites die je kan
ontdekken, zowel op het gebied van erfgoed als natuur.

Memoriaal van
de Slag bij Waterloo 1815
Ontdek na de grote maquette van het slagveld (33m2) het
boeiende museum en zijn 70 geüniformeerde mannequins,
met behulp van tal van digitale hulpmiddelen en een 4D-film.
Het Panorama (1912) toont een gigantisch historisch doek
van de strijd. Het bezoek gaat verder met de beklimming van
de Heuvel met de Leeuw en eindigt met een rit in een paardenkoets naar de historische boerderij van Hougoumont
waar je een museum en een multimediashow wacht. Animaties met historische reconstructies in het seizoen. Zomer 2022:
reconstructie van de slag, nachtshow, cavalerietoernooi.

Niet te missen in onze minigids...
De collegiale Sint-Gertrudiskerk, het Parc
de la Dodaine, het gemeentelijk museum voor
archeologie, kunst en geschiedenis.

p.101

Wellington Museum
Ga binnen in de geschiedenis! Aan de rand van het
Zoniënwoud werd dit gebouw uit 1705 gekozen voor
verschillende hoofdkwartieren. Het is hier dat de hertog
van Wellington zijn hoofdkwartier vestigde op 17 juni 1815,
voor hij de strijd aanging met Napoleon. Hij stelde er ook
zijn overwinningscommuniqué op en gaf zo de naam
‘ Waterloo ’ aan de beroemde veldslag.
Musée Wellington
Chaussée de Bruxelles 147 • 1410 Waterloo
+32(0)2 357 28 60 • www.museewellington.be
* 1 gratis toegang volwassene met een waarde van
€ 7,50 bij aankoop van 1 (betalende) toegang volwassene. Niet geldig tijdens tijdelijke tentoonstellingen.
Promotiecode: EscWall2022.

© xxx

*

© Musée Wellington

-50%

© CB studio

Mémorial de la Bataille de Waterloo 1815
Route du Lion 1815 • 1420 Braine-l ’Alleud
+32(0)2 385 19 12 • www.waterloo1815.be

visitwallonia.be/nijvel

Laatste
hoofdkwartier
xxx
van
Napoleon
xxx
Een
xxx museum voor iedereen! 17 juni 1815. Het is bijna nacht en
het
xxxregent. De soldaten van Napoleon zijn uitgeput. De keizer
laat halthouden en zijn adjudanten ontdekken een verlaten
xxx
woning. Dat was de Ferme du Caillou en ze zou het laatste
hoofdkwartier worden van Napoleon. Het museum belicht de
evenementen van de fameuze nacht, met getuigenissen en
anekdotes uit het militaire en burgerleven, dat alles in een authentiek decor. De bezoeker kan het museum op eigen tempo
ontdekken. Het werd ingericht om mensen met specifieke noden te ontvangen. Voor kinderen is er een ludiek parcours.
Dernier QG de Napoléon • Chaussée de Bruxelles 66
1472 Vieux-Genappe • +32(0)2 384 24 24
www.dqgn.be • dernierqgnapoleon
Waals-Brabant
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Abdij van Villers-la-Ville

Hergé Museum

De Abdij van Villers is een architecturaal juweel in openlucht.
Het zijn zes eeuwen bezetting door monniken die zich
voor je ogen ontvouwen. De 6 tuinen met hun planten- en
bloemenvariëteiten nodigen je uit voor een bijzondere en
verkwikkende wandeling. Sluit je dag af met een smakelijk
glas in de Bistro van de Abdij. De Abdij van Villers-la-Ville is
dé verandering van omgeving bij jou in de buurt.

Een parcours langs de creaties van een groot kunstenaar
van de 20e eeuw. Hij was graficus, reclameman, karikaturist, tekenaar… Het Hergé Museum toont alle facetten
van zijn kunst. Ongeveer 300 originele graveerplaten, 800
foto ’s, documenten en voorwerpen zijn verzameld op een
plek in Waals-Brabant die Hergé zo dierbaar was. Evenementen in het museum: raadpleeg regelmatig onze website
www.museeherge.com en onze Facebookpagina.

Abbaye de Villers-la-Ville
Rue de l ’Abbaye 55 • 1495 Villers-la-Ville
+32(0)71 88 09 80 • www.villers.be
* -€ 1 op de toegangsprijs (buiten evenementen), hetzij € 8 in plaats van
€ 9 voor een volwassene en € 3 in plaats
van € 4 voor kinderen van 6-12 jaar (bezoekersplattegrond, toegang tot de tuinen inbegrepen).

-50%

*

Musée Hergé
Rue du Labrador 26 • 1348 Louvain-la-Neuve
+32(0)10 48 84 21 • www.museeherge.com
* 1 gratis toegang volwassene met een waarde van € 12 voor
1 betalende toegang volwassene.
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© Aventure Parc
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Musée L

Aventure Parc

In Louvain-la-Neuve laat het Musée L kunst en wetenschap
met elkaar in dialoog gaan in een emblematisch gebouw van
de moderne Belgische architectuur. Kunstwerken, natuurhistorische exemplaren, archeologische en etnografische voorwerpen… afkomstig uit de wetenschappelijke collecties van de
Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve (UCLouvain)…
staan voor het publiek tentoon op een oppervlakte van 3.830 m2.
Het Musée L is geen gewoon museum: het is een leefruimte
voor uitwisselingen, gewijd aan emoties en exploraties.

Word een met de natuur wanneer je AVENTURE PARC komt
ontdekken: 24 parcours en 240 spelen in de bomen: Tarzan
sprong, surf, fietsen in de hoogte… Maar ook 45 tokkelbanen
met een totale lengte van 2,5 km! Een tokkelbaan van 320 m
met bochten, uniek in de Benelux. Vijf sprongen waaronder
een bungee jump en een reuzenkatapult die je 17 meter hoog
slingert. Een interactief lasergame voor nog meer fun.

Place des Sciences 3 • 1348 Louvain-la-Neuve
+32(0)10 47 48 41 • www.museel.be
* op de toegangsprijs volwassenen, hetzij € 4 in plaats van
€ 8, studenten (13-25 jaar) en mensen met een handicap
€ 1,50 in plaats van € 3, senioren € 3 in plaats van € 6.
Promotiecode: Escapade.
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Rue Sainte-Anne 152 • 1300 Wavre • +32(0)10 22 33 87
www.aventureparc.be
* Forest Jump gratis bij aankoop van een toegang tot de
parcours. Max 5 deelnemers. Geldig in juliaugustus 2022. Promotiecode te vermelden
aan het onthaal op de dag van het bezoek:
ForestWBT.
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© Fondation Folon/ADAGP, Paris, 2021
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Stichting Folon

Het Bois des Rêves

In volle natuur, in het hart van het Gewestelijk domein Solvay,
gelegen op 20 minuten ten zuiden van Brussel, ontdek je de
Stichting Folon in de hoeve van het Kasteel van Terhulpen.
Het museum, bedacht door de Belgische kunstenaar JeanMichel Folon (1934-2005), biedt een unieke en poëtische reis.
Je ontdekt er meer dan 500 werken die de vele technieken
en brandend actuele thema's behandelen. Het hele jaar
door worden er tijdelijke tentoonstellingen, rondleidingen en
artistieke workshops aangeboden voor jong en oud.

Laat je verbeelding spreken in het hart van dit groene paradijs
van 67 ha. Het is bevorderlijk voor een herbronning en het
ontwaken van de zintuigen, dankzij de 17 km bewegwijzerde
paden en wegen, waarvan sommige toegankelijk zijn voor
mensen met beperkte mobiliteit. Een groot speelplein, een
visvijver, een oriëntatieparcours, een mountainbikepiste en
verschillende activiteiten doorheen de seizoenen: er wordt
alles aan gedaan om je wervelende avonturen te laten
beleven. De Brasserie en het prachtige terras zorgen voor een
gastronomische pauze tijdens het toeristische seizoen.

Fondation Folon - Boerderij van het Kasteel van Terhulpen
Drève de la Ramée 6A • 1310 La Hulpe
www.fondationfolon.be

Le Bois des Rêves
Allée du Bois des Rêves 1 • 1340 Ottignies
+32(0)10 41 60 72 • www.boisdesreves.be
boisdesreves

© xxx

© Walibi

* -€ 2 op de toegangsprijs volwassenen, hetzij € 10 in
plaats van € 12, ook tijdens tijdelijke tentoonstellingen.
Promotiecode: VWFF22

Walibi
Alleen maar leuke herinneringen voor je gezin of je vriendengroep dankzij de vele sensationele attracties voor groot en
klein! Trek naar verre horizonten in onze nieuwe themawerelden.
Laat je meeslepen in een boeiend avontuur, van Polynesië
naar India via een ommetje naar de Far West.
En voor de durvers: stap in de Kondaa, de hoogste, langste en
snelste achtbaan van de Benelux!
Geniet snel van je korting van € 5!
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© Walibi
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Boulevard de l ’Europe 100 • 1300 Wavre
+32(0)10 42 15 00 • www.walibi.be
* -€ 5 op de prijs volwassenen die geafficheerd is aan de kassa ’s
van Walibi Belgium van 02/04 tot 30/09/2022. Geldig voor max.
5 pers. Niet geldig op dagen dat Walibi Belgium ‘ volzet ’ afficheert. DISCOUNT: 19094.

Waals-Brabant
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Kasteel van Hélécine
Het Kasteel van Hélécine en zijn park van 28 ha vormen
samen een emblematische vitrine van Waals-Brabant. Ga
erheen met je gezin of met vrienden en ontdek het gratis
speelplein van meer dan 5.000 m2, de visvijvers, de dieren
in het park, de landschapsminigolf, de speciale ruimte voor
de honden, de springkastelen… De Pop Up Bar, de brasserie
van het park, nodigt je uit op de terrassen rechtover de
vijvers. Het toeristisch wandelparcours is vrij toegankelijk,
een informatiebrochure is beschikbaar op het onthaal van
het kasteel. De parkings zijn gratis.
Château d’Hélécine
Rue Armand Dewolf 2 • 1357 Hélécine
+32(0)19 65 54 91 • www.chateaudhelecine.be
chateauhelecine

Dolce By Wyndham
La Hulpe Brussels
Zoek je herbronning op 15 min. van Brussel, in een vier
sterrenhotel omhuld door het Zoniënwoud. Ongeacht
het seizoen biedt dit hotel een connectie met de
natuur vanuit zijn kamers, restaurants en bars. Gratis
activiteiten: binnenzwembad, sauna, hamam, fitness
zaal,
gezond
heids
p arcours, tennis, tafeltennis, badminton,
petanque, basketbal, tafelvoetbal. Gratis parking en wifi.
Wellness Cinq Mondes open 7/7 mits supplement (reserve
ren noodzakelijk).
Chaussée de Bruxelles 135
1310 La Hulpe • +32(0)2 290 98 98
www.dolcelahulpe.com/nl

Waals-Brabant telt ook 37 landelijke
gîtes, 53 gastenkamers waaronder
Dimensions M, 11 vakantiewoningen,
1 centrum voor sociaal toerisme en
20 hotels waaronder 6 Martin ’s
Hotels en Le Piano II.
© Dimensions M

Dimensions M

© Martin ’s Hôtels

Meer informatie?
Afspraak op www.destinationbw.be

Chemin Saint Pierre 24b
1435 Corbais
+32(0)488 14 48 18
www.dimensions-m.be

Martin ’s Hôtels
www.martinshotels.com

© Le Piano II

Hôtel Le Piano II
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Grand-Route 61
1435 Corbais
+32(0)10 65 60 42
www.piano2.be

8
Sambre-Orneau
Ideaal voor uitstappen!
Kom naar Wallonië en stop in Sambre-Orneau waar je alles
vindt voor jong en oud. Ga op schattenjacht, trek eropuit langs
onze 500 km wandel- en fietsroutes, ontdek de natuuromgeving
van de Samber aan boord van een rivierschuit...
Bezoek de abdijen van Gembloux en Floreffe, keer terug naar
onze oorsprong op de site van de ‘ Man van Spy ’, herbeleef
Napoleons laatste overwinning in het Ligny 1815 Museum,
ontdek de kastelen die ons omringen, maak een sprong naar
14-18 langs een herdenkingsparcours of beleef een ervaring in
'hyperrealiteit'...
Verwen je smaakpapillen met onze lokale producten. Geniet
van onze ambachtelijke bieren, van een heerlijke maaltijd of een
ambachtelijk bereid ijsje...

© Denis Closon

Vind onze wandelingen, attracties, accommodaties
restaurants op onze mobiele applicatie Sambre-Orneau.

De streek van Sambre-Orneau
telt 4 hotels, 12 landelijke gîtes,
5 gastenkamers, 2 vakantiewoningen
en 1 camping.

en

Maison du Tourisme Sambre-Orneau
Rue Sigebert 3 • 5030 Gembloux
+32(0)81 62 69 66
www.sambre-orneau.be
MTSambreOrneau

Access-i

© François Struzik

Meer informatie?
Afspraak op www.sambre-orneau.be

De certificering Access-i informeert je over het niveau
van toegankelijkheid van een gebouw, een site, een
wandel- of fietscircuit, een evenement. Drie niveaus van
toegankelijkheid vertolkt door 3 kleuren – groen, oranje
en wit – zijn visueel identificeerbaar met 7 vakken die elk
een categorie van personen met specifieke behoeften
vertegenwoordigen. Technische en gedetailleerde beschrij
vingen zijn beschikbaar op www.access-i.be met de sterke
en de aandachtspunten volgens de types van handicap.

www.access-i.be
Sambre-Orneau
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9
Explore Meuse
Explore Meuse is een bestemming met veel facetten. Ze
biedt zachte, intense en zelfs sensationele activiteiten, maar
nodigt je ook uit op de concerten, evenementen en andere
feestelijkheden die het hele jaar door georganiseerd worden.
Op het water, van Hastière tot Andenne, kan je een riviercruise
maken, peddelen met een kajak, de waterdoorgang nemen en
ook een bootje zonder vaarvergunning huren.
Ontdek de kastelen en burchtruïnes op de millennia oude
rotsen die hoog boven de Maas uitsteken, volg de loop van de
rivier met de trein, met een spoorfiets, een step of te voet.
Van de hoge rotsen tot de plateaus, alle landschappen nodigen
uit om erin op te gaan. De erfenis van de ‘Belle époque’ gaat
samen met die van de middeleeuwen, de vrijetijdsbesteding is
vaak gekoppeld aan de natuur.
In de schaduw van onze Maas ontdek je een ongerepte natuur,
een geschiedenis en een intense collectieve verbeelding.
© Denis Closon

De valleien en plateaus van Explore Meuse: een must die
aanpasbaar is aan ieders verlangen.

Namen

Maison du Tourisme Explore Meuse
Avenue Colonel Cadoux 8 • 5500 Dinant • +32(0)82 22 28 70
www.exploremeuse.be
exploremeuse • exploremeuse

Aan de samenvloeiing van Samber en Maas toont de hoofdstad
van Wallonië de rijkdom van zijn erfgoed en de charme van zijn
straatjes, terrassen en restaurants.
Boven op de Citadel, een van de grootste van Europa, krijg je
een weergaloos uitzicht op de stad.
Het historische centrum biedt van zijn kant enkele
architecturale en culturele parels: de Saint-Aubainkathedraal,
het theater, het belfort, het Félicien Ropsmuseum en het
museumcentrum Les Bateliers, om er maar enkele te noemen.
Geniet ook van een wandeling langs de kades of ga iets verder,
naar de omgeving van de stad: je zal niet teleurgesteld zijn.

Niet te missen ervaringen!
• De Citadel
• De kabelbaan
• Het Félicien Ropsmuseum

© WBT - Denis Erroyaux

• De circuits met een Pousse-Pousse
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Explore Meuse

Download je minigids op
visitwallonia.be/namen

© Vincent Ferooz

© WBT - S. Wittenbol

Dinant

Dinant, de stad van Adolphe Sax, uitvinder van de
saxofoon, is een echte postkaart. Kijk aan de oever van de
Maas omhoog en bewonder de Citadel en de peervormige
klokkentoren van de collegiale kerk. Liefhebbers van
erfgoed en geschiedenis komen aan hun trekken met de
kastelen in de omgeving. Wat muziek betreft: Adolphe
Sax kreeg verschillende standbeelden en er is een
informatiecentrum aan hem gewijd. In Dinant kan je ook
watergenoegens beleven, zoals tochten met een kajak of
een riviercruise op de Maas.

De Citadel van Namen
Een van de grootste versterkingen van Europa opent
haar deuren voor je! Met rondleidingen kan je haar
geschiedenis herbeleven. De Citadel Pass biedt een vrij
bezoek aan het Bezoekerscentrum Terra Nova, een
rond
leiding in het ondergrondse gangenstelsel en een
rondrit met commentaar met het toeristentreintje. Het
Bezoekerscentrum belicht de geschiedenis van een
uitzonderlijke site die de grootste Europese conflicten
heeft gekend.

Niet te missen in onze minigids…
De Citadel, het parcours ‘Sax and the city’,
het Huis van het middeleeuwse Maaserfgoed.

Citadelle de Namur
Route Merveilleus 64 • 5000 Namur
+32(0)81 24 73 70 • www.citadelle.namur.be

visitwallonia.be/nl/dinant

-20%

*

© Philippe Piraux

© Ville d’Andenne

p.101

Le Phare

© Philippe Piraux

In het hart van Andenne herbergt Le Phare, in een
opmerkelijke architectuur, de bibliotheek, de Dienst voor
Toerisme en de museumruimte van Andenne (EMA).
In de EMA doorloop je verschillende millennia via een
moderne, ludieke en interactieve scenografie! Ontdek
unieke prehistorische overblijfselen en de knowhow van
ambachtslui en keramisten.
Promenade des Ours 37 • 5300 Andenne
+32(0)85 84 96 95 • www.lephare-andenne.be
lephareandenne
* hetzij € 6,40 in plaats van € 8 per volwassene, € 4 in plaats van € 5
per student, senior (+ 65 jaar) en PBM. Promotiecode: EEW2022PHARE.

Explore Meuse
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© MG

© Abbaye de Maredsous

p.101

ReGare in Fosses-la-Ville

Abdij van Maredsous

Welkom in ReGare, het informatiecentrum voor lokaal
en regionaal erfgoed. Na je bezoek weet je alles over de
folklore van Fosses: de Laetare met zijn beroemde Chinel,
de zevenjarige mars van Saint-Feuillen, door Unesco erkend
als cultureel en immaterieel erfgoed, maar ook de pittoreske
Limotche! Mis de twee jaarlijkse tijdelijke tentoonstellingen
niet. ReGare is ook een startpunt voor de RAVeL 150 a, een
plaats waar je elektrische fietsen kan huren en toeristische
informatie kan krijgen.

De abdij van Maredsous is een site voor ontspanning en
spiritualiteit in een uitzonderlijke natuurlijke omgeving, waar
men de onthaaltraditie van de Benedictijnen voortzet. Na een
rondleiding door de abdij of een wandeling in de Molignéevallei, laten de cafetaria, de souvenirwinkel en de speeltuin
het hele gezin een aangenaam en smakelijk moment
doorbrengen rond de producten van de abdij: brood, bier en
kazen van Maredsous. Rondleidingen: weekends, feestdagen
en tijdens de schoolvakanties. Gratis parking en toiletten.

Centre d’interprétation du Patrimoine fossois et régional
Place de la Gare 7 • 5070 Fosses-la-Ville
+32(0)71 77 25 80 • www.regare.be

Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11 • 5537 Denée • +32(0)82 69 82 84
www.tourisme-maredsous.be
* 1 toegang gratis voor 1 betaalde, enkel na online reservering
met de promotiecode Escapades 22.

-10%

1

*

Railbikes van de Molignée

Tuinen van Annevoie

Ontdek de geneugten van de railbikes van Molignée. Gun
jezelf een moment van ontspanning en een unieke ontdekking door op je eigen tempo te fietsen op een oude spoorlijn in het hart van de zeer mooie en pittoreske vallei van
de Molignée. Van Warnant naar Falaën en terug (8 km), van
Falaën naar Maredsous en terug (6 km), of van Warnant
naar Maredsous en terug (14 km). Speciale spoorfiets voor
mensen in een rolstoel.

Annevoie is de enige watertuin in België en hoort bij de
mooiste van Europa. Hij werd geklasseerd als Belangrijk
Erfgoed van Wallonië. Machines noch pompen komen
te pas bij het magische waterspektakel. Er wacht je een
schitterende en unieke wandeling tussen de waterpartijen,
heldere bloembedden en sensuele haltes.

Les draisines de la Molignée
Rue de la Molignée 116 • 5537 Anhée
+32(0)82 69 90 79 • www.draisine.be
* hetzij € 18 in plaats van € 20 voor een railbike voor
4 personen.

42

© Daniel Fouss

© P. Arnould

p.103

leuke
korting*
p.103

Explore Meuse

Jardins d’Annevoie
Rue des Jardins d’Annevoie 37 A • 5537 Annevoie
+32(0)82 67 97 97 • www.annevoie.be
* bon van –€ 1, hetzij € 8,50 in plaats van
€ 9,50 per volwassene, € 5,50 in plaats van
€ 6,50 per student (- 30 jaar, op vertoon van
studentenkaart), € 4,50 in plaats van € 5,50
per kind-tiener (6-18 jaar). Niet geldig tijdens
evenementen.

-10%

-10%

*

*

© Dinant Évasion
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© Dinant Évasion
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Dinant Evasion

Dinant Evasion

Dinant Aventure

Kajakken op de Lesse

Beleef sensationele ervaringen tussen bossen en rotsen
in het hart van dit uitzonderlijke natuurdomein! Boomkruinenparcours, klimmen, speleologie, paintball, outdoor lasergame… Meer dan 30 activiteiten en evenveel uitdagingen om aan te gaan met je gezin, vrienden of collega’s. En
om je inspanningen te belonen, krijg je adembenemende
uitzichten op panorama’s van de Maasvallei, die zich zowat
60 meter lager bevindt.

Zin in een frisse neus, natuur, ontspanning? Dan is het
moment gekomen voor een afvaart van de Lesse! Kies je
traject (9 - 12 of 21 km) en stap in voor een onvergetelijke
nautische versie van een wandeling in de Ardense bossen.
Klassieke, Comfort of Super Comfort kajak naar keuze; 1,
2 of 3 plaatsen. Reservering aanbevolen, vooral tijdens
mooie zomerweekends.
Rue du Vélodrome 15 • 5500 Dinant
+32(0)82 22 43 97 • www.dinant-evasion.be

Rue de la Carrière 1 • 5500 Dinant
+32(0)82 22 43 97 • www.dinant-evasion.be

* hetzij vanaf € 19,05 in plaats van € 21,15/persoon
in een klassieke tweezitter, van 21 km (5 u) of 12 km (2.30 u).
Aanbod niet geldig voor opties. Reserveren sterk aanbevolen.
Promotiecode: ESCAP2022.

* hetzij € 22,50 in plaats van € 25/volwassene en kind vanaf 8 jaar Programma’s van 30 min. tot 5 u activiteit. Aanbod niet geldig
voor de opties. Reserveren verplicht. Promotiecode: ESCAP2022.

-10%

*
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© PFT-TSP

© Dinant Évasion

1

Dinant Evasion

Chemin de Fer du Bocq

Boottochten op de Maas
Neem plaats op een zonnig terras of beschut voor de wind in
een van de panoramische salons, en geniet van een onvergetelijk uitzicht op Dinant, de collegiale kerk en de Citadel, maar
ook van het dorp Anseremme en de Charlemagneviaduct.
Voorbij de sluis kom je onder de indruk van het meest bucolische deel van de vallei en het schitterende Kasteel van Freÿr.

De spoorlijn ‘Le Chemin de Fer du Bocq’ verbindt Ciney met
Bauche en neemt je mee naar het verleden voor een ontdekking van het Belgische spoorerfgoed. Met een dieselrijtuig, een stoomtrein of dieseltrein (volgens het seizoen), reis
je langs de mooiste spoorlijn van België, met tal van kunstwerken. Een unieke en originele manier om de charmes van
de vallei van de Bocq en haar geschiedenis te ontdekken.

Avenue Winston Churchill kade 4 tot 8 • 5500 Dinant
+32(0)82 22 43 97 • www.dinant-evasion.be

Chaussée de Dinant - gare de Spontin
5530 Spontin (Yvoir) • www.cfbocq.be

* hetzij € 8,10 in plaats van € 9/volwassene en € 6,30 in plaats
van € 7/kind voor de cruise Dinant-Anseremme. Vaarten van
45 min. tot 3 u (altijd heen/terug). Aanbod niet geldig op de opties.
Reserveren verplicht. Promotiecode: ESCAP2022.

* bon van -€ 2, hetzij € 11 in plaats van € 13 per volwassene, € 4,50
in plaats van € 6,50 per kind (4-11 jaar), geldig op normale en regel
matige ritten, niet tijdens festival of andere speciale ritten.

Explore Meuse
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© WBT - S. Wittenbol

G.Focant © SPW-AWaP

1

Citadel van Dinant
De Citadel, in 1051 gebouwd door de prins-bisschop van
Luik, verrijst hoog boven Dinant en biedt een aangrijpend
uitzicht op de Maas. Je gaat erheen met de kabelbaan terwijl je door het glas van de cabine de stad ziet wegglijden.
Je bezoekt in de Citadel het Wapenmuseum, maar ontdekt
ook voorwerpen en didactische borden die het glorieuze
verleden van deze stad aan de Maas belichten. Ontdek zijn
geschiedenis, die van de Citadel en zijn bewoners tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Eindig je bezoek met een pauze op
het terras ‘tussen kanonnen en kazematten’.
Citadelle de Dinant
Place Reine Astrid 5 • 5500 Dinant
+32(0)82 22 36 70 • www.citadellededinant.be
* -€ 1 per persoon, hetzij € 10 in plaats van € 11 per volwassene
en € 8 in plaats van € 9 per kind tot 12 jaar.
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In het hart van de middeleeuwse stad Bouvignes (Dinant), in
de schaduw van de burchtruïnes van Crèvecœur, ontdek je
de bewogen geschiedenis van de Maasvallei. Het Huis van
het middeleeuwse Maaserfgoed bevindt zich in het ‘Spaanse
Huis’ en nodigt je uit voor een ontdekking van de archeologische verzameling en het leven langs de Maasoevers tijdens
de middeleeuwen, met projecties, maquettes en interactieve
zuilen. Tijdelijke expo: ‘ revolutie van het schrift ’ (van 2 april tot
6 november 2022). Rondleidingen en animaties op reservering.
Maison du Patrimoine Médiéval Mosan
Place du Bailliage 16 • 5500 Bouvignes (Dinant)
+32(0)82 22 36 16 • www.mpmm.be
* hetzij € 2 in plaats van € 4 per volwassene.
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© A. Bonaert

© WBT - A Kouprianoff
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Huis van het middeleeuwse
Maaserfgoed

Boten Meuse-Ardennes
Met vertrek in Namen of Dinant, nemen onze boten je mee
voor een ontdekking van de Maasvallei en haar prachtige
landschappen; hierbij 4 voorstellen:
• Namen Samber en Maas (50 min. h/t) van 01/04 tot 30/09.
•N
 amen-Wépion (1.45 u h/t) van 01/04 tot 30/09.
Inschepen aan de Grognon
• Dinant-Anseremme (45 min. h/t) van 01/04 tot 06/11.
•D
 inant-Freÿr (2 u h/t) van 01/04 tot 06/11.
Inschepen av. Churchill (croisette)
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Kasteel en tuinen
van Freÿr-sur-Meuse
Een historisch en gemeubileerd kasteel (16e-18e eeuw) dat
iets weg heeft van Versailles. De intimiteit van de tuinen die
in overloop afdalen tot aan de Maas, het geklater van de fonteinen, de geuren van de 300 jaar oude sinaasappelbomen
die begin mei worden buitengezet, de charme van het Trianon
en de kleine labyrinten met haagbeuken, zullen je fascineren. Het geheel is opgenomen als Uitzonderlijk Erfgoed van
Wallonië. Meer informatie op onze Facebookpagina.

Bateaux Meuse-Ardennes
www.croisieremosane.be of www.croisieres-namur.be

Château et Jardins de Freÿr-sur-Meuse
Freÿr 12 • 5540 Hastière • +32(0)82 22 22 00
www.freyr.be • chateau.defreyr

* bon van -€ 1 op alle cruises, hetzij van € 10 tot € 16 per volwassene
en van € 6 tot € 12 per kind (4-12 jaar). Promotiecode: Escapades22.

* bon van -€ 1,50, hetzij € 7,50 in plaats van € 9 per volwassene, geldig
van 01/04 tot 15/11.

Explore Meuse
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Massembre

Domaine de Ronchinne

Massembre, gelegen vlakbij Hastière op een domein van
140 ha met loofbomen, biedt je verschillende logiesformules aan zeer democratische prijzen. Kom er samen met je
gezin of je vrienden overnachten. Comfortabele kamers,
boomhutten, restaurant en bar, tal van openluchtactiviteiten voor groot en klein. In Massembre is er voor elk wat wils!

Het Domein van Ronchinne, gelegen tussen Namen en
Dinant, is een voormalige prinsenresidentie en dateert
uit 1884. Het kasteel werd verbouwd tot hotel en straalt
een ongewone en authentieke sfeer uit. De kamers zijn
verdeeld over het Kasteel, de vroegere Paardenstallen,
het Huis van de Tuinier en enkele ongewone logeerplekken.
Het restaurant is enkel open voor hotelklanten en op
reservering. Openluchtwellness met verwarmd zwembad.
Gratis wifi, tennis, speelpleinen, park van 42 ha met bomen.
Alleen al het panoramische terras is een omweg waard.

Massembre 84 • 5543 Heer
+32(0)82 64 43 57 • www.massembre.be
massembre • massembre

Ronchinne 25 • 5330 Maillen
+32(0)81 41 14 05 • www.domainederonchinne.be

Wallonië
Land vol rijkdommen!

Ga met je gezin
of met vrienden
spelenderwijs de
rijkdommen van
Wallonië ontdekken.

© Martin Dellicour

Wek de nieuwsgierigheid
van je kinderen en tieners
op met boeiende spelletjes
spoorzoeken en geocaching!
Ben je klaar om enquêtes
uit te voeren, raadsels op te
lossen, schatten te vinden?
Op weg dan!

visitwallonia.be/spelen
Explore Meuse
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© Ferme de l’Abbaye
de Moulins

Castel de Pont-à-Lesse

The Royal Snail Hôtel
Avenue de la Plante 23
5000 Namur
+32(0)81 57 00 23
www.theroyalsnail.com

© Les Jardins de
la Molignée

Wallonië

Rue de la Molignée 50
5537 Anhée • +32(0)82 61 29 42
www.fermeabbayedemoulins.be

Rue de Pont-à-Lesse 36
5500 Dinant
+32(0)82 22 28 44
www.casteldepontalesse.be

© Francois Mainil

Meer informatie? Afspraak op
www.valleedelameuse-tourisme.be

Ferme de l’Abbaye de
Moulins

© FTPN vande craen

Explore Meuse telt ook 131 landelijke gîtes,
83 gastenkamers waaronder de Ferme de
l’Abbaye de Moulins, 31 vakantiewoningen,
9 centra voor sociaal toerisme,
8 campings en 17 hotels waaronder
Le Castel de Pont-à-Lesse, The Royal Snail
Hôtel en Les Jardins de la Molignée.

Hôtel Les Jardins de
la Molignée
Rue de la Molignée 1
5537 Anhée • +32(0)82 61 33 75
www.jardins.molignee.com

Ideale bestemming voor fietstoerisme,
solo, met je gezin of met vrienden.
Tal van fietsroutes beantwoorden aan
je verwachtingen.

Ideale bestemming voor fietstoerisme!

Wallonië met de fiets, dat is…
• een uniek fietsnetwerk, de RAVeL: meer dan 1.400 km op
voormalige spoorbeddingen en jaagpaden, gereserveerd
voor niet-gemotoriseerde gebruikers
• 4 internationale langeafstandsroutes: EuroVelo 3, EuroVelo
5, Fietsen langs de Maas en de Vennbahn
• Knooppuntennetwerk van 5.000 km
• 4.600 km mountainbikecircuits
• Meer dan 700 toeristische operatoren met het label ‘Fiets
Welkom’ die aangepaste service garanderen voor fietsers
• Diverse thematische lussen

Spring op je fiets en verken
alle uithoeken van Wallonië…

© WBT - Denis Erroyaux

visitwallonia.be/fietsen
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Famille Bienvenue

Condroz-Famenne
Gezinsbestemming aan de poort naar
de Ardennen!

© Martin Dellicour

Een uitstapje tussen plattelandsdorpen en bossen! Ontdek
het Domein van Chevetogne, de 13 speelwandelingen ‘Mijn
avonturen als tovenaar’, maar ook honderden kilometers
bewegwijzerde routes en de RAVeL Ciney-Huy. Een uniek en
ongewoon GR-circuit met de naam ‘Sentiers d’Art’ (Kunstpaden)
toont je meer dan 50 landartwerken. Langs de hele route vind
je kleine gezinslussen van 6 tot 15 km. Kwaliteitsvol logies en
prachtige dorpen die de charmes van vroegere tijden hebben
behouden, vervolledigen ons portret. Suggestie: identificeer
gemakkelijk de plaatsen waar je een aangenaam moment met
je gezin kunt doorbrengen dankzij het label ‘Famille Bienvenue’
(Gezinnen welkom).
Contacteer ons of afspraak op onze website om meteen je
verblijf te reserveren.

Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey en Somme-Leuze
Place Monseu 23 • 5590 Ciney • +32(0)86 40 19 22
www.destinationcondroz.be • www.mesaventures.be
www.sentiersdart.be

-50%

*

De streek Condroz-Famenne telt
3 hotels, 88 landelijke gîtes,
25 gastenkamers, 34 vakantiewoningen
en 3 centra voor sociaal toerisme.
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© Yves Watterman

Meer informatie?
Afspraak op www.destinationcondroz.be

Een unieke plaats in Wallonië om ambachtelijke creaties te
ontdekken. Een vijftigtal kunstambachtslui exposeren hier
hun creaties in hout, steen, papier, textiel, metaal…en de
tweede en vierde zondag van de maand houden ze demonstraties voor het publiek. Ontdek ook de mooie openluchtplaatsen met hun plassen, bloemenweide en monumentale
sculpturen, en de didactische zalen die je alles vertellen over de kunstambachtsberoepen. Toegankelijk voor
personen met beperkte mobiliteit en gratis onder 16 jaar.
Centre des Métiers d’Art La Spirale
Chaussée de Namur 22 • 5360 Natoye
+32(0)83 69 07 90 • www.laspirale.be •
* hetzij € 2 in plaats van € 4 per volwassene.

laspirale.be

© MT Condroz-Famenne

La Spirale, centrum van
kunstberoepen

Condroz-Famenne
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11
Famenne-Ardenne
Ourthe & Lesse
Zin in een leuke uitstap? De streek Famenne-Ardenne Ourthe &
Lesse biedt oneindige mogelijkheden voor ontdekkingen. Door
het gebied kronkelen de Lesse, de Ourthe en nog meer rivieren
en het is bezaaid met charmante stadjes zoals Beauraing,
Durbuy, Hotton, Houyet, Marche-en-Famenne, Nassogne en
Rochefort.
De hoogtepunten van de streek zijn bijna niet te tellen: het
Domein van de Grotten van Han, de grotten van Hotton, Durbuy
Adventure Valley, het Domein van Chevetogne, de kastelen van
Vêves en Lavaux- Sainte-Anne, de plaatsjes Celles, Ny en Wéris,
die bij de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’ horen…

© D. Closon - MTFA

Ga wandelen in de bossen of op de RAVeL, vaar de rivieren af
met een kajak, bezoek het heiligdom van Beauraing, het
vernieuwde stadscentrum van Marche of de prachtige wouden
van Nassogne… De kwaliteit van het onthaal in accommodaties
en restaurants is overal op de afspraak.
Ontdek en bestel gratis: het roadbook wandelingen en de
fietsfiches.

Place de l’Etang 15 • 6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84 34 53 27
www.famenneardenne.be

NIE
E D E N WALLO

Durbuy

© WBT - Denis Erroyaux

© WBT - Bruno D’Alimonte

Marche-en-Famenne

Maison du Tourisme Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse

De hoofdstad van de Famenne, gelegen tussen de valleien
van de Lesse en de Ourthe, combineert op een unieke manier
traditie en moderniteit. De stad is opmerkelijk gerenoveerd
maar behield daarbij de getuigen van zijn verleden. Ontdek
de karaktervolle gebouwen uit de 17e eeuw en flaneer door
straten die soms op steegjes lijken. Niet te missen zijn het
Famenne Art Museum en de natuursite van de Fond des
Vaulx. De omgeving en de RAVeL Marche – Hotton bieden tal
van wandel-, fiets- en MTB-mogelijkheden.

In de meanders van de Ourthe vind je het kleinste stadje
van de wereld: Durbuy. De oude stenen en het doolhof van
geplaveide straatjes, omgeven door een mooie natuur,
zorgen voor een onbetwistbare romantische charme. Ontdek
het Vormsnoeipark, de anticlinaal en zijn plas, de rotspunt
met het kasteel… De lokale gastronomie die je vindt in de vele
restaurants, zal je smaakpapillen strelen. Sportieve en/of
avontuurlijke bezoekers vinden hier verschillende fietscircuits
en het park Adventure Valley.

Niet te missen in onze minigids…

Niet te missen in onze minigids…

De geconnecteerde ‘City Glow’-wandeling, het FAMFamenne Art Museum, de Saint-Etiennekerk.

Het oude stadsdeel, de anticlinaal of Omaliusrots,
hetVormsnoeipark.

visitwallonia.be/nl/marche-en-famenne

visitwallonia.be/nl/durbuy
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Rochefort

© A. Petit

Deze historische stad in de Famenne is een ideaal vertrekpunt om de rijkdommen te ontdekken van een uitzonderlijke
en natuurlijke streek. Liefhebbers van geschiedenis zullen
gecharmeerd worden door de rots met de overblijfselen van
het Gravenkasteel, het Kasteel van Lavaux-Sainte-Anne of
het Archeopark. Ben je natuurliefhebber, dan zijn de grot
van Lorette, de grot van Han en haar indrukwekkend ondergronds parcours in gezelschap van de Lesse en het Wildpark
van Han-sur-Lesse iets voor jou. Eindig je bezoek met een
heerlijke trappist van Rochefort, gebrouwen in de Abdij van
Notre-Dame de Saint-Remy.

1
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Kasteel van
Lavaux-Sainte-Anne
Ontdek het herenleven in de 17e en 18e eeuw! Het kasteel kan
integraal bezocht worden. Ontdek vrij de 32 gemeubileerde
kamers. Bezoek de 3 musea, gewijd aan het leven van de heren van Lavaux, aan het plattelandsleven in de Famenne in
de 19e en het begin van de 20e eeuw, en aan de natuur. Volg
het didactische parcours van de vochtige zone en ontdek de
typische fauna en flora van de Famenne. Quiz en verkleding
voor de kinderen. Laatste tickets 1.15 u voor de sluiting.
Château de Lavaux-Sainte-Anne
Rue du Château 8 • 5580 Lavaux-Sainte-Anne
+32(0)84 38 83 62 • www.chateau-lavaux.com

Niet te missen in onze minigids…
Het Domein van de Grotten van Han, Malagne,
het Archeopark van Rochefort, het Domein
van Chevetogne.
visitwallonia.be/nl/rochefort

* bon van -€ 1, hetzij € 7 in plaats van € 8 per volw. en € 6 in plaats van
€ 7 voor 60+, behalve tijdens evenementen. Promotiecode: Rouveroy.
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© Fast

© Malagne

1

Kasteel van Vêves
Het kasteel van Doornroosje (of de Schone Slaapster). Sst!
Kom met de kinderen het leuke kasteel ontdekken van
Doornroosje, sluimerend in een van de kamers van het
kasteel. Het gemeubileerde en nog steeds bewoonde kasteel
op mensenmaat is de residentie van de Graven Liedekerke
Beaufort, en dat sinds de 13e eeuw. Het gebouw, dat wel een
postkaart uit de Ardennen lijkt, is geklasseerd als Uitzonderlijk
Erfgoed van Wallonië. Alle kinderen kunnen zich verkleden als
prinsessen en ridders tijdens hun bezoek. Voor gezinnen is er
een schattenjacht en een ludiek bezoek voorzien.
Château de Vêves
Route de Furfooz 3 • 5561 Celles (Houyet)
+32(0)82 66 63 95 • www.chateau-veves.be

Malagne Archeopark van Rochefort
2.000 jaar geleden was de Gallo-Romeinse villa van Malagne
een van de grote landbouwexploitaties van Noord-Gallië.
Vandaag komt de site weer tot leven! Ontdek de archeologische experimenten, de wedersamenstelling van gebouwen
en landbouwgereedschap, de Romeinse tuinen, de dieren
van het domein en de beroepen uit die tijd. Neem deel aan
onze evenementen: Feest van de Tuinen, het Gallo-Romeinse
rendez-vous…
Rue du Coirbois 85 • 5580 Rochefort
+32(0)84 22 21 03 • www.malagne.be
* bon van -€ 1, hetzij € 6,50 in plaats van € 7,50 per volw., € 5 in plaats
van € 6 per kind (3-12 jaar) en € 5,50 in plaats van € 6,50 per senior. Ook
geldig tijdens evenementen met korting op de verhoogde prijs. Promotiecode: Escapade en Wallonie.
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Het Domein
van de Grotten van Han

p.103

De Grot van Han

© DGH

De gigantische Koepelzaal (145 m hoog) is uniek in Europa
vanwege de schoonheid en de diversiteit van haar kalkafzettingen en de rivier de Lesse die via een afgrond onder
de heuvel verdwijnt en die men gaandeweg kan ontdekken.
Exploreer 1,3 km onderaardse wonderen, met halverwege
het klank- en lichtspel ‘Origin’! In de hele grot hangt ledverlichting. Magische weerkaatsingen in de Draperieënzaal en
uitgang via grote loopbruggen boven de rivier.

Het Wildpark
Een domein van 250 ha puur natuur, dat je kan bezoeken
met een safari-car of te voet. Je ontdekt tal van Europese
diersoorten: herten, everzwijnen, damherten en meer zeldzame of beschermde soorten zoals het Przewalskipaard of de
Europese bizon. En dan zijn er ook nog enkele indrukwekkende
roofdieren: de wolf, de lynx en de bruine beer. Panorama’s van
de oude vallei van de Lesse, ontdekking van de mysterieuze
afgrond van Belvaux. Nieuw: de Berenheuvel, 2 ha natuur voor de
bruine beer… en de 4 welpen die er vrolijk rondhuppelen!
Le Domaine des Grottes de Han
Rue Joseph Lamotte 2 • 5580 Han-sur-Lesse
+32(0)84 37 72 13 • www.grotte-de-han.be

© DGH

* op het ticket PassHan volwassene en kind voor het Domein (Grot + Park),
geldig voor max. 4 personen. Promotiecode: PROMESC22.

-10%

*

© Grotte de Lorette

© WBT - Bruno D’Alimonte

p.103

De Grot van Lorette Rochefort
Vooraleer je afdaalt in de buik van de aarde, word je voorbereid met de film ‘ Videokarst ’ en het nieuwe museum van
het ‘ Labo du Val d’Enfer ’. Nadien brengt een indrukwekkende afdaling je naar de Sabbatzaal. 60 meter onder de
grond begeleiden de betoverende echo’s van een klank- en
lichtspel het opstijgen van een heteluchtballon…
La Grotte de Lorette
Drève de Lorette • 5580 Rochefort
+32(0)84 21 20 80 • www.grotte-de-han.be
* hetzij € 9,90 in plaats van € 11 per volwassene en € 6,30 in
plaats van € 7 per kind (4-11 jaar). Promotiecode: PROMESC22.
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Vormsnoeipark
In Durbuy, het kleinste stadje van de wereld, kan je het ‘ Parc
des Topiaires ’ of het Vormsnoeipark ontdekken. Het is de
grootste tuin met in vorm gesnoeide plantaardige sculpturen,
die toegankelijk is voor het publiek. Hij bevindt zich aan de
oever van de Ourthe en je krijgt er een mooi uitzicht op de
stad en zijn kasteel. Deze unieke site strekt zich uit over 1 ha
en bevat meer dan 250 figuren rond de meest verscheiden
thema’s. Sommige planten zijn meer dan 120 jaar oud. Tijdelijke tentoonstellingen, Herba Sana en wellnesstuin, souvenirwinkel en wifi. Parking met meer dan 250 plaatsen (€ 7/dag).
Parc des Topiaires • Rue Haie Himbe 1 • 6940 Durbuy
+32(0)86 21 90 75 • www.topiaires.be
* bon van -€ 1, hetzij € 3,50 in plaats van € 4,50
per volwassene. Promotiecode: ESCA2022.

© Adventure Valley

© ASBL Labytourisme

Labyrint van Barvaux

Adventure Valley Durbuy

Het Labyrint, uniek in België, is een zomertopper voor
gezinnen. Beleef er een dag vol plezier en verrassingen.
Ieder jaar is er een nieuwe tekening, een nieuw verhaal,
nieuwe personages, kostuums en decors voor een magisch
en 100% natuurlijk avontuur. Ontdek ook het labyrint van
de heks, het labyrint van de deuren met zijn 2 parcours
‘ prikkel je voeten ’ en ‘ blind in de doolhof ’, het labyrint van
de kleintjes (3-8 jaar), het pedagogische labyrint van de
biodiversiteit, de biologische moestuinen, het restaurant…
Dit land van avontuur en verbeelding bevindt zich op
nauwelijks 1 uur van Brussel en 30 min. van Namen en Luik.

Adventure Valley Durbuy biedt een hele rist plezierige, sportieve en sensationele activiteiten. Avontuurlijk parcours
in de bomen, het bikepark, het speelplein, kajakken, speleologie, via ferrata, escape room, natuurtochten en extreme
sprongen garanderen groot en klein onvergetelijke momenten. Opening van een nieuwe indoor ruimte (bowling, fast
tag, lasergame, speelplein). Het park biedt ook formules
op maat voor groepen, ondernemingen en scholen. Zin om
iets te eten? De Bar’Bru heeft een gevarieerde kaart om je
smaakpapillen op te monteren.
Rue de Rome 1 • 6940 Rome (Durbuy)
+32(0)86 21 28 15 • www.adventure-valley.be

© D. Closon-MTFA

Labyrinthe de Barvaux
Rue Basse Commène • 6940 Barvaux
+32(0)86 21 90 42 • www.lelabyrinthe.be

Famenne-Ardenne
Unesco Global Geopark

© D. Closon-MTFA

Unesco Global Geopark is een label dat door Unesco wordt
toegekend aan een gebied dat een geologische erfenis van
internationaal belang herbergt en valoriseert. Het Unesco
Global Geopark Famenne-Ardenne (1e Unesco Global Geopark
in België) omvat de gemeenten Beauraing, Durbuy, Hotton,
Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Tellin en Wellin.
Het beslaat de valleien van 3 rivieren (de Lesse, de Lomme en
de Ourthe), die een natuurlijk, historisch en karst-potentieel
hebben dat tot de rijkste van Europa behoort: grotten,
karaktervolle dorpen, kastelen, streekproducten, biodiversiteit.
Het Geopark Famenne-Ardenne biedt ook tal van logiesmogelijkheden, zowel in steden en karaktervolle dorpen, als langs de
rivieren in aantrekkelijke landschappen.
Place Théo Lannoy 2 • 5580 Han-sur-Lesse
+32(0)84 36 79 30 • www.geoparkfamenneardenne.be

Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse

51

© Martin Dellicour

© Quartier Latin

Quartier Latin

Hôtel Victoria

In het hart van een jezuïetenkerk uit de 18e eeuw, in het
centrum van Marche-en-Famenne, biedt Le Quartier Latin
70 viersterrenkamers. Het etablissement, veel meer dan
een gewoon hotel, nodigt uit tot ontspanning, met onder
hetzelfde dak een gastronomisch restaurant, een wellness
en twee grote terrassen. Met vertrek in Le Quartier Latin
zijn er heel wat culturele en natuuractiviteiten mogelijk, die
je toelaten de streek Famenne-Ardenne te ontdekken.

In het hart van het oude verkeersvrije centrum van Durbuy
ontvangt de familie Caerdinael je in een etablissement
met een hedendaags karakter. Victoria is ideaal gelegen
en beschikt over 13 gerenoveerde kamers. Het recent
heringerichte restaurant biedt seizoensgerechten en
specialiteiten van het huis: geroosterd vlees op houtvuur.
De moderne en warme aankleding, het uitzicht op de grill
en de open keuken dragen bij tot een bijzondere sfeer.
Profiteer in het zomerseizoen van de gezellige tuin en het
zonnige terras.

Rue des Brasseurs 2 • 6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84 32 17 13 • www.quartier-latin.be

Rue des Récollectines 4 • 6940 Durbuy
+32(0)86 21 23 00 • www.maisoncaerdinael.be

© Charlotte Reynhout & Wout de Taeye

De streek van Famenne-Ardenne
Ourthe & Lesse telt ook 14 campings,
153 landelijke gîtes, 68 gastenkamers,
61 vakantiewoningen, 28 hotels,
1 vakantiedorp, 8 centra voor sociaal
toerisme en 1 logiescentrum Azur
en Ardenne.
Meer informatie?
Afspraak op www.famenneardenne.be

Mercure Han-sur-Lesse

© Azur en Ardenne

Het hotel Mercure Han-sur-Lesse ligt in het hart van de
Belgische Ardennen. Tal van wandelpaden, kabbelende
beekjes en fabelachtige landschappen vormen een paradijs dat je te voet en ook met de fiets kan verkennen.
In het centrum, net voor de ingang, kan je profiteren van
een zonnig terras naast het wereldberoemde Domein van
de Grotten van Han. In een typisch Ardense omgeving biedt
dit hotel 69 standaard kamers, 48 suites, een zwembad,
een restaurant en een trendy bar.
Rue Joseph Lamotte 16-18-20 • 5580 Rochefort
+32(0)84 77 04 70
www.mercurehansurlesse.com

Azur en Ardenne
Rue de la Jastrée 31
6940 Barvaux-sur-Ourthe
+32(0)86 21 94 00
www.azurenardenne.be

TERRE DE DURBUY, RÉGION DES 1001 PLAISIRS…
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12
Zin om boswandelingen te koppelen aan boeiende museum
bezoeken en de ontdekking van lokale smaken? Kies
voor een 100% natuurvakantie in de omgeving van Libin,
Libramont-Chevigny, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville en Wellin.
De bossen zijn er majestueus en worden doorkruist door de
Lesse, de Ourthe en nog heel wat waterlopen. De uitzichtpunten zijn er grandioos. Het is een bestemming die zeer op
prijs wordt gesteld om te wandelen, voor luchtactiviteiten,
om te hengelen en voor glijsporten. Je ontdekt er verschillende hoogtepunten en een grote verscheidenheid van activiteiten. Van het dagelijkse leven van de Kelten tot dat van de
astronauten, van de beroepen rond het boek tot dat van klokkenmaker, van het vroegere Wallonië tot de kunstgeschiedenis. Van deze natuuromgeving waar het wild van de Ardennen
zich thuis voelt, zal je aangename herinneringen overhouden.

De Europese hoofdstad van de Jacht en de Natuur mag
uitpakken met prachtige monumenten, zoals de basiliek en
het abtenpaleis die herinneren aan de legende van SaintHubert. Alles zet aan om ook de omgeving van de stad te
verkennen: het grote woud van Saint-Hubert en de talloze
wandelmogelijkheden, het wildpark gewijd aan de lokale
flora en fauna, het Domein van de Fourneau Saint-Michel
dat getuigt van een industrieel en landelijk verleden…

Niet te missen in onze minigids…
De basiliek, het wildpark, het Domein van
de Fourneau Saint-Michel.
visitwallonia.be/nl/sainthubert

Place du Marché 15 • 6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10
www.foretdesainthubert-tourisme.be
foretdesainthubert • foretdesainthubert

1
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Saint-Hubert

Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert

© WBT - Denis Erroyaux

© dbcreation - MTFSH

Woud van
Saint-Hubert

Euro Space Center
Ben je geschikt om ruimteheld te worden? Kom het
ontdekken met je gezin en vertrek op missie voor een
boeiend avontuur! Check in voor de volgende vlucht
naar Mars en leer stappen op de Maan. Herbeleef de
sensationele momenten van de eerste ruimtepioniers,
test de G-krachten in de Space Rotor en waag je aan
een vrije val met de Free Fall Slide.
Rue devant les Hêtres 1 • 6890 Transinne
+32(0)61 65 64 65 • www.eurospacecenter.be
* -5% op de individuele toegangsprijs. Geldig
tot 30/12/2022, enkel voor de online aankoop
van en ticket op www.ticket.eurospacecenter.be
en met vermelding van de promotiecode:
ESCAPADES2022.

Woud van Saint-Hubert
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© Steve Collin

© Mudia Redu
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Mudia Redu
Zeven eeuwen emoties om kunst en haar geschiedenis op
een ontspannende manier te beleven en te begrijpen, samen
met je gezin. 20 zalen, meer dan 300 prestigieuze werken
(Brueghel, Rodin, Spilliaert, Wouters, Picasso, Modigliani,
Giacometti, Magritte, Franquin, Geluck...). Meer dan 60 interactieve en amusante multimedia-installaties, spelletjes,
educatieve video’s, een animatiefilm op een reuzengroot
scherm... en nog veel meer! Voor het eerst kan je spelen in
een kunstmuseum! Een unieke ervaring voor alle publiek.
Place de l’Esro 61 • 6890 Redu
+32(0)61 51 11 96 • www.mudia.be
* -€ 3 op de prijs van een individueel vrij bezoek met audiogids, hetzij € 12 in plaats van € 15 (volwassenen), € 8 in plaats
van € 11 (studenten), € 6 in plaats van € 9 (jongeren).

La Barrière de Transinne
Hôtel Restaurant
La Barrière de Transinne ligt in het hart van de Ardennen,
op slechts 2 km van het boekendorp Redu. Sinds bijna 8 jaar
zetten directeur Alexandre Beauve, chef-kok William
Denayer, en hun team, in een modern en gezellig kader de
meer dan honderdjarige hoteltraditie voort van de familie
Clip. Ontdekkings- en prestigemenu, businesslunch, kaart
in functie van de seizoenen. Hier wachten je 28 comfortabele kamers. Restaurant en hotel open van woensdag tot
zondag.
Rue de la Barrière 4 • 6890 Transinne
+32(0)61 65 50 37
www. barrieredetransinne.be

De streek van het Woud van
Saint-Hubert telt ook 82 landelijke
gîtes, 25 gastenkamers,
27 vakantiewoningen, 3 centra voor
sociaal toerisme, 4 campings en
12 hotels waaronder Le Val de Poix.
© Interaview

Meer informatie? Afspraak op
www.foretdesainthubert-tourisme.be

Camping Sandaya Parc
La Clusure

Chemin de la Clusure 30 • 6927 Tellin
+32(0)84 36 00 50
www.sandaya.fr/nos-campings/parc-la-clusure
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Hôtel Le Val de Poix
© Le Val De Poix

Beleef aan de voet van de Ardennen je mooiste gezinsvakantie in camping Parc La Clusure! Met zijn sprookjesdecors,
zijn uitgebreide keuze van mobilhomes en kampeerplaatsen
(206 te huur en 305 naakte plaatsen), zijn openluchtactiviteiten voor groot en klein, nodigt deze 4-sterrencamping
je uit voor een echte terugkeer naar de bron in een groene
omgeving. Premium en/of ongewoon logies, voor gezinnen of
groepjes vrienden… kom het beleven bij Sandaya!

Rue des Ardennes 18
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 13 29
www.levaldepoix.com

13
Land van Bouillon
in de Ardennen
Pure authenticiteit!
Beeld je in dat je op de toren staat van de burcht van Bouillon,
of op de Tour du Millénaire. Kijk uit op de oceaan van bossen die
reiken tot de horizon en doorsneden worden door de Semois, de
Lesse en de Houille.

Deze authentieke streek vloeit over van geschiedenis en
legendes. De natuur heerst er altijd en zal je verrassen met
haar verborgen rijkdommen en schatten. Kom je herbronnen
tussen bossen en rivieren, in het Land van Bouillon in de
Ardennen.
Ontdek ook ‘L’Odyssée de Lumière’ in Bouillon, een nachtelijk
spektakelparcours door de stad en in het kasteel. Een unieke
ervaring in Wallonië!

Maison du Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne
Onthaal Bouillon:
Quai des Saulx 12 • 6830 Bouillon • +32(0)61 46 52 11
Onthaal Vresse:
Rue Albert Raty 83 • 5550 Vresse • +32(0)61 29 28 27
www.paysdebouillon.be

Bouillon

Bouillon, gelegen aan de oevers van de Semois, is een
vette kluif voor liefhebbers van geschiedenis en natuur.
De burcht behoorde ooit toe aan Godfried van Bouillon,
voor hij begon aan zijn kruistocht. De feodale ruïnes zijn
de oudste van België en ze horen bij de meest opmerkelijke
van Europa. Een reis door de tijd die je kan aanvullen
met een bezoek aan het Hertogelijk Museum en de
Archeoscoop. De andere troef van Bouillon is de natuur!
De landschappen en panorama’s van de vallei van de
Semois hebben tal van kunstenaars geïnspireerd. Deze
uitzonderlijke natuuromgeving biedt ook een hele waaier
sportieve activiteiten: wandel- en fietstochten, hengelen,
kajakken, avonturenpark.

Niet te missen in onze minigids…
De Burcht van Bouillon, het Dierenpark
van Bouillon, het Graf van de Reus.

© G. Olivier

© WBT - David Samyn

© WBT - Peripleties

Waag je op de bochtige rivieren met een kajak of ontdek de
valleien te voet of met een mountainbike. Terwijl je een intens
gevoel van vrijheid ervaart, passeer je kabbelende beekjes,
molens en panorama’s.

Burcht van Bouillon
De burcht van Bouillon is een opmerkelijke synthese van
bijna 1000 jaar geschiedenis en militaire architectuur. Op
de top van de Oostenrijkse Toren (1551) krijg je een volledig
overzicht op de burcht. De Roofvogelshow, elke dag van
01/03 tot 11/11, en de toegang tot de tentoonstelling
‘ Scriptura, van de pluim tot de PC ’ zijn inbegrepen in de
toegangsprijs. Het ticket geeft je ook toegang tot de
Archeoscoop Godfried van Bouillon en het Hertogelijk
Museum.
Château Fort de Bouillon
Esplanade Godefroy 1 • 6830 Bouillon
+32(0)61 46 42 02 • www.bouillon-initiative.be

visitwallonia.be/nl/bouillon
Land van Bouillon in de Ardennen
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Een dagje uit
in Récréalle, super!

Hôtel Moulin de Boiron
Hotel Moulin de Boiron* * * bevindt zich in Gedinne, in een
unieke omgeving van de Naamse Ardennen, tussen 2 vijvers
en aan de voet van de Croix-Scaille. Het beschikt over 21
authentieke en comfortabele kamers. Het gastronomische
restaurant biedt een keuken die creativiteit brengt in streekgerechten. Bar, brasserie, terras, tuin, strand langs de vijver.
Gratis wifi. Privéparking. Tal van activiteiten mogelijk in de
streek: wandelingen en MTB-tochten, ritjes met een koets,
afvaart van de Lesse of de Semois met kano of kajak, hengelen, golf, bezoeken aan kastelen, grotten, dierenparken,
sport- en avonturenparken.

Zeer mooi recreatiecentrum aan de oever van de Semois, op
20 km van Bouillon en 40 km van Charleville (Frankrijk). Afvaart
van de Semois met een kajak. 5 afvaarten worden aangebo
den: Bouillon - Alle (27 km), Alle - Bohan (22 km), Poupehan -  
Alle (12 km), Alle - Vresse (7 km), Alle - Membre (12 km). Gratis
parking voor de klanten. Restaurant en brasserie. Segway,
elektrische fietsen, elektrische karts, minigolf, bowling,
speelplein, schietspelen, aqua-bike, zone om te baden…
Rue Léon Henrard 16 • 5550 Alle-sur-Semois • +32(0)61 50 03 81
www.recrealle.com • www.recrealle-kayak.com

Moulin de Boiron 128 • 5575 Gedinne - Sart Custinne
+32(0)61 58 99 59 • www.moulindeboiron.com

-10%
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Auberge d’Alsace

Camping Île de Faigneul

De Auberge d’Alsace* * , gelegen in het hart van Bouillon en
aan de oever van de Semois, is de ideale plek om een streek
te ontdekken die liefhebbers van natuur en oude stenen
altijd al heeft verleid. In een rustieke en charmante omgeving biedt het etablissement 30 comfortabele kamers en
een gezellig restaurant. Ambachtelijke keuken, verzorgd en
gastronomisch, voor een betaalbare prijs. Salonruimte met
open haard en gratis wifi-ruimte. Rokershoekje. Speelzaal
voor kinderen. Gratis parkeren rechtover het etablissement. Ruimte voor moto’s en afgesloten ruimte voor fietsen.

Ga kamperen zoals vroeger, op een eiland in de Semois, in
het hart van de Ardennen! In het laagseizoen is het er zeer
rustig en aangenaam. Je hoort de vogels fluiten, het kabbelende water en het gespartel van vissen in het water.
Profiteer van de warmte van een kampvuur en de gezelligheid
van een barbecue. Breng een ontspannend moment door in
het café of op het terras. Tijdens de schoolvakanties is dit
een ideale plek voor gezinnen met kinderen die zich kunnen
uitleven op het speelplein of zich amuseren in de rivier.

Faubourg de France 1 en 3 • 6830 Bouillon
+32(0)61 46 65 88 of +32(0)61 46 60 68
www.aubergedalsace.be
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© Ile de Faigneul SA

© Auberge d’Alsace - C. François

* op de individuele prijs volwassene van het
kajakparcours Alle - Vresse (7 km), hetzij € 18 in
plaats van € 20.

Land van Bouillon in de Ardennen

Rue de la Chérizelle 54 • 6830 Poupehan
+32(0)478 96 12 40 • www.iledefaigneul.com
iledefaigneul

Het Land van Bouillon in de Ardennen
telt ook 207 landelijke gîtes,
45 gastenkamers, 101 vakantie
woningen, 15 centra voor sociaal
toerisme, 21 campings, 1 vakantiedorp
en 25 hotels waaronder L’Auberge de
la Fermette en Auberg’inn.

© Auberge Rochehaut

Meer informatie?
Afspraak op www.paysdebouillon.be

Auberge de la Fermette
en Auberg’inn
Rue de la Cense 4 • 6830 Rochehaut
s/Semois • +32(0)61 46 10 00
www.aubergederochehaut.com

© WBT - Bruno D’Alimonte

Wallonie
Wallonië
met het gezin
Op zoek naar een sympathieke uitstap met je gezin?
Kom naar Wallonië!
Afspraak op visitwallonia.be/gezinnen om een selectie te ontdekken van activiteiten,
evenementen en wandelingen die aangepast zijn voor kinderen en tieners.
Ontdek de geheimen van ons gewest met je oudste tieners dankzij spoorzoeken, geocaching en schattenjachten. Neem je jongste
mee naar een museum om nieuwe dingen te ontdekken en zich open te stellen voor de wereld. Welke leeftijd je kinderen ook hebben,
piepjong of adolescent, er valt voor hen altijd iets te beleven in Wallonië!

visitwallonia.be/gezinnen
Land van Bouillon in de Ardennen
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De provincie
Luxemburg,
de natuur
vóór alles!

Kom als koppel, met je gezin of met
vrienden, frisse lucht opsnuiven en de
2.800 km2 bossen, de 4 natuurparken
en meer dan 10.000 km bewegwijzerde
wandelpaden ontdekken.
Geniet ook van de attracties, de
gastronomie, waaronder 6 Michelinsterren en 19 BiB Gourmand, en maak je
keuze tussen de talrijke en gevarieerde
logiesmogelijkheden!

Scan deze QR-codes en
sla volop ideeën op voor
wandelingen, trektochten
en logies in de provincie
Luxemburg!

Toeristische Federatie - Provincie Luxemburg
© PYFays

www.luxembourg-belge.be
luxembourg_belge • luxembourgbelge
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Wandelingen

Logies

14
Gaume

© Love and Rose’alie

De Gaume is een streek met karakter, fier op haar talrijke
lokale producten: Zigomar, pâté gaumais, trappisten- en
ambachtelijke bieren, elke smaak komt hier aan zijn trekken.
Je kan in de Gaume twee plaatsen ontdekken die horen bij
de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’: Torgny, dat men de kleine
Belgische Provence noemt vanwege het milde klimaat dat
wijnbouw toelaat, en Chassepierre, dat je zal bekoren met zijn
bucolische charme en zijn natuurlijke bad- en zwemzones.
Natuurliefhebbers kunnen adembenemende panorama’s
ontdekken op de ‘cuestas’, maar ook loofbossen. Flaneer op
de verschillende themapaden die groot en klein zullen bevallen
en laat je verleiden door sprookjesachtige bossen. En ten
slotte zal je gecharmeerd worden door het hartelijke onthaal
van de inwoners van de Gaume.

Maison du Tourisme de Gaume
Rue des Grasses Oies 2b • 6760 Virton
+32(0)63 39 31 00
www.visitgaume.be

De Gaume telt 58 landelijke gîtes,
17 gastenkamers, 14 vakantiewoningen,
2 centra voor sociaal toerisme,
6 campings en 8 hotels waaronder
Hotel-Restaurant Le Florentin.

© Orval

Meer informatie?
Afspraak op www.soleildegaume.be

Ontdek een site vol authenticiteit. Het bezoek aan de ruïnes
van de oude cisterciënzerabdij begint met de geschiedenis
van de Mathildebron en haar legende. Het ‘Maison des Hôtes’ brengt je naar het scriptorium. Videoanimaties vertellen
de geschiedenis van de abdij en het leven van haar gemeenschap. Geanimeerde maquettes illustreren de drie architecturale periodes van de abdij. In de middeleeuwse ruïnes legt
een informatief circuit de bestemming uit van de verschillende plaatsen. Ontdek ook de verzamelingen sacrale kunst
en siersmeedwerk en de tuin met geneeskrachtige planten.
Abbaye d’Orval
Orval 1 • 6823 Villers-devant-Orval
+32(0)61 31 10 60 • www.orval.be

© Stéphanie Fontinoy

Abdij van Orval

Hôtel-Restaurant
Le Florentin
Place Albert 1er 58
6820 Florenville • +32(0)61 31 11 23
www.le-florentin.com

Gaume
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© Arlon
xxx Tourisme

Land van Aarlen
xxx
xxx

Het Land van Aarlen, een streek met grensoverschrijdende
uitwisselingen, bestaat uit 4 gemeentes. Aarlen is een van de
3 oudste steden van België. Ontdek in de straten en de musea
xxx
de overblijfselen van zijn Gallo-Romeinse oorsprong. Van de
Knippchen, de heuvel in het stadscentrum, ga je naar de Belvedère
xxx
en bewonder je het uitzicht van 360° op de buurlanden en de
Saint-Martinkerk. Attert bestaat uit 17 dorpen en gehuchten,
waaronder Nobressart, een van de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’.
De vallei van de Attert biedt mooie wandelmogelijkheden.
Messancy staat bekend voor shopping en zijn weelderige villa’s
die een erfenis zijn van zijn prestigieuze verleden. Aubange
bevindt zich in het hart van het Driegrenzenland. Ontdek daar
het belangrijke industriële verleden van Athus, of in oktober
het beroemde ‘Fête des Pommes’ (Appelfeest) van het dorp
Rachecourt. Passeer ook even bij een van onze ‘Ambassadeurs’
om te proeven van een Maitrank, een streekdrank die gemaakt
wordt met witte Moezelwijn en lievevrouwbedstro. Voor nog meer
ontdekkingen kan je de Romeinse wegen volgen via de GALLORfietslussen. Volg ons op onze Facebookpagina en Instagram
Arlon Tourisme en blijf op de hoogte.

Maison du Tourisme du Pays d’Arlon
Rue des Faubourgs 2 • 6700 Arlon
+32(0)63 21 94 54
www.arlon-tourisme.be
Arlon Tourisme • arlon_tourisme

Buitengewoon Wallonië

Het Land van Aarlen telt 5 hotels,
6 landelijke gîtes en 1 camping.

Opvallende en buitengewone ervaringen

© Battle Kart

Meer informatie?
Afspraak op www.arlon-tourisme.be

© MT du Pays d’Arlon

Ontdek de B-kant van Wallonië en zijn
concert van sterke emoties, opvallende
avonturen en originele bezoeken.
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Land van Aarlen

In het zuiden van België wachten je unieke ervaringen!
Gun jezelf een onvergetelijke uitstap om uit de dagelijkse
sleur te ontsnappen, te dromen en heerlijke herinneringen
te verzamelen.

visitwallonia.be/buitengewoon
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xxx Sûre-Anlier
Cap

© MC
© Marchal
xxx
- CAPSUREANLIER

xxx
Kom

een ‘Slow Toerisme’-bestemming ontdekken, waar je
er echt even uit bent, lokaal consumeert en een authentiek
xxx
verblijf beleeft. Deze streek is als een openluchtmuseum.
Ze bestaat uit de vallei van de Sûre en het majestueuze
Woud van Anlier. Dat laatste strekt zich uit over meer dan
7000 ha, bevat 85% loofbomen en wordt beschouwd als het
grootste beukenwoud van België. Dit natuurlijke decor kan
je in alle seizoenen observeren en bewonderen. Ervaren
trekker of gelegenheidswandelaar, stap onze toeristische
informatiepunten binnen. Wij bieden een brede waaier
wandel- en fietsfiches. Deze verschillende parcours richten
zich tot alle niveaus. Wacht niet langer en kom de Ardennen
op een andere manier beleven!

Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier
Grand-place 2 • 6870 Neufchâteau • +32(0)61 21 80 05
www.capsureanlier.be
Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier • foretdanlier
Forêt d’Anlier •
Slow Tourisme Ardenne

Bezoek Wallonië

© WBT - Pierre Pauquay

© Château de Strainchamps

op een duurzame manier!

Château de Strainchamps
Het Château de Strainchamps, gelegen in de Belgische
Ardennen, tussen Bastogne en Martelange, heet je
welkom in een comfortabele, charmante omgeving. Zijn
hotel* * * , bar, lounge, tuin en park zijn allemaal plekken
om te ontspannen na een lange rit of een wandeling. Het
restaurant, bekroond met een Michelin-ster, verwent al
meer dan 20 jaar de meest veeleisende smaakpapillen!
Wil je jezelf eens echt in de watten leggen? Kies een van
de 4 gastronomische arrangementen. Je zal er geen spijt
van krijgen!
Rue des Vennes 29 • 6637 Strainchamps (Fauvillers)
+32(0)63 60 08 12 • www.chateaudestrainchamps.com

Groene activiteiten, milieuvriendelijk
logies, lokale producten en producenten,
‘zachte’ verplaatsingen: daar gaat
het om!
Liever de trein dan het vliegtuig nemen, eerder een
streeklogies dan een groot hotel boeken, gastronomie
van de korte keten verkiezen in plaats van een industrieel
product…
Ontdek al onze ideeën voor milieuvriendelijke verblijven
en bezoeken in Wallonië...

visitwallonia.be/duurzaam

De streek van Cap Sûre-Anlier telt ook 5 hotels, 50 landelijke gîtes, 18 gastenkamers, 3 campings
Ville
en 2 vakantiewoningen. Meer informatie? Afspraak op www.capsureanlier.be
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xxx Bastogne
van
xxx
Het Land

van Bastogne, land van natuur en herinneringen,
nodigt je uit voor rust en ontdekking. Neem een duik in de
xxx
groene landschappen via de vele fiets- en wandelwegen.
Langs bossen en dorpen ontdek je het architecturale en
religieuze erfgoed van de drie gemeentes: Bastogne, Bertogne
en Sainte-Ode.

Genoeg om er eens uit te zijn, tijdens een verblijf in het hart
van de Ardennen…

Bastogne, diep getekend door de Tweede Wereldoorlog,
is vandaag een plaats van herinnering. Bezoek het
Bastogne War Museum en verneem meer over de Slag om
de Ardennen. Ontdek de tank die op de Place MacAuliffe
staat en het Mardasson Memoriaal, opgericht ter
xxx
herinnering aan de slachtoffers en aan de moeilijke tijden
xxx
van toen. Een andere getuige van een tijdperk, de Porte
xxx
de Trèves (Trierse Poort), is een niet te missen overblijfsel
van de 14e-eeuwse stadswallen. En specialiteiten van dit
land van hartelijk onthaal en tradities zijn wandelingen of
fietstochten en gastronomische en intrigerende plaatsen.

xxx

Niet te missen in onze minigids…
Het Mardasson, de Bastogne Barracks,
het Bastogne War Museum.
visitwallonia.be/nl/bastogne
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Land van Bastogne

Place McAuliffe 60 • 6600 Bastogne
+32(0)61 26 76 11
www.paysdebastogne.be

1

leuke
korting*
p.103

© xxx
© Tempora

© xxx

Bastogne

Maison du Tourisme du Pays de Bastogne

© FTLB - P.Willems

© Anne
© xxxSegers

Beleef de geschiedenis in Bastogne, in de sporen van de
Slag om de Ardennen, dankzij drie opmerkelijke musea en
verschillende monumenten. Wandel in de ongerepte natuur
van Sainte-Ode via het artistieke pad van het reservaat van
Orti. Op het kruispunt van de schilderachtige dorpen van
Bertogne beleef je een ontspannend moment op de speelzone
van het Bos van Fays.

xxx
Bastogne War Museum

xxx
Dit unieke herinneringscentrum is gewijd aan de Tweede
xxx
Wereldoorlog en meer specifiek aan de Slag om de
xxx • www.battlekart.com
Ardennen. Beleef een meeslepende ervaring via drie
multizintuiglijke spektakels. Het centrum wordt in 2022
uitgebreid met 2500 m2, waarvan 600 m2 gewijd aan een
nieuwe meeslepende bezoekerservaring! Bistro, terras,
winkel en evenementen.
Colline du Mardasson 5 • 6600 Bastogne
+32(0)61 21 02 20 • www.bastognewarmuseum.be
* -€ 2 op de individuele toegangsprijs volwassenen,
hetzij € 18 in plaats van € 20 en -€ 1,50 op de prijs
voor kinderen, hetzij € 10 in plaats van € 11,50.
Aanbod geldig na opening van de uitbreiding. Online
reservering aanbevolen. Promotiecode: WBT2022.

Het Land van Bastogne telt
74 landelijke gîtes, 6 gastenkamers,
12 vakantiewoningen, 1 centrum voor
sociaal toerisme, 2 campings en
5 hotels waaronder WagonRestaurant-Brasserie-Hôtel
Léo Station.

© Hôtel Léo Station

Meer informatie?
Afspraak op www.paysdebastogne.be

Wagon-RestaurantBrasserie-Hôtel Léo Station
Place Mc Auliffe 52
6600 Bastogne • +32(0)61 21 14 41
www.wagon-leo.com

© WBT - Bruno D’Alimonte

Kom frisse lucht
opsnuiven in Wallonië
Wist je dit?
Tijd doorbrengen in het bos is goed voor je lichaam. Na een wandeling zou je je mentale energie terugkrijgen,
je geheugen verbeteren en je stressniveau verlagen...
Dat komt goed uit, want in Wallonië zijn er genoeg groene mogelijkheden om je batterijen op te laden.
Ervaar de krachtige invloed van de natuur op j e gezondheid!

visitwallonia.be/herbronnen
Land van Bastogne
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Hart van
xxx
xxxArdennen
de
xxx de Ourthe en de Aisne
Langs
Welkom in ‘ het Hart van de Ardennen ’, natuurparel langs de
xxx
Ourthe en de Aisne!

© WBT
xxx - Olivier Legardien

Kom met je gezin, als koppel of alleen deze streek ontdekken.
Het is er mooi in alle seizoenen: groene long in de zomer,
prachtig gekleurde landschappen in de herfst, wit tapijt in de
winter. Deze streek heeft alles om je te verleiden!
De diepe valleien, de eindeloze panorama’s en de dichte wouden maken van deze streek een uitnodiging om een paradijs
te ontdekken voor wandelaars en mountainbikers, liefhebbers
van streekgerechten en lekkerbekken, kwaliteitsvol logies en
karaktervolle dorpen, leuke attracties en ontspanning.

Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne,
au fil de l’Ourthe & de l’Aisne
Place du Marché 15 • 6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84 36 77 36
www.coeurdelardenne.be

La Roche-en-Ardenne

leuke
korting*

© D. Ketz

© IDELUX-AIVE - Arnaud Siquet

1

La Roche ligt in het hart van de Belgische Ardennen, in een
landschap dat bestaat uit dichte bossen die uitnodigen
voor wandelingen, valleien en landbouwplateaus. Het is
een natuurlijke omgeving met heel wat mogelijkheden
voor vrijetijdsbesteding. Lekkerbekken kunnen zich tegoed
doen aan de lokale specialiteiten zoals de befaamde
Ardense ham. La Roche laat ook geschiedenisfanaten
dromen. Het stadje heeft heel wat schatten zoals het
Museum van de Slag om de Ardennen, een niet te missen
herinneringsplaats, en ook de ruïnes van de feodale burcht.

Recreatief, pedagogisch en artistiek bospark met 33 houten
attracties in het hart van de Ardennen. Topattractie: een
parcours van 200 m in de kruinen van de bomen. Natuurgids
op reservering. Brasserie van het Park met panoramisch
terras. Beleef een dag als geen ander!

Niet te missen in onze minigids…

Rue des Chasseurs Ardennais 60 • 6960 Dochamps (Manhay)
+32(0)84 37 87 74 • www.parcchlorophylle.com

Het Kasteel van La Roche, het Wildpark,
het Museum van de Slag om de Ardennen.

* -€ 1,30 op de toegangsprijs, hetzij € 7,20 in de plaats van € 8,50 (volwassenen) en € 5,20 in plaats van € 6,50 (kinderen van 3 tot 12 jaar).
Aanbod enkel geldig voor online reserveringen. Promotiecode: WBT.

visitwallonia.be/nl/la-roche-en-ardenne
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Chlorophylle

Hart van de Ardennen

-20%

*

© SI La Roche

© asbl «Côté enfance»

p.101

Houtopia
Ontdek de nieuwe indoorruimte gewijd aan de 5 zintuigen
voor een terugkeer naar je gevoelens! Beleef 80 zintuiglijke
ervaringen en ontdek de wereld rondom ons. Houtopia, dat
is ook een groot speelplein in openlucht in een meander van
de Ourthe. Waag je aan het avonturenparcours dat je over
de rivier brengt en dat je via een klimpartij naar het vertrekpunt brengt van een sensationele afdaling, langs een
glijbaan van meer dan 30 meter! Houtopia, dat is verder
een hele reeks spelletjes voor alle leeftijden en in de zomer
reuzengrote springkastelen.
Place de l’église 17 • 6660 Houffalize
+32(0)61 28 92 05 • www.houtopia.be
* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 8,80 in plaats van € 11
per persoon vanaf 3 jaar. € 7,60 in plaats van € 9,50 voor senioren en personen met specifieke noden. Promotiecode: WBT.

leuke
korting*
p.103

Feodale burcht van
La Roche-en-Ardenne
Deze site was achtereenvolgens een neolithische verblijf
plaats, een Romeins oppidum en de residentie van de
Frankische koningen. De burchtruïne, omsingeld door
groen, kijkt uit op de stad en de Ourthe en dat maakt van
La Roche ‘de Parel van de Ardennen’. In het seizoen
roofvogelshow en middeleeuwse animaties.
Château féodal de La Roche-en-Ardenne
Rue du Vieux Château 4 • 6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84 41 13 42 • www.chateaudelaroche.be
* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 5,50 in plaats van
€ 6,50 (volwassenen) en € 4 in plaats van € 4,50 (kinderen van
3 tot 12 jaar). + € 1 wanneer roofvogelshow of animaties.

leuke
korting*
p.103

© L.C

© O. Lefèvre
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1

Wildpark van
La Roche-en-Ardenne
Dit park van 10 ha, gelegen in volle natuur op de hoogtes van La
Roche, geeft je de gelegenheid om de bewoners van onze bossen
die hier leven in halve vrijheid, te observeren. Langs een wandelparcours van 1,2 km ontdek je damherten, steenbokken, herten,
everzwijnen, wolven, lynxen, vossen, oehoes... Taverne, speelplein,
winkel. Juli: Feest van de wolven en Avondwandelingen. Eind
september en begin oktober (‘s avonds): burlen van de herten.
Parc à Gibier de La Roche-en-Ardenne
Chemin du Parc à Gibier 1 • 6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84 31 10 15 • +32(0)470 10 79 27 • +32(0)470 10 80 78
www.parc-gibier-laroche.be

Grès de La Roche
De Ardennen doorheen de tijd
Kom en ontdek de wereld van Les Grès de La Roche en
de oude pottenbakkerij uit 1878. Van klei tot tafelgerei…
Tijdens je bezoek aan het museum kom je langs de verschillende stadia: de oorsprong van ‘steengoed’ (FR = grès:
bepaalde kwaliteit van aardewerk), de kleigroeven en
het gebruik van aardewerk doorheen de eeuwen. Ook de
wereld van de Ardense ham wordt hier geëvoqueerd.
Rue Rompré 28 • 6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84 36 77 36 • www.gresdelaroche.be

* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 5,50 in plaats
van € 6,50 (volwassenen) en € 4 in plaats van € 4,50
(van 3 tot 12 jaar). Niet geldig tijdens evenementen.

Hart van de Ardennen
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© Floreal

© Jan Kerremans

1

Floreal
La Roche-en-Ardenne

Op de Transardennaise
Beleef de ervaring van een tocht op de beroemdste van
de bewegwijzerde routes van België en wandel door de
Ardense bossen en de mooiste landschappen van Belgisch
Luxemburg. Met dit arrangement leg je 160 km af in
7 etappes op een bewegwijzerde route door de Belgische
Ardennen, tussen La Roche-en-Ardenne en Bouillon.
Europ’Aventure biedt je in exclusiviteit deze geweldige
klassieker die je kan boeken vanaf 3 dagen/2 nachten
met logies in halfpension, verzekerd bagagevervoer en
transfers.

Het Floreal La Roche-en-Ardenne bevindt zich op 800 m
van het stadscentrum en ligt ingekapseld in het groen. Het
beschikt over 76 kamers waarvan 10 gezinskamers. Het
restaurant heeft keuze voor elk budget. Taverne met
zonnig terras, biljartzaal, diverse spelen, speelzaal voor
de kleintjes. Onze klanten hebben toegang tot het park
van 4 ha langs de Ourthe, met petanqueterreinen, minigolf,
sportfaciliteiten, tennis, openluchtzwembad (open in juli
en augustus met voorkeurtarief voor Floreal klanten),
outdoor fitness en speelplein. Grote parking. Gratis wifi.

Europ’Aventure
www.europaventure.be

Avenue de Villez 6 • 6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84 21 94 46 • www.floreallaroche.be
Joie & Vacances asbl - tourisme pour tous

De streek van het Hart van de
Ardennen, langs de Ourthe en de
Aisne telt ook 18 hotels,
114 landelijke gîtes, 34 gastenkamers,
40 vakantiewoningen, 16 campings
en 8 centra voor sociaal toerisme
waaronder Vayamundo Houffalize.

De Slag om de Ardennen

© WBT - Baugnez

Meer informatie?
Afspraak op www.coeurdelardenne.be

© 123RF Sergey Novikov

© Vayamundo

Vayamundo Houffalize
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Hart van de Ardennen

Rue Ol Fosse d’Outh 1
6660 Houffalize
+32(0)78 15 61 00
www.vayamundo.eu

BestCamp
+31(0)70 8900 620
www.bestcamp.nl/ardennen

Wallonië was het slagveld van belangrijke conflicten die
hun stempel drukten op de geschiedenis van Europa en
zelfs van de wereld.
Aan de Slag om de Ardennen, een belangrijk moment
van de Tweede Wereldoorlog, is een kaart gewijd.
Zij nodigt je uit om onze geschiedenis te herbeleven
via musea, historische sites, herdenkingsmonumenten,
historische tanks en wandelingen in het mooie
landschap van de Ardennen…

visitwallonia.be/slagomdeardennen
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xxx Ardennen
Hoge
xxx je toevlucht in de natuur!
Neem
Verandering van lucht in de Hoge Ardennen, tijdens een verblijf
xxx
of een uitstap, het is meer dan een slogan, het is delen van
ervaringen en levenskunst.
In Gouvy nemen we afstand van alle soorten schermen om
op blote voeten opnieuw verbinding te maken met echte
gevoelens. In Lierneux bezoeken we een natuurreservaat en
we ontdekken opnieuw onze kinderziel op een elektrische
step. In Trois-Ponts maken we ons hoofd leeg op de top van
een houten panoramatoren en we voeden onze geest in het
Museum van het plattelandsleven. In Vielsalm flaneren we in
de dorpen en op de markten en vinden elkaar rond heerlijke
streekproducten, bieren, kazen, groenten, vleeswaren...
Kom kijken hoe goed het leven is in de Hoge Ardennen!

xxx
Maison
du Tourisme Haute Ardenne
xxx

©©
Aline
xxx Lejeune

Avenue
de la Salm 50 • 6690 Vielsalm
xxx
+32(0)80 21 50 52
xxx
www.haute-ardenne.be
xxx • xxx
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Avenature
xxx

Center Parcs Les Ardennes
xxx
Welkom in Vielsalm! Verblijf in een volledig gerenoveer-

momenten
in een familiale sfeer, met je gezin of met
xxx
vrienden.
Ook bedrijven en scholen zijn welkom. Een greep
xxx
uit ons aanbod: parcours in de boomkruinen, boogschieten,
xxx
discgolf, mountainbikeverhuur, escape games en fun games.
Je wordt begeleid door ervaren en gemotiveerde monitoren.
Het hele jaar open, alleen op reservering.

de
xxxcottage die tot 20 personen kan herbergen. Laat de
adrenaline
stijgen tussen de kruinen van het Avonturenxxx
parcours.
Profiteer van de dubbele glijbaan van het tropixxx
sche zwembad Aqua Mundo. Ontdek de Kinderboerderij.
xxx
Geniet van het overdekte speelplein Action Factory, de Baluba, speel interactieve minigolf, verken de speleologiegrot
en het laserlabyrint. Ontdek de Ardennen met een quad,
elektrische fiets of MTB. Restaurants, supermarkt, livemuziek en verhuur van fietsen ter plaatse.

Ons dynamische team biedt je sportieve en recreatieve
xxx
activiteiten
aan, binnen en in openlucht. Beleef onvergetelijke

+32(0)498 46 68 12 • www.avenature.be
* op de prijzen van de activiteiten die vermeld worden op onze website.

Rue de la Grotte 12 • 6690 Vielsalm
B +32(0)70 22 49 00 (€ 0,30/min.)
NL +31(0)10 798 09 80 (normaal tarief)
www.centerparcs.be

De streek van de Hoge Ardennen telt ook 5 hotels, 93 landelijke gîtes, 5 gastenkamers, 33 vakantiewoningen,
2 vakantiedorpen, 5 centra voor sociaal toerisme en 6 campings. Meer informatie? Afspraak op www.haute-ardenne.be
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© www.ostbelgien.eu - Dominik Ketz

Hoge Venen
Oostkantons
Het Natuurpark Hoge Venen – Eifel, dat zijn duizend parcours
in het hart van de veengronden op smalle paden en houten
vlonders. Lussen rond de meren voor wandelaars en fietsers
die zich kunnen oriënteren met knooppunten. Bewegwijzerde
routes in de valleien die je te voet, met de fiets of met de auto
kan ontdekken. RAVeL-paden voor een zacht tempo met de
elektrische of klassieke fiets en de Stoneman Arduenna voor
een onstuimige rit met de mountainbike.
In de lente bloeien de narcissen, in de zomer kan je baden
in het zuivere water van de meren, de herfst is ideaal voor
gastronomische genoegens en in de winter is het tijd om te
skiën en sleeën.
Het hele jaar ervaar je de hartelijkheid van het onthaal, zijn
er lokale, folkloristische en muzikale feesten of kan je genieten
van ambachtelijke producten.
Ervaar de 101 facetten van de Oostkantons!

Maison du Tourisme Hautes Fagnes – Cantons de l’Est
Place Albert 1er 29A • 4960 Malmedy
+32(0)80 33 02 50
www.ostbelgien.eu

NIE
E D E N WALLO

-50%

*

Malmedy

Malmedy, gelegen aan de voet van het natuurreservaat van
de Hoge Venen, belooft je tal van mooie verrassingen. De stad
weerspiegelt de ziel van zijn kathedraal en haar kerkschat,
maar ook van haar monasterium. Dat laatste herbergt het
Malmundarium, een cultureel en toeristisch centrum dat
de geschiedenis van de stad belicht, zijn oude industrieën
(leerlooierijen, papierfabricatie), en ook zijn carnaval. In
het centrum is het gezellig flaneren. Malmedy, doorkruist
door een RAVeL, is een ideaal vertrekpunt voor tal van
heerlijke wandelingen in een heuvelachtig landschap. Ook
niet te missen in de omgeving: het Kasteel Reinhardstein, de
Microbrouwerij van Bellevaux en het museum Baugnez 44 dat
een tragische periode uit de Tweede Wereldoorlog belicht.

Niet te missen in onze minigids…
De route van de Herinnering, het Malmundarium, het
didactische pad van de puddingsteen van Malmedy.
visitwallonia.be/nl/malmedy
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Het Malmundarium
Een grote toeristische attractie in het hart van de provincie Luik! Dit voormalige benedictijnenklooster telt, gespreid
over 2 niveaus, verschillende ruimtes die het heden en het
verleden van Malmedy en zijn omgeving illustreren: de leder-, papier- en carnavalateliers, de kerkschat van de kathedraal en het Historium dat 14 eeuwen geschiedenis
toont. Exposities, animaties voor scholen en rondleidingen
à la carte tijdens het hele jaar.
Le Malmundarium • Place du Châtelet 9 • 4960 Malmedy
+32(0)80 79 96 68 • www.malmundarium.be
* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 3 in plaats van € 6
(volwassenen), € 2,50 in plaats van € 5 (senioren en studenten)
en € 1,50 in plaats van € 3 (kinderen van 6 tot 12 jaar). Promotiecode: ESCAPADES.
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© PNHFE

© WBT - Denis Erroyaux
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Natuurpark Hoge Venen-Eifel

Kasteel Reinhardstein

In het hart van het Natuurpark Hoge Venen-Eifel ligt het
Huis van het Park dat je uitnodigt om een unieke en buitengewone streek te ontdekken: verhuur van elektrische
fietsen, door paarden getrokken kar, begeleide wandelingen,
workshops voor kids, pedagogische activiteiten en tijdelijke
tentoonstellingen. Permanente tentoonstelling ‘Fania’ om
in de wereld van de Venen te duiken... Het Huis van het Park
biedt tal van activiteiten en geeft je zin om te ontsnappen
naar het hart van het natuurpark.

Hoog op zijn rotsplateau kijkt Reinhardstein neer op de
Warche. Het kasteel trekt de aandacht en intrigeert. Het
ligt in het hart van een natuurreservaat met de hoogste
waterval van België (50 m). Laat je inwijden in het boogschieten, kies voor een rondleiding in het kasteel of vier hier
de verjaardag van je kind.

Maison du Parc • Route de Botrange 131 • 4950 Waimes
+32(0)80 44 03 00 • www.botrange.be

Château de Reinhardstein
Chemin du Cheneux 50 • 4950 Ovifat
+32(0)80 44 68 68
www.reinhardstein.net
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Het label Bed+Bike

© Baugnez 44 Historical Center

1

Baugnez 44 Historical Center
Het Baugnez 44, Historisch Centrum van de Slag om de
Ardennen, bevindt zich op de plaats van de gevechten. Het
opende zijn deuren in 2007 en wordt beschouwd als het
mooiste museum van de Slag om de Ardennen. Het is ingeplant op een historische plaats, waar 84 krijgsgevangen
Amerikaanse soldaten werden afgeslacht door de Waffen-SS
op 17 december 1944. De grote operaties van het offensief
worden er uitgelegd. 17 diorama’s, 125 vitrines en 2 klank- en
lichtspelen dompelen je onder in de strenge winter van 1944.
Een unieke en onvergetelijke ervaring!
Route de Luxembourg 10 • 4960 Malmedy
+32(0)80 44 04 82 • www.baugnez44.be
* -€ 1 op de individuele toegangsprijs, hetzij € 7,50 in plaats van
€ 8,50 (volwassenen) en € 6 in plaats van € 7 (kinderen van 8 tot
12 jaar).

© ostbelgien.eu - Dominik Ketz

* -€ 1 op de individuele toegangsprijs van de tentoonstelling Fania,
hetzij € 5 in plaats van € 6 (volwassenen) en € 2 in plaats van € 3
(kinderen van 5 tot 18 jaar).

Het label bed+bike is een specifiek kwaliteitscertificaat
voor ‘Fiets Welkom’-logeeradressen in de Oostkantons.
Het project ‘bed+bike’ werd opgezet door het ‘Agence du
Tourisme des Cantons de l’Est’ en de ADFC (Duitse Fietsers
Club). De ‘bed+bike’-logeeradressen beantwoorden aan de
eisen van fietstoeristen en meer bepaald: geen minimale
verblijfsduur, beveiligde lokalen om de fietsen te stallen
en de kleren en de uitrusting te drogen, met gereedschap
dat nodig is voor kleine herstellingen. Zij geven ook
informatie over de meest dichtbijgelegen fietshersteller.
De logeeradressen met het label kregen een certificaat
en mogen het bordje ‘bed+bike’ uithangen aan de ingang
van hun etablissement.

www.ostbelgien.eu
Hoge Venen - Oostkantons
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© Val d’Arimont

© D. Ketz

Relax Hotel
Restaurant Pip-Margraff
Familiehotel**** gelegen in Sankt Vith. 30 comfortabele
kamers (standaard, suites en gezinskamers) met douche/
bad, wc, tv, telefoon, minibar, haardroger en radio.
Wellness met infrarood cabine, zwembad, sauna, jacuzzi
en stoomdouche. Restaurant met een verfijnde keuken,
regionale en seizoenspecialiteiten. Brasserie en terras met
kleine kaart en kinderkaart. Bed+Bike hotel. Verhuur van
elektrische fietsen van april tot oktober. Gratis wifi.
Hauptstrasse 7 • 4780 Sankt Vith
+32(0)80 22 86 63 • www.pip.be

Val d’Arimont Hotel-Resort
Val d’Arimont Hotel-Resort*** ligt in volle natuur, in een weelderige vallei aan de voet van de Hoge Venen en op 5 km van
Malmedy. Het beschikt over 37 cottages, 8 hotelkamers en
een loft. Deze oase van rust is een ideaal vertrekpunt om de
toeristische bezienswaardigheden van de streek te ontdekken en om tochten te maken: te voet, met de fiets of de MTB,
op de RAVeL of in de bossen. Restaurant met een aangename inrichting en verzorgde keuken. Brasserie, binnen- en
buitenzwembad, hamam, jacuzzi, tennis, wifi. Breng hier als
koppel, met je gezin of met vrienden, je droomvakantie door!
Chemin du Val 30 • 4960 Malmedy
+32(0)80 33 07 61
www.val-arimont.be

© Christian Charlier

De Hoge Venen – Oostkantons
tellen ook 131 landelijke gîtes,
42 gastenkamers, 95 vakantiewoningen,
3 vakantiedorpen, 4 centra voor sociaal
toerisme, 8 campings en 52 hotels
waaronder Hôtel des Bains & Wellness
en MY HOTEL.
Meer informatie?
Afspraak op www.ostbelgien.eu

Hotel Bütgenbacher Hof**** is ondergebracht in een
vakwerkpand in het centrum van het dorp Bütgenbach en
dicht bij het meer. Het beschikt over 34 moderne kamers
en suites. Er wacht je een aangename sfeer en een jong
familiaal team. Het restaurant en de wijnkelder kaderen
in de huisfilosofie. De wellness, het overdekte zwembad,
het prachtige terras en de wintertuin zorgen voor perfecte
ontspanning!

© 2015 SA BRISCOT

Hotel Bütgenbacher Hof

© My hôtel

Hoge Venen - Oostkantons

Haelen 2 • Lac de Robertville
4950 Waimes • +32(0)80 67 95 71
www.robert-hotels.com

MY HOTEL

Marktplatz 8 • 4750 Bütgenbach
+32(0)80 44 42 12 • www.hbh.be
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Hôtel des Bains & Wellness

Rue Devant les Grands Moulins 25
4960 Malmedy
+32(0)80 78 00 00
www.myhotel.be
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Spa Hoge Venen Ardennen
Er even uit zijn, maar niet ver weg

© mtshfa

Onze streek bevindt zich aan de voet van de Hoge Venen, het
mooiste natuurreservaat van België. Zij biedt talloze mogelijkheden voor wandelingen en fietstochten in uitzonderlijke landschappen. Liefhebbers van cultuur bieden wij onze befaamde
grote festivals, onze musea, onze tentoonstellingen. Leef mee
op de ritmes van carnavals en historische evocaties. Ontdek een
uitzonderlijk erfgoed zoals de burchtruïne van Franchimont, de
Abdij van Stavelot, het Casino van Spa… Sportliefhebbers kunnen onze trailparcours ontdekken en grote sportevenementen
volgen op het mooiste racecircuit ter wereld. Voor fijnproevers
hebben wij streekproducten die bereid worden door creatieve
chefs. En wie liefhebber is van thermale behandelingen: het is in
onze streek dat mineraalwater, die natuurlijke rijkdom, ten volle
wordt benut.

Rue du Marché 1a • 4900 Spa
+32(0)87 79 53 53
www.spa-hautesfagnes.be • www.visitspahautesfagnes.be

Stavelot
© WBT - David Samyn

© MT Spa Hautes Fagnes

Spa

Maison du Tourisme Spa - Hautes Fagnes - Ardennes

De stad Spa, befaamd voor zijn ijzerhoudende water, heeft
zich genesteld in een rustgevende natuur die een perfecte
aanvulling is op de rust die je komt zoeken in een kuuroord.
Spa, ideaal gelegen in het hart van de Venen, ontvangt al
bezoekers sinds de Romeinse tijd. In de 18e eeuw werd een
bezoek aan de thermale bronnen een must voor beroemdheden
en gekroonde hoofden. De stad maakt deel uit van de 11 ‘Grote
kuursteden van Europa’, die erkend zijn door Unesco. De stad
wordt vaak gekoppeld aan zijn thermen maar Spa mag ook
uitpakken met een ongerepte natuuromgeving. Het is verder
een niet te missen gastronomische bestemming en een plaats
voor trendy shopping… En dan is er ook nog het wereldwijd
bekende racecircuit van Francorchamps.

In Stavelot gaat de natuur harmonieus samen met de
oude stenen. Het historische centrum van Stavelot, een
stad uit de 18e eeuw, toont woningen in natuursteen en
vakwerkhuizen, steegjes en fonteinen. Na een passage op
de kasseien van de Grand’Place, gaan we richting Abdij
en haar drie themamusea: het voormalige Prinsdom Stavelot-Malmedy, het Circuit van Francorchamps en schrijver-dichter Guillaume Apollinaire, uniek in de wereld. Wat
de natuur betreft, zijn er meer dan 500 km wandelingen en
mountainbikeroutes in het midden van velden en bossen,
de prachtige vallei van de Amblève of de waterval van Coo.

Niet te missen in onze minigids…

De Abdij van Stavelot en haar musea,
het historische centrum, Plopsa Coo.

De Thermen, het circuit van Spa-Francorchamps,
het Natuurpark van de Bronnen.

Niet te missen in onze minigids…

visitwallonia.be/nl/stavelot

visitwallonia.be/nl/spa
Spa - Hoge Venen - Ardennen
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© Thermes de Spa
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Spa

De Thermen van Spa

Kuurstad die door Unesco werd opgenomen
als Werelderfgoed

Ontdek onze 800 m2 aan binnen- en buitenzwembaden met
natuurlijk mineraalwater verwarmd op 33 °C, onze jacuzzi’s,
sauna’s, hamams en relaxatiezalen. In ons ‘Institut by
Thermes de Spa’ toont onze vakkennis zich op zijn best:
balneotherapie, esthetische verzorging, massages…
Profiteer van een korting van 5% voor een behandeling
à la carte van maandag tot vrijdag, buiten feestdagen en
school
vakanties. Aanbod niet cumuleer
baar met andere
promo
ties. Geldig tot 21/12/2022, op vertoon van deze
advertentie.

Ontmoet onze gids aan de Peter-de-Grotebron voor
een boeiend bezoek aan het thermale erfgoed van Spa,
erkend door Unesco. Je verkiest de natuur? Volg Prinses
Clémentine langs de wandelroute die haar naam draagt,
in het hart van een ongerepte natuur. Max. 20 pers.,
op reservering (min. 15 dagen op voorhand) en volgens
beschikbaarheid. Duur: 1.30 tot 2u.
Office du Tourisme de Spa • Rue du Marché 1a • 4900 Spa
+32(0)87 79 53 58 • www.spatourisme.be • www.visitspa.be

Les Thermes de Spa • Colline d’Annette et Lubin • 4900 Spa
+32(0)87 77 25 60 • www.thermesdespa.com

* -€ 15 op het gidsen (erfgoed of natuur) + gratis toegang tot de
Peter-de-Grotebron, hetzij € 90 in plaats van € 105. Promotiecode: ESCAPADE90.
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© D. Houbrechts
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Musea van de Kuurstad

Het Bos-en Watermuseum

Museum van de Kuurstad – Koninklijke Villa

Domein van Bérinzenne

‘Spa Story ’, naar de bron van de geschiedenis… Spa, erkend
door Unesco, is vandaag een universele naam geworden,
synoniem voor wellness en balneotherapie. Ontdek hoe dit
stadje dat niemand kende vóór de 16e eeuw, internationale
bekendheid verwierf.

Museum van het Paard
In de voormalige paardenstallen van Koningin MarieHenriette kan je een permanente tentoonstelling bezoeken
gewijd aan de vroegere activiteiten met paarden in Spa.
Musées de la Ville d’Eaux • Avenue Reine Astrid 77b
4900 Spa • +32(0)87 77 44 86 • www.spavillaroyale.be
* -€ 1 op de individuele toegangsprijs volwassenen, hetzij € 3
in plaats van € 4.
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* op de individuele toegangsprijs volwassenen, hetzij € 20,70 in
plaats van € 23. Niet geldig van 07 t/m 13/06/2022. Reserveren
verplicht.

Spa - Hoge Venen - Ardennen

Ervaar in het Museum van het Bos en het Water de balans
en schoonheid van de natuur die ons omringt, met mise-enscenes, spelletjes en intense indrukken. Dit uitgestrekte museum op drie niveaus verkent de 101 facetten van de natuur
van Spa: venen, bossen, bronnen, rivieren, verhalen... De fantastische fresco’s en opgezette dieren maken er een boeiend en kleurrijk museum van. Elk jaar wordt een nieuwe tentoonstelling georganiseerd met een zogenaamde ‘chouette
enquête’ voor de jongeren!
Musée de la Forêt et des Eaux • Domaine de Bérinzenne
Bérinzenne 4 • 4900 Spa • +32(0)87 77 18 38
museedelaforetetdeseaux
www.berinzenne.be •

Parc Forestia
Je avonturen in het hart van het bos!
Dierenpark

© Alexia Talamvekos

Het Dierenpark van Forestia, gelegen in Theux, niet ver van
Spa, nodigt je uit om meer dan 300 dieren te ontdekken die
in halve vrijheid leven, gespreid over een dertigtal soorten op
44 ha vlaktes en bossen. Vaak kennen we exotische soorten
beter dan deze die leven in onze tuinen, vijvers en bossen...
Ontmoet de grote verdwenen roofdieren of de wilde dieren van
onze klimaatzone. Ontdek ook de Forest’bar, een resto/bar met
een sympathiek decor die neerkijkt op een groot speelplein. En
eindig in schoonheid met een bezoek aan de Forest’shop, de
nieuwe winkel van het park Forestia.

Avonturenpark

-20

%*

Het Avonturenpark is toegankelijk vanaf de leeftijd van 2 jaar.
Het biedt een wandeling door de bomen voor een ontdekking
van het woud en zijn bewoners. Het is ook een herontdekking
van zichzelf via avontuurlijke prestaties! 11 parcours in de bomen, meer dan 130 obstakels voor groot en klein, al dan niet
sportief aangelegd (voor kinderen vanaf 2 jaar en voor volwassenen zonder leeftijdsbeperking) en 2 reuzengrote tokkelbanen (min. 5 jaar en min. 12 jaar), waarvan een van 120 meter.

p.101

leuke
korting*
p.103

Coo Adventure
Je Outdoor & Adventure partner
Het Outdoor Activity Center ligt boven de waterval van
Coo, in het hart van de Ardennen. Grote parking. Beleef een
schitterende ‘Avonturendag’: 2 uren met een kajak op de
Amblève, mountainbike, paintball, high rope challenge,
quad, helikopterdropping, klimmen, speleologie, boog
schieten en zelfs een rit met een Ferrari! Ideaal om de
vallei van de Amblève te ontdekken. Ook mogelijk: ontbijt,
lunch, BBQ enz. Professionele instructeurs en materiaal
van de beste kwaliteit.
Coo Adventure (Adrenaline Events) sprl • Petit Coo 4
4970 Stavelot • +32(0)80 68 91 33 • www.coo-adventure.com
* -€ 2 op de prijs van een afvaart met een kajak, hetzij € 16 in plaats
van € 18. Aanbod geldig van 01/07 tot 30/09/2022, onder voorbehoud
van bruikbaarheid.

* op de individuele toegangsprijs (alle leeftijdscategorieën) van
een van de twee parken of beide, naar keuze.

© Adrenaline Events

1

© Adrenaline Events 2009 - S. Marin

© Fred Beard

Rue du Parc 1 • 4910 Theux
Adres voor GPS: Rue du Pied de la Fagne • 4910 Theux
+32(0)87 54 10 75
www.forestia.be

Wild Park Coo
In het hart van de Belgische Ardennen, op een steenworp
van de beroemde Waterval van Coo, (her)ontdek je de dieren die deel uitmaken van de geschiedenis van onze streek
en andere soortgenoten die graag hun geschiedenis vertellen. Ontdek hun levenswijze door ze te observeren in
hun natuurlijke milieu. Stap met je gezin of met je vrienden
op het treintje en verruim je kennis op een ludieke manier,
dankzij onze didactische borden die opgesteld staan langs
het traject van 40 minuten. Deze openluchtactiviteit zal
klein en groot plezieren!
Coo Adventure (Adrenaline Events) sprl • Petit Coo 4
4970 Stavelot • +32(0)80 68 91 33
www.coo-adventure.com

Spa - Hoge Venen - Ardennen
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© Château de Franchimont
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Plopsa Coo

Burcht van Franchimont

Bewonder de Waterval van Coo en beleef bijzondere
momenten bij meer dan 20 attracties. Verken de wereld
van Maya de Bij, Flip en hun vrienden in de Vlindervlucht.
Waag je in de ‘DinoSplash’ met zijn 3 glijbanen langs het
vulkanische gebergte!

Franchimont verrijst op een rots en kijkt neer op 3 valleien in
het noorden van de Ardennen, op 8 km van Spa. De huidige
overblijfselen zijn de getuigen van een middeleeuwse burcht
die werd aangepast bij het begin van de Moderne Tijd. De
burcht uit de 11e eeuw vormt de kern van de vesting. Hij werd
omgeven door artillerievoorzieningen in het begin van de 16e
eeuw. Het geheel (uitzonderlijk erfgoed van Wallonië) is een
zeldzaam voorbeeld van de aanpassing van defensiewerken
tijdens de renaissance. De kazematten en de toegangstrappen vormen de belangrijkste attractie. Onthaal met museum
en winkel.
Château de Franchimont
Compagnons de Franchimont asbl
Allée du Château • 4910 Theux
+32(0)87 53 04 89 • www.chateau-franchimont.be

Coo 4 • 4970 Stavelot
+32(0)80 68 42 65 • www.plopsacoo.be
* per individueel ticket ≥ 1m aangekocht bij de kassa van Plopsa Coo
en tegen afgifte van je kortingsbon (p. 101) of op de website met gebruik van de promotiecode 9447. Geldig t/m 07/11/2022. Voorwaarden:
www.plopsa.be/voorwaarden. Momenteel online reservering
verplicht.
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© Abbaye de Stavelot

© Le Circuit de Spa-Francorchamps
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Abdij van Stavelot
Ontdek het historische Museum van het Prinsdom StavelotMalmedy dat een reisroute biedt door de geschiedenis van
een onafhankelijke staat van de 7e eeuw, evenals de zaal
Wibald, abt van het Heilige Roomse Rijk in de 12e eeuw. Het
museum van het Circuit van Spa-Francorchamps illustreert
de passie voor races. Het Museum Guillaume Apollinaire
evoqueert van zijn kant het verblijf van de dichter-schrijver
in Stavelot. Tijdelijke tentoonstellingen, archeologische overblijfselen, museumwinkel en brouwerij van de abdij.
Abbaye de Stavelot • Cour de l’Abbaye 1
4970 Stavelot • +32(0)80 88 08 78
www.abbayedestavelot.be
* op de individuele toegangsprijs volwassenen,
hetzij € 5 in plaats van € 10, behalve op 01/01 en
25/12 (sluiting).
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Beleef een dag in
‘Pole Position’
De reputatie van het Circuit van Spa-Francorchamps hoeft
niet meer gevestigd te worden. De piste wordt gebruikt voor
tal van internationale evenementen, waarvan de bekendste
ongetwijfeld de Grote Prijs F1 van België is. Het Circuit van
Spa-Francorchamps, dat betekent ook pistedopen waarbij je
meerijdt met een ervaren autocoureur. Of een Public Driving
Experience waarbij je met je eigen voertuig door de bochten
van het circuit kan scheuren, of een rondleiding achter de
schermen. Er zijn heel wat mogelijkheden voor een dagje uit
met het gezin, waarbij je onvergetelijke momenten beleeft!
Le Circuit de Spa-Francorchamps, s.a. de droit public
Route du Circuit 55 • 4970 Francorchamps
+32(0)87 29 37 00 • www.spa-francorchamps.be

Hôtel - Restaurant
l’Auberge de Spa
Place du Monument 3
4900 Spa • +32(0)87 77 44 10
www.hotel-thermes.be

Radisson Blu
Palace Hôtel Spa
Place Royale 38 • 4900 Spa
+32(0)87 27 97 00
www.radissonhotels.com

Le Manoir de Lébioles
Domaine de Lébioles 1-5
4900 Spa
+32(0)87 79 19 00
www.manoirdelebioles.com

Hôtel Beau Site
Rue Abbé Dossogne 27
4970 Hockai-Francorchamps
+32(0)87 27 52 04
www.hotelbeausite.be

Hôtel de la Source
Route du Circuit 22
4970 Francorchamps
+32(0)87 79 58 00
www. www.hotel-de-la-source.com

Domaine Long Pré
© Long Pré

© Radisson Blu
Palace hotel Spa

© Auberge de Spa

Meer informatie? Afspraak op www.spa-hautesfagnes.be
of www.visitspahautesfagnes.be

Route de Balmoral 33 • 4900 Spa
+32(0)87 79 32 50 • www.silvahotelspabalmoral.be

© Manoir de Lébioles

De streek van Spa – Hoge Venen –
Ardennen telt ook 87 landelijke gîtes,
49 gastenkamers, 53 vakantiewoningen,
7 campings, 22 hotels waaronder het HôtelRestaurant l’Auberge de Spa, het Radisson
Blu Palace Hôtel Spa, Le Manoir de
Lébioles, het Hôtel Beau Site, het Hôtel de
la Source, 1 vakantiedorp Le Domaine Long
Pré en 2 logiescentra voor sociaal toerisme.

Het Silva Hotel Spa-Balmoral kijkt uit op de vallei en het
meer van Warfaaz. Het is een leuke bestemming voor een
sereen weekend, een oase van rust te midden van beboste
heuvels, en ook een zeer geschikte plaats voor seminaries
in een groene omgeving. Het hotel oogst heel wat lof voor
zijn prachtige uitzichten en voor zijn uitgebreide ontbijtbuffet. Het beschikt over 126 kamers, 16 conferentiezalen,
een wellnesscenter, een gastronomisch restaurant en een
bar-lounge. Parking en wifi zijn gratis.

© Hôtel Beau Site

Avenue Léopold II 40 • 4900 Spa
+32(0)87 79 21 41
www.radissonblu.com/balmoralhotel-spa

Silva Hotel Spa-Balmoral

© Hotel de la Source

Radisson Blu Balmoral Hotel Spa genesteld in het hart van
de Belgische Ardennen en vlak bij Spa, verwelkomt je in een
ideale rustige omgeving. Geniet van de authentieke regionale keuken die geserveerd wordt in ons restaurant Entre
Terre & Mer. Wil je een cocktail drinken of biljart spelen, dan
verwachten we je in onze bar. Profiteer van een behandeling in
ons wellnesscentrum. Wanneer je terugkeert naar het comfort
van je kamer, zal je genieten van de eigentijdse stijl en het vredige uitzicht op de groene omgeving van deze gezellige plek.

© Stefano Pinci

© Pixel Komando

Radisson Blu Balmoral
Hotel Spa

Route de Trois-Ponts 175
4970 Stavelot
+32(0)80 68 45 91
www.domainelongpre.be

Spa - Hoge Venen - Ardennen
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Ourthe - Vesder Amblève
Natuuractiviteiten
Op 15 minuten van Luik hebben de Ourthe, de Vesder en de
Amblève een bijzondere natuur gecreëerd die het decor vormt
voor een netwerk van wandelwegen en een aantal natuur
sporten (kajak, fiets, acrobatisch parcours in de bomen).
De Ninglinspo en de site van ‘la Boucle de l’Ourthe’, geklasseerde
natuursites, vormen hoogtepunten. Ook een aantal attracties zijn
niet te missen zoals Le Monde Sauvage in Aywaille, het Domein
van Palogne, de grotten van Remouchamps en Comblain,
Source O Rama…. Een vijftiental musea, herinneringssites,
tal van restaurants en een gevarieerde evenementenagenda
vervolledigen het vrijetijdsaanbod.

© RSI Chaudfontaine

Overnacht in een hotel, gastenkamer of gîte in de streek van de
Ourthe-Vesder-Amblève, of ga ontspannen in het van nature uit
warme water van de Thermen van Chaudfontaine.

-10%

Maison du Tourisme Ourthe–Vesdre–Amblève
Rue de Louveigné 3 • 4920 Remouchamps
+32(0)4 384 35 44
tourismeOVA
www.ovatourisme.be •

*

p.103

Chaudfontaine, om je te
amuseren met je gezin!
Mini-Golf 36.6
Kom naar Chaudfontaine met familie of vrienden voor een
moment van ontspanning op de minigolf, een spel met 18
holes op het thema ‘water’.
Chaudfontaine biedt ook andere gezinsactiviteiten, zoals
meer dan 150 km wandelroutes door een uitzonderlijke
natuur. Van gezinswandelingen tot meer sportieve
tochten, iedereen vindt hier zijn gading! Nog een must
is ‘le Bois les Dames’, een natuurreservaat met de sfeer
van een Afrikaanse savanne.
Avenue des Thermes 78bis • 4050 Chaudfontaine
+32(0)4 364 20 20 • www.visitchaudfontaine.be
* op de toegangsprijs van de Mini-Golf 36.6, hetzij € 3,60 in plaats van
€ 4 (volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar) en € 1,80 in plaats van € 2
(kinderen onder 6 jaar). Aanbod niet geldig op het speciaal tarief voor
4 personen en meer. Promotiecode: ESCP.
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-20%

*

© Grottes de Remouchamps

© Monde Sauvage Safari Parc

p.101

Een safari met een treintje of je eigen voertuig op 25 km
van Luik! Giraffen, olifanten, nijlpaarden, neushoorns,
zebra’s, gnoes… leven in een natuurlijke omgeving en in
halve vrijheid. Zuid-Amerikaanse ruimte, volières, koepel,
Mayatempel, grote roofdieren, beren, Noord-Amerikaanse
woud, apen- en lemureneiland, struisvogels, tal van verrassingen en nieuwigheden. Woon de 3 shows bij: het papegaaien-, zeeleeuwen- en roofvogelspektakel. Afsluiter: het
park Fraxinus Aventure, in de toppen van een beukenbos.
Monde Sauvage Safari Parc
Fange de Deigné 3 • 4920 Aywaille • +32(0)4 360 90 70
mondesauvageaywaille
www.mondesauvage.be •
* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 20 in plaats van € 25 (volwassenen) en € 16 in plaats van € 20 (van 12 tot 15 jaar en PBM).

-20%

*

Het bezoek aan deze eeuwenoude natuurlijke wonderen begint met een wandeling van meer dan een kilometer door een
sprookjesachtig decor. In dit doolhof van galerijen ontdek je
stalagmieten, stalactieten, zuilen en draperieën, en kom je in
een eerste zaal die 8.000 jaar geleden bewoond was door jagers
van het paleolithicum. Nadien brengen je oude sifons van de
Rubicon (onderaardse rivier) naar de zaal van de ‘kathedraal’.
Het vervolg van je bezoek is een gegidste ondergrondse boottocht, de langste ter wereld! Elk natuurwonder wordt in detail
uitgelegd. Het bezoek duurt 1.15 u. Commentaar in NL, FR, EN, DE.
Les Grottes de Remouchamps
Rue de Louveigné 3 • 4920 Remouchamps • +32(0)4 360 90 70
www.lesgrottes.be •
grottesderemouchamps

-10%

*
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© Eric Bertrand
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De Grotten
van Remouchamps

© Nathan Polis

Safaripark Monde Sauvage

De Grot van Comblain

The Outsider Ardennes

Een leuke gezinsuitstap in de onderbuik van de Aarde, voor
een ontdekking van kalkafzettingen met spectaculaire
vormen. Tijdens het bezoek delen de animatoren hun respect en passie voor dit milieu. Aan de hand van didactische
en dynamische maquettes zal de vorming van de grotten
voor de kinderen geen geheimen meer hebben.

Beleef avontuur en sportactiviteiten met je gezin, vrienden
of collega’s in de vallei van de Ourthe, niet ver van Hamoir.
Begeleid door een tweetalige en ervaren instructeur ga je
de hoogte in voor een ongewone ervaring met de Challenge
Adrenaline +8: indianenbrug van 67 m + vrije val van 18 m
+ speleobox. Programma’s combineerbaar met andere
activiteiten: kajak, speleologie... Sportkledij en aangepast
schoeisel sterk aanbevolen.

La Grotte de Comblain
Toegang:
Rue des Grottes 46 • 4170 Comblain-au-Pont
+32(0)4 369 26 44 • www.grottedecomblain.be
* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 7,60 in plaats van
€ 9,50 (volwassenen) en € 6 in plaats van € 7,50 (kinderen van
4 tot 11 jaar).

+32(0)86 21 40 42 • http ://theoutsiderardennes.be
* op de volgende prijzen: afvaart van de Ourthe met kajak (8,4 km):
€ 15,30/persoon in plaats van € 17/persoon.
Adrenaline+8: € 22,50/persoon in plaats van € 25/
persoon. Speleo-parcours: € 27/persoon in plaats
van € 30/persoon. Promotiecode: AK2022.

Ourthe - Vesder - Amblève
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De streek van de Ourthe - Vesder Amblève telt 85 landelijke gîtes,
41 gastenkamers, 22 vakantiewoningen,
9 logiescentra voor sociaal toerisme,
8 campings en 10 hotels waaronder
R HOTEL EXPERIENCES.

© Western-city

Meer informatie?
Afspraak op ww.ovatourisme.be

Texas in Chaudfontaine, op een uitzonderlijke site! Ranch
gerealiseerd in de geest van de Amerikaanse ranches die in
de jaren 1850-90 gebouwd werden in de VS. Westernshow
op de zondagen van eind mei tot half oktober. Activiteiten:
springkasteel, speelruimte, in het zadel helpen, rollenspel,
ruiterdemonstratie... Eenmalige evenementen: Halloween,
Sinterklaas, Kerstmis... Verhuur van de site, de gastenkamers, verjaardagsfeestjes voor kinderen en tochten te
paard het hele jaar door op reservering.
Rue Bois de la Grue 2 • 4050 Chaudfontaine
+32(0)4 365 54 61 of +32(0)476 76 47 03 • www.western-city.be
* -€ 1 op de toegangsprijs voor de westernshow, hetzij € 9 in
plaats van € 10 (volwassenen) en € 7 in plaats van € 8 (kinderen
van 2 tot 12 jaar). Uitsluitend op reservering.

Bestorm de kastelen en
burchten van Wallonië!

© R hotel experiences
Remouchamps

Western-city

R HOTEL EXPERIENCES
Square Philippe Gilbert 1
4920 Remouchamps
+32(0)4 247 55 55
www.r-hotel.be

Onze kasteelwandelingen
Sommige kastelen vind je langs het water, andere midden in
een vlakte of boven op de rand van een steile klif… Allemaal
zetten die kastelen aan tot dromen...
Wandel door en rond de elegante kastelen van Modave of
Beloeil en hun park, beklim het steile pad door de bossen dat
leidt naar de kasteel Reinhardstein, loop in de voetstappen
van Godfried van Bouillon of bewonder de burchtruïnes van
Montaigle die zich aftekenen tegen de horizon... Het zijn stuk
voor stuk avonturen voor wandelaars die je wachten in onze
kasteelboekjes!

Naast een wandelroute, biedt elk
van de 13 boekjes:
• 1 autoroute rond een reeks van kastelen
en burchten in dezelfde regio,
• 1 fietstocht in de buurt van een kasteel,
• h
 istorische en toeristische
informatie van dit Waalse
erfgoed.
© WBT - Denis Erroyaux

Download nu je boekje, het wordt
een echte reisgenoot voor het
bestormen van de burchten en
kastelen van Wallonië!
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Terres-de-Meuse
Land van de Maas, natuurlijk verrassend!
Deze nieuwe bestemming in de provincie Luik ontvangt je van
Haspengouw tot de Condroz en in de vallei van de Maas.
Je wil er eens uit zijn en op zoek gaan naar authenticiteit?
Laat je tussen Luik en Namen in alle seizoenen verrassen door
de natuur- en erfgoedschatten, de recreatieve activiteiten, de
talrijke feesten maar ook door de rijkdom van een gastronomie
met streekaccenten.
Hoei, Waremme, Hannut, de valleien van de Geer en de Hoyoux,
het Natuurpark Burdinale-Mehaigne… een opmerkelijk
erfgoed en een landschappelijke diversiteit die liefhebbers
van wandeltochten en historische curiositeiten beslist zullen
waarderen.
Afspraak op onze website om een onvergetelijk verblijf samen
te stellen in onze mooie landelijke en contrastrijke streek.

Maison du Tourisme Terres-de-Meuse

© Ju on the Road

Quai de Namur 1 • 4500 Huy
+32(0)85 21 29 15
www.terres-de-meuse.be
Maison du Tourisme Terres-de-Meuse

De Maasstad Hoei, die mag uitpakken met een opmerkelijk
bouwkundig erfgoed, ligt halfweg tussen Namen en
Luik. Flaneer in de historische wijk van Hoei en bewonder
de Grand-Place en het stadhuis, de Place Verte, de
Collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk en haar kerkschat, het
Gemeentelijk Museum… Liefhebbers van geschiedenis:
bezoek het Fort en zijn memoriaal gewijd aan de Tweede
Wereldoorlog en geniet er van het panorama van de stad.
Ga je ontspannen in het recreatiepark van de Mont Mosan
of maak een cruise op de Maas. Liever de natuur in? Daar
krijg je alle kansen toe met de RAVeL en 100 km openbare
paden voor wandelaars en fietsers.

Niet te missen in onze minigids…
De Collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk en SaintDomitien en haar kerkschat, het Fort en het Memoriaal
van Hoei, wandeling in het middeleeuwse Hoei.
visitwallonia.be/hoei

© Province de Liège

© WBT - David Samyn

Hoei

-20%

*

p.101

Het Domein van
het Kasteel van Jehay
Op het Domein van het Kasteel van Jehay ontdek je een
park, siertuinen en een prachtige moestuin met lokale
groenten, bloemen en fruitbomen. In de bijgebouwen van
het kasteel vind je ook tijdelijke tentoonstellingen met een
deel van de uitgebreide kunstcollectie. Het kasteel zelf
wordt momenteel gerestaureerd en het interieur kan niet
bezocht worden.
Le Domaine du Château de Jehay
Rue du Parc 1 • 4540 Amay • +32(0)4 279 44 00
www.chateaujehay.be
* op de individuele toegangsprijs volwassene, hetzij
€ 4 in plaats van € 5. Geldig van 26/03 tot 27/10/22 maar
niet tijdens evenementen. Promotiecode: ESC2022.

Terres-de-Meuse
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Kasteel van Modave

The Owl Distillery

Het Kasteel van Modave, gebouwd vanaf 1658, is een verbazingwekkend gebouw, tegelijk middeleeuws vanwege
zijn torens maar met een architecturaal concept dat totaal
nieuw was in die periode. Uitzonderlijk interieur: beelden,
schilderijen, Brusselse wandtapijten en tal van meubelen
uit de 18e eeuw. Een audiogids, beschikbaar in 8 talen, laat
elke bezoeker toe de geheimen te doorgronden van dit
gebouw dat geklasseerd is als Belangrijk Erfgoed van
Wallonië en momenteel eigendom is van Vivaqua.

Kom ontdekken hoe het huwelijk van water met lokale
gerst uitmondt in de geboorte van Belgian Owl, onze 100%
Belgische streekwhisky. Van de graanvelden tot de fles
ontdek je alle fasen van de fabricatie van een single malt
whisky. Na het bezoek aan onze majestueuze Schotse
distilleerkolven uit 1898, proef je van onze passie: een echte
single malt whisky, met een dubbele proeverij die al je
zintuigen zal aanspreken.

Château de Modave • Rue du Parc 4 • 4577 Modave
+32(0)85 41 13 69 • www.modave-castle.be

Hameau de Goreux 7 • 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
+32(0)4 223 07 17 • www.belgianwhisky.com
* op de prijs van een bezoek van 1 uur, hetzij € 9
in plaats van € 10/persoon, of van 2 uren, hetzij
€ 18 in plaats van € 20/persoon. Het hele jaar
geldig tijdens de openingsuren.

* -€ 2 op de individuele prijs volwassene, hetzij € 7 in plaats
van € 9. Aanbod geldig voor maximaal 2 personen. Niet geldig tijdens evenementen (toneel, concert...) en evenmin voor de
tijdelijke tentoonstellingen.

-20%

*

p.101

De streek van Terres-de-Meuse telt
79 landelijke gîtes, 37 gastenkamers,
9 vakantiewoningen, 2 campings
en 7 hotels waaronder Naxhelet Golf
Club Hotel, restaurant, wellness en
seminaries.

© Plopsa

Meer informatie?
Afspraak op www.terres-de-meuse.be

Plopsaqua Hannut-Landen
Ontdek het gloednieuwe waterpark Plopsaqua HannutLanden! Beleef een dag vol water- en glijplezier en onvergetelijke avonturen. Maya de Bij en Bumba verwachten je in dit
gigantische waterparadijs, vol binnen- en buitenattracties.
Rue de Landen 187 • 4280 Hannut • +32(0)58 42 02 02
www.plopsaquahannutlanden.be

© Naxhelet

* per individueel ticket ≥ 1m aangekocht aan de kassa van Plopsaqua
Hannut-Landen en tegen afgifte van uw kortingbon (p. 101) of op
de website met gebruik van de promotiecode 9447. Geldig tot en
met 31/12/2022. Voorwaarden op www.plopsa.be/voorwaarden. Online
reservering momenteel verplicht.
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Naxhelet Golf Club - Hotel Restaurant - Wellness Seminaries
Rue Naxhelet 1 • 4520 Wanze
+32(0)85 82 64 08 • www.naxhelet.be

Fietsen, treinen
en landschappen
in de provincie
Luik
In de Ourthevallei, het Land van Herve, de Geervallei,
de doortocht van de Condroz, de Hoge Venen, het dak
van België en de toer van de meren in 2 of 3 dagen...
Ontdek contrasterende landschappen langs de routes
die trein, RAVeL en knooppunten combineren!

© FTPL - P. Fagnoul

Raadpleeg onze routeboekjes om met
je fiets te reizen met de trein op
www.knooppunten-provincieluik.be

Toeristische Federatie van de Provincie Luik
www.liegetourisme.be
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Land van Luik
Alles om je te verrassen!
De Vurige Stede, in voortdurende verandering, heeft zoveel
gevarieerde troeven dat de stad je zeker zal kunnen
verleiden. Van musea met internationale tentoonstellingen
zoals La Boverie, Station Luik-Guillemins, Le Grand Curtius,
Le Trinkhall, gerenommeerde culturele instellingen, en vooral
een historisch centrum met oude steegjes, bars, trendy
restaurants en boetieks van modeontwerpers voor
kwaliteitsvol shopping.
Het Land van Luik staat voor 11 gemeenten met een
uitgebreid toeristisch en natuurerfgoed. Zes militaire forten,
de mysterieuze Toren van Eben-Ezer, natuurwandelingen in
overvloed... Mis ook het Prehistomuseum niet, een museumpark
dat uniek is in België en waar jong en oud de prehistorie
kunnen ontdekken en experimenteren met de beroepen van
de archeologie.

Maison du Tourisme du Pays de Liège
Halle aux viandes
Quai de la Goffe 13 • 4000 Liège
+32(0)4 221 92 21
www.visitezliege.be

Luik, een must die je zal verrassen!

Luik is ongetwijfeld de Waalse stad met het meest zuidelijke
temperament. Daarom heeft hij de bijnaam ‘Vurige Stede’. Luik,
in volle metamorfose, verrast met zijn gevarieerde architectuur
en erfgoed. De historische Place Saint-Lambert, het Paleis van
de Prins-bisschoppen en de Koninklijke Opera van Wallonië
delen hun stek met het nieuwe ultramoderne station Guillemins,
gebouwd door de Spaanse architect Santiago Calatrava. Met
zijn architecturale (448 geklasseerde monumenten) en culturele
pareltjes (20 musea), zal de stad met de honderd torenspitsen
je zeker bekoren!

Luik

Luik nodigt je ook uit om zijn groene ruimtes te ontdekken, met
onder andere de ‘Coteaux de la Citadelle’ (of de heuvels van de
Citadel).
De Vurige Stede is ook een zeer trendy stad, vooral met de
Carré-wijk, overdag commercieel, ‘s avonds feestelijk dankzij
zijn vele kroegen en onderground cafés. Luik is de stad van alle
contrasten!

Niet te missen ervaringen!
• Het historische centrum
• La Boverie

© WBT - Denis Erroyaux

• De wandeling van de Coteaux de la Citadelle
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• Het Museum van het Waalse leven
Download je minigids op
visitwallonia.be/luik

-50%

© SPW – AWaP
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© Province de Liège - Musée de la Vie wallonne
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Archeoforum van Luik

Museum van het Waalse Leven

In het hart van Luik, onder de Place Saint-Lambert, neemt
het Archeoforum je mee naar de oorsprong van de Vurige
Stede, een reis door 9.000 jaar geschiedenis. Je ontdekt er
de sporen van de eerste bewoners tijdens de prehistorie, de
resten van een Romeinse villa, de crypte van de vermoorde
bisschop Lambert, en de overblijfselen van vier kerken en
kathedralen, dat alles dankzij een didactische scenografie
en een viertalige tablet.

Het Museum van het Waalse Leven biedt een originele kijk op
Wallonië, van de 19e eeuw tot vandaag. Sociale geschiedenis
en economie, literatuur, ambachten, feesten, volksgeloof… Het
leven van de Walen, vroeger en nu, zal voor jou geen geheimen meer hebben. Regelmatig worden evenementen en tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd. Het Museum omvat
ook een marionettentheater en een documentatiecentrum.
Musée de la Vie Wallonne
Cour des Mineurs • 4000 Liège • +32(0)4 279 20 31
www.viewallonne.be •
museeviewallonne

Archéoforum de Liège
Place Saint-Lambert • 4000 Liège
+32(0)4 250 93 70 • www.archeoforumdeliege.be

* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 2,50 in plaats
van € 5 (volwassenen), € 2 in plaats van € 4 (senioren &
studenten), € 1,50 in plaats van € 3 (kinderen van 6 tot 18
jaar). Enkel geldig voor het permanent parcours. Promotiecode: ESCA2022.

* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 3 in plaats van € 6 (volwassenen) en € 2,50 in plaats van € 5 (senioren, studenten en jongeren
van 6 tot 18 jaar).

-50%

*

© Ville de Liège

© Aquarium-Muséum Universitaire de Liège
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Le Grand Curtius
Le Grand Curtius, gelegen in het historische hart van Luik en
aan de oever van de Maas, bevat een uitzonderlijke verzameling kunst en geschiedenis. Zijn Wapenmuseum toont je
een onschatbare collectie van verschillende duizenden vuurwapens en blanke wapens, die niet enkel afkomstig zijn van
fabrikanten uit de streek van Luik, maar ook uit andere delen
van de wereld. Die verzameling getuigt van een ambachtelijke kennis en precisie van zeer hoog niveau en is een van de
mooiste ter wereld.
Féronstrée 136 • 4000 Liège
+32(0)4 221 68 17 • www.grandcurtius.be
* op de individuele toegangsprijs, hetzij € 4,50 in plaats van € 9
(volwassenen) en € 2,50 in plaats van € 5 (senioren). Enkel geldig
voor de permanente verzamelingen van het museum.

Universitair AquariumMuseum van Luik
Ontdek in het volle centrum van Luik meer dan 150
soorten waterdieren uit de hele wereld, observeer de opmerkelijke specimens van de zaal ‘ TréZOOr ’, ontdek de galerijen van de botanica en de evolutie… NIEUW: ‘Amazonië,
van woud tot rivier. Maak kennis met mierkoloniën, bidsprinkhanen, zoetwaterroggen! Het museumgedeelte zal
in het jaar 2022 gesloten blijven wegens renovatiewerken.
Aquarium-Muséum Universitaire de Liège
Quai Édouard Van Beneden 22 • 4020 Liège
+32(0)4 366 50 21
www.aquarium-museum.be

Land van Luik
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Het Museum van het Openbaar
Vervoer van Wallonië

© MTCW

Keer terug in de tijd, ontdek de vervoermiddelen
van gisteren en sta stil bij de uitdagingen van de
toekomstige mobiliteit!
Het museum bevindt zich op de rechteroever van de Maas,
in een voormalig tramdepot. Het toont ons de geschiedenis
van het stedelijke transport van de 18e eeuw tot vandaag.
Je vindt er een vijftigtal prachtig gerestaureerde voertuigen
zoals koetsen, trams, trolleybussen… Tal van documenten,
voorwerpen, sfeerklanken, interactieve en audiovisuele
dispositieven, vormen een leuke aanvulling op het bezoek.

Stap op de toekomstige tram van Luik
Het museum kijkt niet alleen naar het verleden. Je kan er
het levensgrote model van de toekomstige Luikse tram
ontdekken, en alles vernemen over het project (route en
stations, voorzieningen, projectactoren, enz.) in een speelse
en interactieve scenografie. Rond de tentoonstelling zijn
bezoeken en activiteiten voor scholen en het grote publiek
geprogrammeerd. Ten slotte is er ook een ruimte gewijd aan
duurzame mobiliteit, waar je innovatieve projecten in België
en elders in de wereld kan ontdekken.

1
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© MTCW

Musée des Transports en commun de Wallonie
Rue Richard Heintz 9 • 4020 Liège • +32(0)4 361 94 19
www.musee-transports.be
* - 30% op de individuele toegangsprijs, hetzij
€ 3,50 in plaats van € 5 (volwassenen), € 2,80 in
plaats van € 4 (senioren en studenten) en € 2,10 in
plaats van € 3 (kinderen). Promotiecode: REDWBT.

Het Prehistomuseum
Word een dag lang een prehistorische clan!
Loop blootsvoets in een geklasseerd bos, schiet met een boog
of hanteer een speerdrijver, bezoek de wedersamenstellingen
van woonvormen, dring door in een grot, ontmoet dieren, verdwaal in een labyrint… Leer met archeologen de handelingen
nabootsen van je verre voorouders en bewonder de mooiste
overblijfselen van de prehistorie in Wallonië. Stop de tijd en
gun jezelf een dag vol nieuwe avonturen in volle natuur.

-20%

© Préhistomuseum

* op de prijs van het individueel bezoek aan het Prehistomuseum
(normale prijs vanaf € 9/persoon). Niet geldig tijdens evenementen. Niet
cumuleerbaar met andere kortingen. Geef je bon af tijdens
de betaling. Promotiecode: ESCAPADES22.

-10%

© Préhistomuseum

Le Préhistomuseum
Rue de la Grotte 128 • 4400 Flémalle (Liège)
+32(0)4 275 49 75 • www.prehisto.museum
*

p.101

Wereldpremière in het Prehistomuseum

‘Lascaux Experiences’
Expositie en onderdompeling in virtuele realiteit
Tot 31/05/2022 kan je het universum van de grot van Lascaux
ontdekken. Met een virtuele toorts in je hand, verlicht je een
kudde galopperende paarden. Kijk omhoog... en er duikt een
wilde stier op. Ga na dit revolutionaire bezoek verder naar de
fysieke tentoonstelling die deze historische schat ontcijfert.
Reserveren verplicht op www.lascaux.prehisto.museum.
** op de individuele toegangsprijs van de ‘Lascaux Experiences’, hetzij
€ 12,60 in plaats van € 14 (volwassenen), € 9,90 in plaats van € 11 (senioren
en studenten) en € 7,20 in plaats van € 8 (kinderen van 3 tot 12 jaar). Aanbod
geldig tot 31/05/2022, niet cumuleerbaar met andere promoties voor de expositie of het Prehistomuseum. Promotiecode: LASCAUXESCAPADES.
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© J. Letihon

© Hôtel Sélys
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Fort Eben-Emael

Van Der Valk Sélys Liège
Hotel & Spa

Een gigantisch ondergronds complex met een netwerk van
5 km galerijen en 17 gevechtsstructuren. De verrassingsaanval door een elite-eenheid van Duitse parachutisten op
10 mei 1940, was de eerste aanval waarbij zweefvliegtuigen
werden ingezet. Dompel jezelf onder in de Duitse gewaagde
en ultrageheime plannen voor hun aanval op België in de
vroege uren van de Tweede Wereldoorlog. Een labyrint
van ondergrondse galerijen leidt je naar een gevechtspost
waar nog steeds kanonnen staan.

Het hotelcomplex Van Der Valk Sélys Liège, geklasseerd als
uitzonderlijk erfgoed van Wallonië, is de reconversie van
twee ongewone historische gebouwen. Je vindt er een hele
rist ruimtes, een wellnesscentrum, bars, terrassen, twee
restaurants: het Atelier du Sélys (Franse kwaliteitskeuken)
en het gloednieuwe Shizu Fusion met Japanse topkeuken.
Kwaliteitsvolle service en geweldig comfort. Het hotel biedt
ook een centrum van seminaries en recepties. Ideaal voor
een weekendje weg.

Rue du Fort 40 • 4690 Eben-Emael (Bassenge)
+32(0)4 286 28 61 • www.fort-eben-emael.be

© Hôtel de la Couronne Liège

© Van Der Valk Congres Hotel Liège

Mont Saint-Martin 9-11 • 4000 Liège
+32(0)4 222 94 94 • www.hotelselys.be

* op de individuele toegangsprijs volwassenen, hetzij € 8 in plaats van
€ 10. Promotiecode: VISWAL2022IND.

Hôtel de la Couronne Liège
Hôtel de la Couronne, gelegen in het centrum van Luik, beschikt over 77 rustige kamers met alle comfort. De levendige kleuren van het meubilair en de Italiaanse design zorgen
voor een warme sfeer. Bar (24/24 open), liften, gratis wifi,
was- en stomerijservice zijn ter beschikking. Moderniteit
en functionaliteit zijn de sleutelwoorden in dit recent gerenoveerd hotel.
Place des Guillemins 11 • 4000 Liège
+32(0)4 340 30 00 • www.hoteldelacouronne.be

Van Der Valk Congrès
Hôtel Liège
Dit hotel-restaurant**** ontvangt je in een modern en gezellig
kader. Het bevindt zich op de linkeroever van de Maas, in het
Parc de la Boverie, naast het Congrespaleis, op een steenworp van het stadscentrum en in een wijk in volle vernieuwing
(Musée de la Boverie, Médiacité, station van Luik-Guillemins
en zijn nieuwe loopbrug, toegang tot de bootbussen…). Met
219 kamers (suites jacuzzi, hamam, appartementen…), 3
restaurants en zuidelijk gerichte terrassen, een wellness met
zwembad, jaccuzzi, hamam, sauna en fitness, een panorama
SkyBar, is het hotel de nieuwe ‘place to be’ in Luik. Ideaal
voor een ontdekking van de Vurige Stede!
Esplanade de l’Europe 2 • 4020 Liège
+32(0)4 244 12 00 • www.congreshotelliege.be
Land van Luik
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Meer informatie?
Afspraak op www.visitezliege.be

© Pentahôtel

Pentahôtel Liège

© Best Western
International
Univers Liège

Het Land van Luik telt ook
11 landelijke gîtes, 29 gastenkamers,
3 vakantiewoningen, 3 centra
voor sociaal toerisme en 19 hotels
waaronder het Pentahôtel Liège,
het Best Western Univers Hôtel,
het Mercure Liège City Centre en
het Parc Inn By Radisson Liège Airport.

Boulevard de la Sauvenière 100
4000 Liège
+32(0)4 221 77 11
www.pentahotels.com

Best Western Univers
Hôtel
Rue des Guillemins 116
4000 Liège • +32(0)4 254 55 55
www.hotelunivers.be

© Mercure Liège
City Centre

Rue Saint-Léonard 182
4000 Liège
+32(0)4 228 81 11
www.mercure.com

© Park Inn by Radisson
Liège Airport

Mercure Liège City Centre

Park Inn by Radisson
Liège Airport
Rue de l’Aéroport 14 • 4460 GrâceHollogne • +32(0)4 241 00 00
www.radissonhotels.com/nl-nl/
hotels/park-inn-liege-airport

Krap budget?
Geen paniek!

Ideeën voor gratis activiteiten
en voordelige bezoeken

© Jan D’Hondt

Kortingsbonnen, gratis toegang,
passen, gezinsvoordelen…
Slimme toeristen profiteren van alle
toeristische aanbiedingen die worden
voorgesteld in Wallonië! Klaar voor een
voordelige uitstap in onze mooie regio?
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Land van Herve
Aubel, Blegny, Dalhem, Fléron, Herve, Olne,
Pepinster, Plombières, Soumagne, ThimisterClermont, Visé en Welkenraedt

© G. Bugni

Aan de grens met Nederland en Duitsland, tussen de Vesder
en de Maas, ontplooit het Land van Herve een typisch heggenlandschap met hagen en weiden, dat het decor vormt voor een
opmerkelijk erfgoed: 3 van de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’, de
abdij van Le Val-Dieu, de oude koolmijn Blegny-Mine, de Vallei
van de Maas, het Drielandenpunt en het historische hart van zijn
gemeenten. Broederschappen, gilden, kermissen, markten en
carnavals (waaronder de Cavalcade) getuigen van tradities uit
een rijk verleden. Een verleden met soms sombere tijden, waar
de Amerikaanse militaire begraafplaats, de forten en de musea
ons aan herinneren. Het netwerk van wandel- en fietspaden zal
beslist in de smaak vallen van natuurliefhebbers en smulpapen
kunnen zich tegoed doen aan de niet te missen streekproducten:
kaas van Herve, stroop van appels en peren, bieren, wijnen, chocolade… Je hebt het al door: je volgende bestemming voor een of
meerdere dagen wordt het Land van Herve!

Maison du Tourisme du Pays de Herve
Place de la Gare 1 • 4650 Herve
+32(0)87 69 31 70
www.paysdeherve.be

Het Land van Herve telt ook 7 hotels,
86 landelijke gîtes, 46 gastenkamers
waaronder La Ferme de Berwausault,
22 vakantiewoningen, 19 centra voor
sociaal toerisme en 3 campings.
© Province de Liège

Meer informatie?
Afspraak op www.paysdeherve.be

-20%

*

p.101

Blegny-Mine
De steenkoolmijn van Blegny-Mine is een van de 4 grote
mijnsites van Wallonië die door Unesco werden opgenomen
als Werelderfgoed. Basisprogramma: bezoek aan de onderaardse galerijen na een afdaling in een mijnkooi, demonstratie
van het gebruik van de machines, ontdekking van de was- en
trieermachines van de kolen. Vrij bezoek aan de permanente
tentoonstelling, audiobegeleide ontdekking van de biotoop
van de terril (slakkenberg). Andere mogelijke activiteiten: rit
met het toeristentreintje, speelpleinen, minigolf, park.

* op de prijs van het basisprogramma, hetzij € 10,72 in plaats van
€ 13,40 (volwassenen), € 9,36 in plaats van € 11,70 (senioren) en € 7,52
in plaats van € 9,40 (kinderen). Promotiecode: BMESCAPADE.

La Ferme de Berwausault
© Ferme de
Berwausault

Rue Lambert Marlet 23 • 4670 Blegny • +32(0)4 387 43 33
www.blegnymine.be

Voie des Hougnes 42
4651 Battice
+32(0)87 67 89 16
www.chambresherve.be

Land van Herve
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Land van
de Vesder
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Rue Xhavée 61 • 4800 Verviers
+32(0)87 78 79 99
www.paysdevesdre.be
paysvesdre.maisontourisme •

paysdevesdre

Chocolademuseum Darcis

Hôtel Verviers

Reis van de oorsprong van chocolade naar het heden langs
de gangen van de tijd met indrukwekkende scenografieën.
Geniet op de bovenverdieping van een buitengewone
ervaring met je 5 zintuigen. Je reis eindigt langs onze
werkplaatsen waar je onze ambachtslui aan het werk ziet.
Het maken van chocolade zal voor jou geen geheimen
meer hebben!

Dit luxueuze hotel**** aan de poort naar de Hoge Venen,
is gevestigd in het oude douanedepot van het verdwenen
station van Verviers West, op 30 km van Luik en minder dan
20 km van het circuit van Spa-Francorchamps.

Musée du chocolat Darcis
Esplanade de la Grâce 1 • 4800 Verviers
+ 32(0)87 71 09 84 • www.darcis.com
* -€ 2 op de individuele toegangsprijs, hetzij € 6 in plaats van € 8
(volwassenen) en € 4 in plaats van € 6 (kinderen van 6 tot 12 jaar).
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Maison du Tourisme du Pays de Vesdre

© Hôtel Verviers

In het Land van de Vesder wacht je een warm en
hartelijk onthaal, onder meer in onze toeristische attracties
(Chocoladefabriek Darcis, het Toeristisch Centrum van de Wol
en de Mode, het meer van de Gileppe…), tijdens feestelijke evenementen (Fiestacity, Les Chocolateries, Foire aux Macarons,
Apéros urbains…) en in het Maison du Tourisme, waar onze
medewerkers je zullen begeleiden in je gastronomische, culturele of sportieve ontdekkingen. Er wacht je een heerlijke
uitstap in onze streek vol onvermoede rijkdommen.

© darcis.com

© xxx
© Patrick Outers Black Box Photo

Het Land van de Vesder, aan de poort naar de Hoge Venen,
biedt je een mooie ruiker steden en dorpen - Baelen, Dison,
Limbourg en Verviers - met een boeiende industriële geschiedenis. Natuur, cultuur en erfgoed gaan wonderwel samen
in deze streek waar het platteland en de bossen doorkruist
worden door de rivier de Vesder.

Wallonie picarde - Mouscron
Ville

100 kamers met alle comfort, type standaard of duplex, 9
junior suites met jacuzzi en 5 business suites met bubbelbad. Brasserie, bar & restaurant lounge, terras, openluchtzwembad, wellness met gratis toegang, massageservice,
gratis wifi. Parking met 180 plaatsen. Chocolademaker
Darcis op 20 m.
Rue de la Station 4 • 4800 Verviers
+32(0)87 30 56 56 • www.hotelverviers.be

Het Land van de Vesder telt ook 3 hotels, 7 landelijke gîtes, 14 gastenkamers en
1 vakantiewoning. Meer informatie? Afspraak op www.paysdevesdre.be

© Noviello-château de Seneffe

Je
uitstappen
in Wallonië

Marmaille&Co
Bijna 60 musea voor een bezoek met het hele gezin!

© WBT-Olivier Bourgi

Marmaille & Co, dat is de kunst van het combineren van cultuur en intergenerationele ervaring! Bijna 60 musea in Wallonië en Brussel zijn toegetreden tot dit project en bieden kinderen en hun familie aan om hun culturele kapitaal te verrijken.
De musea van vandaag streven naar het legitimeren van het
woord, het reactiveren van de blik, de integratie van een multizintuiglijke dimensie om de relatie tussen gezinnen en cultuur
overhoop te halen. Raadpleeg snel de site www.museozoom.
be om je volgende gezinsuitstapje voor te bereiden!

© mtshfa

Musées et Société en Wallonie asbl
Place Gustave Falmagne 1 • 5000 Namur
+32(0)81 42 00 50 • www.museozoom.be

De ‘zonnen’:

© 365.be

een volwaardige classificatie

365.be
Neem overal het aanbod van toeristische attracties en
Waalse musea mee dankzij 365.be. Ga naar onze website
en download onze webapplicatie waar je alle praktische
informatie vindt om een excursie te organiseren in Wallonië,
en maak een keuze tussen de musea, kastelen & burchten,
dierenparken, avonturenparken, cruises en pretparken!
Er is voor elk wat wils met een keuze uit maar liefst 200
toeristische attracties! Je kan ook je tickets online kopen
op de website of via de webapplicatie!
Attractions & Tourisme
Rue des Grottes 6 • 5580 Han-sur Lesse
+32(0)84 37 77 32 • www.365.be

In Wallonië kunnen toeristische attracties 1 tot 5 zonnen
toegewezen krijgen. In tegenstelling tot de hotelindustrie
en haar ‘sterren’, zijn de zonnen er niet om te oordelen
over de waarde van een attractie en ze hebben geen
invloed op de tarieven. De aanpak is vooral kwalitatief
en heeft tot doel de professionaliteit van de sector te
versterken. Openingstijden, kennis van vreemde talen,
aanwezigheid van een restaurant, bestaan van een
website... zijn allemaal criteria die meespelen om deze
bijzondere toewijzing te verkrijgen.

www.tourismewallonie.be
Je uitstappen in Wallonië
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5.000 km wit-rood bewegwijzerde routes in Wallonië en
Brussel. Maak je keuze. Eén dag: 186 dagtochten in de vorm
van een lus (15 tot 25 km) opgenomen in 12 topogidsen.
Meerdere dagen: 27 routes in lijnvorm en circuits in lusvorm,
beschreven in 28 topogidsen. Nieuw: Paden van de Ardense
bergen, het Pad van de Trappistenabdijen van Wallonië. In
digitale vorm? Download gratis de tracés van de paden op
de website of download de app ‘GR-Rando’ op je tablet of
smartphone (gratis op proef gedurende 1 week).
Les Sentiers de Grande Randonnée
Rue Nanon 98 • 5000 Namur
+32(0)81 39 06 15 • www.grsentiers.org

© Martin Dellicour

© Outsider Ardenne
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Parken en tuinen van Wallonië

Want

Plaatsen voor recreatie of ontmoetingen, sites voor het
behoud van de biodiversiteit… de parken en tuinen hebben heel wat te bieden. Om deze groene zones gemakkelijker toegankelijk te maken voor het publiek, heeft de ‘asbl
Parcs et Jardins de Wallonie’ ze samengebracht op één
website: www.pajawa.be. De app ‘PaJaWa’ is beschikbaar
in de Android en Apple stores en laten je toe het meest
dichtbije park bij jou in de buurt te vinden. Ben je liefhebber
van rust, authenticiteit of groen, kom dan snel onze parken
en tuinen bezoeken.

Wallonië Avontuur Natuur Toerisme

Parcs et Jardins de Wallonie
Rue Nanon 98 • 5000 Namur
www.pajawa.be
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© Les

De GroteRoutepaden

Je zoekt een dichtbijbestemming die liefst heel verschillend
is van je eigen omgeving? De ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’
verwachten je. Uiterst charmant, een onvermoede culturele
en architecturale rijkdom, de tijd die er lijkt stil te staan… 30
dorpen kregen het label vanwege hun unieke karakter, hun
erfgoed en hun authenticiteit. Onze website stelt ook verschillende ontdekkingstools ter beschikking. Aarzel dus niet,
trek je stapschoenen aan en kom ons bezoeken!
Les Plus Beaux Villages de Wallonie
Rue Haute 7 • 5332 Crupet
+32(0)83 65 72 40
www.beauxvillages.be
LPBVW

née

© WBT - Olivier Legardien

© Rita Van de Walle

De Mooiste Dorpen
van Wallonië

Je uitstappen in Wallonië

Wallonië is een favoriete bestemming voor liefhebbers
van openluchtactiviteiten. Van kajakken tot avonturenparcours, van speleologie tot paintball, MTB of quadbike...
Beleef een nieuw opwindend avontuur in Wallonië. De leden
van de vereniging WANT engageren zich voor kwaliteit en
veiligheid en hebben verder slechts één doel: je een ongewone ervaring in openlucht laten beleven. Wil je er meer over
vernemen? Afspraak op WANT om je avontuur te plannen.
Wallonie Aventure Nature Tourisme
Avenue de l’Ourthe 23 • 4180 Hamoir
+32(0)488 87 98 52 • www.tourisme-aventure.be

© Logis de Belgique

Je
verblijven
in Wallonië
Logis de Belgique

© WBT-Olivier Bourgi

De mooiste belevenissen ervaar je in een Logis… Nood aan
een totaal andere omgeving? Aan rust, sportactiviteiten,
een plaats om te werken? Of zin om een streek en haar
gastronomie te ontdekken… Om jezelf en je smaak
papillen te laten verwennen… Er eens uit te zijn met je
gezin of met vrienden… Te slapen in een knus bed… Plezier
te koppelen aan ontspanning en lekker eten? De ‘Logis’
hotels bieden een hele waaier ervaringen voor een
uitstapje vol verrassingen.

© GDW

© Arnaud Siquet

Vecpré 64 • 6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)470 58 27 77 • www.logishotels.be

Accueil Champêtre en Wallonie
Een diepe teug frisse lucht, een pauze in je dagelijkse
race tegen de klok, er even tussenuit! Dat is toerisme op
de boerderij en het platteland. Overal in Wallonië verwel
komt het netwerk van Accueil Champêtre en Wallonie
je voor een verblijf in zijn kwaliteitslogies (gîtes, gasten
kamers, ongewoon logies), voor je vrijetijdsbesteding met
je familie of vrienden of voor een gastronomische pauze
in een restaurant op de boerderij of gewoon in een van de
vele boerderijwinkels. Probeer de ervaring en ontdek de
lekkerste dingen van Wallonië!
Chaussée de Namur 47 • 5030 Gembloux • +32(0)81 62 74 54
www.accueilchampetre.be
www.intriguealaferme.be

Gîtes en Gastenkamers
van Wallonië
Beleef een authentiek verblijf bij jou in de buurt, boek rechtstreeks en kies uit meer dan 800 gîtes, gastenkamers en
ongewoon logies die voldoen aan de kwaliteitseisen van ons
label. Als echte ambassadeurs van hun regio verwelkomen
deze eigenaren je persoonlijk en delen hun aanraders met
jou. Bij ons voel je je meteen thuis! De Gîtes en Gastenkamers
van Wallonië staan garant voor een hartelijk welkom en een
nieuw onvergetelijk verblijf!
Fédération des Gîtes de Wallonie asbl
Avenue Prince de Liège 1/21 • 5100 Namur
+32(0)81 31 18 00 • www.gitesdewallonie.be

Je verblijven in Wallonië
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© Kaleo

© CGT - A. Siquet
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Kaleo asbl

Le Bistrot de Terroir®,
een café als geen ander!

Een verandering van omgeving op een steenworp afstand
van thuis, met je gezin, met je school, collega’s of vereniging! Een onvergetelijk verblijf in het teken van gezelligheid.
De teams die aanwezig zijn in onze gîtes-herbergen in Ovifat, Eupen, Wanne, Han-sur-Lesse, Rochefort, Villers-SteGertrude, Brussel en Louvain-la-Neuve, verwelkomen je,
van B&B formule tot volpension, met of zonder activiteiten.
Terwijl in onze groepsgîtes het huren volledig zelfstandig
gebeurt. Ontdek ook onze school- en themaverblijven (gastronomische wandeling, burlen van de herten, paddenstoelen ...) en ook onze stages.

Ontdek het netwerk van Bistrot de Terroir® in Wallonië en
beleef er een gezellig moment. Je vindt elke Bistrot de
Terroir® op www.bistrotdeterroir.be en onze Facebookpagina.
De mobiele applicatie Bistrot de Terroir® voor Android en
iPhone kan je gratis downloaden.
Fédération HoReCa Wallonie Asbl
Avenue Gouverneur Bovesse 35 bte 1 • 5100 Jambes
+32(0)81 72 18 88 • www.horecawallonie.be
www.bistrotdeterroir.be

Rue Van Orley 4 • 1000 Bruxelles
+32(0)2 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be

-10%

© Steven Belboom

© Fédération des campings de wallonie
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De jeugdherbergen
Overnacht overal in Wallonië en Brussel!
Een knus bed, een uitgebreid ontbijt, redelijke prijzen,
alleen of met gezelschap… Plan een comfortabele en
milieuverantwoorde uitstap waar je ook wenst: Bouillon,
Champlon, Namen, Charleroi, Luik, Malmedy, Bergen,
Doornik of Brussel.
Les Auberges de Jeunesse
Zetel: Place des Martyrs 10 • 1000 Bruxelles
+32(0)2 219 56 76
www.lesaubergesdejeunesse.be
LesAubergesdeJeunesse
hi_hostels_belgium

92

Je verblijven in Wallonië

Federatie van de Campings
van Wallonië
Wil je je batterijen opladen in het hart van de natuur?
Ontdek onze suggesties en trek eropuit! Ruime keuze aan
campings die je verwelkomen en een leuk verblijf bieden
in Wallonië. Word een met de natuur in een tent voor een
ongewone nacht, of in je camper. Wat je ook kiest inzake
mobiliteit of budget, er is altijd een geschikte camping voor
jou… Gezelligheid gegarandeerd! Plan je kampeervakantie
via www.campingbelgique.be.
Fédération des Campings de Wallonie
Rue de la Plaine 9 • 6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84 21 17 84 • www.campingbelgique.be
Campings de Wallonie
campingswallonie

Ardennes-Étape
De Ardennen hebben zoveel te bieden en worden daardoor
steeds populairder! Geniet van de prachtige natuur, de grote
open ruimtes en de lekkere producten van de streek. Kom met
je familie of je vrienden in een van de 2.000 vakantiehuizen
van Ardennes-Étape en breng een onvergetelijk verblijf door
met de mensen die tellen voor jou! In een chalet, een kasteel,
in het hart van een bos of een dorp laat je de stress en sleur
van het dagelijkse leven achter je en vind je het plezier terug van de eenvoudige dingen. Ontdek de vakantiehuizen op
ardennes-etape.be.
Avenue Constant Grandprez 29 • 4970 Stavelot
+32(0)80 29 24 00 • ardennes-etape.be

© Ardennes-Etape

(Her)ontdek de Ardennen met al zijn ervaringen

-€25
-€250

van
tot
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-€50
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Ardennes Online

Ardenne Résidences

Beleef de Ardennen!

Afspraak met uitgelezen momenten

Ardennes Online biedt een brede waaier vakantiehuizen op
de mooiste plaatsen van de Ardennen. Zoek je een charmant chalet aan de rand van een bos, een luxueuze kasteelhoeve of een hypermoderne villa met zwembad, sauna
en jacuzzi? Wij hebben alles wat je nodig hebt voor een
aangenaam verblijf in de mooiste streken. Surf naar onze
website www.ardennes-online.com en ontdek al onze 600
vakantiewoningen, voor 2 tot 81 personen.

Maak van je verblijf in de Ardennen een onvergetelijk moment. Met gîtes voor 2 tot meer dan 40 personen, komt
Ardenne Résidences tegemoet aan al je wensen. Geniet
allemaal samen van goede luim en comfort. Ardenne Résidences, een lokaal familiebedrijf, is al bijna 20 jaar actief
en biedt allerlei types van woningen, gaande van oude
boerderijtjes en karaktervolle chalets tot elegante cottages en kastelen. Ons team staat ter beschikking!

Trou du Renard 9 • 5377 Somme-Leuze
+32(0)86 32 21 19 of +32(0)86 32 27 17
www.ardennes-online.com

Bd du Midi 37 • 6900 Marche-en-Famenne
+32(0)86 21 00 21
www.ardenneresidences.com

Je verblijven in Wallonië
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G9 - G10 - G11
Les gîtes de Chevémont
Chevémont 19 - 4852 Hombourg
www.gitedechevemont.be

H4 Hotel - Restaurant Zum Onkel Jonathan
Hauptstraße 49-51 - 4730 Raeren
www.onkel-jonathan.be

H3 Hôtel - Ferme du Château d’Ahin
Chaussée de Dinant 14 - 4500 Ben-Ahin
www.hotelduchateau.be

H2 Hostellerie Hotleu
Rue de Hottleux 106 - 4950 Waimes
www.hotleu.be

Musée
www.abarolodge.be
M2 Eco gîte Aubelrando «le Val Dieu»
Rue des Bocages 30 - 4880 Aubel
www.aubelrando.be
G1
M3 Le Bonheur au Bout du Pré
R1
Rue Devant la Rosière 10C - 4130 Esneux
Musée
www.lebonheurauboutdupre.be

0

© Les contributeurs d’OpenStreetMap

Echelle/Schaal : 1/100.000

Kirchenseite 8 – 4760 Büllingen
www.drosson.be
BB9 Chambres d’hôtes La Romance du Lac
Rue du Barrage 17-19 – 4950 Robertville
www.laromancedulac.be
BB10 Chambre d’hôtes Hof Kriemisch
Lanzerath 101 – 4760 Büllingen
www.hof-kriemisch.info

R1

G1
R1
R1

Musée

G1Musée
Musée

3 km

4 km

5 km

RAVeL du Condroz
Aéroport / aérodrome

Musée

0

R1

G1

Luchthaven / vliegterrein

Chemin de fer en activité
Actieve spoorlijn

Cours d’eau
Waterloop

Route principale
Hoofdweg

Autoroute
Autostrade

Réseaux/Netwerken

Attraction
Attractie

RAVeL Molignée

Producteur / restauration
Producent / Restaurateur

Hébergement
Logies

Points de vue
Uitkijkpunten

1 km

R15 Le Cor de Chasse
Avenue Nestor Martin 3 - 6870 Saint-Hubert
www.lecordechassesainthubert.be

Gares et points d’arrêt
Stations en vertrekpunten

Plus Beaux Villages de Wallonie
De Mooiste Dorpjes van Wallonië

A découvrir
Te ontdekken

Membres de/Leden van
Accueil Champêtre en Wallonie

Bed + bike

Gîte à la ferme

Bienvenue Vélo
Fiets welkom

Organisme touristique
Toeristische dienst

Auberge de jeunesse
Jeugdherberg

Tourisme / Toerisme

© Les contributeurs d’OpenStreetMap

Echelle/Schaal : 1/100.000

Numéro d’itinéraire de longue distance
Nummer van de lange afstandsroute

Liaison
2 km cyclable
3 km suggérée
4 km
5 km
Voorgestelde fietsverbinding

Liaison cyclable balisée
Bewegwijzerde fietsverbinding
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R17 Le Quai Son
Rue des Bateliers 7 - 6980 La Roche-en-Ardenne
www.lequaison.be

rcourt
R16 Le Jacquemart
Rue Simon 1 - 6990 Hotton
www.lejacquemart.be

Malempré

R18 L’Estaminet
Rue des Alliés 1 - 6953 Forrières
www.estaminet-forrieres.com

G1

G1

R1

Légende / legende
2 km

3 km

4 km

R14 Le Comptoir Gourmand
Place aux Foires 4 - 6900 Marche-en-Famenne
www.lecomptoirgourmand.eu

Grottes
Grotten
1 km

Echelle/Schaal : 1/100.000

Fort

in voorbereiding (2021-2022)
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G1
www.atelier-constantberger.be
R1- Chocolatier
P2 Didier Smeets
Rue des Fusillés
1A - 4607 Berneau
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www.didiersmeets.be
P3 MoulinR1
Ferrières
Rue Close
12 - 4217 Lavoir
G1 Musée
www.hesbicoop.be
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R1 Owl Distillery
P4 The

Hameau
Musée de
G1Goreux 7 - 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
www.belgianwhisky.com
R1
G1 Musée
Restauration
/ Restauratie

R1 d’Oro
R1 Al Molino
Rue du
Moulin 48 - 4261 Latinne
G1 Musée
www.braives.be

R2 R1
Au Quai des Champs
Place de la Gare 1 - 4650 Herve
Musée
G1
www.quaideschamps.be

al-sur-Ourthe

2 km

BB22 Sleepwood Hotel
Neustraße 61 – 4700 Eupen
www.sleepwood.be

tad

BB11 Appart-hôtel Au Cheval Blanc
Rue du Centre 20 – 4950 Waimes
www.robert-hotels.com
BB12 Gîte Holzheimer Hütte
Holzheim 157 – 4760 Büllingen
www.holzheim.be
BB13 Gîtes Hof Luterberg
Mühlenweg 105 – 4710 Lontzen
www.hof-luterberg.be
BB14 Hôtel des Bains & Wellness
Haelen 2 – 4950 Robertville
www.robert-hotels.com
BB15 Appartements Beverly Weekend
Worriken 3 – 4750 Bütgenbach
www.beverlyweekend.com
BB16 Résidence D’ol Vich Périr
St. Donat 63 – 4950 Ondenval
www.ostbelgien.eu
BB18 Hotel International
Trierer Str. 1 – 4760 Büllingen
www.international-bullingen.be
BB20 B&B Gut Eidt
Zur Eidt 1a – 4770 Amel
www.guteidt.be

BB21 Hotel Zum Buchenberg
Vielsalmer Straße 10 – 4784 Rodt
www.hotelrauschen.be

0 Libramont

1 km

www.terres-de-meuse.be

OT6 Office du Tourisme de la commune de Hamoir
Place Del Cour 1 - 4180 Hamoir

G1 Musée
Musée www.hamoirtourisme.be

R1

randhan

Rouge Thier 31 - 4920 Aywaille

R1 M4 Les Fuchsias

G1
Musée www.lesfuchsias-aywaille.com
G1
M5 Les Midis au Vert
R1
Petit Coo 5 - 4970 Coo
Musée
www.lesmidisauvert.be
M6 Western City
Rue du Bois de la GRue 2 - 4050 Chaudfontaine

G1www.road66.be
R1
Musée
Organismes
touristiques/Toeristische organisaties
OT1 Maison du Tourisme du Pays de Herve
Place de la Gare 1 - 4650 Herve
www.paysdeherve.be
OT2 Maison du Tourisme du Pays de Liège
Quai de la Goffe 13 - 4000 Liège
www.visitezliege.be
OT3 Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève
Rue de Louveigné 3 - 4920 Sougné-Remouchamps
www.ovatourisme.be
OT4 Maison du Tourisme Spa Hautes Fagnes Ardennes
Rue du Marché 1A - 4900 Spa

R1 Quai de Namur 1 - 4500 Huy

OT5 Maison du Tourisme Terres-de-Meuse

Musée www.spa-hautesfagnes.be
G1

R1 d’Anthisnes
R3 Avouerie
Avenue
de l’Abbaye 19 - 4160 Anthisnes
Musée
G1
www.avouerie.be

R1 - Bistrot de Terroir
R4 Café de la Place
Place de Belle-Maison
17 - 4570 Marchin
Musée
G1
www.bistrotdeterroir.be

R1du Château de Moha
R5 Cafétéria des Ruines
Rue du Madot 101A -Musée
4520 Moha
G1
www.chateaumoha.be

Patrimoine / Erfgoed

R6 DidierR1
Smeets Chocolatier-Pâtissier
Rue des
Fusillés 1A - 4607 Berneau
Musée
G1
www.didiersmeets.be

R1Touristes
R7 Hôtel des
Vallée du
Hoyoux 4 - 4577 Modave
G1Musée
www.hoteldestouristes.be

R1La Chapelle
R8 Hôtel
Rue Musée
de l’Esplanade 52 - 4141 Banneux
G1
www.restaurantlachapelle.com

Bois / Forêt
Bos / Woud

Vignoble
Wijngaard

Prairie
Weiland

Plan d’eau
Meer/vijver

Cimetière
Kerkhof

G1
Musée
Occupation du sol /G1
Bodem en zones
Musée

R1 Mémorial
G1
Memoriaal
Musée
R1
G1
Musée
Beffroi
R1
G1 Belfort
Musée
R1
G1
Musée
R1 Monument
G1
Musée
R1
G1 Musée
Musée
R1 Museum

Zone résidentielle
Residentiële zone

Musée
Château

Kasteel

Synagogue
Synagoge

Mosquée
Moskee

R20 Restaurant Wagon Leo station
Place McAuliffe 52 - 6600 Bastogne
www.wagon-leo.com

R19 Quartier Latin
Rue des Brasseurs 2 - 6900 Marche-en-Famenne
www.quartier-latin.be

R9 La Ferme de Palogne R1
Route du Pâlogne 6 - 4190
Vieuxville
Musée
G1
www.palogne.be

Limite de province
Provinciegrens

Zone sablonneuse
Zanderig gebied

Zone de loisirs
Recreatiegebied

G1
G1
R1
G1
R1
G1
Musée
R1
Musée
R1
Musée
Musée

R10 Le Pub GrainR1
d’Orge
Centre 16 - 4852
Hombourg
Musée
G1
www.grain-dorge.com

Zone commerciale/industrielle
Commerciële/industriële zone

R1 Musée
R1
Musée
Musée

R1 R1
R11 Le Puits sans faim R1
Rue Lambert Marlet 23
- 4670 Blegny
Musée
G1
www.blegnymine.be

Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
G1
Musée
R1
R1
Musée
Musée

R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1

R1
R12 L’Extra-Time
Place duMusée
Marché 32 - 4651 Battice
G1
lextra-time-cafe-de-la-Place-sprl.business.site

5 km

© WBT - Denis Erroyaux

G12 Gîtes d’Hagoheid - La Pierre Bleue
Rue de la Carrière 2 - 4140 Rouvreux
www.gitehagoheid.be

H5 Hotel Burg Hof
Neugarten, Burg-Reuland 16 - 4790 Burg-Reuland
www.hotelburghof.be

G1
R1

BB23 Villa Chavet
Zum Biert 28 – 4770 Schoppen
www.villa-chavet.be

BB24 B&B Berliner Hof
Pulverstr. 1 – 4780 St.Vith
www.berliner-hof.be

BB27 Ambassador Hotel Bosten
Haasstr. 81 – 4700 Eupen
www.ambassador-bosten.com

BB28 Eifel-Ardennen Jugendherberge
Rodter Straße 13a – 4780 St. Vith
www.jeugdherbergen.be

BB32 Hotel Zum Burghof
K.-F.-Schinkelstr. 11 – 4782 Schönberg
www.burghof.be

BB35 Camping Oos Heem
Zum Schwarzenvenn 6 – 4770 Deidenberg
G1
www.campingoosheem.be

28/05/21 17:19

R1du Val-Dieu
R13 Moulin
Val-Dieu
298 - 4880 Aubel
Musée
G1
www.moulinduvaldieu.be

R1
R14 RAVeL Hotel Cyrano
Rue de la Gare 23-25
- 4950 Waimes
Musée
www.cyrano.be

Carrière
Steengroeve

Ferme
Boerderij

R1

Musée

G1

G1
G1
R1
G1
R1
Musée
G1
R1
Musée
G1
R1
Musée
G1
R1
Musée
R1
Musée
Musée

R21 Taverne du camping International
Rue Pré Cawiaï 3 - 6941 Bomal-sur-Ourthe
www.campinginternational.be

G1
G1
G1
R1
R1
G1
R1
Musée
G1
Musée
R1
Musée
G1
R1
Musée
G1
R1
Musée
G1
R1
Musée
G1
R1
Musée
G1
R1
Musée
G1
R1
Musée
G1
R1
Musée
R1
Musée
Musée

R15 R-Hôtel Expérience
Square Philippe Gilbert 1 - 4920 Remouchamps
www.r-hotel.be

G1

© WBT - Didier Brancart

G13 La Borboutoise
Verte Voie 32 - 4890 Thimister
www.laborboutoise.be

H6 Hotel Bütgenbacher Hof
Marktplatz 8 - 4750 Bütgenbach
www.hotelbutgenbacherhof.com

Route secondaire
Secundaire weg

G14 La Cour des Anges
Cour Lemaire 9 - 4633 Melen
www.lacourdesanges.be

H7 Hôtel des Touristes
Vallée du Hoyoux 4 - 4577 Modave
www.hoteldestouristes.be

Route locale
Lokale weg

G15 La Ferme d’en Haut
Rue de l’Eglise 8 - 4217 Lavoir
www.fermedenhaut.com

H8 Hotel Dreiländerblick
Ouren, Am Schlossberg 74 - 4790 Burg-Reuland
www.hoteldreilaenderblick.be

Chemin
Pad

G16 La Ferme du Château de Tharoul
Rue de Tharoul 7 - 4570 Vyle-et-Tharoul
www.accueilchampetre.be

H9 Hôtel du Fort et sa Réserve
Chaussée de Napoléon 5-9 - 4500 Huy
www.hoteldufort.be

Rue du Tilleul 6 - 4681 Hermalle-sous-Argenteau
www.aucomtedemercy.be

G17 La Ferme Limbort
Rue Nouvelle 6 - 4260 Braives
www.fermelimbort.be

H10 Hôtel la Chapelle
Rue de l’Esplanade 52 - 4141 Louveigné
www.restaurantlachapelle.com
H11 Hôtel Le Ménobu
Route du Ménobu 546 - 4910 La Reid
www.menobu.be

H12 Hotel Paquet
Gracht, Lascheid 53 - 4790 Burg-Reuland
www.hotelpaquet.be

Zone militaire
Militaire zone

H13 Hotel Rittersprung
Peterskirchen, Ouren 7 - 4790 Burg-Reuland
www.rittersprung.be
OT7 Office du Tourisme de Spa
Rue du Marché 1A - 4900 Spa
www.spatourisme.be
OT8 Office du Tourisme de Stavelot
Cour de l’Abbaye 1 - 4970 Stavelot

G1

R1
BB36 Snowview Lodge
Medendorf 23Musée
– 4760 Büllingen
www.snowviewlodge.be

www.ulftaler-schenke.be

R1 BB37 Hotel-Restaurant Ulftaler Schenke
Lindenallee 65 – 4790 Burg-Reuland
Musée
G1

www.ferienhausarnika.be

BB45 Hotel-Restaurant Steineweiher
Rodter Straße 32 – 4780 St.Vith
www.steineweiher.com

Hier wacht je een speciaal onthaal voor fietsers.

www.ovatourisme.be

G18 La Maison Bleue
Hierlot 18 - 4990 Lierneux
www.haute-ardenne.be

R1

G1
Musée www.tourismestavelot.be
G1
OT9 Office du Tourisme de Stoumont
R1
Route de l’Amblève 45 - 4987 Stoumont
Musée
www.ovatourisme.be
OT10 Office du Tourisme d’Esneux
Place du Roi Albert 9 - 4130 Tilff
www.esneux.be

Zone agricole
Landbouwzone

© Siquet_Photographie

OT11 Royal Syndicat d’Initiative de Trois-Ponts
Avenue Joseph Lejeune 11 - 4980 Trois-Ponts
www.troisponts-tourisme.be

OT12 Syndicat d’Initiative entre Eaux et Châteaux
au Coeur du Condroz
Vallée du Hoyoux 6/b - 4577 Modave
www.eauxetchateaux.be

BB1 Camping communal Grotte des Nains
Route d’Eupen 38 – 4960 Malmedy
www.malmedy.be

Bed+Bike

Mierelterweg 21 - 4790 Burg-Reuland
Musée
G1 www.kuz.be

R1BB38 KUZ Begegnungszentrum

R1 Sporthouse Worriken
BB42

Peterskirchen, Ouren 7 - 4790 Burg-Reuland
Musée
G1 www.zuraltenmuehle.com

R1
BB40 Hotel-Restaurant Zur Alten Mühle

R1BB43 Ferienhaus Arnika

Worriken 9 – 4750 Bütgenbach
G1Musée
www.worriken.be

Musée Lindenallee 4 – 4750 Bütgenbach

Provincie Luxemburg

G20 La Pause en Herbe
Rue Jehoge 11 - 4190 Xhoris
www.lapauseenherbe.be

G22 La Rabouillère
Thier Martin 78 - 4651 Battice
www.rabouillereherve.be
H14 Hotel Schröder
Losheimergraben 13 - 4760 Bullange
www.hotel-schroeder.be

Zone humide / Fagne
Vochtige zone / Veengebied
H20 La Reine
Avenue Reine Astrid 86 - 4900 Spa
www.lareine.be

Het label ‘Fiets Welkom’ wordt toegekend aan logies, attracties, toeristische
organisaties, restaurants en lokale producenten. Het garandeert een
optimaal onthaal voor toeristen op twee wielen. Je kan ze gemakkelijk op
de kaarten identificeren om je volgende haltes voor te bereiden. Ook veel
toeristische bezienswaardigheden worden vermeld.

G19 La Maison des Amis
Hoof 24 - 4841 Henri-Chapelle
www.maisondamis.be

G23 La Siroperie
Rue de l’Abbaye 34 - 4520 Antheit
www.lasiroperie.be
H15 Hotel Ulftaler Schenke
Lindenallee, Burg-Reuland 65 - 4790 Burg-Reuland
www.ulftaler-schenke.be

H21 Mercure Liège City Centre
Quai Saint Léonard 36 - 4000 Liège
all.accor.com
BB2 Hotel Eifelland
Seestraße 5 – 4750 Bütgenbach
G1
www.hoteleifelland.be

R1

BB6 B&B Silberhütte
Hünningen 40 – 4760 Büllingen
www.silberhutte.be

BB5 Gîte Kaleo d’Eupen
Judenstraße 79 - 4700 Eupen
Musée
www.kaleo-asbl.be

R1

BB4 B&B De Eifelhoeve
G1Ins Flostal 40 – 4770 Herresbach
www.deeifelhoeve.be

BB3 Gîte Casa Maria
Teichgasse 5 –Musée
4780 St. Vith
www.ostbelgien.eu

Kaart RAVeLen fietsroutes

G21 La Petite Prâle
Rue de la Prâle 22A - 4280 Villers-le-Peuplier
www.lapetiteprale.be

G24 Le Backes
Rue du Cheval Blanc 2 - 4852 Hombourg
www.lebackes.be
H16 Hotel Zur Post
Hauptstraße 39 - 4780 Saint Vith
www.hotelzurpost.be
H17 Hotel-Restaurant Lindenhof
Neuer Weg 1-3 - 4750 Weywertz
www.lindenhof-weywertz.com

G25 Le Falihou
Rue sous-Chaumont 9 - 4260 Fumal
www.gitelefalihou.be

G26 Le Fenil
Rue de l’Eglise 9 - 4140 Sprimont
©WBT - Pierre Paquay
www.accueilchampetre.be
H18 Hotel-Restaurant Tychon
Aachener Straße 30 - 4731 Eynatten
www.hotel-tychon.be

G29 Le Petit Nid
Rue des Fermes 1B - 4218 Couthuin
www.gitelepetitnid.com

H22 Naxhelet Golf Club
Rue Naxhelet 1 - 4520 Wanze
www.naxhelet.be

… en ontdek de labels ‘Fiets Welkom’ op je route.

G27 Le Gîte de Catherine
Rue de la Station 29 - 4130 Esneux
www.gite-de-catherine.be

G31 Le Relais de l’Hirondelle
Village 331 - 4987 Stoumont
www.relaisdelhirondelle.be

H23 RAVel Hotel Cyrano
Rue de la Gare 23-25 - 4950 Waimes
www.cyrano.be

H19 La Chaumière du Lac
Rue du Barrage 23 - 4950 Robertville
www.chaumieredulac.be

G32 Les Capucines
Hierlot 21 - 4990 Lierneux
www.liegetourisme.be

H25 R-Hôtel Expérience
Square Philippe Gilbert 1 - 4920 Remouchamps
www.r-hotel.be

H24 Relax Hotel-Restaurant Pip-Margraff
Hauptstraße 7 - 4780 Saint Vith
www.pip.be

Provincie Luik

G28 Le Nichoir
Monceau 19 - 4987 La Gleize
www.liegetourisme.be

G33 Les Charmes
Oufny 68 - 4987 Chevron
www.lescharmes.be

H26 Val d’Arimont Resort
Chemin du Val 30B - 4960 Malmedy
www.val-arimont.be

G34 Ô Macra
Rue Macra 268 A - 4880 Aubel
www.omacra.be

28/05/21 17:17
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visitwallonia.be/fiets-welkom

visitwallonia.be/napoleonroute

Carte RAVeL
et véloroutes

Province de Namur

Province de Liège

Province du Luxembourg

Carte RAVeL
et véloroutes

Aarzel niet om vooraf contact op te nemen met het
informatiekantoor waar je naartoe wil om ervoor te
zorgen dat de gewenste kaarten beschikbaar zijn.

Carte RAVeL
et véloroutes

RAVeL-kaarten zijn gratis beschikbaar in de Waalse
toeristische organismes!

Kaart RAVeLen fietsroutes

Kaart RAVeLen fietsroutes
Provincie Namen

ravel.wallonie.be
© MT Condroz-Famenne

© wbt

Vind het hele netwerk op de kaarten die beschikbaar zijn voor elk van de
Waalse provincies: Namen, Luxemburg, Luik, Waals-Brabant en Henegouwen.

G35 Plaisir Campagne
Pierreux 38 - 4890 Clermont-sur-Berwinne
www.plaisircampagne.be

Op het programma: geschiedenis, musea,
erfgoed, folklore, Unesco-sites, landschappen,
streekgastronomie…

28/05/21 17:19

De routes van de RAVeL, autonoom netwerk van trage wegen, zijn aangelegd
op oude spoorlijnen of jaagpaden. Profiteer van meer 1.400 km paden door
heel Wallonië om de mooiste troeven van de streek te ontdekken! Weg van
alle autoverkeer en zonder hoogteverschillen, is het een ideale optie voor
een comfortabele en veilige fietstocht. Deze routes zijn ook toegankelijk voor
wandelaars, ruiters en mensen met beperkte mobiliteit.
G36 La Renaissance
Avenue des Platanes 194 - 4650 Grand-Rechain
www.gitesdewallonie.be

De Napoleonroute volgt dit traject over een
afstand van 94 kilometer.

Fiets Welkom
De Napoleonroute

De etablissementen bieden gratis aangepaste fietsenstalling; indien nodig bieden ze een reparatieset en een
EHBO-doos; ze zijn gelegen op maximum 5 km van een
fietsnetwerk (RAVeL, knooppuntnetwerken…). Dat (en
nog meer) zijn de diensten van de operatoren met het
label ‘Fiets Welkom’. Als je met de fiets reist, helpt dit label je ongetwijfeld om overal langs je route je tussenstops
te kiezen.

De
Napoleonroute

In juni 1815 trekken de Keizer en zijn leger door
Wallonië, tot Waterloo.

Vijf gratis kaarten om Wallonië te ontdekken
op de fiets, in alle veiligheid…

Kaart RAVeLen fietsroutes

G1G1

© WBT - Charlotte Princen

Wandelen
in Wallonië

20 wandelingen
in Wallonië
20 onvergetelijke
wandelingen

Van 5 tot 10 km

Van 10 tot 20 km

Liefhebbers van fauna en flora,
contemplatieve wandelaars of doorgewinterde
sporters, ontdek onze vele wandelingen en trektochten in Wallonië.
WBTPRD11644-20BaladesFamille-NL_01-55.indd 1

WBTPRD10178-Rando2021-NL_1_ok.indd 1

15/07/21 17:14

5/05/21 12:12

Afspraak op visitwallonia.be/wandelen en ontdek:
• Een selectie van niet te missen routes in Wallonië: een
vijftigtal wandelingen om uit te proberen! Mooie routes,
kastelen, bijzondere plekken, erfgoed, geschiedenis...
Evenveel thema’s als routes.
Download de kaart en het GPX-bestand en ontdek logies en
activiteiten in de buurt van je vertrekpunt.
• Een algemene kaart met meer dan 2.500 voorstellen voor
wandelingen ontwikkeld door toeristische organisaties.
Genoeg om even te ontsnappen aan de massa!
Je kan filteren op vertrekplaats, moeilijkheidsgraad, afstand
en duur: ideaal om iedereen tevreden te stellen.

romantische ruïnes of onneembare vestingen, er is genoeg
te vinden voor elke smaak en elke leeftijd.
• Onze 2 nieuwe brochures om je toekomstige wandelingen
goed voor te bereiden. Om te bekijken of te downloaden
en je te inspireren! Er is voor elke wandeling een kaart, een
nauwkeurige stap-voor-stapbeschrijving en aanbiedingen
voor logies en attracties die je kan combineren met je
uitstap.

Een volledige en originele manier om Wallonië
te bezoeken.

• Kasteelwandelingen: 13 boekjes om op pad te gaan en de
forten van Wallonië te bestormen! Van prinsessenkasteel tot

visitwallonia.be/wandelen
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© WBT - Hike Up/Railtrip.Travel

Reizen door
Wallonië
zonder auto
Reizen
zonder
auto
Uitstapjes met de trein, de fiets of te voet

© WBT - Hike Up/Railtrip.Travel

Van Waterloo naar La Louvière

Met de trein, te voet of met de fiets
Het concept? Uitstapjes van enkele dagen
100% zen, 0% auto…
Alle voorgestelde routes beginnen en eindigen bij een
station. Tussen de 2 stations zijn er tussenstops. De trajecten
worden te voet of met de fiets afgelegd!
De routes zijn naar hartenlust te combineren: volgens jouw
eigen ritme, jouw voorkeuren, jouw geplande bezoeken, de
accommodatie die je verkiest…

In samenwerking met

Een reisboekje voor elke uitstap
In de reisboekjes vind je gedetailleerde kaarten, een overzicht
van de bezienswaardigheden onderweg, natuuractiviteiten,
tips voor restaurants en fantastische picknickplaatsen. Je
vindt er ook mooie logies en culinaire specialiteiten!

Een kleine surplus?
Je kan de routes ook met elkaar verbinden (met de trein
natuurlijk)! Zo geniet je optimaal van deze nieuwe
slowtourismervaring…

Goede reis!

visitwallonia.be/autovrij
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© WBT - Bruno D’Alimonte

Praktische
informatie

Vervoer
• Met de trein
NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen): www.belgiantrain.be
Info en reservering:
- Internationaal spoorwegverkeer:
+32(0)70 79 79 79 (€ 0,30/min.) www.b-europe.com
- Nationaal spoorwegverkeer:
+32(0)2 528 28 28 (7d/7 van 7 u tot 21.30 u)
www.belgiantrain.be
- Thalys: www.thalys.com
- IC trein: www.nsinternational.nl

• Per touringcar
Diverse touringcarbedrijven bieden reizen aan van
Nederland en Vlaanderen naar Wallonië en de Ardennen, o.a.
Tournai/Doornik, Mons/Bergen, Charleroi, Namen en Luik.

• Openbaar vervoer in Wallonië (bus, metro)
- TEC: uurroosters, routes en prijzen vindt u op
www.letec.be

Wegeninformatie
Politie: www.politie.be

Bij autopech
- Touring wegenhulp:
+32(0)70 344 777 (24 u/24 - € 0,30/min.)
www.touring.be

Wettelijke feestdagen
- Nieuwjaar (01/01), paasmaandag (18/04), Feest
van de Arbeid (01/05), Hemelvaartsdag (26/05),
Pinkstermaandag (06/06), Nationale Feestdag (21/07),
Maria-Tenhemelopneming (15/08), Allerheiligen (01/11),
Wapenstilstand (11/11), Kerstmis (25/12)
- Feest van de Gemeenschappen: 27/09 (Feest van de
Franse Gemeenschap); 15/11 (Feest van de Duitstalige
Gemeenschap).
- Op feestdagen zijn banken, de meeste winkels,
postkantoren en de nationale musea gesloten.

Openingsuren
Postkantoren zijn doorgaans open van 9 tot 17 u. Er zijn
ook postpunten en postzegels zijn te koop in sommige
dagbladhandels, supermarkten, benzinestations,
gemeentehuizen of treinstations (meer informatie op
www.bpost.be). De banken zijn gewoonlijk open van
maandag tot vrijdag van 9 tot 16 u. De meerderheid van de
winkels is open van 9 tot 18 u. en sluit op zondag. Sommige
handelszaken sluiten ook tussen 12 en 14 u.

Hulp- en wachtdiensten
Voor dringende hulpdiensten (politie, brandweer) bel je
het nummer 112 en dat geldt voor alle landen in Europa.
Het nummer 112 is een Europees noodnummer dat je kan
gebruiken in de 27 lidstaten van de Europese Unie in geval
van agressie, ongeval of andere noodsituaties. Alle medische
wachtdiensten zijn opgenomen in de dagbladen en hangen
uit bij apotheken.

- VAB Pechbijstand: +32(0)78 222 222
www.vab.be

Overnachten in Wallonië

- Voor verkeersinformatie, de staat van de wegen,
wegenwerken, parkings langs autosnelwegen:
www.wegeninfo.be

De hier voorgestelde logeeradressen hebben allemaal een vergunning afgeleverd door het Commissariaat-generaal voor
Toerisme. Dit garandeert toeristen de inachtneming van de
brandveiligheidsnormen. Vergezeld van een classificatie geeft
ze ook informatie over het niveau van comfort en de voorzieningen van het logies.

Het weer
Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) www.meteo.be
Algemeen weerbericht: 0900 27 002 (€ 0,50/min)

Commissariat général au Tourisme
www.tourismewallonie.be

Praktische informatie
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Ontdek hier het hele aanbod van Uit in Wallonië en de
Ardennen, geklasseerd per type.

Attracties
Abdij van Maredsous �������������������������������

42

natuur /

hotel /

camping /

recreatief
vakantiedorp /

CID (Centrum voor Innovatie en Design

���������������������������������������������

19

Circuit van Spa-Francorchamps ��

74

in Le Grand-Hornu)

Abdij van Orval ���������������������������������������������� 59
Abdij van Stavelot ���������������������������������������

74

Citadel van Dinant ������������������������������������

44

Abdij van Villers-la-Ville �����������������������

36

Citadel van Namen ������������������������������������

41

Coo Adventure �����������������������������������������������

73

28

Crocodile Rouge �������������������������������������������

29

Archeoforum van Luik ����������������������������� 83

Croco Express ������������������������������������������������

29

Archeosite® en Museum
van Aubechies-Beloeil ����������������������������

Dinant Evasion ����������������������������������������������

43

14

Artotheek �������������������������������������������������������������

17

Avenature �����������������������������������������������������������

67

Adventure Valley Durbuy ����������������������� 51
Aquacentre van
Les Lacs de l’Eau d’Heure ��������������������

Aventure Parc ������������������������������������������������

36

BAM ���������������������������������������������������������������������������

17

Bastogne War Museum ��������������������������

62

BattleKart �����������������������������������������������������������

10

Baugnez 44 Historical Center ����������

69

Belfort van Bergen ��������������������������������������

17

Belfort van Doornik �������������������������������������

12

Belfort van Thuin �����������������������������������������

28

Blegny-Mine �����������������������������������������������������

87

Bois du Cazier �������������������������������������������������

25

Bois-du-Luc (Museum van de Mijn

Domein van het Kasteel
van Seneffe - Museum van
de Zilversmeedkunst ��������������������������������� 23

44

Internationaal Museum van
het Carnaval en het Masker ��������������

23

Jardins d’O van Nismes (Viroinval) ��

32

Kasteel en tuinen
van Freÿr-sur-Meuse �������������������������������

44

Kasteel Reinhardstein ����������������������������

69

Kasteel van Beloeil �������������������������������������

14

Kasteel van Chimay ����������������������������������

32

Kasteel van Hélécine �������������������������������� 38

32

Kasteel van Modave ���������������������������������

80

Euro Space Center ��������������������������������������� 53

Kasteel van Vêves ��������������������������������������

49

Famenne-Ardenne Unesco
Global Geopark ���������������������������������������������� 51

Kerkschat van
Sint-Waldetrudis ������������������������������������������� 18

Feodale burcht van
La Roche-en-Ardenne ���������������������������� 65

Koninklijk Museum
van Mariemont ������������������������������������������������

Film ‘Naar de Hemel reikende
stenen’ ��������������������������������������������������������������������

La Spirale
12

(centrum van kunstberoepen)

�����������������������

21

47

Fort Eben-Emael ������������������������������������������ 85

Laatste Hoofdkwartier
van Napoleon �������������������������������������������������� 35

Grès de La Roche ����������������������������������������� 65

Labyrint van Barvaux ������������������������������� 51

Grotten van Neptunus ����������������������������� 31

Lacs de l'Eau d'Heure ������������������������������

28

Grotten van Remouchamps ��������������

77

Lasergame van
Les Lacs de l’Eau d’Heure ��������������������

29

Grot van Comblain �������������������������������������

77

Grot van Lorette - Rochefort �����������

50

BPS22 (Kunstmuseum
van de provincie Henegouwen)

25

Hergé Museum ����������������������������������������������

36

Brasserie des Fagnes ������������������������������������� 30

Het Bois des Rêves ��������������������������������������

37

Brûly-de-Pesche 1940 ������������������������������ 31

Het Bos-en Watermuseum �����������������

72

Burcht van Bouillon ������������������������������������

55

Burcht van Franchimont �����������������������

74

Het Domein
van de Grotten van Han �������������������������� 50

Chemin de Fer du Bocq ������������������������

43

Chlorophylle (Recreatief,
pedagogisch en artistiek bospark)

64

Index

Huis van het middeleeuwse
Maaserfgoed ��������������������������������������������������

Espace Chimay ���������������������������������������������

44

Chocolademuseum Darcis ����������������� 88

25

49

Boten Meuse-Ardennes ������������������������

�������������

Huis van het Aardewerk �������������������������

Kasteel van
Lavaux-Sainte-Anne �������������������������������

23

������������������������

logies voor jongeren.

Dubuisson Beerstorium �������������������������� 13

����������������������

en de Duurzame Ontwikkeling)

98

cultuur /

Het Domein van het Kasteel
van Jehay �����������������������������������������������������������

79

Het Historische Centrumkanaal ����

22

Le Grand Curtius ����������������������������������������� 83
Le Phare ���������������������������������������������������������������

41

Mahymobiles ���������������������������������������������������� 13
Maison Van Gogh ����������������������������������������

19

Malagne - Archeopark
van Rochefort ������������������������������������������������

49

Malmundarium ���������������������������������������������

68

Memoriaal van de Slag
bij Waterloo 1815 ������������������������������������������� 35
Mini-Golf 36.6 ��������������������������������������������������

76

Hospitaal Onze-Lieve-Vrouw
met de Roos ������������������������������������������������������� 13

Mons Memorial Museum ������������������������ 18

Houtopia �������������������������������������������������������������� 65

Mudia Redu ������������������������������������������������������� 54

Mundaneum ������������������������������������������������������ 18

Op de Transardennaise ���������������������������� 66

SPARKOH ! (ex Pass) ��������������������������������������

19

Musea van de Kuurstad �������������������������

72

Pairi Daiza ��������������������������������������������������������������� 14

Spin Cablepark ���������������������������������������������

30

Musée L ����������������������������������������������������������������

36

Parc Forestia ���������������������������������������������������

73

Stichting Folon ��������������������������������������������������

37

Museum François Duesberg ��������������������

17

Parfumerie ÔÔ Paradis des Sens ���

30

Stoomtrein van de 3 Valleien ������������� 31

Museum van de Doudou ������������������������ 18

Plopsa Coo ��������������������������������������������������������

74

The Outsider Ardennes ��������������������������

77

Museum van de Fotografie �����������������

25

Plopsaqua Hannut-Landen ��������������

80

The Owl Distillery ����������������������������������������

80

Museum van de Militaire
Geschiedenis ���������������������������������������������������� 13

Plugstreet 14 - 18 Experience ������������

10

Thermen van Spa ����������������������������������������

72

Museum van het
Openbaar Vervoer van Wallonië ����� 84

Prehistomuseum �����������������������������������������

84

Treignes, Museumdorp ���������������������������� 31

Railbikes van de Molignée �������������������

42

Tuinen van Annevoie ���������������������������������

Museum van
het Plattelandsleven �������������������������������������

14

Museum van het Waalse Leven ������ 83
Museum voor Schone Kunsten ���������

12

Natura Parc ������������������������������������������������������

28

Natuurhistorisch Museum ���������������������
Natuurpark Hoge Venen-Eifel ��������

42

Récréalle �������������������������������������������������������������������

56

Universitair Aquarium-Museum
van Luik ���������������������������������������������������������������� 83

ReGare in Fosses-la-Ville ���������������������

42

Vormsnoeipark ��������������������������������������������������� 50

Rondleiding in de stuwdam
en Skywalk bij
Les Lacs de l’Eau d’Heure ��������������������

29

Wellington Museum ����������������������������������� 35

12

Safaripark Monde Sauvage ���������������

77

Western-city ����������������������������������������������������

78

69

SILEX’S ������������������������������������������������������������������

19

Wild Park Coo �������������������������������������������������

73

Spa, authentieke kuurstad �����������������

72

Wildpark van La Roche ��������������������������� 65

Logies

Walibi ����������������������������������������������������������������������

37

Auberge d'Alsace ����������������������������������������� 56

Golden Lakes Village �������������������������������� 33

Mercure Han-sur-Lesse �������������������������

52

Camping Ile de Faigneul ����������������������� 56

Hotel Bütgenbacher Hof ����������������������� 70

Quartier Latin �������������������������������������������������

52

Camping Sandaya Parc
La Clusure ����������������������������������������������������������� 54

Hotel Charleroi Airport
Van Der Valk ����������������������������������������������������� 26

Radisson Blu Balmoral
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Kortingsbonnen
Geniet als stel, met familie of vrienden, optimaal van je uitstapjes en verblijven in Wallonië!
Gebruik onze kortingsbonnen (pagina's 101 tot 106) en profiteer van aanbiedingen van onze
partners.

Reserveer online!

Hoe ze gebruiken?
Blauwe kortingsbonnen gekoppeld aan excursieaanbiedingen : de gebruikswijze en de volgende geldigheidsvoorwaarden zijn altijd van toepassing, tenzij anders
vermeld in de advertentie van de betrokken dienstverlener.
BON
-10%
Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

Uit in Wallonië
en de Ardennen 2022

1. Selecteer
het
type korting overeenBON
BON
-10%een bon waarvan
1
komt met het voorstel in de advertentie van de dienstBON
verlener
BON
1van uw keuze:
-50%
leuke

korting
Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.
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leuke

korting
Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen
Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

BON

BON
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-20%
-10%

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

BON

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.

Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Op
de
Het is noodzakelijk
de keerzijde in te vullen.
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen
Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.
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leuke
korting

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.
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-50%

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen
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-50

%

BON
BON

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.

Het is noodzakelijk
de keerzijde in te vullen.
Op
de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.
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-20%
-10%

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

BON

1
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leuke

korting
Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen
Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.
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Uit in Wallonië
en de Ardennen 2022

Uit in Wallonië
en de Ardennen 2022

1 leuke
korting

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

-50%

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.
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Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Uit in Wallonië
en de Ardennen 2022

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.
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Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

Toeristische operator die een online reserveringssysteem heeft en een kortingsbon aanbiedt die compatibel is met dit systeem: in dit geval raden we je aan
om je tickets of verblijven via dit kanaal te boeken. Om
van je kortingsbon te genieten als de operator in zijn
advertentie een promotiecode opgeeft, vermeld deze
dan bij het maken van je online reservering in het
daarvoor bestemde veld. Als de operator geen code
vermeldt, raden we je aan om vooraf contact met hem
op te nemen om je te informeren over de modaliteiten
die je moet volgen om van je kortingsbon te kunnen
genieten.

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

2. VBON
ul op-50
de% achterkant van
BON deze% bon de postcode van
-20
je woonplaats in, evenals het aantal volwassenen en
BON
kinderen.
-20%
Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

of

Uit in Wallonië
en de Ardennen 2022

3. Knip deze bon uit en geef hem bij aankomst af aan
de kassa.
4. Het aanbod is het hele jaar 2022 geldig volgens de openingsdata van de gekozen activiteit (te raadplegen op
de website van de dienstverlener), voor maximaal 4
personen per bon, en kan niet worden gecombineerd
met andere lopende acties of promoties.

Toeristische operator met een online reserveringssysteem. Als deze operator een kortingsbon aanbiedt,
is deze niet compatibel met dit systeem. In dit geval
nodigen wij je ten stelligste uit om vooraf contact op
te nemen met de operator om je te informeren over de
modaliteiten die je moet volgen om van je kortingsbon
te kunnen genieten.

Wij wensen je alvast prettige
ontdekkingen in Wallonië!

© WBT - Denis Closon

Oranje kortingsbonnen zijn gekoppeld aan verblijfsaanbiedingen : de gebruikswijze en de geldigheidsvoorwaarden van elke aanbieding staan vermeld op de voorkant
van elke bon.

Download onze gratis
kortingsbonnen en vind
al onze aanbiedingen op
www.visitwallonia.be
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BON

% BON

-50

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

BON
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-50

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

BON

Uit in Wallonië
en de Ardennen 2022

BON

-50

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

BON
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Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.
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-50

%

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.
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-20

%

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.
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-20

%

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

% BON

-20

-50

%

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

% BON
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Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

% BON

-20

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

BON
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-20

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

% BON

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

% BON

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen
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%
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-20%

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.
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Naam van
de attractie

-50

%

-50%

Je postcode: ——————

Je postcode: ——————

Aantal volwassenen: —

Aantal volwassenen: —

Aantal kinderen: —

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

Naam van
de attractie

Aantal kinderen: —

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

-50

%

Naam van
de attractie

-50%

Je postcode: ——————

Je postcode: ——————

Aantal volwassenen: —

Aantal volwassenen: —

Aantal kinderen: —

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

Naam van
de attractie

Aantal kinderen: —

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

-50

%

Naam van
de attractie

-50%

Je postcode: ——————

Je postcode: ——————

Aantal volwassenen: —

Aantal volwassenen: —

Aantal kinderen: —

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

Naam van
de attractie

Aantal kinderen: —

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

-20%

Naam van
de attractie

-20%

Je postcode: ——————

Je postcode: ——————

Aantal volwassenen: —

Aantal volwassenen: —

Aantal kinderen: —

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

Naam van
de attractie

Aantal kinderen: —

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

-20

%

Naam van
de attractie

-20%

Je postcode: ——————

Je postcode: ——————

Aantal volwassenen: —

Aantal volwassenen: —

Aantal kinderen: —

Aantal kinderen: —

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

Naam van
de attractie

Naam van
de attractie

-20%

-20%

Je postcode: ——————

Je postcode: ——————

Aantal volwassenen: —

Aantal volwassenen: —

Aantal kinderen: —

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.
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Naam van
de attractie

Aantal kinderen: —

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

BON

-10

%

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

BON

-10

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

BON
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-10

%

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

BON

1
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leuke
korting

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

BON

1
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leuke
korting

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

BON

1
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leuke
korting

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.
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BON

-10

%

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

BON
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-10

%

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

BON
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-10

%

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

BON

1

Uit in Wallonië
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leuke
korting

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

BON

1
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leuke
korting

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.

BON

1
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leuke
korting

Op de
individuele toegangsprijs,
geldig voor max. 4 personen

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Enkel geldig bij een partner die dit soort aanbod voorstelt.
Het is noodzakelijk de keerzijde in te vullen.
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Naam van
de attractie

-10

%

-10%

Je postcode: ——————

Je postcode: ——————

Aantal volwassenen: —

Aantal volwassenen: —

Aantal kinderen: —

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

Aantal kinderen: —

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

-10

Naam van
de attractie

%

-10%

Naam van
de attractie

Je postcode: ——————

Je postcode: ——————

Aantal volwassenen: —

Aantal volwassenen: —

Aantal kinderen: —

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

Naam van
de attractie

Aantal kinderen: —

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

-10

%

Naam van
de attractie

-10%

Je postcode: ——————

Je postcode: ——————

Aantal volwassenen: —

Aantal volwassenen: —

Aantal kinderen: —

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

1

Naam van
de attractie

leuke
korting

Aantal kinderen: —

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

1

Naam van
de attractie

Je postcode: ——————

Je postcode: ——————

Aantal volwassenen: —

Aantal volwassenen: —

Aantal kinderen: —

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

1

Naam van
de attractie

leuke
korting

Aantal kinderen: —

1

Naam van
de attractie
Je postcode: ——————

Aantal volwassenen: —

Aantal volwassenen: —

Aantal kinderen: —

1

Naam van
de attractie

leuke
korting

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

1

Naam van
de attractie
Je postcode: ——————

Aantal volwassenen: —

Aantal volwassenen: —

Aantal kinderen: —

leuke
korting

Aantal kinderen: —

Je postcode: ——————

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

leuke
korting

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

Je postcode: ——————

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

104

Naam van
de attractie

leuke
korting

Aantal kinderen: —

Gelieve goed leesbaar in te vullen. Niet op de openbare weg gooien.

Floreal
La Roche-en-Ardenne
voor 2 betaalde nachten

1

gratis overnachting

Knip de bon uit en geef hem af bij aankomst aan de receptie. Aanbod het hele jaar
2022 geldig volgens beschikbaarheid, uitgezonderd op feestdagen en -weekends
en tijdens de kerst- en oudejaarsdagen, voor elke reservering van een verblijf
waarvan het einde geprogrammeerd is ten laatste op 20/12/2022. Promotiecode
die moet vermeld worden bij de reservering: ESC 2022. Aanbod niet cumuleerbaar
met andere lopende promoties of acties. Niet geldig voor de formule appartement.

Auberge d’Alsace –
Bouillon

-10

%

op de prijs van een verblijf
Knip de bon uit en geef hem af bij aankomst aan de receptie. Aanbod het
hele jaar 2022 geldig volgens beschikbaarheid, op basis van de reservering per telefoon of e-mail van een verblijf in een kamer voor 2 personen.
Aanbod niet cumuleerbaar met andere lopende promoties of acties.

Floreal
le Panoramique –
Doornik

1

gratis overnachting

voor 2 betaalde nachten
Knip de bon uit en geef hem af bij aankomst aan de receptie. Aanbod het
hele jaar 2022 geldig volgens beschikbaarheid, voor elke reservering van een
verblijf per telefoon of e-mail met vermelding van de code ‘Escapades Wallonie
2022’ en waarvan het einde ten laatste geprogrammeerd is vóór 31/12/2022.
Aanbod niet cumuleerbaar met andere lopende promoties of acties.

Dolce by Wyndham
la Hulpe Brussels
op de prijs van een verblijf
Bed & Breakfast

-10

%

Knip de bon uit en geef hem af bij aankomst aan de receptie. Aanbod het hele jaar
2022 geldig volgens beschikbaarheid, buiten promoties, op basis van een verblijf in
formule kamer en ontbijt voor 2 personen, waarvan het einde ten laatste geprogrammeerd is op 31/12/2022, geboekt per telefoon op +32(0)2 290 98 98 of met opgave van
de promotiecode 1000045903 op de reserveringssite van www.dolcelahulpe.com/nl.
Aanbod niet cumuleerbaar met andere lopende promoties of acties.

-10

La Barrière
de Transinne

Knip de bon uit en geef hem af bij aankomst. Aanbod het hele jaar 2022 geldig op reservering en volgens beschikbaarheid (niet geldig tijdens het oudejaarsweekend). Bon geldig in de ‘gites-auberges’ van Han-sur-Lesse, Rochefort,
Eupen, Wanne, Ovifat, Louvain-la- Neuve en Villers-Ste-Gertrude buiten vaste
kosten, lidmaatschapskaart, taks op de overnachting en maaltijden (enkel voor de
gîte van Villers-ste-Gertrude). Aanbod niet cumuleerbaar met andere promoties.

Knip de bon uit en geef hem af bij aankomst aan de receptie. Aanbod het hele jaar
2022 geldig op de reservering van een verblijf, enkel op de prijs van de overnachting
op weekdagen (niet op vrijdag en zaterdag), volgens beschikbaarheid, voor elke reservering waarvan het einde ten laatste geprogrammeerd is op 31/12/2022, geboekt
per e-mail naar info@barrieredetransinne.be. Promotiecode verplicht te vermelden
tijdens de reservering: ESCAPADES 2022 WBT. Aanbod niet geldig voor themaverblijven. Aanbod niet cumuleerbaar met andere lopende promoties of acties.

Les Auberges de
Jeunesse

-10%

Ardenne Résidences

Kaleo asbl
op de prijs van een verblijf

op de prijs van een verblijf
(logies en ontbijt)

%

op de prijs van een verblijf

op de prijs van een verblijf

-10

%

-€50

Aanbod het hele jaar 2022 geldig voor elke rechtstreeks reservering
of op www.laj.be, met afgifte van de bon bij aankomst en volgens
beschikbaarheid. Aanbod niet geldig tijdens regionale evenementen
(vb. Doudou in Bergen, GP Formule 1 in Malmedy, enz.). Aanbod niet
cumuleerbaar met andere lopende promoties of acties.

Aanbod geldig voor elke vraag tot reservering vóór 31/12/2022, online
op de website www.ardenneresidences.com en met opgave van de
promotiecode WBTEWA22 in het veld promocode of per telefoon op
+32(0)86 21 00 21 met vermelding van dezelfde code. Aanbod niet
cumuleerbaar met andere lopende promoties of acties.

Ardennes-Étape

Domaine
de Ronchinne Maillen

Aanbod geldig volgens beschikbaarheid, buiten promoties, voor elke
reservering van een verblijf dat ten laatste geprogrammeerd is op
31/12/2022, geboekt op de website ardennes-etape.be/visitwallonia.
Aanbod niet terugbetaalbaar en niet cumuleerbaar met andere
lopende promoties of acties.

op de prijs van een verblijf

-€15

Aanbod geldig volgens beschikbaarheid voor elke reservering van
een verblijf waarvan het einde ten laatste geprogrammeerd is op
31/12/2022, online geboekt op www.domainederonchinne.be met
opgave van de code WBT22 in het veld ‘Promotiecode’. Aanbod niet
cumuleerbaar met andere lopende promoties of acties.
© findyourplace.be

tot

op de prijs van een verblijf

-€25
-€250

Van
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Floreal Le Panoramique

Floreal La Roche-En-Ardenne

Place 2 • 7542 Mont-Saint-Aubert
+32(0)69 89 16 16
mont.saint.aubert@florealgroup.be
www.florealholidays/montsaintaubert.be

Avenue de Villez 6 • 6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84 21 94 46
reception.laroche@florealgroup.be
www.floreallaroche.be
Joie & Vacances asbl - tourisme pour tous

Niet op de openbare weg gooien. 

Niet op de openbare weg gooien. 

Ref.: Uit in Wallonië en de Ardennen 2022

Ref.: Uit in Wallonië en de Ardennen 2022

Dolce By Wyndham La Hulpe Brussels

Auberge d’Alsace

Chaussée de Bruxelles 135 • 1310 La Hulpe
+32(0)2 290 98 98
reservations@dolcelahulpe.com
www.dolcelahulpe.com/nl

Faubourg de France 1 en 3 • 6830 Bouillon
+32(0)61 46 65 88 of +32(0)61 46 60 68
info@aubergedalsace.be
www.aubergedalsace.be

Niet op de openbare weg gooien. 

Niet op de openbare weg gooien. 

Ref.: Uit in Wallonië en de Ardennen 2022

La Barrière de Transinne

Kaleo asbl

Rue de la Barrière 4 • 6890 Transinne
+32(0)61 65 50 37
info@barrieredetransinne.be
www.barrieredetransinne.be

Rue van Orley 4 • 1000 Bruxelles
+32(0)2 209 03 00
info@kaleo-asbl.be
www.kaleo-asbl.be

Niet op de openbare weg gooien. 

Niet op de openbare weg gooien. 

Ref.: Uit in Wallonië en de Ardennen 2022

Ref.: Uit in Wallonië en de Ardennen 2022

Ref.: Uit in Wallonië en de Ardennen 2022

Ardenne Résidences

Les Auberges de Jeunesse

Bd du Midi 37 • 6900 Marche-en-Famenne
+32(0)86 21 00 21
info@ardenneresidences.com
www.ardenneresidences.com

Zetel: Place des Martyrs 10 • 1000 Bruxelles
+32(0)2 219 56 76
info@laj.be
www.lesaubergesdejeunesse.be

Niet op de openbare weg gooien. 

Niet op de openbare weg gooien. 

Ref.: Uit in Wallonië en de Ardennen 2022

Ref.: Uit in Wallonië en de Ardennen 2022

Domaine de Ronchinne

Ardennes-Étape

Ronchinne 25 • 5330 Maillen
+32(0)81 41 14 05
info@domainederonchinne.be
www.domainederonchinne.be

Avenue Constant Grandprez 29 • 4970 Stavelot
+32(0)80 29 24 00
info@ardennes-etape.be
ardennes-etape.be

Ref.: Uit in Wallonië en de Ardennen 2022

Niet op de openbare weg gooien. 

Ref.: Uit in Wallonië en de Ardennen 2022
© Domaine-de-Ronchinne

Niet op de openbare weg gooien. 
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Organismes touristiques
Toeristische organisaties
OT1 Antenne Maison du Tourisme Famenne-Ardenne
(Marche, Nassogne)
Place de l’Etang 15 - 6900 Marche-en-Famenne
www.tourisme-marche-nassogne.be
OT2 Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne,
au fil de l’Ourthe & de l’Aisne
Place du Marché 1537 - 6980 La Roche-en-Ardenne
www.coeurdelardenne.be

OT16 Syndicat d’Initiative de Bomal-sur-Ourthe
Rue du Sassin 1 - 6941 Bomal
www.bomal-sur-ourthe.be

OT19 Syndicat d’Initiative de Durbuy
VPlace aux Foires 25 - 6940 Durbuy
www.durbuytourisme.be

OT21 Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve
Rue de Luxembourg 3 - 6720 Habay-la-Neuve
www.habay-tourisme.be

OT18 Syndicat d’Initiative de Daverdisse
Allée des Marronniers 1A - 6929 Daverdisse
www.daverdisse-tourisme.be

OT20 Syndicat d’Initiative de Florenville
Esplanade du Panorama 1 - 6820 Florenville
www.florenville.org

OT17 Syndicat d’Initiative de Chiny
Rue de l’Embarcadère 6 - 6810 Chiny
www.chinytourisme.eu

OT22 Syndicat d’Initiative de Marbehan
Place de la Gare 2 - 6724 Marbehan
www.habay-tourisme.be

OT3 Maison du Tourisme de Gaume
Rue des Grasses Oies 2B - 6760 Virton
www.soleildegaume.be

OT23 Syndicat d’Initiative de Marcourt-Beffe
Rue des Martyrs 25 - 6987 Marcourt
www.marcourt-beef.be

OT4 Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert
Place du Marché 15 - 6870 Saint-Hubert
www.saint-hubert-tourisme.be

OT24 Syndicat d’Initiative de Martelange
Rue de Radelange (Complexe im Wohr) 43A - 6630
Martelange
www.martelange-sur-sure-tourisme.be
OT25 Syndicat d’Initiative d’Erezée
Rue du Pont-d’Erezée 1A - 6997 Erezée
www.erezee-info.be
OT26 Syndicat d’Initiative d’Houffalize
Place de Janvier 45 2 - 6660 Houffalize
www.houffalize.be

Producteurs / Producenten
P1 Brasserie d’Achouffe
Achouffe 32 - 6661 Achouffe
www.achouffe.be
P2 La Ferme de la Planche
Montleban 75 - 6670 Gouvy
www.fermedelaplanche.be

OT5 Maison du Tourisme du Pays d’Arlon
Rue des Faubourgs 2 - 6700 Arlon
www.arlon-tourisme.be

P3 La Ferme des Sanglochons
Chaussée de Namur 42 - 6840 Neufchâteau
www.sanglochon.be

OT6 Maison du Tourisme du Pays de Bastogne
Place Mac Auliffe 60 - 6600 Bastogne
www.paysdebastogne.be

R7 La Ferme des Oliviers
Chemin de la Vieille Chapelle 21 - 6941 Bende
www.lafermedesoliviers.be

OT11 ROffice du Tourisme de Tellin
Rue Grande 21A - 6927 Tellin
www.tellin.be

R14 Le Comptoir Gourmand
Place aux Foires 4 - 6900 Marche-en-Famenne
www.lecomptoirgourmand.eu

R20 Restaurant Wagon Leo station
Place McAuliffe 52 - 6600 Bastogne
www.wagon-leo.com

R13 L’Amandier
Avenue de Bouillon 70 - 6800 Libramont
www.lamandier.be

R19 Quartier Latin
Rue des Brasseurs 2 - 6900 Marche-en-Famenne
www.quartier-latin.be

R12 L’adresse
Marvie 86 - 6600 Bastogne
www.ladresse.be

R18 L’Estaminet
Rue des Alliés 1 - 6953 Forrières
www.estaminet-forrieres.com

R11 La Passerelle
Rue Chêne à Han 1 - 6940 Grandhan
www.la-passerelle.be

R17 Le Quai Son
Rue des Bateliers 7 - 6980 La Roche-en-Ardenne
www.lequaison.be

R10 La Grande Cure
Les Planesses 12 - 6987 Marcourt
www.lagrandecure.be

R16 Le Jacquemart
Rue Simon 1 - 6990 Hotton
www.lejacquemart.be

R9 La Ferme Saint-Martin
Rue Saint-Martin 18 - 6960 Malempré
www.fermestmartin.be

R15 Le Cor de Chasse
Avenue Nestor Martin 3 - 6870 Saint-Hubert
www.lecordechassesainthubert.be

R8 La Ferme Houard
Rue de Hodister 1 - 6941 Bomal-sur-Ourthe
www.ferme-houard.be

R21 Taverne du camping International
Rue Pré Cawiaï 3 - 6941 Bomal-sur-Ourthe
www.campinginternational.be

P4 La Ferme Lamberty
Route du Moulin 128 - 6692 Petit-Thier
www.ferme-lamberty.be

OT7 Maison du Tourisme Haute-Sûre Forêt d’Anlier en
Ardenne
Grand Place 2 - 6840 Neufchâteau
www.foret-anlier-tourisme.be

P5 Safranloy
Vieille Voie 4 - 6890 Anloy
www.safranloy.be

OT8 Office du Tourisme de Léglise
Rue de Luxembourg 46 - 6860 Léglise
www.communeleglise.be

OT9 Office du Tourisme de Libramont - Chevigny
Grand’Rue 24 - 6800 Libramont
tourisme.libramontchevigny.be
OT10 Office du Tourisme de Neufchâteau
Grand Place 2 - 6840 Neufchâteau
www.neufchateau.be

41 Heyd
e

Michamps

Restauration / Restauratie

R1 Au Cœur de la Gaume
Rue Docteur Albert Hustin 51 - 6760 Ethe
www.aucoeurdelagaume.be
R2 Azur en Ardenne
Rue de la Jastrée 31 - 6940 Barvaux-sur-Ourthe
www.azurenardenne.be
R3 Côté Cour
Place aux Foires 7 - 6940 Durbuy
www.hotelcotecour.com

OT12 Office du Tourisme de Wellin
Rue de Gedinne 17B - 6920 Wellin
www.wellin.be

R4 Durbuy Ô
Warre 26 - 6941 Warre
www.durbuy-o.be

OT13 Royal Syndicat d’Initiative de Hotton sur Ourthe
Rue Haute 4 - 6990 Hotton
www.hotton-tourisme.be

R5 Hostellerie Relais de l’Ourthe
Rue du Moulin 3 - 6987 Jupille
www.relais-ourthe.be

OT14 Syndicat d’Initiative de Barvaux-sur-Ourthe
Parc de Juliénas 1 - 6940 Barvaux
www.barvaux.info

941 Heyd
e

© WBT - Hike Up/Railtrip.Travel

Deze uitstapjes van enkele dagen zijn 100% zen, 0% auto…
Elke route begint en eindigt bij een station. Tussen de 2
stations zijn er tussenstops. De trajecten worden te voet
of met de fiets afgelegd!
6 Reizen door Wallonië zonder auto.
Met de trein, te voet of met de fiets

visitwallonia.be/fietsen

30A - 6666 Wibrin
on.be

WBTPRD0401-SlowTourisme-Etape1-NL_.indd 1

In samenwerking met

Van Waterloo naar La Louvière
Uitstapjes met de trein, de ﬁets of te voet

G1
G1
R1
G1
R1
Musée
G1
R1
Musée
G1
R1
Musée
G1
R1
Musée
R1
Musée

Carte RAVeL
et véloroutes

che 6 - 6832 Sensenruth
uge.be

Provincie Luxemburg

Kaart RAVeLen fietsroutes

Reizen
zonder
auto

Kom Wallonië met de fiets ontdekken op de RAVel, het autonome netwerk
van trage wegen, en houd halt in een ‘Fiets Welkom’-etablissement!
5 Kaarten RAVeL- en fietsroutes (Henegouwen, Namen,
Luxemburg, Luik, Waals-Brabant)

6

Province du Luxembourg

Musée

R6 La Barrière de Transinne
Rue de la Barrière 4 - 6890 Transinne
www.barrieredetransinne.be

OT15 Syndicat d’Initiative de Bastogne
Place Général Mc Auliffe 60 - 6600 Bastogne
www.bastogne-tourisme.be

visitwallonia.be/unescoroute

5

WBTPRD0361-UNESCO-Etape3NL_1.indd 1

17/02/21 14:31

G1

34km

MOEILIJKHEIDSGRAAD

R1
Musée

© WBT - David Samyn

Of je nu een of meerdere etappes volgt, langs deze unieke
Unesco-fietsroute van 500 km ontdek je het unieke erfgoed
van Wallonië!

G1
R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
Musée
R1
G1
G1
Musée
R1
R1
Musée
Musée

4

Unesco-fietsroute

Légende / legende
RAVeL & Véloroutes
RAVeL & Fietsroutes

Patrimoine / Erfgoed
Cathédrale / Basilique / Église
Kathedraal / Basiliek / Kerk

RAVeL et autres voies vertes lisses
RAVeL en andere geasfalteerde
groene wegen

visitwallonia.be/fietsen

Chapelle
Kapel

RAVeL et autres voies vertes non lisses
RAVeL en andere niet-geasfalteerde
groene wegen

Etappe 3 : van Binche naar Thuin

Ontdek 20 niet te missen fietsroutes in Wallonië. Doorkruis
het platteland en de bossen, fiets langs rivieren en kastelen
en ontdek charmante stadjes.

Croix
Kruis

RAVeL alternatif
RAVeL alternatief

De Unescoﬁetsroute

Monastère / Cloître
Abdij / Klooster

RAVeL et autres voies vertes en projet
RAVeL en andere groene wegen
in voorbereiding (2021-2022)

G1
G1
G1
R1
R1
G1
R1
Musée
G1
Musée
R1
Musée
G1
R1
Musée
G1
R1
Musée
G1
R1
Musée
G1
R1
Musée
G1
R1
Musée
G1
R1
Musée
G1
R1
Musée
R1
Musée
Musée

Mosquée
Moskee

Liaison cyclable balisée
Bewegwijzerde fietsverbinding

G1

Liaison cyclable suggérée
Voorgestelde fietsverbinding

R1

Synagogue
Synagoge

Musée
Château
Kasteel

Numéro d’itinéraire de longue distance
Nummer van de lange afstandsroute

3

Wallonië per fiets: 20 niet te missen tochten

Fort

Tourisme / Toerisme

G1
R1
G1 Mémorial
Memoriaal
Musée
R1
G1
Musée
Beffroi
R1
G1 Belfort
Musée
R1
G1
Musée
R1 Monument
G1
Musée
R1
G1 Musée
Musée
R1 Museum

Auberge de jeunesse
Jeugdherberg

4

Organisme touristique
Toeristische dienst
Bienvenue Vélo
Fiets welkom

Bed + bike

Membres de/Leden van
Accueil Champêtre en Wallonie

Korte, aantrekkelijke wandelingen met gemakkelijk te
vinden wegwijzers. Voor iedereen toegankelijk!

20 wandelingen in Wallonië - Van 5 tot 10 km

G1
R1

Zone agricole
Landbouwzone
Ferme
Boerderij

Hébergement
Logies

Prairie
Weiland

Producteur / restauration
Producent / Restaurateur

Vignoble
Wijngaard

Attraction
Attractie

Zone de loisirs
Recreatiegebied

Réseaux/Netwerken
Autoroute
Autostrade

Zone sablonneuse
Zanderig gebied

Route principale
Hoofdweg

4 km

Bois / Forêt
Bos / Woud

Limite de province
Provinciegrens

Cours d’eau
Waterloop

Carrière
Steengroeve

Chemin
Pad

Zone militaire
Militaire zone

Route locale
Lokale weg

Zone humide / Fagne
Vochtige zone / Veengebied

Route secondaire
Secundaire weg

Chemin de fer en activité
Actieve spoorlijn

Echelle/Schaal : 1/100.000

3 km

G1
G1
R1
G1
R1
G1
Musée
R1
Musée
R1
Musée
Musée

Cimetière
Kerkhof
Plan d’eau
Meer/vijver

Grottes
Grotten
Points de vue
Uitkijkpunten

2
2 km

R1 R1

R1 Musée
R1
Musée
Musée

Zone résidentielle
Residentiële zone

Zone commerciale/industrielle
Commerciële/industriële zone

Plus Beaux Villages de Wallonie
De Mooiste Dorpjes van Wallonië
Gares et points d’arrêt
Stations en vertrekpunten
22/07/21 18:34

Van 5 tot 10 km
1 km

G1G1

G1
Musée
Occupation du sol /G1
Bodem en zones
Musée

A découvrir
Te ontdekken

visitwallonia.be/wandelen
WBTPRD11644-20BaladesFamille-NL_01-55.indd 1

Musée

5/05/21 12:12

visitwallonia.be/wandelen
Lange routes, kastelen, buitengewone plaatsen, erfgoed,
adembenemende landschappen... Er zijn evenveel thema’s
als er routes zijn!

20 wandelingen
in Wallonië
0

3
WBTPRD10178-Rando2021-NL_1_ok.indd 1

1

5 km

Aéroport / aérodrome
Luchthaven / vliegterrein

© Les contributeurs d’OpenStreetMap

Van 10 tot 20 km

20 niet te missen wandelingen - Van 10 tot 20 km

20 onvergetelijke
wandelingen
28/05/21 17:19

2

Voor elk van onze thema’s kun je rustig grasduinen in onze
papieren edities
of ze online downloaden of via QRcode
. Je hebt dus altijd alles bij de hand om van jouw
uitstap een succes te maken!

1

Zin in meer?

7
7

Golf en
Wallonie

Golf in Wallonië

Bijna 40 golfbanen in Wallonië wachten vandaag op fans
van het kleine witte balletje. Diverse sites, uitgedacht
door gerenommeerde architecten. In onze brochure Golf
in Wallonië vind je ze allemaal en er is voldoende om aan
ieders swingwensen te voldoen!

8

La Wallonie en
camping-car

visitwallonia.be/nl/golf

Golf in
Wallonia
8
WBTPRD11204-Golf2021_1.indd 1

Kaart met camperplaatsen

Ontdek de publieke zones en campings in het zuiden van
België, die speciaal uitgerust zijn voor campers.

3/09/21 11:53

visitwallonia.be/camper

Wallonië met
de camper

9
WBTPRD0422_225x100_cover-CarteMotorhomes2021_FR-NL.indd 1

29/09/21 10:08

9

10

23 verrassende
steden

Wallonië, land van kastelen

Er zijn heel wat prachtige kastelen langs uitgestippelde
autoroutes. Voor elk van deze rondritten wordt telkens ook
een fiets- en wandeltocht aangeboden in de buurt van een
beroemd Waals kasteel.
visitwallonia.be/kastelen

  10

Ontdek 23 verrassende steden

Maak kennis met onze steden! Elke stad heeft zijn eigen
identiteit, verborgen schatten, curiosa… Maar één ding
hebben ze allemaal gemeen: de aangename verrassingen
die ze voor jou in petto hebben. Een fijne selectie van
activiteiten en verblijven zorgt ervoor dat je optimaal van
jouw verblijf kunt genieten.
visitwallonia.be/steden

11

De
Napoleonroute

  11

12

De Napoleonroute

Treed in de voetsporen van de keizer en zijn troepen en
beleef de laatste dagen voor de Slag bij Waterloo in 1815!
Op het programma van de 94 kilometer lange ‘Route
Napoléon’ in Wallonië: geschiedenis, musea, erfgoed,
folklore, Unesco-sites, landschappen, lokale gastronomie…
visitwallonia.be/napoleonroute

  12

Kaart van de Slag om de Ardennen

Deze kaart verzamelt plekken die een rol speelden tijdens
een van de belangrijkste veldslagen van de Tweede
Wereldoorlog. Herontdek deze tragische episode door
musea te bezoeken en op zoek te gaan naar slagvelden,
tanks en andere getuigenissen…
visitwallonia.be/slagomdeardennen

108

13
Ontdek de brouwerijen
van Wallonië
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LILLE
CALAIS

Een realisatie van Wallonië België Toerisme (WBT) vzw
Ondernemingsnummer 0888.366.085.
Een realisatie van Wallonië België Toerisme (WBT) vzw
Ondernemingsnummer 0888.366.085.

• de traditionele wijnstokvariëteiten (Pinot noir, Pinot gris,
Pinot Auxerrois, Chardonnay…);
• de hybride wijnstokvariëteiten (Solaris, Bacchus en Hélios
voor de witte wijnen, Régent en Limberger voor de rode…).

Er zijn drie beschermde oorsprongsbenamingen
(appellations d’origine protégée of AOP):

• Vins Mousseux de Qualité de Wallonie.

en een beschermde geografische aanduiding
(indication géographique protégée of IGP):
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Ontdek de wijnbouwervereniging, de ‘Association des
Vignerons de Wallonie’en haar leden:

www.vigneronsdewallonie.be
Bij de populaire sterkedranken in Wallonië vind je
de verschillende variëteiten van Pékets (graan- of
bessenjenever, vooral geproduceerd in de Maasstreek),
Maitrank (seizoenwijn uit de streek van Arlon, geproduceerd
op basis van lievevrouwebedstro dat men laat trekken in
Moezelwijn, met onder meer schijfjes sinaasappel), Eau de
Villée (citroenlikeur gefabriceerd in de Distillerie de Biercée),
de gin, de rum, de pastis en de whisky The Belgian Owl,
geproduceerd in de provincie Luik.
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68. Brasserie Millevertus
69. Brasserie Artisanale
de Rulles
70. Brasserie de Rochehaut
71. Brasserie Saint-Monon
72. Brasserie Sainte-Hélène
73. Brasserie des Tchets
74. Brasserie des Trévires

Virton

N5

Provincie Namen

75. Brasserie de l’Abbaye de Brogne
76. Brasserie de Bertinchamps
77. Brasserie Caracole
Provincie Luxemburg
78. Brasserie du Clocher
Provincie Waals-Brabant
79. Brasserie du Condroz
57. Brasserie de l’Abbaye d’Orval
80. Brasserie des Eaux Vives
58. Brasserie d’Achouffe
1. ApéReiff
81. Brasserie des Fagnes
59. Brasserie d’Arlon
2. Les Apéros de Philomène
60. Brasserie Atrium
3. Domaine Beekborne82. Brasserie de Franchimont
83.
61. Brasserie de Bouillon
4. Vignoble du Château
deBrasserie
Bousval Hepta
84. Brasserie Invictus
62. Brasserie de la Clochette
5. Domaine du Chapitre
85.
Brasserie de la Lesse
63. Brasserie Demanez
6. Micro-distillerie de
la Ferme de Mont-Saint-Jean
86. Brasserie Minne
64. Brasserie Fantôme
7. Domaine de Glabais87. Brasserie Artisanale de Namur
65. Brasserie Gengoulf
8.
Domaine
de
Mellemont
88. Brasserie Li P’tite Bèssène
66. Brasserie de Grandvoir - Vaurien
9. Villers-la-Vigne - Vignoble
de Villers-la-Ville
89. Brasserie
de Silenrieux
67. Brasserie Lupulus
10. Domaine W

Bezoek de website van het APAQ-W, onze partner en
het agentschap dat belast is met de promotie van
kwaliteitslandbouw. Je vindt er een massa informatie zoals
video's en interviews om je kennis over je favoriete regionale
dranken te vergroten.

Provincie Henegouwen

visitwallonia.be/wijn

www.trinquonslocal.be (in het Frans)

Plaatsen toegankelijk voor iedereen!
Je bent iemand met specifieke noden en je zoekt informatie
over de toegankelijkheid van de plaatsen langs deze kaart?
Access-i is er speciaal voor jou!
Bepaalde plaatsen hebben het bezoek gehad van een expert
om hun niveau van toegankelijkheid na te gaan. Om er meer
over te vernemen en de etablissementen te ontdekken die al
gecertificeerd zijn, samen met hun faciliteiten, raadpleeg de
Franstalige website www.access-i.be

11.
12.
13.
14.
15.
16.
1 7.
18.
19.
20.

Vignoble des Agaises
Distillerie de Biercée
Domaine du Chant d’Eole
Distillerie DD Spiritueux
Distillerie Gervin
Clos LoJerAu
Distillerie Moulin du Loup
Domaine de la Portelette
Vignoble de Sirault
Le Vignoble thudinien
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Saint-Hubert

Bastogne

N86

N40

E25

E411
N89

Vresse-surSemois

Bertrix

Neufchâteau

Bouillon

N85

Maar ook…
N83
Nog meer toeristische sites en musea die gewijd zijn aan
de biercultuur
kunnen je bezoekprogramma aanvullen, zoals de Abdij van Maredsous,
het Maison Leffe in Dinant, het Biermuseum in Sankt Vith of in het
Château de l’Avouerie in Anthisnes, het Museum van de Belgische
bieren in Lustin…

Kaart van 46 wijngaarden en distilleerderijen

Ontdek op deze kaart de Waalse wijngaarden en
distilleerderijen. Een onvergetelijk bezoek aan de
wijngaarden, de kelders of de stokerijen.
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38. Brasserie de l’Abbaye
du Val-Dieu
39. Brasserie de Bellevaux
40. Brasserie la Bobeline
41. Brasserie la Botteresse
42. Brasserie Brasse & Vous
43. Brasserie du Brew Lab
44. Brasserie C
45. Brasserie Coopérative Liégeoise
46. Brasserie Cosse
47. Brasserie de La Croix « Sainte Nitouche »
48. Brasserie Elfique
49. Brasserie Eupener Brauerei
50. Brasserie Artisanale Forêt
51. Brasserie Fredeber
52. Brasserie Grain d’Orge
53. Brasserie Leopold 7
54. Brasserie de la Lienne
55. Brasserie Peak Beer
56. Brasserie des Plaines-Meuse
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10. Brasserie de l’Abbaye des Rocs
11. Brasserie des Arondes
12. Authentique Brasserie
13. Brasserie la Binchoise
14. Brasserie de Blaugies
15. Brasserie Brootcoorens
16. Brasserie de Brunehaut
17. Brasserie des Carrières
18. Brasserie Caulier
19. Brasserie de Cazeau
20. Brasserie Deseveaux
21. Brasserie Dubuisson et son Beerstorium
22. Brasserie Dupont
23. Pico Brasserie Escaillonne
24. Espace Chimay
25. Brasserie la Frasnoise
26. Brasserie Hoppy
27. Brasserie des Légendes - site Goliath
Openingsdagen en -uren
28. Brasserie des Légendes - site Quintine
Raadpleeg de website van de brouwerijen. Doorgaans worden
29. L’Atelier de la Manufacture Urbaine
geprogrammeerde bezoeken of bezoeken op afspraak
30. Brasserie de Ranke
voorgesteld.
31. Brasserie Saint-Feuillien
32. Brasserie Saint-Lazare
33. Brasserie
Scâssenes
Ontdek andere producenten dankzij
het APAQ-W
34.bieren,
Brasserie
de Silly
Wil je meer weten over Waalse wijnen,
sterkedranken
of niet-alcoholische dranken? Wil 35.
je andere
producenten
Brasserie
Val de Dendre
en liefhebbers ontdekken die je kunnen vertellen over hun
professionele en smaakervaringen? 36. Brasserie Val de Sambre - ADA
37. Brasserie à Vapeur
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Stippel zelf je route uit dankzij de bierkaartLUXEMBURG
met 89
brouwerijen. Je ontmoet gepassioneerde
brouwers en je
FRANKRIJK
komt alles te weten over de productie van hun bieren. GROOTHERTOGDOM
LUXEMBURG
1. Brasserie Belgo Sapiens Brewers
2. Microbrasserie Ferme
de Mont-Saint-Jean
3. Microbrasserie des Hostieux Moines
de l’Abbaye de Villers en Brabant
4. Brasserie de Jandrain-Jandrenouille
5. Brasserie Ottintoise
6. Brasserie du Renard
7. Microbrasserie Tête Chargée
8. Gueuzerie Tilquin
9. Brasserie Valduc-Thor
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Château de Bioul © Fabrice Debatty

Volg ons op

• Vin de Pays des Jardins de Wallonie.
WBTPRD0416_800x450_CarteBrasseriesNL_2021.indd 1
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mousserende en zoete wijnen, maar je vindt ook enkele rode
wijnen. De jaarlijkse productie benadert een miljoen flessen.

Wallonië telt twee productiebenaderingen:

• Côtes de Sambre et Meuse;

11

E42

13

N90

FRANKRIJK

Le Clos des Prébendiers © WBT - David Samyn

Microbrasserie Ferme de Mont Saint-Jean © WBT - Denis Erroyaux

De Waalse wijnen behoren vooral tot de families van witte,

• Crémants de Wallonie ;

Mons

N51

Distillerie de Biercée © WBT - D. Vasilov

(België)

wallonie.ardennen

wijze gebrouwen in cisterciënzerabdijen, onder toezicht
van de trappistengemeenschap. De smaak verschilt
naargelang het merk. Er bestaan slechts elf authentieke
trappistenbieren in de wereld en daarvan worden er
drie gebrouwen in Wallonië: Chimay, Orval en Rochefort.
Ook al kan je de brouwerijen van deze abdijen niet
bezoeken, de Abdij van Orval en de Espace Chimay
bieden een didactische tentoonstelling en een proeverij
ter plaatse. De trappist van Rochefort kan je drinken in de
etablissementen van de stad, in de buurt van de abdij.

N65
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76

Le Rœulx
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Vin de Liège © WBT - Olivier Legardien

(Nederland)

Echte Ardennen en veel meer

stevige dosis kruiden. Het kan blond zijn, amberkleurig
of bruin, zoals het kerstbier dat in de winter zeer op prijs
wordt gesteld.

De trappistenbieren van Wallonië worden op traditionele

Microbrasserie Ferme de Mont Saint-Jean © WBT - Denis Erroyaux

Volg ons op

Kruidenbier bevat een hoog alcoholgehalte en een

© Brasserie Invictus

(België)

wallonie.ardennen

Het seizoenbier is een licht blond en gehopt bier. Historisch werd dit bier gebrouwen tijdens de wintermaanden
voor de seizoenarbeiders in de daaropvolgende zomer.

12

Provincie Henegouwen

De belangrijkste
variëteiten van wijnen
en sterkedranken

Microbrasserie Ferme de Mont Saint-Jean © WBT - Denis Erroyaux

(Nederland)

Echte Ardennen en veel meer

waar de brouwer hetzij fruit, hetzij fruitaroma’s heeft aan
toegevoegd. Zij worden vaak gezoet om ze aan te passen
aan de smaak van de consument.
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visitwallonia.be/bieren

© Brasserie Caracole

Ardennen België Toerisme

46 wijngaarden
en distilleerderijen
om te bezoeken

Fruitbieren zijn blonde/bruine/amberkleurige/witte bieren

AMIENS
PARIS
BORDEAUX

Brasserie Dubuisson © WBT - Denis Erroyaux

Ardennen België Toerisme

wordt heel licht gebruik gemaakt van gebrand mout. De
kleur is amber-oranje en de aroma’s omvatten karamel,
toetsen van bloemen en fruit.
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Amberkleurig bier situeert zich tussen blond en bruin. Er

Ottignies Louvain-la-Neuve
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38
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Het kan meer of minder sterk zijn, afhankelijk van de
kwantiteit van de gebruikte grondstoffen. Het vertoont
vaak een goudgele kleur en ontwikkelt aroma’s van
citrusvruchten, witte bloemen of gist.
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© Vignoble du Château de Bousval

Grasmarkt 25-27 – 1000 Brussel (maatschappelijke zetel) / Avenue Comte de Smet de
Nayer, 14 – 5000 Namur (exploitatiezetel). Verantwoordelijke uitgever: Etienne Claude,
Directeur-generaal van WBT • Coördinatie: Dienst producten, F. Mazy in samenwerking
met APAQ-W • Omslagfoto’s: Clos des Prébendiers©WBT – David Samyn. Concept
en prepress: Lielens • Opgemaakt in april 2021 • Alle gegevens op deze kaart werden
nauwgezet verzameld maar worden enkel ter informatie gepubliceerd. Deze kaart is in
geen enkel geval contractueel en de uitgever kan nooit aansprakelijk worden gesteld.
Alle onvrijwillige vergissingen en weglatingen of latere wijzigingen vallen buiten de
aansprakelijkheid van Wallonië België Toerisme vzw. Overdadig gebruik van alcohol is
nadelig voor de gezondheid. Geniet maar drink met mate.
D/2021/9186/05

Blond bier wordt gebrouwen op basis van heldere mout.

Le Clos des Prébendiers © WBT - David Samyn

Grasmarkt 25-27 – 1000 Brussel (maatschappelijke zetel) / Avenue Comte de Smet de
Nayer, 14 – 5000 Namur (exploitatiezetel). Verantwoordelijke uitgever: Etienne Claude,
Directeur-generaal van WBT • Coördinatie: Dienst producten, F. Mazy in samenwerking
met APAQ-W • Foto’s: Brasserie d'Achouffe et Brasserie C © WBT - Denis Erroyaux.
Concept en prepress: Lielens • Opgemaakt in april 2021 • Alle gegevens op deze kaart
werden nauwgezet verzameld maar worden enkel ter informatie gepubliceerd. Deze
kaart is in geen enkel geval contractueel en de uitgever kan nooit aansprakelijk worden
gesteld. Alle onvrijwillige vergissingen en weglatingen of latere wijzigingen vallen buiten
de aansprakelijkheid van Wallonië België Toerisme vzw. Overdadig gebruik van alcohol
is nadelig voor de gezondheid. Geniet maar drink met mate.
D/2021/9186/03

tarwe is aan toegevoegd, wat zorgt voor de blonde en
melkachtige kleur. Je vindt er ook smaaktoetsen in van
bakkerijproducten en citrusvruchten zoals citroen.
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Witbier is een ongefilterd blond bier waar een flinke dosis

Stout is een zeer donker bier waarbij in grote mate gebruik
wordt gemaakt van gebrand mout. De kleur is zwart en
het bier heeft aroma’s van gegrilde koffiebonen en zwarte
chocolade.

N7

E42

KÖLN
AACHEN

E25

E40

Waterloo 5 7

A8

N7

Leuze-en- 22
Hainaut

LEUVEN

Our

Sterkedranken zijn meer dan ooit in de mode en niet
enkel om een maaltijd af te sluiten of een evenement
feestelijk te vieren. Zij staan ook op de kaarten van de
talloze cocktailbars die men overal in onze streken aantreft.
De Belg weet de brandewijnen, de likeuren, de whisky,
de wijnen en de fruitwijnen die in Wallonië geproduceerd
worden, beslist te waarderen. Overigens reikt hun reputatie
tot ver buiten de landsgrenzen.
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visitwallonia.be/smulbezoeken
HENEGOUWEN
E19

De geschiedenis van de Waalse wijnbouw gaat terug tot de
middeleeuwen. In de 14e eeuw had elk dorp zijn wijngaard.
Later, tijdens de renaissance, werd de wijnproductie
opgegeven en pas in de jaren 1960 werd de wijnbouw nieuw
leven ingeblazen. Sinds het begin van de 21e eeuw en vooral
de jongste 10 jaar is er een sterk toegenomen interesse.
Meer en meer wijnbouwers waagden zich aan dit mooie
avontuur. Er zijn nu in België 230 wijngaarden en iets meer
dan 150 daarvan bevinden zich in Wallonië. Slechts een
veertigtal wijnbouwers verkoopt zijn productie. Parallel
aan het werk van deze enthousiaste mensen verschijnen
verenigingen, clubs en andere proeverijscholen.

De belangrijkste
soorten bier
van Wallonië

25

en distilleerderijen van Wallonië
Tournai

Met deze kaart kan je producenten ontmoeten, te midden
van hun wijngaarden of op de flanken van een heuvel, in hun
wijnkelders of in hun distilleerderij.

Wacht dus niet langer en bereid je volgende bezoeken voor
aan de Waalse brouwerijen.
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De meerderheid van de brouwerijen heeft ter plaatse een
verkooppunt. Daar kun je bieren aanschaffen waar je thuis,
met plezier en met mate, kunt van genieten, samen met
familie of vrienden.

Voor bruin bier gebruikt de brouwer gebrand mout met
soms een toevoeging van karamel. Dat zorgt voor een
donkere kleur. Het bier ontwikkelt aroma’s van cacao of
chocolade, rood fruit en specerijen.
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De Belg is een grote liefhebber van wijnen en
sterkedranken die hij graag onderbrengt bij de
‘tafelgenoegens’ maar die ook aanleiding geven
tot sociale en culturele uitwisselingen!

Deze kaart toont alle brouwerijen die bezoekers ontvangen
in hun installaties. Zowel in microbrouwerijen als grotere
ondernemingen ontmoet je enthousiaste brouwers die ter
plaatse hun verschillende soorten bier brouwen volgens
traditionele of originele recepten. Hun vakkennis wordt alom
erkend en gewaardeerd.

89
brouwerijen
om te
bezoeken

BRUSSELS

6

Wallonië is een topper op het gebied van bierproductie. De
diversiteit maar ook de verscheidenheid in smaken vormen
de belangrijkste karakteristieken. Er worden meer dan 500
verschillende bieren gebrouwen, voor alle smaken: blond,
bruin, amberkleurig, fruitig, kruidig, stout, seizoenbieren… en
vergeten we vooral de beroemde trappistenbieren niet.

14

AMSTERDAM
ROTTERDAM
ANTWERPEN

Mouscron 30

Die reputatie overschrijdt ruim onze landsgrenzen.
De Belgische biercultuur werd overigens in 2016 door
Unesco erkend en opgenomen als Immaterieel Cultureel
Werelderfgoed.

Download de kaart

40 smulbezoeken in Wallonië
MAASTRICHT

België is een land met een biertraditie. Bier
brouwen is al sinds vele eeuwen verankerd in
onze geschiedenis en maakt deel uit van de
levenskunst in onze streken.

40 smulbezoeken
in Wallonië
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NEDERLAND
Langs Waalse wegen hebHOOFSTEDELIJK
je ruimschoots de gelegenheid
om
GEWEST
VLAANDEREN
gevarieerd en lekker te smullen. Bezoek
40 gepassioneerde
WAALSproducenten van bier, wijn, chocolade,
kaas, slakken… en
BRABANT
Wavre
maak kennis met hun knowhow.
Ontdekking van de wijngaarden

Meer informatie op de website visitwallonia.be/smullen

Wil je meer weten over Waalse wijnen, bieren, sterkedranken of nietalcoholische dranken? Wil je andere producenten en liefhebbers
ontdekken die je kunnen vertellen over hun professionele en
smaakervaringen?
Bezoek de website van het APAQ-W, onze partner en het agentschap
dat belast is met de promotie van kwaliteitslandbouw. Je vindt er
een massa informatie zoals video's en interviews om je kennis over je

favoriete regionale
dranken te vergroten.
Provincie
Luik
www.trinquonslocal.be (in het Frans)

Atelier Constant Berger
Domaine de la Bouhouille
Distillerie de la Croix « Sainte Nitouche »
Vignoble Dalaheim Castellum
Délice de Marie
Dr. Clyde Distillery
Vins et Elixirs de Franchimont
Domaine des Hêtres
Distillerie Lambicool
Vignobles des Coteaux de la Légia
Le Vignoble d’Occarius
The Owl Distillery
Clos des Prébendiers
Septem Triones
Vin de Liège
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Arlon

Semois

N87 producten, overal
Lokale
en voor iedereen dankzij
het APAQ-W
N82

Virton 37

Ontdek andere producenten dankzij het APAQ-W
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GROOTHERTOGDOM
LUXEMBURG

LUXEMBURG

Je houdt van lokale kwaliteitsvolle
producenten, zelfs al kan je ze
niet bezoeken, en je wenst alle
leuke adressen in Wallonië te
kennen ? Bezoek de website van
onze partner APAQ-W, het Waalse
agentschap voor de promotie
van een kwaliteitsvolle landbouw,
ontdek alle verkooppunten in
uw omgeving en neem deel
aan het initiatief
seizoensgebonden landbouw.
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LUXEMBOURG
METZ
NANCY
LYON
MARSEILLE
DUDELANGE

www.jecuisinelocal.be

Provincie Luxemburg
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36. Arel Maitrank – Ridremont
37. Munaut, Pressoir du Verger de Gaume
38. Vignoble communal du Poirier du Loup

Provincie Namen
39.
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46.

Vignoble de Bellefontaine
Château de Bioul et son parcours Made in Bioul
Château Bon Baron
Domaine viticole du Chenoy
Cidrerie du Condroz
Domaine du Ry d’Argent
Saveurs de Fruits
Wave Distil
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Al deze publicaties zijn beschikbaar bij de toeristische diensten (Maisons du Tourisme, Offices du Tourisme,
Syndicats d’Initiative).
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Volg ons op
wallonie.ardennen
Echte Ardennen en veel meer
Ardennen België Toerisme

(België)

(Nederland)

#VisitWallonia

Beleef Wallonië en de Ardennen

Een realisatie van Wallonie Belgique Tourisme (WBT) asbl – Ondernemingsnummer 0888.366.085.
Grasmarkt 25-27 – 1000 Brussel (maatschappelijke zetel) / Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 – 5000 Namur (exploitatiezetel) •
Verantwoordelijke uitgever: Etienne Claude, Directeur-generaal van WBT • Coördinatie: Philippe Cléda, Olivier Daloze, Sylvie Delepierre,
Rita Gérard en Béatrice Walgraeve • Foto’s cover: © Jan D’Hondt • © WBT-Olivier Legardien • Concept en prepress: Lielens • Alle gegevens
op deze brochure werden nauwgezet verzameld maar worden enkel ter informatie gepubliceerd. Deze brochure is in geen enkel geval
contractueel en de uitgever kan nooit aansprakelijk worden gesteld. Alle onvrijwillige vergissingen en weglatingen of latere
wijzigingen vallen buiten de aansprakelijkheid van Wallonie Belgique Tourisme asbl. Gedrukt in december 2021. Overdadig
gebruik van alcohol is nadelig voor de gezondheid. Geniet maar drink met mate. 
Depotnummer: D/2021/9186/35

