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Het fort van Montaigle, de voormalige gravenwoning die
geklasseerd is als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië, verrijst op
een rotspunt, in een romantisch kader.
Een bezoek aan Montaigle is een reis door de tijd. Met een beetje
fantasie worden we getransporteerd naar een legendarisch
tijdperk: de middeleeuwen. Vandaag de dag zijn de ruïnes
overgroeid en hebben ze hun grootsheid en schoonheid
behouden.

Een site die al lang geleden versterkt is
De ontdekking van silexgereedschap op de site suggereert dat de
plaats al in de Prehistorie bezet was. Tijdens het Romeinse Rijk
werd hier een klein garnizoen gebouwd, gevolgd door een eerste
kasteel rond het jaar 900. De overblijfselen die vandaag de dag te

bezichtigen zijn, dateren uit de 14e eeuw.
Kom het fort en dit grote erfgoed bezoeken!
Kastelen en wandelingen
Download de brochure hieronder: je vindt hier ideeën voor
wandelingen in de buurt van de mooiste kastelen van de
Maasvallei!

De vallei van de Maas, haar fantastische en romantische ruïnes

De vallei van de Maas brengt de bezoeker in een land met
een uitgebreid erfgoed en een rijke geschiedenis. Met de
ontwikkeling van steden zoals Dinant of Bouvignes kreeg de
rivier een culturele uitstraling en werd een begeerd gebied.
Hier en daar ontdekt men in de vallei romantische resten
van burchten die ooit waakten over de scheepvaart op de
rivier.
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