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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!

Kasteel van Harzé, Maalderij- en Bakkerijmuseum
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Burcht van Logne: een middeleeuwse uitstap in Vieuxville
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Het Domein van het Kasteel van Seneffe en zijn Museum voor
Edelsmeedkunst
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Kasteel van Harzé, Maalderij- en Bakkerijmuseum
Rue De Bastogne 1
Harzé - 4920
Contact: + 32 86 21 20 33
http://www.palogne.be/fr/musees
© WBT / Joseph Jeanmart

In het onvergelijkbare kader van het Kasteel van Harzé (17de
eeuw), bevindt zich het Maalderij- en het Bakkerijmuseum...

Burcht van Logne: een middeleeuwse uitstap in
Vieuxville
Rue De La Bouverie 1
Vieuxville-ferrières - 4190
Contact: +32 86 21 20 33
http://www.chateau-logne.be
© Steve Collin

In Vieuxvilles-Ferrières, op een steenworp van Durbuy, in het
Domaine de Palogne ligt de Burcht van Logne waar je met het
hele gezin voor een dag terugreist naar de middeleeuwen en op
ontdekking gaat in het museum en de middeleeuwse ruimte.

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

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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