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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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2

Kasteel van Chimay: interactief bezoek, 3D-show, theater

2

Kasteel van Hélécine | Waals-Brabant

2

Ruïnes van het Feodaal kasteel van La Roche-en-Ardenne
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Fort van Moha
Rue Du Madot 98
Moha - 4520
Contact: +32 85 25 16 13
http://www.chateaumoha.be
© Château féodal de Moha

De oorsprong van deze vesting gaat terug tot de 11de eeuw. Al
snel wordt hij het bezit van de Bisschop-Prins van Luik...

Kasteel van Chimay: interactief bezoek, 3D-show,
theater
Rue Du Château 14
Chimay - 6460
Contact: +32 60 21 45 31
https://www.chateaudechimay.be
© WBT - Bruno D'Alimonte

Dit prachtige kasteel met een geschiedenis van meer dan 1000
jaar ligt vlakbij de Abdij van Scourmont waar het trappistenbier
Chimay gebrouwen wordt.

Kasteel van Hélécine | Waals-Brabant
Rue Armand Dewolf 2
Hélécine - 1357
Contact: +32 19 65 54 91

© Brabant wallon

https://chateaudhelecine.be/nl/activiteiten/

Tussen Brussel en Luik, in Waals-Brabant, wordt het 18e-eeuwse
neoklassieke Kasteel van Hélécine omgeven door een park met
een breed scala aan activiteiten.

Ruïnes van het Feodaal kasteel van La Roche-enArdenne
Rue Du Vieux Château 4
La Roche-en-ardenne - 6980
Contact: +32 84 41 13 42
https://www.chateaudelaroche.be
© WBT - Denis Erroyaux

Dit 9e-eeuwse kasteel torent uit boven de stad en de Ourthe in de
volle natuur. Het kasteel maakt van La Roche-en-Ardenne echt 'De
parel van de Ardennen' en van de provincie Luxemburg.

Wallonie België Toerisme (WBT vzw)
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namen
Per telefoon: +32 (0) 504 02 11
Per fax: +32 (0) 2 504 02 11
www.walloniebelgietoerisme.be
info@walloniebelgietoerisme.be

Neem voor je vertrek contact op met de toerististische partner die je interesseert.
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