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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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Park van het kasteel van Edingen | Een uitzonderlijke
locatie
Parc 5
Enghien - 7850
Contact: +32 2 397 10 20
http://www.enghien-edingen.be
© Office du Tourisme d’Enghien

Dit uitgestrekte park wordt beschouwd als een van de mooiste
tuinen van Europa in de 17e eeuw en is nu geklasseerd als
belangrijk erfgoed van Wallonië.

Burcht van Ecaussinnes-Lalaing | Ontdek het
middeleeuwse leven
Rue De Seneffe 1
Ecaussinnes-lalaing - 7191
Contact: +32 67 44 24 90
Telephone de reservation: +32 67 44
24 90
© WBT - Caroline Rase

http://www.chateaufortecaussinnes.be

Gelegen tussen Nivelles en La Louvière, biedt de Burcht van
Ecaussinnes-Lalaing bezoeken en animatie in een echte
middeleeuwse omgeving.

Regionaal domein Solvay in Terhulpen
Chaussée De Bruxelles 111
La Hulpe - 1310
Contact: +32 2 634 09 30

© WBT - Denis Erroyaux

http://chateaudelahulpe.be/domaine/nl/welkom
Het Domein van Solvay in Terhulpen is erkend als uitzonderlijk
erfgoed van het Waals Gewest en omvat een deel van het
Zoniënwoud en het Kasteel van Terhulpen.

Het Domein van het Kasteel van Seneffe en zijn
Museum voor Edelsmeedkunst
Rue Lucien Plasman 7-9
Seneffe - 7180
Contact: +32 64 55 69 13
https://chateaudeseneffe.be/fr
© Domaine de Seneffe asbl - Francis Vauban

Het Domein van het Kasteel van Seneffe en het Museum voor
Edelsmeedkunst nodigen je uit om een van de belangrijkste
edelsmeedcollecties van België te ontdekken. De permanente
tentoonstelling "Praal en intimiteit" dompelt je onder in een
bepaalde 18e-eeuwse visie

Het kasteel en de tuinen van Freÿr-sur-Meuse in
Hastière
Freÿr 12
Hastière - 5540
Contact: +32 82 22 22 00

© WBT – Dominik Ketz

http://www.freyr.be/menu-freyr-innederlands.php?
width=1280#.XqfxXWgzY2w

In Hastière bevindt zich het kasteel van Freÿr-sur-Meuse. Dit
kasteel in de renaissancestijl wordt omringd door prachtige tuinen
en is geklasseerd als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië.

Domein van het Kasteel van Beloeil
Rue Du Château 11
Beloeil - 7970
Contact: +32 69 68 94 26

© WBT - J.P. Remy

http://www.chateaudebeloeil.com/nl/kasteel-van-beloeil-hetbelgische-versailles/
Ontdek het kasteel van Beloeil en zijn park, een van de mooiste in
België, sinds 8 eeuwen in de provincie Henegouwen.

Het Kasteel van Modave en de buitengewone tuinen
Rue Du Parc 4
Modave - 4577
Contact: +32 85 41 13 69
http://www.modave-castle.be
© WBT - J.P. Remy

Het Kasteel van Modave behoort tot het Belangrijk Erfgoed van
Wallonië en is gebouwd op een uitspringende rots. Dit
middeleeuwse gebouw bevindt zich nabij Hoei.

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.
Verantwoordelijke uitgever:
Michel VANKEERBERGHEN, gedelegeerd bestuurder van Wallonië België Toerisme
(WBT vzw).
De inhoud in dit document werd met de grootste zorg samengesteld door Wallonië
België Toerisme (WBT vzw). De uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden
worden voor mogelijke wijzigingen tussen de verzameling van de gegevens en de
weergave ervan in dit document.
© Wallonië België Toerisme (WBT vzw).
Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .
5000 Namen
+32 (0)2 504 02 11
Web : www.walloniebelgietoerisme.be
Email: info@walloniebelgietoerisme.be
Behoudens anderluidende verklaring behoort de informatie vermeld in dit
document toe aan Wallonië België Toerisme (WBT vzw).
Een voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor het gebruik of de
reproductie van deze informatie.
Wallonië België Toerisme behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor
op dit document.
Document genere le 04/07/2020

