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Kastelen in Wallonië, voor liefhebbers
van erfgoed en geschiedenis
België telt meer dan honderd kastelen van grote waarde. Hun verschillende stijlen
nemen je mee op een prachtige reis doorheen de eeuwen.
Een middeleeuws fort of een residentieel kasteel bezoeken? Kies het kasteel dat het
beste beantwoordt aan je romantische dromen of aan je zin voor avontuur…
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Veel plezier op je kastelentocht!
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De Burcht van Bouillon en de roofvogelspektakels
Esplanade Godefroid De Bouillon 1
Bouillon - 6830
Contact: +32 61 46 42 02

© WBT - David Samyn

https://www.bouilloninitiative.be/ontvangst
De versterkte kasteel van Bouillon, die doet denken aan de
beroemdste kruisvaarder Godfried van Bouillon, staat majestueus
op een rotsachtig voorgebergte tussen de meanders van de
Semois.

Kasteel van Franchimont | Middeleeuws fort in Theux
Allée Du Château 17
Theux - 4910
Contact: +32 87 53 04 89
https://chateaufranchimont.be/nl/startpagina/
© B. Lorquet

Het Kasteel van Franchimont, een middeleeuws fort uit de 11e
eeuw, is gebouwd op een voorgebergte met uitzicht op 3 valleien
in het noorden van de Ardennen. In Theux, bij Spa.

Middeleeuwse ruïnes van Poilvache
Chemin De Poilvache S/n
Yvoir - 5530
Contact: +32 82 61 36 82
https://poilvache.com
© Christian Genard

In de buurt van Dinant kijken de ruïnes van Poilvache uit over de
Maas en het dorp Houx. Ontdek deze legendarische overblijfselen
en verhalen.

Wallonie België Toerisme (WBT vzw)
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namen
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www.walloniebelgietoerisme.be
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Neem voor je vertrek contact op met de toerististische partner die je interesseert.
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