
In Wallonië en de Ardennen
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Welkom  
in de steden  
van Wallonië!
Wallonië telt heel wat mooie steden. Je moet niet per se naar het 
buitenland trekken om een leuke citytrip te maken. Zo kan je ook 
een reisje maken in eigen land,  want tussen al het natuurschoon 
in Wallonië liggen heel wat boeiende steden verscholen. In deze 
brochure stellen we die graag aan je voor. 

De grote klassiekers zijn Luik, Namen, Bergen, Doornik en Charleroi, 
met hun uitgebreid aanbod aan musea, historische schatten en 
culinaire hotspots. Maar we zetten ook 17 kleinere steden in de 
kijker. Deze zogenaamde provinciestadjes hebben alles in huis om 
je te verleiden met hun lokale trekpleisters, pittoreske straatjes en 
charmante etablissementen. 

Kijk snel verder om al het moois te ontdekken dat de grote en kleine 
steden in Wallonië zo aantrekkelijk maken. En mocht je langer dan 
één dag willen blijven, neem dan zeker een kijkje achteraan in de lijst 
met hotels geschikt voor groepen. 

Deze brochure gidst je doorheen het aanbod aan groepsuitstappen in 
Wallonië en richt zich voornamelijk tot autocarbedrijven, verenigingen 
en bedrijven. 

Je vindt hier een hele reeks tips voor daguitstappen terug, die echter 
niet beperkend zijn. Deze brochure toont slechts een selectie van wat 
Wallonië voor groepen te bieden heeft. Indien je meer informatie wil 
over een bepaalde stad of advies wenst, aarzel dan niet om ons te 
contacteren. Wij maken graag tijd voor jou !

Meer info vind je op onze website walloniebelgietoerisme.be of mail 
naar syv@walloniebelgietoerisme.be voor een citytrip op maat.

Veel citytripplezier!
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Al eens gedacht aan een 
stadsbezoek met je bedrijf  
na een ochtend vergaderen? 

In deze brochure vind je vast wel inspiratie voor 
een ontstpannend bezoek of een boeiende 
stadswandeling. Wallonië heeft immers heel 
wat troeven als het om zakentoerisme gaat. 

Kijk snel op onze website meetinwallonia.be 
of vraag onze gratis brochure 'Werken in het 
groen' aan via syv@walloniebelgietoerisme.be.
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De stad met 5 klokkentorens
Doornik is een van de oudste steden van België. Er zijn nog heel wat sporen 
van haar rijke geschiedenis over meerdere millennia. Wat erfgoed betreft, 
kan je hier het oudste belfort van België bewonderen, maar evenzeer de 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, allebei middeleeuwse gebouwen én Unesco- 
Werelderfgoed. De Lakenhal, de Pont des Trous en, meer recentelijk, de talrijke 
art-nouveaugebouwen zijn zeker een bezoek waard. Loop ook eens binnen bij 
het Museum voor Schone Kunsten, dat is ontworpen door Victor Horta. Al deze 
mooie historische gebouwen geven charme aan deze stad. Het is er aangenaam 
flaneren. 

Wat je zeker moet zien
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en het Belfort van Doornik 1

Beide gebouwen bepalen de skyline van de stad en nodigen 
toeristen uit om naar boven te kijken. De Kathedraal van Doornik is 
met haar vijf klokkentorens, romaanse middenbeuk en dwarsbeuk 
en een gotisch koor een middeleeuws architecturaal juweeltje. Ook 
het Belfort heeft heel wat te bieden. 257 treden brengen je naar de 
top van de toren. Een inspanning die beloond wordt met het mooiste 
panoramisch uitzicht over Doornik en omgeving. 

www.cathedrale-tournai.be  | www.visittournai.be

De Grote Markt 2  
De Grote Markt van Doornik is een aangenaam en levendig plein 
met cafés, restaurants en winkels. Tijdens de zomermaanden is het 
er heerlijk vertoeven op een van de vele terrassen met vrienden en 
familie. De verfrissende fontein zorgt voor verkoeling, onder het 
waakzame oog van het standbeeld van Christine de Lalaing, prinses 
van Espinoy. 

www.visittournai.be

Museum van Schone Kunsten
Dit gebouw is door Victor Horta ontworpen en alleen daarom al een 
bezoek waard. Maar soms is de schoonheid vanbinnen nog belangrijker 
en dit is hier zeker het geval! Je vindt er de meest indrukwekkende 
impressionistische collectie van het land. En het is zelfs het enige 
museum in België dat werken bezit van Edouard Manet.  

www.visittournai.be

Museum van tapijtweefkunst
Tijdens een bezoek aan de Doornikse ateliers van de tapijtweefkunst 
maak je kennis met de verschillende ambachten. Doornik is de enige 
Belgische stad waar het nog mogelijk is om de techniek van ‘haute 
lice’ te aanschouwen. De wevers en weefsters vertellen met passie 
over hun beroep en je ziet er ook hoe zijden en wollen garen worden 
gekleurd, en oude tapijten worden gerestaureerd.

www.visittournai.be

Doornik 
Tournai
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In de omgeving
Onze-Lieve-Vrouw met de Roos Hospitaal 
Het Onze-Lieve-Vrouw met de Roos Hospitaal is een bijzonder 
museum waar een uniek beeld wordt geschetst van de manier van 
werken in middeleeuwse ziekenhuizen. Op deze mysterieuze plek kan 
je een parcours volgen dat langs 20 zalen leidt waar je authentieke en 
kostbare kunstwerken, medische instrumenten uit een andere eeuw 
en uitgebreide collecties farmaceutische objecten kan bewonderen. 
Wandel zeker ook eens rond in de medicinale plantentuin.

www.notredamealarose.be

Reuzenhuis Ath  
De reuzen zijn sinds de 15e eeuw diepgeworteld in de folklore van 
Ath. Ze werden in religieuze processies gedragen. De processie van 
de Ducasse zet deze traditie ook vandaag nog verder. Reuzen met 
een gewicht van meer dan 100 kg worden tijdens deze folkloristische 
optocht nog altijd op de rug gedragen. In 2005 erkende de Unesco 
ze als Werelderfgoed. Je leert alles over deze personages en over de 
fabricage- en draagtechnieken in het Reuzenhuis.

www.maisondesgeants.be

Kasteel van Beloeil 3

Het Kasteel van Beloeil, dat al vanaf de 14e eeuw eigendom is van 
de Prinsen van Ligne, is volledig gemeubileerd en bevat een rijke 
collectie kunstvoorwerpen uit de 15e tot en met de 19e eeuw, 
waaronder de vermaarde bibliotheek met 20.000 boeken. De Franse 
tuin, waar groen en water, schaduw en licht elkaar harmonieus 
afwisselen, strekt zich uit over 25 ha. Met een treintje kan je een 
tocht maken over dit domein.

www.chateaudebeloeil.com

Wat je zeker moet doen
Thematische stadsbezoeken
Doornik is een gezellige stad op mensenmaat en een 
heel plezante bestemming voor groepsbezoeken. Of je 
nu kiest voor de art-nouveauroute of voor het Unesco- 
Werelderfgoed, de verschillende arrangementen zijn 
afgestemd op de wensen van jou en je groep.

www.visittournai.be

De Schelde doorheen de tijd 4

De Schelde en de Pont des Trous zijn tegenwoordig een 
hot item in Doornik. De Pont des Trous maakte deel uit 
van de stedelijke omwalling van de 12e - 13e eeuw, maar 
zal in de eerstvolgende jaren grondig veranderen omwille 
van de Seine – Schelde verbinding. De gids zal je de grote 
uitdagingen van dit ambitieuze project op Europese schaal 
uit de doeken doen.

www.visittournai.be

Rondrit met het toeristisch treintje
Het treintje brengt je langs verschillende wijken in Doornik : 
de wijk rond het stadhuis en het park, de Sint-Jacobswijk, 
de kaaien van de Schelde met de ‘Pont des Trous’ en tot slot 
de historische wijk met de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.

www.visittournai.be

Info en reservatie
VISIT TOURNAI
Place Paul-Emile Janson 1 - 7500 Tournai
+32 (0)69 22 20 45 ● www.visittournai.be
info@visittournai.be ● reservations@visittournai.be

Wat je niet mag missen
Art dans la Ville - oktober
Elk jaar in de maand oktober overspoelt hedendaagse 
kunst de stad Doornik en de regio. Beeldende kunsten en 
poëzie, fotografie en beeldhouwkunst, textielontwerpen… 
zijn in de vorm van tentoonstellingen aanwezig op 
diverse locaties: kunstgalerijen, artiestenwerkplaatsen, 
musea of nog andere onverwachte plekken.

www.visittournai.be

Meer weten over Doornik?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/doornik-stad-met-5-klokkentorens

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor groepen en 

parkings voor autocars vind je achteraan in de brochure. Alle prijzen 

van producten en diensten vind je in de bijlage van deze brochure.
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Een stad die cultuur ademt
De stad Bergen heeft zoveel troeven dat ze iedereen charmeert! Als 
Europese culturele hoofdstad van 2015 telt Bergen heel wat musea met 
hedendaagse en ‘oude’ kunst. De stad wordt gekarakteriseerd door haar 
houvast aan het verleden maar evengoed door haar blik op de toekomst. 
Het architecturaal patrimonium en de oude straatjes geven de stad een 
charmante en historische uitstraling. Zo is er het Belfort, de collegiale 
kerk, de Grote Markt, het kasteel van Havré… Je merkt meteen dat de 
inwoners trouw zijn aan hun geschiedenis en aan de rijke folklore. 

Wat je zeker moet zien
Het Belfort en de collegiale kerk Sainte-Waudru 1

Het Belfort - 87 meter hoog en gebouwd in de 17e eeuw – is Unesco- 
Werelderfgoed. Het is het enige belfort in België in barokstijl en ook 
het trotse symbool van de stad, net als de Sainte-Waudru trouwens. 
Deze indrukwekkende collegiale kerk in gotische stijl werd gebouwd 
tussen 1450 en 1621. Met haar schitterende albasten standbeelden 
van Jacques Du Broeucq en mooie glas-in-loodramen uit de 16e 
eeuw zal de kerk je zeker bekoren.

www.beffroi.mons.be  | www.waudru.be

Museum van de Doudou 
Het museum van de Doudou bevindt zich in de Tuin du Mayeur.  
Je maakt er kennis met de Ducasse van Bergen, pareltje van wereld-
erfgoed en van de lokale folklore. Treed dit uniek universum binnen 
en neem deel aan een legendarisch gevecht tussen Sint Joris en de 
Draak!

www.museedudoudou.mons.be

Huis Van Gogh
Vincent van Gogh, een van de grootste schilders uit de 19e eeuw, 
woonde in het Maison du Marais, gelegen in Cuesmes, een buitenwijk 
van Bergen. Vandaag de dag is dit huis volledig gewijd aan de 
schilder en zijn werken. Deze plek mag een kunstliefhebber zeker 
niet missen!

www.maisonvangogh.mons.be

Het BAM
Het BAM (Beaux-Arts Mons) is een belevingsmuseum waar jaarlijks 
verschillende tentoonstellingen gehouden worden in een ruimte van 
2000 m2. Het BAM is ontworpen om een unieke ervaring te bieden 
als ontdekkingsruimte voor artistieke creaties van elke vorm en als 
belevingsruimte met evenementen het hele jaar door. 

www.bam.mons.be

Het Mundaneum 2

In een tijdperk waarin alles digitaal verloopt, bezit het Mundaneum, 
dat door Unesco als ‘Memory of the World’ werd geklasseerd, 
6 km lang Universeel Bibliografisch Repertorium. Dit uitzonderlijke 
archiefcentrum bevat niet minder dan 12 miljoen bibliografische 
fiches. De krant Le Monde gaf het centrum de bijnaam ‘de papieren 
Google’.

www.mundaneum.org

De Artothèque
In de Artothèque leer je alles over het verborgen leven van de 50.000 
kunstwerken: hoe ze worden gerestaureerd en bewaard wanneer 
ze niet tentoongesteld worden. De Artothèque ontvangt je in de 
voormalige kapel van het Ursulinenklooster, een goed voorbeeld van 
de klassieke 17e eeuwse architectuur. 

www.artotheque.mons.be

Bergen 
Mons
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In de omgeving
Het Kasteel van Havré 3

Dit prachtige gebouw bestaat uit een grote binnenkoer, vier 
hoektorens waarvan de slottoren overdekt is met een bolvormige 
koepel en een gotische kapel. Het geheel is omringd door 
slotgrachten. Van juni tot september kan je hier de prachtige 
bloementuinen bewonderen.

www.chateaudhavre.net

De neolithische vuursteenmijnen van Spiennes - SILEX’S 
De archeologische site van Spiennes, Unesco-Werelderfgoed, 
is een van de oudste en grootste mijnwinningen van Europa. Het 
interpretatiecentrum SILEX’S toont je alle geheimen van deze 
bijzondere archeologische site. Je kan er deelnemen aan tal van 
activiteiten, zoals educatieve wandelingen in de buitenlucht of  je 
kan 9 meter onder de grond afdalen.

www.silexs.mons.be

De site van Le Grand-Hornu 4

Le Grand-Hornu, erkend als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië 
en als werelderfgoed van Unesco, is een oud mijncomplex dat 
representatief is voor de Industriële Revolutie. Het is gebouwd in 
een neoklassieke stijl. Je kan er ook het CID-centrum voor innovatie 
en design en het MAC’s (Museum voor Hedendaagse Kunsten) 
bezoeken.

www.grand-hornu.eu

Wat je zeker moet doen
•  Een onderdompeling in het historische hart van Bergen 

met een gids tijdens een stadswandeling.

•  De accordeonwandeling: Een geleide wandeling met gids 
en muzikant langs het erfgoed in Bergen.

•  Mons, eat en walk: Een smakelijke tocht die je meeneemt 
naar het historische centrum van Bergen, waar je 
verschillende biersoorten, chocolade, wijn en lokale kazen 
zult proeven. (2u - 4 degustaties)

•  Het Unesco-ontdekkingscircuit: Dit unieke parcours - te 
voet of met de fiets - brengt je langs Unesco-erfgoed. In 
Bergen en omgeving.

•  De toeristische dienst van Bergen biedt heel veel 
verschillende rondleidingen aan in haar stad. Meer info 
vind je bij: www.visitmons.nl/rondleidingen-in-mons

Wat je wel eens moet proeven
Een Cuvée des Trolls van microbrouwerij Brasse-Temps 
is een van de ambachtelijk gebrouwen bieren die je hier 
kan proeven. Tijdens een rondleiding maak je kennis met 
de geheimen van het bierbrouwen, gevolgd door een 
degustatie.

www.brassetemps.be

Info en reservatie
VISITMONS
Grand Place 27 – 7000 Mons 
+32 (0)65 33 55 80 ● groupes@villemons.be

Wat je niet mag missen
La Ducasse van Bergen – in de maand mei of juni
De Ducasse is een must voor liefhebbers van folklore.  
Dit eeuwenoud folkloristisch feest is terecht erkend als 
Unesco-Werelderfgoed. 

Meer weten over Bergen?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/mons-culture-here

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor groepen en 

parkings voor autocars vind je achteraan in de brochure. Alle prijzen 

van producten en diensten vind je in de bijlage van deze brochure.
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Wat je zeker moet doen
Het Ontdekkingscentrum  
van Vicinal 
Maak een ritje met een oude tram op de 
laatste metrieke lijn van de NMVB! Ben je 
niet zo avontuurlijk, dan kan je het centrum 
bezoeken en er niet alleen een stoomloco-
motief uit 1888 bewonderen, maar ook een 
authentieke elektrische tram uit 1901 die 
volledig vervaardigd werd in België. 

www.asvi.be

Het schipperskwartier en Thudo, 
het ecomuseum van de binnenvaart
In de benedenstad wandel je door het 
schipperskwartier met zijn specifieke 
huisjes die nog steeds bewoond zijn. Deze 
gebouwen dateren uit de 17e en 18e eeuw en 
vallen op door hun extreem smalle deurtjes 
en ramen; sierplaten met namen van schepen 
smukken de verschillende gevels op. Stap 
zeker ook aan boord van de museumboot 
die aangemeerd ligt aan de Quai de Sambre 
en ontdek alles over de binnenvaart.

www.thuin.be

Hedendaagse kunst op 
middeleeuwse bodem
Thuin heeft heel wat pijlen op haar boog 
dankzij haar rijke middeleeuws verleden. Het 
Belfort staat op de werelderfgoedlijst van 
Unesco en de steegjes en hangende tuinen zijn 
erkend als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. 
Natuurliefhebbers ontdekken de hangende 
tuinen langsheen een origineel parcours. Er 
groeien sinds kort ook wijnranken. Het lijkt 
wel de tuin van Eden. 

Thuin

Meer weten over Thuin?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/thuin-

hedendaagse-kunst-op-middeleeuwse-bodem

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor 

groepen en parkings voor autocars vind je achter-

aan in de brochure. Alle prijzen van producten en 

diensten vind je in de bijlage van deze brochure.

Info en reservatie
Office du Tourisme de Thuin 
Place Albert 1er 2 - 6530 Thuin 
+32 (0)71 59 69 19
thuin@thuintourisme.be ● www.thuin.be

Wat je zeker moet zien
De hangende tuinen en  
de kunstroute 'Fluide' 1

De tuinen van Thuin, een verrassende 
combinatie van tuin en terras, zijn 
uniek in Wallonië. Ze bevinden zich 
langs de zuidflank van de steile rots en 
zijn onlosmakelijk verbonden met de 
omwallingen van de stad. Dit betoverend 
groen wordt op natuurlijk wijze gelinkt aan 
kunst in de stad. Een parcours verbindt de 
tuinen met de rest van de stad waar her 
en der kunstwerken opgesteld staan. Een 
heerlijke plek om te flaneren! 

www.fluide-thuin.be

Het Belfort 2

Dit schitterende monument, erkend als 
Unesco-Werelderfgoed, is deels terug 
te brengen tot de 13e eeuw en levert een 
betoverend panorama over Thuin. Je kunt 
de 194 trappen van de toren beklimmen, al 
dan niet met audiogids. Boven geniet je van 
het uitzonderlijk uitzicht over de valleien 
van de Samber en de Biesmelle. 

www.beffroidethuin.be

In de omgeving
De Abdij van Aulne 3

Op wandelafstand van Thuin vind je de 
ruïnes van de Cisterciënzerabdij van Aulne. 
Maak er kennis met haar geschiedenis en 
haar artisanale brouwerij. Deze abdij, ook 
wel ‘Aulne la riche’ genaamd, is stevig 
verankerd in de steile vallei aan de oever van 
de Samber. In juli vindt hier het prestigieuze 
festival voor klassieke muziek plaats.

www.abbayedaulne.be   
www.festivaldaulne.be

Distillerie de Biercée
De enige echte distilleerderij op basis van 
vers fruit in België werd opgericht in 1946. 
Ze is gevestigd in de prachtige Ferme de la 
Cour in Ragnies. Bekende namen als Eau de 
Villée, P’tit Peket, Poire Williams n°1, Biercée 
GIN en 21 andere brandewijnen en likeuren 
worden hier met veel passie gefabriceerd. 
Een smakenruimte, de distilleerderij, het 
bottelen… je ontdekt meer dan een halve 
eeuw vakkennis. Het bezoek eindigt met 
een proeverij.

www.distilleriedebiercee.be
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Wat je zeker moet zien 
De oude wijk en  
het Kasteel van Chimay 1

In Chimay flirt het verleden met het heden. 
Op de oude trappen die naar de wasserij 
leiden en in de tuinen van de Abdij van 
Scourmont maak je een boeiende reis 
door de geschiedenis. Het hoogtepunt is 
ongetwijfeld het schitterende kasteel dat 
tot op de dag van vandaag de woonst is van 
de prinselijke familie van Chimay. Tijdens 
het bezoek aan het kasteel ontdek je onder 
andere de zaal voor de wachters en het 
kleine theater. Misschien ontmoet je zelfs 
de prinses-weduwe Elisabeth de Caraman-
Chimay. Sinds jaren stelt ze alles in het werk 
om het kasteel te conserveren en het een 
mooie uitstraling te geven, ze verzorgde 
zelfs de geleide bezoeken. Af en toe is ze 
nog te vinden in de portretzaal waar ze 
vertelt over haar voorouders. 

chateaudechimay.be

De Aquascope van Virelles 2

De Aquascope is een natuurcentrum op-
getrokken op de oevers van het meer van 
Virelles. Het heeft als doel om in het na-
tuurreservaat toerisme, natuurbescherming 
en kennis over de natuur en het milieu met 
elkaar te verzoenen. Je vertrekt hier op 
een ontdekkingstocht door een rijke en 
beschermde natuur. In tegenstelling tot hoe 
het er in een dierentuin aan toegaat, laat de 
Aquascope je de 'echte natuur' op een lu-
dieke manier ontdekken.

www.aquascope.be

In de omgeving
Lompret, een van de  
‘Mooiste dorpen van Wallonië’
Het dorpje Lompret ligt in een meander van 
de Eau Blanche op amper 5 km van Chimay. 
Deze site, sinds mensenheugenis bewoond, 
zal je in vervoering brengen. En dat niet 
alleen door zijn oude stenen maar ook door 
zijn bijzondere bomen!

www.beauxvillages.be

Chimay, de prinsenstad
Chimay valt op door haar Kasteel, gebouwd op een 
rotsige uitloper die uittorent boven de Eau Blanche. 
Deze gezellige stad wemelt werkelijk van de historische 
monumenten. Start je ontdekkingstocht bij de 
omwallingen van de stad en loop via de steile straatjes 
naar het Kasteel van Chimay. Het trappistenbier en de 
kazen van de Abdij Notre-Dame de Scourmont proef 
je bij ‘Espace Chimay'. Hier leer je ook alles over de 
productie van het wereldberoemde gerstenat.

Wat je zeker moet doen
Espace Chimay  
De ‘Espace Chimay’ is speciaal opgericht om trappistenbieren en -kazen 
te leren kennen. Als je het voorgestelde parcours volgt, leer je heel wat over 
de geschiedenis, maar ook over de keukengeheimen. Er zijn verschillende 
degustaties mogelijk en vergeet zeker niet even langs de shop te gaan!  

www.chimay.com

Het toeristisch treintje
Het toeristisch treintje dat vertrekt vanop de Grand-Place van Chimay neemt u 
mee naar Virelles via 'Le Maillon Vert', een parcours door de natuur langsheen de 
Eau Blanche in het prestigieuze park van de Prinsen van Chimay.

www.si-chimay.be

Meer weten over Chimay?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/chimay-

van-nature-gulzig

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor 

groepen en parkings voor autocars vind je achter-

aan in de brochure. Alle prijzen van producten en 

diensten vind je in de bijlage van deze brochure.

Info en reservatie
Office du Tourisme de Chimay  
Rue de Noailles 6 - 6460 Chimay
+32 (0)60 21 18 46

Chimay
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De stad in opmars
Charleroi is een stad in opmars, de adolescent 
onder de Waalse steden, de alternatieveling 
die houdt van street art, levendige shows en 
participatieve kunst! Getuigen hiervan zijn onder 
meer het dynamische Museum voor Fotografie, 
het BPS22 oftewel het Museum voor Kunst van 
Henegouwen…  Maar Charleroi was ook een 
mijnland. Vandaag heerst er op en rond de terrils 
een microklimaat met diverse landschappen. 
Ze zijn nu een perfecte wandellocatie om op 
ontdekking te gaan naar fauna en flora. Het 
‘Zwarte land’ wordt groen. 

Charleroi
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Wat je zeker moet zien
Het Museum voor Fotografie 1

Het Museum voor Fotografie is het meest gerenommeerde van 
Europa. Het is ondergebracht in een oud karmelietenklooster en 
beschikt over een collectie van meer dan 80.000 fotografische 
werken. Er worden regelmatig tentoonstellingen georganiseerd. Je 
hebt dus altijd een reden om terug te keren en telkens weer met een 
andere visie naar huis te gaan.

www.museephoto.be

De BPS22 2  
BPS22, gelegen in een glazen fabriekshal die opgericht werd ter 
gelegenheid van de Industrie- en Handelstentoonstelling van 
1911, vormt vandaag het Museum van de Provincie Henegouwen, 
waarin kunstvormen voorrang krijgen die gericht zijn op de 
maatschappelijke actualiteit. Er wordt veel ruimte gegeven aan 
internationale kunstenaars die aandacht besteden aan hedendaagse 
culturele thema's. Ook de rijke verzameling van de provincie (600 
kunstwerken) komt ruimschoots aan bod. Het BPS22 is een plaats 
om te ontdekken en te herontdekken.

www.bps22.be

Het Street Art circuit 3

Sinds 2014 is Charleroi het epicentrum van de stedelijke kunst in 
België. Toen werd de biënnale ‘Asphalte’ in het leven geroepen. 
12 monumentale fresco’s vrolijken de stad op. Om de twee jaar 
wordt Charleroi verrijkt met nieuwe Street Art. Je kan ze allemaal 
ontdekken via een uitgestippelde fiets- of wandelroute. 

www.paysdecharleroi.be

Manufacture Urbaine
Wat vroeger gekend was als de Mediatheek van Charleroi, een 
symbolische plek, is sinds kort de ‘Manufacture Urbaine’ geworden. 
Het is een hedendaags en gezellig concept, in het hart van de 
stad. Er wordt bier gebrouwen, brood gebakken en koffie gebrand. 
Dit alles met respect voor de traditie. Men wil hier de consument 
sensibiliseren op het vlak van duurzaamheid en kwaliteit en tevens 
cultureel en creatief ondernemerschap stimuleren.

www.manufacture-urbaine.com

10



In de omgeving
Le Bois du Cazier 4

Het Bois du Cazier, een van de belangrijkste mijnsites in Wallonië, 
is opgenomen op de lijst van Unesco-Werelderfgoed en is een 
gedenkplaats die haar bezoekers raakt. Je ontdekt de opmerkelijke 
26 hectare grote site, met haar architecturaal complex en 3 
terrils via een oriëntatieparcours. Het Bois du Cazier illustreert 
de toestand en de immigratie van de arbeiders. Dankzij de 
bewustmakingscampagnes rond de ramp van 8 augustus 1956, 
waarbij 262 slachtoffers vielen uit twaalf verschillende landen, kan 
niemand de kracht van dit gedenkwaardige erfgoed negeren. De 
site werd in 1967 gesloten en nadien gerestaureerd door het Waals 
Gewest met steun van de Structuurfondsen van de Europese Unie. 
Vandaag is het niet alleen een gedenkplaats, maar ook een museum 
en toeristische site. Op deze site kan je drie museumruimtes 
bezoeken : de ruimte ter nagedachtenis aan de tragedie van 8 
augustus 1956, het Glasmuseum met zijn prestigieuze collectie en 
het Industriemuseum gewijd aan de Industriële Revolutie in België.

www.leboisducazier.be

Wat je zeker moet doen
Laat je een hele dag meevoeren door een gids doorheen 
het Land van Charleroi en zijn geschiedenis. Je vertrekt 
vanuit het middeleeuwse erfgoed, trotseert de hitte van 
haar steenkool, glas en smederijen en die van de ovens 
van de pottenbakkers, en eindigt met de geboorte van de 
'aeropol' die het Charleroi van morgen schetst.

Je zult versteld staan van de veelzijdigheid van de 
landschappen in deze streek! Naast een indrukwekkend 
industrieel erfgoed uit de 19e eeuw ontdek je het 
bruisende stadscentrum en het herderlijke landschap van 
het platteland, het laagland van de kanalen, de terrils en 
haar kunstmatige heuvels die zijn uitgegroeid tot echte 
natuurreservaten.

Slenter door de musea en historistische sites als door de 
pagina's van een boek dat je inwijdt in de prestigieuze 
bloei van het Land van Charleroi in de 19e-20e eeuw. 
Steenkool, ijzer, glas en aardewerk... Al deze getuigen van 
de industriële archeologie zijn vertegenwoordigd in musea 
die in binnen- en buitenland faam verwierven.

De ziel van de streek kwam tot uiting in kunstwerken, zoals in 
de schilderijen van Pierre Paulus of Magritte ondergebracht 
in het museum voor Schone Kunsten of in de werken van 
de achtste kunst die in het fotografiemuseum prijken.

De majestueuze kastelen van Monceau en Trazegnies ge-
tuigen van een ver verleden, terwijl de art-nouveaugebou-
wen de klok honderd jaar terugdraaien.

Voor meer informatie of de reservatie van een ontdek-
kingsdag kan je  steeds terecht bij het Maison du Tourisme.

Info en reservatie
Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Place Charles II 20 - 6000 Charleroi 
+32 (0)71 86 35 12 ● www.paysdecharleroi.be
maison.tourisme@charleroi.be ● julie.dandois@charleroi.be 

Meer weten over Charleroi?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/charleroi-stad-volle-vernieuwing

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor groepen en 

parkings voor autocars vind je achteraan in de brochure. Alle prijzen 

van producten en diensten vind je in de bijlage van deze brochure.
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Wat je zeker moet zien
De Citadel 1

De Citadel, de oude residentie van de Graven van Namen, draagt 
de sporen van een rijk verleden. Het is als het ware een open boek 
over de evolutie van de oorlog. De Citadel maakt deel uit van het 
Waalse erfgoed en torent hoog boven de stad uit. Je kan er het 
ondergrondse netwerk bezoeken en het bezoekerscentrum Terra 
Nova. Van boven heb je een onvergetelijk uitzicht over de stad. Het 
is er ook heerlijk kuieren in de tuinen. Voor de liefhebbers is er een 
klein treintje dat je rondtoert langs de vestigingen van de Citadel. 
Er zijn verschillende programma’s voor groepen uitgewerkt, zoals 
bijvoorbeeld de bier-en wijnrondleiding.

citadelle.namur.be

Het Museum Rops 
Midden in het oude Namen, daar waar artiest Félicien Rops heeft 
gewoond, vind je het museum dat volledig aan zijn œuvre is gewijd. 
Je ontdekt hier zijn levensloop en zijn connecties. Maar je kan ook 
zijn werken zoals het beroemde Pornokrates - ook wel ‘vrouw met 
het zwijn’ genoemd - bewonderen. 
www.museerops.be

Provinciaal museum voor Oude Kunsten  
en de Kerkschat van Hugo d’Oignies 
Dit museum, ook wel het TreM.a of Musée des Arts anciens du 
Namurois genoemd, herbergt beeldhouwwerken en schilderijen, 
waaronder een belangrijke collectie uit het oeuvre van lokale schilder 
Henri Blès (16e eeuw), alsook religieuze en burgerlijke sierraden. De 
beroemde kerkschat werd gecreëerd door zilversmid Hugo d’Oignies 
of door zijn atelier.

www.museedesartsanciens.be

Het Waals Parlement
Bezoek de zalen van het Waals Parlement in het Sint-Gillisgebouw 
en leer alles over het wetgevingsproces en de parlementaire taak. 

www.parlement-wallonie.be
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Namen 
Namur

De hartendief en haar Citadel
Namen, kind van de stroom, is een ongelooflijk charmante stad. 
Het centrum met zijn winkelwandelstraatjes is ideaal om te kuieren 
langs boetiekjes of langs het water. Maar het zijn vooral de oude 
wijken die een onuitwisbare stempel drukken op deze stad. Er zijn 
heel wat architecturale pareltjes zoals het theater, het belfort en 
het archeologisch museum, zonder hierbij de vele kerken en de 
beroemde Citadel te vergeten.  Zij waakt over de hoofdstad van 
Wallonië en kijkt uit over het historisch centrum. 

12



In de omgeving
De watertuinen van Annevoie 3

Ontdek deze watertuinen uit de 18e eeuw waar natuurlijke charme 
op de voorgrond staat. De tuinen zijn prachtig in elk seizoen en 
behoren tot het uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. Je zal er telkens 
weer nieuwe landschappen ontdekken: de prachtige uitzichten van 
de Franse tuinen, de fantasie van de Engelse stijl en de intieme 
charme van de Italiaanse stijl. Je wordt ononderbroken verrast door 
fonteinen en waterpartijen die voor een wonderlijk spektakel zorgen.

www.annevoie.be

Het Aardbeienmuseum van Wépion 4  
Kom alles te weten over de aardbei en bezoek dit museum in 
Wépion. Het Aardbeienmuseum is opgericht in een oude villa, aan 
de oever van de Maas, en telt vijf tentoonstellingszalen die gewijd 
zijn aan de geschiedenis van deze plek en de aardbeienteelt. Geniet 
van een vrij bezoek aan de Tuin van de kleine vruchten, waar je 
de seizoensdelicatessen kan proeven. Ga ook eens langs in het 
documentatiecentrum of in de winkel waar je allerlei streekproducten 
van regionale producenten kunt kopen.

www.museedelafraise.eu

Brouwerij du Bocq 5

Deze traditionele Belgische en familiale brouwerij, gelegen in 
Purnode (Yvoir), organiseert geleide bezoeken met degustatie. Hier 
ontdek je het productieproces van speciale bieren. De brouwerij is 
trouw gebleven aan het traditionele procedé van hoge gisting en 
produceert een brede waaier aan witte, blonde, amberkleurige, 
bruine en gearomatiseerde bieren, zoals onder meer de ‘Blanche de 
Namur’. Proef meer dan 150 jaar passie in een flesje.

bocq.be

Wat je zeker moet doen

Eetbare plantenwandeling
Probeer eens een ongewone en originele wandeling: ont-
dek eetbare wilde planten! Je hoeft echt geen plantkundi-
ge of kok te zijn! Het is in de eerste plaats de bedoeling om 
een leuke tijd door te brengen: er wordt geplukt, geroken, 
geproefd, gepraat, gekookt en ook veel gelachen… De be-
kwame en gedreven gids leert je hoe je een tiental eetbare 
planten kunt herkennen en bezorgt je zijn beste recepten.

cuisinesauvage.org

Parfumerie Atelier Guy Delforge

In het hart van de Citadel van Namen stelt de Parfumerie 
Guy Delforge je een ondergronds parcours voor waarbij 
je ontdekt hoe parfums gemaakt worden. Hier ontdek je 
alle stappen bij het produceren van een pafum. Anderzijds 
kan je een permanente tentoonstelling bezoeken over de 
parfumerie. Stap zeker ook eens binnen in de parfumwinkel.

www.delforge.com

Rondleiding in de oude wijken en  
de Lekkerbekkenwandeling 2

Het oude Namen is als een dorp in de stad. Er heerst een 
eigen sfeertje en er valt heel wat te ontdekken. Wie hier 
flaneert, zet een stap in de geschiedenis. In de charmante 
straatjes – stuk voor stuk autovrij – komt de architecturale 
rijkdom van het belfort, de Kathedraal van Saint-Aubain 
en de kerk van Saint-Loup extra tot zijn recht.  Maak een 
rondleiding met een gids en ontdek het rijke patrimonium. 
Voor echte bourgondiërs is er de lekkerbekkenwandeling 
met verschillende culinaire haltes.

www.visitnamur.eu  | www.eglise-saint-loup.be

Brasserie de l'Echasse 5

De ambachtelijke Brasserie de l’Echasse, die ondergebracht 
is in La Plante, in de voormalige brouwerij Balon-Perrin 
daterend uit 1812, heeft het smakelijk bier ‘La Houppe’ ter 
wereld gebracht. Het typische karakter van dit blonde bier 
met koperen schijn wordt bekomen door de terugkeer naar 
traditionele brouwmethoden. Na een begeleid bezoek aan de 
brouwerij krijg je op het einde een degustatie aangeboden.

www.houppe.be

Info en reservatie
Office du Tourisme de Namur 
Hôtel de Ville - Place de la Station - 5000 Namur
+32 (0)81 24 60 23 ● +32 (0)81 24 71 10
groupes@namurtourisme.be ● www.visitnamur.eu

Meer weten over Namen?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/namen-de-hartendief-en-
haar-citadel

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor groepen en 

parkings voor autocars vind je achteraan in de brochure. Alle prijzen 

van producten en diensten vind je in de bijlage van deze brochure.
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Wat je zeker moet zien 
De Grotten van Han 1

Het Domein van de Grotten van Han heeft 
drie natuurontdekkingen voor je in petto. 
Allereerst zijn er de ondergrondse grotten 
die uitzonderlijk mooi zijn en die je een 
prachtig klank-en lichtspel beloven, de rit 
in de 100-jarige tram ernaartoe is al een 
belevenis op zich. Daarnaast is er het wild-
park dat in een oude vallei van de Lesse ligt. 
Tenslotte mogen we ook de interactieve 
tentoonstelling ‘Préhistohan’ niet vergeten. 
Hier kan je heel wat prehistorische voorwer-
pen uit het neolithicum bewonderen.  Voor 
een gastronomische pauze op het domein 
kan je in Le Pavillon terecht. Het Domein 
van de Grotten van Han biedt geïndividu-
aliseerde programma’s aan, aangepast aan 
alle leeftijden.

www.grotte-de-han.be

De struisvogelboerderij van Doneu
Deze struisvogelboerderij is sinds 2004 
in een betoverend mooie omgeving 
ondergebracht. Je maakt er kennis met de 
wondere wereld van deze speciale vogels. 
Jacques en Lydia delen graag hun kennis 
met de bezoekers. 

autrucheriedudoneu.be

In de omgeving
Het kasteel van Lavaux-Sainte-Anne 
Dit weelderige kasteel ligt op amper 16 km 
van Rochefort. Je kan er niet alleen het 
bekende kasteel zelf bezoeken, maar ook 
3 musea: dat van het landsheerlijk leven, 
dat van het ruraal leven en tenslotte het 
Natuurmuseum. 

www.chateau-lavaux.com

Haar kasteelruïne en bekende trappist
Deze historische stad in de Famenne is een gezellig vakantieoord en het ideale 
vertrekpunt om de mooie omgeving te ontdekken. Begin je historische ontdekkingstocht  
in Malagne, het Archeopark van Rochefort of in het Kasteel van Lavaux-Sainte-Anne. Een 
andere must: de Grot van Lorette met zijn Sabbatzaal. Tijdens het seizoen kan je heel wat 
culturele sites en natuurparadijsjes ontdekken dankzij het toeristisch treintje. Of ben je 
op zoek naar iets ongewoons? Ga dan zeker langs in de struisvogelboerderij van Doneu. 
Tijdens een bezoek aan het Domein van de  Grotten van Han kan je herbronnen… om 
daarna een lokale trappist te degusteren.

Wat je zeker moet doen

Centrum van Spoor en Steen
Kom kennismaken met de typische sfeer van de spoorwegen van weleer. Ontdek 
de werktuigen die vroeger dienden voor de bouw en het herstel van de sporen, 
de bediening van de wissels, oude lantaarns, een hele verzameling van kepies 
en uniformen, de beroemde briketten van steenkool, de typische telefonische 
apparaten die de communicatie van het ene station naar het andere waarborgden. 
In een andere ruimte kom je dan weer alles te weten over kalksteenontginning, 
de vervaardiging van kalksteenproducten en de rijkdommen die in de grond 
zitten van het dorpje Jemelle.

www.centredurailetdelapierre.be

Het Archeopark van Malagne
2000 jaar geleden was de Gallo-Romeinse villa van Malagne een van de grootste 
landbouwbedrijven van Noord-Gallië. Vandaag kom je in het archeologisch 
park te weten hoe het leven van de villabewoners er destijds uitzag. Ontdek de 
reconstructies van de schuur en de smidse, de tuin met meer dan 200 soorten 
groenten, het artisanaat of de werkplaatsen. 

www.malagne.be

Meer weten over Rochefort?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/
rochefort-zijn-kasteelruine-en-bekende-
trappist

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt 

voor groepen en parkings voor autocars vind 

je achteraan in de brochure. Alle prijzen van 

producten en diensten vind je in de bijlage 

van deze brochure.

Info en reservatie
Huis voor Toerisme Famenne-Ardenne
Place de l'Etang 15  
6900 Marche-en-Famenne 
+32 (0)84 34 53 27 
info@famenneardenne.be
www.famenneardenne.be
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Wat je zeker moet zien 
De Citadel 1

De Citadel, die de Maasvallei domineert, 
werd in 1051 gebouwd door de Prinsbisschop 
van Luik. Boven op deze burcht heb je een 
adembenemend uitzicht op een van de 
mooiste valleien van België. Je bereikt de 
top van deze vesting via de trappen of met 
de kabelbaan.  

citadellededinant.be

Sax and the city 2

Dinant is de geboorteplaats van de geniale 
bedenker van de saxofoon, Adolphe Sax. In 
de hele stad zijn er verschillende plaatsen 
die refereren naar de beroemdste inwoner 
van de stad. Er is een parcours uitgestip-
peld dat de belangrijkste punten met elkaar 
verbindt. Je hoeft dus niets te missen!

www.valleedelameuse-tourisme.be

De dochter van de Maas
Dinant is de ‘Dochter van de Maas’. De stad dankt deze bijnaam 
aan haar idyllische ligging tussen de rotsformaties en de rivier. In 
deze charmante stad stond ooit de wieg van de wereldberoemde 
Adolphe Sax, de ontwerper van de saxofoon. Breng zeker een 
bezoekje aan zijn huis, waar tegenwoordig een klein museum 
gevestigd is. Dinant valt ook erg in de smaak bij natuurliefhebbers 
omwille van het uitzonderlijk kader met verschillende grotten. Mag 
het nog ietsje meer zijn? Neem dan zeker eens de kabelbaan naar 
de Citadel. Van boven heb je een onvergetelijk uitzicht op de Maas. 

Wat je zeker moet doen
De toeristische cruises  
•  Dinant-Anseremme (45 min. heen en terug): boottocht langs een uitzonderlijk decor, 

tussen landschappen die geboetseerd werden door de natuur en monumenten die 
gebouwd werden door de mens.

•  Dinant-Freÿr (2 u heen en terug): na het passeren van de sluis komt men in het meest 
ongerepte deel van de Boven-Maas. Geniet onderweg van het beroemde kasteel van 
Freÿr met zijn Franse tuinen en de rotsen van Freÿr, het grootste klimmassief van België.

•  Daarnaast worden een groot aantal themacruises aangeboden: combinatiecruises, 
gastronomische, dans- of avondcruises...

www.croisieres-mosanes.be  |  www.dinant-croisieres.be

Huur een elektrisch bootje (tot 7 personen per bootje)
Geniet van het landschap op je eigen tempo tijdens een meer intimistische tocht.  
Zet een uur lang de kapiteinspet op en gooi de trossen los! De bootjes zijn comfortabel, 
veilig, stil en milieuvriendelijk.

www.dinant-croisieres.be

Rondleiding in de stad
Een gids neemt je mee door Dinant en laat je de belangrijkste bezienswaardigheden 
van de stad ontdekken: de majestueuze collegiale kerk, het huis van Adolphe Sax, een 
niet te missen halte om kennis te maken met deze geniale uitvinder, een parcours door 
de straten van de stad en langs de nieuwe promenade 'Croisette' om  haar geschiedenis 
en erfgoed te ontdekken.

www.valleedelameuse-tourisme.be

Themarondleidingen
De streek van Dinant is de ideale locatie voor een onvergetelijke dag. De toeristische 
dienst van Dinant stelt meer dan 50 groepsuitstappen voor: in en rond de Citadel, op 
een toeristische boot, de Abdij van Maredsous, op het eiland van Yvoir…

www.valleedelameuse-tourisme.be

Het Leffehuis
In dit museum, gevestigd in een oud klooster met de bijnaam ‘Couvent de Bethléem', 
wordt op een interactieve manier de geschiedenis belicht van de Abdij van Leffe en 
haar befaamde brouwerij. Inclusief proeverij van het Leffebier en geschenk op het 
einde van het bezoek.

www.leffe.com

Meer weten over Dinant?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/dinant-
dochter-van-de-maas

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor 

groepen en parkings voor autocars vind je achter-

aan in de brochure. Alle prijzen van producten en 

diensten vind je in de bijlage van deze brochure.

Info en reservatie
Maison du tourisme  
Vallée de la Meuse Namur-Dinant 
Avenue Colonel Cadoux 8 - 5500 Dinant
+32 (0)82 22 28 70
info@mtnamurdinant.be
www.valleedelameuse-tourisme.be

Dinant
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Een stad in verandering  
Het buitengewone station van Guillemins en 
zijn futuristische architectuur trekken al heel 
wat bezoekers, maar Luik heeft nog vele andere 
schatten te bieden, zoals de Simenon-route die je 
meeneemt in het spoor van de beroemde schrijver, 
de hellingen van de Citadel en hun prachtige 
wandelingen vol poëzie, de musea... 

Wat je zeker moet zien
Het historische centrum
Laat je begeleiden door een gids en ga op ontdekking van de 
wijken, de monumenten en de musea van de stad: de Grand Curtius 
en zijn binnenkoeren, de collegiale kerk Saint-Barthélemy, de rue 
Hors-Château met haar beschermd erfgoed en doodlopende 
steegjes, de place du Marché en de Perroen, het stadhuis, het paleis 
van de Prins-bisschoppen… In de oude wijk van het eilandje (l’Île) 
bewonder je de opera en de talrijke theaterzalen. Je kuiert langs de 
voetgangersstraten van de Carré vol boetiekjes, waar je de gezellige 
sfeer opsnuift, vooraleer een bezoek te brengen aan de kathedraal 
Saint-Paul en haar schitterende gotische klooster.

www.visitezliege.be

La Boverie 2  
La Boverie is zowel een Museum van Schone Kunsten als een 
tentoonstellingsruimte met internationale faam. La Boverie maakt deel 
uit van het Paleis van Schone Kunsten en is opgericht naar aanleiding 
van de Wereldtentoonstelling van 1905. Er hangen zowel werken 
uit de renaissance als hedendaagse kunst. Je kan de kunstwerken 
ontdekken doorheen een didactisch en interactief parcours. 

www.laboverie.com

Het Museum van het Waalse leven 3

Het Museum van het Waalse Leven opent zijn deuren voor jou in een 
uitzonderlijk architecturaal ensemble. Je ontdekt er de geschiedenis 
en het leven van de Walen van de 19e eeuw tot vandaag aan de hand 
van een grote verscheidenheid aan thema's en voorwerpen. 

www.viewallonne.be

Het station van Guillemins en de art-nouveauwijk 1

Je bezoekt met een gids het HST-station van Luik-Guillemins, een 
echte kathedraal van glas en staal ontworpen door de Spaanse 
architect Santiago Calatrava. Dit station transformeerde het stedelijke 
landschap en groeide uit tot het symbool van de vernieuwing van de 
stad. Hierna zet je de ontdekkingstocht voort in de wijk Guillemins, 
genoemd naar religieuzen, de ‘guillemites’, die hier van de 13e tot de 
18e eeuw verbleven. 

www.visitezliege.be

Wat je zeker moet doen
Wandeling langs de hellingen van de Citadel
Vlakbij de Place Saint-Lambert, in het centrum van Luik, 
liggen de hellingen van de Citadel. Deze groene heuvelach-
tige site herbergt niet minder dan zestig monumenten en 
vijf geklasseerde sites. Zo te zien een echt paradijs voor 
de stadsbewoner op zoek naar wat ontspanning of een 
echte wandeling. Je kan vijf bewegwijzerde routes volgen 
met start aan de Esplanade Saint-Léonard of aan de Rue 
Pierreuse. 

www.visitezliege.be

Ontdek de stad met de bus
Ontdek met de autocar de grootstad van gisteren, vandaag 
en morgen, alsook al haar bijzondere plekken. Na een tour 
door de historische wijken verlaat je de vallei en word je 
naar het spectaculaire uitkijkpunt van de Citadel gevoerd 
waar je een uitzonderlijk zicht hebt op de stad. Je bezich-
tigt het station Guillemins van de hand van de architect 
Santiago Calatrava uit Valencia, evenals de galerij Médiaci-
té van de architect en designer Ron Arad.

www.visitezliege.be

In de voetsporen van Simenon
Deze wandeling nodigt je uit om in aanwezigheid van de 
geestelijke vader van Maigret de typische sfeer van het 
eerste kwart van de 20e eeuw op te snuiven. Het was in 
die tijd dat Luik de bijnaam van vurige stad (cité ardente) 
kreeg. Je ontdekt de plaatsen uit de kindertijd en de jeugd 
van de grote schrijver.

www.visitezliege.be

Boottocht op de Maas
Er zijn verschillende vormen van privécruises op de Maas 
mogelijk. Beschikbaar voor alle groepen van minimaal 40 
personen.

www.visitezliege.be

Luik 
Liège
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In de omgeving
Het Prehistomuseum 
Het grootste prehistomuseum van Europa verwelkomt je in het 
hart van een woud waar je de archeologische site van de grot van 
Ramioul vindt. Ontdek alles over de prehistorie via tentoonstellingen, 
praktische workshops en experimenten in de volle natuur. Ga zeker 
ook iets eten in het archeorestaurant. 

Reservatie: +32 (0)4 275 49 75 ● info@prehisto.museum

www.prehisto.museum

Het Fort van Loncin 4

Het Fort van Loncin is een uitzonderlijke gedenkplaats en wordt 
beschouwd als het symbool van de Slag om Luik tijdens de Duitse 
aanval in 1914. Het fort is gelegen op enkele kilometers van het 
centrum van Luik en is in dezelfde staat bewaard gebleven als toen 
het tijdens de Eerste Wereldoorlog werd verwoest. De slaapzalen, 
douches, gevangeniscellen, de mess van de onderofficiers en de 
slaapvertrekken van Generaal Leman maken deel uit van het bezoek.
Reservatie: contact@fortdeloncin.be

www.fortdeloncin.be

Info en reservatie
Maison du Tourisme du Pays de Liège
Halle aux viandes
Quai de la Goffe 13 - 4000 Liège
+ 32 (0)4 221 93 03
www.visitezliege.be ● info@visitezliege.be 

Meer weten over Luik?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/luik-een-stad-verandering

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor groepen en 

parkings voor autocars vind je achteraan in de brochure. Alle prijzen 

van producten en diensten vind je in de bijlage van deze brochure.
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Wat je zeker moet doen

Het Oude Huy 
De toeristische dienst werkte een wan-
delparcours uit om het rijke architecturale 
patrimonium uit de middeleeuwen te ont-
dekken. Je stapt iets meer dan 2 km langs 
geplaveide straatjes doorheen het oude 
Huy. Talrijke straatnamen getuigen nog van 
deze lang vervlogen periode. De stad van 
de vier eeuwenoude wonderwerken is trots 
op haar historische gebouwen die in het 
oude centrum ontelbaar zijn.

tourisme.huy.be

Boot ‘Val Mosan’
Huy, dochter van de Maas, biedt de 
mogelijkheid om vanaf de stroom het 
prachtige, tussen rotsen en weilanden 
contrasterende landschap, te ontdekken. 
Aan boord van de ‘Val Mosan’ en dit 
gedurende één uur zal je de stad en beide 
Maasoevers op een heel andere manier 
kunnen waarnemen. 

tourisme.huy.be/val-mosan

Stad van geschiedenis  
en traditie
Tussen Namen en Luik ligt Huy (Hoei), een 
duizend jaar oude stad met een uitzonderlijk 
architecturaal patrimonium. Flaneer door 
de historische wijk van het oude Huy en 
geniet van duizend en een wonderen 
zoals de Grote Markt, het stadhuis, de 
Place Verte, de Collegiale Kerk en haar 
schatkamer, het gemeentemuseum…

Meer weten over Huy?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/hoei-de-

stad-die-bol-staat-van-geschiedenis-en-traditie

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor 

groepen en parkings voor autocars vind je achter-

aan in de brochure. Alle prijzen van producten en 

diensten vind je in de bijlage van deze brochure.

Info en reservatie
Office du Tourisme  
Quai de Namur 1 - 4500 Huy 
+32(0)85 21 29 15 
tourisme.huy.be ● tourisme@huy.be

Wat je zeker moet zien
Het Fort van Huy 1

Deze prestigieuze site, gebouwd tussen 
1818 en 1823 op de overblijfselen van een 
oud kasteel, is een bezoek meer dan waard. 
Vandaag wordt deze site voornamelijk be-
zocht omwille van het Verzetsmuseum en 
de concentratiekampen. Het fort deed ef-
fectief dienst als concentratiekamp van de 
nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

tourisme.huy.be

De Collegiale Onze-Lieve-Vrouwkerk  
en Domitianus en de schatkamer 2

Deze schitterende Collegiale in gotische stijl 
neemt een imposante plaats in het stads-
centrum in.  De kerk werd gebouwd tussen 
1311 en 1536. Ze beschikt over een bijzon-
der roosvenster, ‘Li Rondia’ in straalgotiek, 
waarvan enkele glasramen, die beschadigd 
werden tijdens de oorlog, dateren uit de 
jaren 70.  De Collegiale is tevens beroemd 
omwille van haar schatkamer, bestaande uit 
een viertal schrijnen uit de 12e en 13e eeuw. 

www.tresordehuy.com

Het Gemeentemuseum
Ondergebracht in het prachtige klooster 
van de Minderbroeders, bestrijkt het muse-
um alle activiteiten van de Hoeienaars sinds 
de prehistorie tot het heden. In het museum 
staan archeologische vondsten, objecten in 
verband met de industriële archeologie, re-
ligieuze objecten, tinwerk… opgesteld. Eén 
zaal is aan de iconografie van de stad gewijd 
en andere getuigen van het dagelijks leven.

tourisme.huy.be

In de omgeving
Kasteel van Modave 3

Dit prachtige 17e-eeuwse gebouw dat be-
hoort tot het Belangrijk Erfgoed van Wallo-
nië, is gebouwd op een uitspringende rots. 
Het kasteel kijkt uit over de vallei en biedt 
een prachtig panorama op de Condroz. Je 
kan het kasteel bezoeken met gids of met 
audiogids, beschikbaar in 8 verschillende 
talen. Je ziet meer dan 25 zalen tussen de 
benedenverdieping, de eerste verdieping en 
de kelders. Je bezoek wordt afgesloten met 
een kortfilm. Vergeet zeker niet te wandelen 
door het park van het kasteel met de prach-
tige Franse tuin. Deze werd heraangelegd in 
de 19e eeuw.

www.modave-castle.be
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Malmedy

Wat je zeker moet zien 
Het Malmundarium 1

Het Malmundarium, gelegen in de voor-
malige abdij van Malmedy, is een ruimte 
waar herinneringen, kunst, geschiedenis en 
cultuur centraal staan. Het is een absolu-
te must! Je kan er zowel genieten van de 
schoonheid van de prachtig gerestaureerde 
plaatsen als van de interactieve en ludieke 
museumtour. Het gebouw is verdeeld in 
verschillende ruimtes die het verleden en 
heden van de stad blootleggen: het infor-
matie- en documentatiecentrum, de kunst-
galerij, de ateliers van de leerlooierij, de pa-
pierfabriek en het carnaval…

www.malmundarium.be

Museum Baugnez 44 Historical Center
Dit museum wordt beschouwd als een van 
de mooiste musea over de Slag om de Ar-
dennen. In het historisch centrum komen 
de laatste grote operaties van die slag in 
1944 aan bod. Alles wordt uitgelegd aan de 
hand van authentiek materiaal, reconstruc-
ties, een archieffilm, foto’s en een meerta-
lige audiogids. Er zijn verschillende unieke 
stukken met betrekking tot het bloedbad 
van Baugnez/Malmedy te zien. Een niet te 
missen ervaring! 

www.baugnez44.be

Tip : Loop eens langs bij 
Banketbakkerij Dijan. Deze bakkerij 
biedt heerlijke, typisch Waalse en 
Duitse, producten aan en beschikt 
ook over een zaaltje waar je 
rijsttaarten en bosbessentaarten en 
de bekende 'baisers' van Malmedy 
kan proeven. Je kan natuurlijk ook 
met deze heerlijke producten langs 
de kassa passeren en ze meenemen 
naar huis.
w Boulangerie-Pâtisserie DIJAN

De poort naar de Hoge Venen
Malmedy, gelegen aan de voet van het natuurreservaat van de 
Hoge Venen, is een bestemming boordevol verrassingen. In het 
hart van de stad is het heerlijk flaneren. De stad is doordrongen 
van de ziel van haar kathedraal en abdij waar tegenwoordig 
het Malmundarium is gevestigd, een cultureel en toeristisch 
centrum dat de geschiedenis van de stad oproept. 
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Wat je zeker moet doen

Op speurtocht  
door de geschiedenis
Dit 3,5 km lang parcours katapulteert je te-
rug in de tijd. Je ontdekt tijdens deze wan-
deling de belangrijkste bezienswaardighe-
den van de stad, zoals de oude abdij en de 
kathedraal. Deze wandeltocht leidt je door 
het rijke verleden met oog voor de vele  
herinneringen.

www.malmedy-tourisme.be

De bieren van  
Brouwerij Bellevaux 2

Deze familiale microbrouwerij op een voor-
malige boerderij nodigt je uit om de ver-
schillende fases van het productieproces 
van ambachtelijke bieren van hoge gisting 
te ontdekken, zoals de Blonde, de Brune, 
de Blanche, of de Malmedy Triple. Je kan 
al deze bieren ter plaatse proeven, in de 
gezellige herberg.Je kan er ook gerechten 
eten die gemaakt zijn van regionale pro-
ducten, zoals kazen op basis van rauwe 
melk, fijne vleeswaren uit Malmedy, gerook-
te forel uit Ondenval... een perfecte combi-
natie van een bier en een gerecht. Wil je al-
les te weten komen over het Bellevaux-bier 
en de productie? Volg dan de rondleiding 
in de brouwerij.

www.brasseriedebellevaux.be

Ontdek Malmedy in groep
De toeristische dienst van Malmedy biedt 
verschillende begeleide bezoeken aan, 
zoals bijvoorbeeld Malmedy, een rijke ge-
schiedenis ; Malmedy, plaats voor religie, 
Malmedy aan de waterkant.

www.malmedy-tourisme.be

Meer weten over Malmedy?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/

malmedy-de-poort-naar-de-hoge-venen

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor 

groepen en parkings voor autocars vind je achter-

aan in de brochure. Alle prijzen van producten en 

diensten vind je in de bijlage van deze brochure.

Info en reservatie
Toeristische Dienst van Malmedy  
Place du Châtelet, 9 - 4960 Malmedy
+32 (0)80 79 96 68
tourisme@malmedy.be 
www.malmedy-tourisme.be
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Wat je zeker moet doen
Begeleid bezoek aan Spa 3

De beste manier om het verleden en 
het heden van Spa te ontdekken is een 
rondleiding met gids. De Dienst voor 
Toerisme van Spa biedt het hele jaar 
arrangementen voor groepsuitstappen. 
Tussen de volledig gerestaureerde Peter-
de-Grotebron, het Casino van Spa dat het 
eerste casino ter wereld was en het Parc 
des Sept Heures, ontdek je interessante 
plaatsen en krijg je een boeiende lading 
informatie mee. Je kan het bezoek afsluiten 
met  een degustatie van Rosée de Spa of 
van Fleur de Franchimont.

www.spatourisme.be

De opening van de nieuwe micro-
brouwerij van het streekbier ‘La Bo-
beline’ is voorzien in het voorjaar van 
2019, in het Pavillon des Petits Jeux 
aan de ingang van het Parc des Sept 
Heures. (o.v.)

Authentieke kuurstad
Spa maakt deel uit van de Europese culturele 
route van historische thermale steden, naast 
Bath en Vichy en is kandidaat voor de Unesco-
Werelderfgoedlijst. Spa is dus duidelijk een 
referentie op dit vlak, en dat sinds de 18e 
eeuw. Geen wonder dat deze stad haar naam 
heeft geschonken aan hydrotherapeutische 
centra in heel de wereld. Hoog tijd dus om 
zelf de helende kracht van de thermale baden 
te ervaren of de spannende geschiedenis van 
de stad te ontdekken…

Info en reservatie
Spa Tourisme
Pouhon Pierre le Grand
Rue du Marché 1A - 4900 Spa
+32 (0)87 79 53 53
info@spatourisme.be 
groupes@spatourisme.be
www.spatourisme.be

Wat je zeker moet zien
De Peter De Grote bron  
en het Gulden Boek 1

De stad Spa heeft heel wat bronnen, die 
we in het Waals 'pouhons' noemen. Enke-
le hiervan zijn zeer beroemd. De Peter de 
Grote bron herbergt de meest overvloedige 
bron, met natuurlijk koolzuurhoudend wa-
ter, dat rijk is aan ijzer en minerale zouten. 
Per dag komt gemiddeld 21.000 liter aan de 
oppervlakte. Het gebouw biedt ook onder-
dak aan de Dienst voor Toerisme en het be-
roemde Gulden Boek van Spa, een werk van 
de schilder Antoine Fontaine, 9 meter lang, 
met een vrolijke chronologische wanorde 
van 92 personages die een kuur hebben 
gevolgd in Spa. Hier worden ook tentoon-
stellingen gehouden, zoals de permanente 
expo van Joan Miró.

www.spatourisme.be

Het F1-circuit van Spa-Francorchamps 2

Het circuit van Spa-Francorchamps, een 
van de mooiste circuits ter wereld, is elk jaar 
het toneel van verschillende prestigueuze 
wedstrijden. Een gids begeleidt je langs de 
belangrijkste plekken van het circuit: de 24 
Uur-paddocks en de Formule 1-paddocks, 
de persruimte, de commentatorcabines, 
het mythische podium waarop de grootste 
racepiloten al hebben gestaan, en een ruim-
te die normaal gezien niet toegankelijk is, 
namelijk de racecontrole, het echte zenuw-
centrum van het Circuit.

www.spa-francorchamps.be

In de omgeving
Het Kasteel van Franchimont 
Het Kasteel van Franchimont is een middel-
eeuws fort dat in de 11e eeuw gebouwd werd 
op een rotsachtige uitloper, op 8 km van 
Spa. De huidige overblijfselen van dit voor-
malige fort van het Prinsbisdom Luik zijn de 
impressionante getuigen van een sterk mid-
deleeuws fort dat aangepast was aan het 
begin van de Moderne Tijd. Er is een interac-
tieve rondleiding met audiogids, de perfecte 
manier om een zeldzaam voorbeeld van de 
veranderende beveiligingssystemen tijdens 
de renaissance te leren kennen. 
Rechtstreeks reserveren: +32 (0)87 53 04 89 
Allée du Château 17 - 4910 Theux

chateau-franchimont.be
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Meer weten over Spa?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/spa-

authenti-city

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor 

groepen en parkings voor autocars vind je achter-

aan in de brochure. Alle prijzen van producten en 

diensten vind je in de bijlage van deze brochure.

Spa
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Wat je zeker moet zien 
De Abdij van Stavelot en haar musea 1

De Abdij van Stavelot is een Benedictijnen-
abdij uit de 7e eeuw. Het is door Wallonië 
erkend als uitzonderlijk erfgoed, en terecht. 
Vandaag de dag zijn in dit gebouw de toeris-
tische dienst en drie musea ondergebracht. 

•  Het Historische museum van het Prinsdom 
van Stavelot-Malmedy stelt een historisch 
parcours voor van een onafhankelijke 
staat in de 7e eeuw tot nu. 

•  Het Museum van het racecircuit van Spa-
Francorchamps is gewijd aan het mooiste 
F1-circuit ter wereld. 

•  Het Museum Guillaume Appolinaire vertelt 
dan weer over het verblijf van een van 
de belangrijkste Franse dichters uit het 
begin van de 20e eeuw. Maar dat is niet 
alles... Je kan ook een bezoek brengen 
aan de tijdelijke tentoonstelling, de 
archeologische overblijfselen, de winkel 
en waarom niet, de taverne.

De Abdij van Stavelot biedt ook verschil-
lende dagprogramma’s aan voor groepen, 
zoals bijvoorbeeld een arrangement streek-
producten waarbij je een bezoek brengt aan 
de Brouwerij van Bellevaux.

Rechtstreeks reserveren: +32 (0)80 88 08 78 
groupe@abbayedestavelot.be

www.abbayedestavelot.be

De kerkschat van Sint Sebastiaan 2

In deze prachtige parochiekerk, die dateert 
uit 1751, bevindt zich een van de meester-
werken van de goudsmederij in het Maas-
bekken uit de 18e eeuw: het Reliekschrijn 
Saint-Remacle. Het orgel Korfmacher (1841), 
gerestaureerd in 1999 door Orgelbouwer 
Thomas, komt regelmatig in de belangstel-
ling te staan tijdens prestigieuze concerten.

tourismestavelot.be

In de omgeving
Kasteel Reinhardstein 2

In het hart van de Oostkantons en de Hoge 
Venen ontdek je een 14e-eeuws kasteel op 
een hoge rots boven de stad Ovifat. Het Kas-
teel Reinhardstein werd in 1354 gebouwd 
door Renaud de Waimes en was de woning 
van vele families: de Nesselrodes, de Nas-
saus en tot slot de graven van Metternich, 
die er meer dan drie eeuwen als leenhe-
ren verbleven. Tijdens de Franse Revolutie 
werd het kasteel volledig vernield en vervol-
gens in 1969 volledig heropgebouwd. Van-
daag de dag doet het dienst als museum.  
Je ontdekt er wapenrustingen, wapen- en 
hellebaardcollecties, wandtapijten en meu-
bilair van toen. 

Rechtstreeks reserveren:  
info@reinhardstein.net

www.reinhardstein.net

Tussen natuur en cultuur
In Stavelot, een stad aan de Amblève, springt de 
Benedictijnenabdij direct in het oog. Deze site is door 
Wallonië geklasseerd als uitzonderlijk erfgoed. Stavelot 
straalt met zijn stenen huizen en vakwerkhuizen, steegjes 
en fonteinen nog steeds de sfeer uit van een 18e eeuwse 
stad. Maar het is ongetwijfeld op de Grote Markt dat de 
sporen van het verleden het best bewaard zijn. 
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Wat je zeker moet doen
Het historische centrum 
In Stavelot zijn er nog heel wat restanten 
uit de 18e eeuw. De stad heeft dankzij zijn 
uitzonderlijk erfgoed ook de sfeer van wel-
eer weten te behouden. Zo kan je bijvoor-
beeld genieten van de majestueuze, volle-
dig geplaveide Grote Markt, maar ook van 
vele stenen huizen en vakwerkhuizen. Je 
maakt een kleine omweg om de overblijf-
selen, steegjes en fonteinen te ontdekken, 
en natuurlijk de Sint-Sebastiaanskerk. Er 
zijn meerdere geleide bezoeken mogelijk, 
zoals bijvoorbeeld bij Orgelbouwer Domi-
nique Thomas. 

tourismestavelot.be

Meer weten over Stavelot?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/

stavelot-tussen-natuur-en-cultuur

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor 

groepen en parkings voor autocars vind je achter-

aan in de brochure. Alle prijzen van producten en 

diensten vind je in de bijlage van deze brochure.

Info en reservatie
Toeristische Dienst van Stavelot  
Place Saint-Remacle 32 - 4970 Stavelot
+32 (0)80 86 27 06
info@tourismestavelot.be
tourismestavelot.be
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Meer weten over  
Marche-en-Famenne?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/

marche-en-famenne-perfecte-symbiose-

tussen-oud-en-nieuw

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt 

voor groepen en parkings voor autocars vind 

je achteraan in de brochure. Alle prijzen van 

producten en diensten vind je in de bijlage 

van deze brochure.

Info en reservatie
MT Famenne-Ardenne Ourthe&Lesse 
Place de l’Etang 15 
6900 Marche-en-Famenne
+32 (0)84 34 53 27
info@famenneardenne.be 
www.famenneardenne.be 

Wat je zeker moet doen

Rondleiding in het oude Marche 
Bezoek Marche met een gids en ontdek de 
harmonieuze architectuur van de stad, de 
karaktervolle gebouwen, de opmerkelijk 
gerenoveerde straten en woningen, de 
pleintjes die opgesmukt zijn met bomen, de 
vele fonteinen en beelden… 

www.famenneardenne.be

Agenda

Markt 1900 – 15 augustus
Kom wandelen op deze bijzonderlijk plek, 
bewonder het werk van de ambachtslieden 
in kostuum, juich de muzikanten, zangers 
en andere straatartiesten toe, proef de 
producten van de regio of ontdek de 
spellen van weleer. 

www.famenneardenne.be

Perfecte symbiose tussen oud en nieuw
In de hoofdstad van de Famenne, gelegen tussen de valleien 
van de Lesse en de Ourthe, gaan traditie en vernieuwing perfect 
samen. Het centrum werd helemaal gerenoveerd, maar wel 
met respect voor de voorvaderen. De stad werd in 2011 zelfs 
bekroond met de EDEN ‘European destination of excellence’-
prijs. De prijs werd toegekend voor de geslaagde stadsrenovatie, 
met als toppers het Famenne & Art Museum, het prestigieuze 
Kasteel Van der Straeten en het natuurdomein Fond des Vaulx. 

Wat je zeker moet zien
FAM – Famenne & Art Museum 2

Het Famenne & Art Museum is gewijd aan 
de verschillende aspecten van het leven in 
de Famenne en behandelt thema's van de 
prehistorie tot vandaag. De Merovingische 
en Karolingische tijd worden voorgesteld 
aan de hand van een opmerkelijke collec-
tie afkomstig van de opgravingen in Wellin 
en Hamoir. Het museum brengt ook hulde 
aan de Meester van Waha, een beroemde 
laatgotische beeldhouwer. Het sierlijke en 
18e-eeuws huis Jadot ligt verscholen in het 
historische hart van de stad. Open de poort 
en ontdek de verschillende facetten van het 
leven in de Famenne. 

www.famenneartmuseum.be

De Saint-Etiennekerk 1

Dit schitterend geklasseerde gebouw, er-
kend als Waals erfgoed, is een van de oudste 
romaanse kerkjes van België. Deze kerk da-
teert uit 1050 en is volledig gerestaureerd. 
De nieuwe glasramen van Jean-Michel Fo-
lon die de martelaar van Saint-Etienne uit-
beelden, zijn adembenemend mooi. Binnen 
in de kerk bevinden zich ook enkele werken 
van de beroemde Meester van Waha, een 
anonieme beeldhouwer wiens kunstwerken 
bewondering en verbazing opwekken. 

www.famenneardenne.be

Park en kasteel van der Straeten
Maak een korte wandeling in dit privépark 
met een oppervlakte van 3 ha. Het park 
omringt het stadhuis van Marche-en-Fa-
menne, een prestigieus kasteel dat prachtig 
gerenoveerd is. Het park telt onder andere 
prachtige bomen, enkele beelden en een 
ecologische vijver.

www.famenneardenne.be

In de omgeving
RIVEO
RIVEO, het Interpretatiecentrum van de Ri-
vier opent zijn deuren voor je in de gemeen-
te Hotton, op 8 km van Marche-en-Famenne. 
In het Riveo-centrum bezoek je tal van 
ruimtes, activiteiten en animaties waarbij 
je wordt ondergedompeld in de verbazing-
wekkende rijkdom van de rivierhabitat. Be-
wonder de reconstructie van een 12 meter 
lange rivierarm. Dit observatieparcours van 
de watermilieus wordt aangevuld met een 
leuke tentoonstelling.
Rechtstreeks reserveren:  
+32 (0)84 41 35 71 ● info@riveo.be

www.riveo.be
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Wat je zeker moet zien 
Het Vormsnoeipark  
met topiairestruiken 1

Deze uitzonderlijke tuin van 1 ha groot 
bevindt zich aan de oever van de Ourthe 
en is een van de merkwaardigste plekken 
van de stad. Topiairestruiken zijn bomen 
die gesnoeid en uitgesneden worden 
in verschillende vormen. Je vindt in dit 
park zeemeerminnen, olifanten en zelfs 
krokodillen. Vanop het terras van het café 
heb je een schitterend zicht op de stad. 

www.topiaires.durbuy.be

Museum van Moderne  
en Hedendaagse kunst 
Het museum werd opgericht om een 
ander beeld te geven van Durbuy, als 
culturele stad, en niet alleen als toeristische 
bestemming. Gelegen in de Halle aux Blés, 
in het hart van Durbuy-Vieille-Ville, toont 
het museum werk van Marcel Lucas en 
organiseert het tijdelijke tentoonstellingen 
van Belgische kunstenaars.

www.durbuyinfo.be

In de omgeving
Megalitische site van Wéris
Wéris, een van de Mooiste Dorpen van 
Wallonië, is een charmant dorpje dat 
behoort tot Durbuy. Maar Wéris is meer dan 
dat. Het heeft namelijk een uitzonderlijk 
prehistorisch gebied: een veld van meer 
dan 8km lang waar reuzenstenen - menhirs 
en dolmens - van wel 5000 jaar oud een 
unieke site in België vormen. Breng zeker 
ook een bezoek aan het museum.

megalithes-weris.be

Radhadesh – Kasteel van de  
kleine Somme 
Op 5 km van Durbuy heeft de spirituele 
gemeenschap van Radhadesh haar 
uitvalsbasis. In een oud, charmant kasteel 
kan je kennismaken met de Chamarese 
cultuur en de Indische tradities. Naast een 
schitterend museum over heilige Indische 
kunst worden er ook tentoonstellingen 
georganiseerd. Hier vind je ook het enige 
vegetarische restaurant uit de omgeving. 

www.radhadesh.com 

De kleinste stad van de wereld
Durbuy is een klein stadje met een onmiskenba-
re romantische charme! Gelegen in de meanders 
van de Ourthe, herbergt het in haar historisch 
hart een doolhof van kleine, geplaveide, kron-
kelende straatjes en oude gebouwen in plaatse-
lijke bouwsteen. Erfgoed en natuur versmelten 
prachtig in deze kleinste stad ter wereld, met 
de groene omgeving, de anticlinaalrots en het 
waterpunt, de rotsachtige piek waarop het kas-
teel rust, en het Vormsnoeipark. 

Meer weten over Durbuy?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/

durbuy-de-kleinste-stad-ter-wereld

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor 

groepen en parkings voor autocars vind je achter-

aan in de brochure. Alle prijzen van producten en 

diensten vind je in de bijlage van deze brochure.

Info en reservatie
OCT Durbuy
Place aux Foires 25 - 6940 Durbuy
+32 (0)86 21 98 68
tourisme@durbuy.be ● www.durbuyinfo.be 
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Wat je zeker moet doen
Rondleiding in de oude stad
Dankzij de sporen uit het verleden heeft 
deze kleine middeleeuwse parel zich 
ontpopt tot een bijzonder charmante en 
romantische plek, genesteld in een van de 
bochten van de Ourthe. Kleine geplaveide 
straatjes kronkelen langs robuuste woningen 
met het kasteel als uitkijkpost op een statige 
rots. In het oude stadsgedeelte van Durbuy 
proef je de authenticiteit van de Ardennen. 
Je kan kiezen voor het historisch geleid 
bezoek of voor een geleide stadswandeling 
met proeverij van streekproducten.

www.durbuyinfo.be

Tip: Je kan Durbuy ook bezoeken met 
het toeristische treintje, dat je naar 
een uitkijkpunt brengt waar je een 
prachtig uitzicht hebt over het stadje. 
www.adventure-valley.be

Durbuy sportief 2

Ben je met een avontuurlijke groep op 
stap, neem dan zeker eens een kijkje bij 
Adventure Valley. Hier kan je in groep heel 
wat activiteiten doen zoals speleo, kajak, 
lasergame enz.

www.adventure-valley.be
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Tip : Defroidmont
Deze artisanale chocolatier geeft met 
plezier zijn geheimen prijs en heet je 
welkom in zijn atelier in Érezée. Ont-
dek het ware genot van chocolade in 
het museum tijdens een degustatie. 
In zijn boetiek vind je chocolades met 
smaken uit de hele wereld. 
www.chocolatier-defroidmont.be
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Wat je zeker moet doen
Les Grès de La Roche
In gereconstrueerde decors vind je de 
gebaren, emoties en geuren van een ander 
tijdperk. Een parcours met audiogids 
van 45 minuten dompelt je onder in de 
geschiedenis van Grès de La Roche.  Ontdek 
de technieken van weleer, de emoties en 
zelfs de geuren uit het leven van de bakker, 
de apotheker. Ontdek ook hoe de heerlijke 
‘Jambon d’Ardenne’ wordt gemaakt.

www.gresdelaroche.be

Chocolaterie Cyril 
De ambachtelijke chocolaterie van Samrée 
of chocolaterie Cyril maakt meer dan 80 
verschillende soorten pralines met de hand 
volgens artisanale methodes en gebruikt 
enkel chocolade met 100% cacaoboter. Yves 
Lemaire nodigt je graag uit om zijn werk 
te ontdekken via chocoladedemonstraties: 
films, live productie, diverse proeverijen en 
een didactisch museum. 

www.cyrilchocolat.be

Het toeristisch treintje
Ontdek de stad en de omgeving met het 
toeristische treintje aan de hand van het 
gegeven commentaar over de geschiedenis, 
de stad en de omgeving.

Voor groepen is het mogelijk te reserveren 
en uit verschillende thematische rondritten 
te kiezen.

De parel van de Ardennen
In het hart van de Belgische Ardennen, midden in de 
dichte bossen, valleien en landelijke hoogvlaktes, ligt 
een kleine stad verscholen, La Roche-en-Ardenne. 
Deze natuurlijke parel bekoort de liefhebbers van 
geschiedenis. De ruïnes van het feodale kasteel en 
het museum over de ‘Slag om de Ardennen’ zijn een 
absolute must! Maar ook fijnproevers blijven niet 
op hun honger zitten. Ze kunnen genieten van de 
verrukkelijke regionale specialiteiten. 

Meer weten over La Roche?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/la-

roche-en-ardenne-parel-van-de-ardennen

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor 

groepen en parkings voor autocars vind je achter-

aan in de brochure. Alle prijzen van producten en 

diensten vind je in de bijlage van deze brochure.

Info en reservatie
De VVV in La Roche-en-Ardenne  
Place du Marché 15 
6980 La Roche-en-Ardenne 
+32 (0)84 36 77 36 
www.la-roche-tourisme.com
info@la-roche-tourisme.com

Wat je zeker moet zien
Het kasteel van  
La Roche-en-Ardenne 1  
Dit 9e-eeuwse  kasteel dat uittorent boven 
de stad en de Ourthe, in de volle natuur, 
maakt van La Roche echt 'de parel van de 
Ardennen'. Tijdens je bezoek word je onder-
gedompeld in de middeleeuwen. Ondanks 
de vele veranderingen die het kasteel ver-
volgens onderging hebben de huidige ruïnes 
met hun torens, schietgaten en kerkers, dui-
delijke sporen bewaard aan de feodale tijd.

www.chateaudelaroche.be

Het wildpark 2

Langs een bosparcours van 1,2 km leven de 
dieren in een omgeving die heel erg lijkt 
op hun natuurlijke habitat. Wolven, lynxen, 
herten, everzwijnen, vossen en wasberen 
zijn enkele voorbeelden van dieren die je 
tegenkomt in het park. Dankzij het ludieke 
en educatieve vogelparcours kan je je or-
nithologische kennis testen. Verschillende 
programma’s voor groepen.

www.parc-gibier-laroche.be

Het museum rond de Slag  
om de Ardennen 
Wat dit museum zo exclusief maakt, is dat 
het accent hier ligt op de rol die de Brit-
ten tijdens de Tweede Wereldoorlog ge-
speeld hebben. In een ruimte van meer dan 
1.500m2 ontdek je o.a. een zaal met wapens, 
persoonlijke voorwerpen van de soldaten 
en uitrustingen die ter plekke werden te-
ruggevonden. 

www.batarden.be

In de omgeving
Brouwerij Achouffe
Laat je onderdompelen in de wereld van een 
typisch Ardense brouwerij tijdens een fas-
cinerende rondleiding. Je kan vanzelfspre-
kend ook de bieren degusteren. De brouwe-
rij Achouffe ligt op slechts enkele kilometers 
van La Roche-en-Ardenne en werd opge-
richt in 1982. Je herkent de speciale bieren 
aan het kaboutertje op het etiket. Het meest 
gekende bier is natuurlijk La Chouffe.

www.achouffe.be
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Wat je zeker moet zien 
Memoriaal van Mardasson 1  
en Bastogne War Museum 2

Dit monument, gebouwd ter herdenking 
aan de 76.890 Amerikaanse soldaten die 
gedood werden tijdens de Slag om de Ar-
dennen, is het symbool van de stad. Hier 
groet je de Amerikaanse ster ter ere van 
de onbekende soldaat. Op een boogscheut 
van Mardasson ligt het Bastogne War Muse-
um. Je leert er alles over de Slag om de Ar-
dennen. In dit gedurfd en modern gebouw 
herbeleef je het leven van vier personages, 
aan de hand van objecten uit die periode. 
Ook de videopresentaties, 3D-animaties en 
getuigenissen zijn aangrijpend. 

www.paysdebastogne.be 
www.bastognewarmuseum.be

101st Airborne Museum
In hartje Bastogne vind je een ruime col-
lectie voorwerpen uit de Tweede Wereld-
oorlog over de Slag om de Ardennen en 
de beroemde 101st Airborne division. Het 
museum telt 4 niveaus en is gewijd aan de 
Amerikaanse luchteenheden die deelgeno-
men hebben aan de confrontaties in Bas-
togne en omgeving tijdens de harde winter 
44-45, waaronder de beroemde 101st Air-
borne die in de TV-serie "Band of Brothers" 
van Steven Spielberg vereeuwigd werd.

www.101airbornemuseumbastogne.com

In de omgeving
Sint-Pieterskerk 
Deze mooie kerk met haar schitterende 
kroonluchter heeft haar architectuur door-
heen de jaren en de tijdsgeest zien evolu-
eren. Hiervan zijn nog een aantal getuigen: 
de doopvonten, de Romaanse toren, een 
schip met flamboyante gotische stijlele-
menten, barokke interieuraanpassingen… 
dit alles gerestaureerd na de Tweede We-
reldoorlog.

www.bastogne-tourisme.be

Deze stad draagt een enorm historisch verleden met zich mee.  
Ze is dan ook bekend voor haar monumenten, haar pittoreske 
plekjes en haar musea over de Tweede Wereldoorlog en over 
de beruchte slag die hier heeft plaatsgehad. Bezoek zeker het 
gerenoveerde Bastogne War Museum waar je nog meer leert over 
deze periode. In Bastogne ontdek je nog heel wat geschiedenis, 
maar de stad staat ook bekend om haar gastronomie en voor 
haar talrijke wandel- en fietsroutes. De wielerklassieker ‘Liège-
Bastogne-Liège’ zette Bastogne op de wereldkaart.  
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Bastenaken 
Bastogne

Wat je zeker moet doen
Het Wolmuseum en dierenpark 
‘Animalaine’ 3

Animalaine is een levendig museum dat je 
meeneemt op een drieledige ontdekkings-
reis. Je start met een bezoek aan het die-
renpark en ontdekt er de 25 diersoorten 
waarvan wol geproduceerd wordt. Vervol-
gens krijg je een overzicht van de verschil-
lende stappen en technieken die bij wolver-
werking komen kijken van aan het begin 
van de 20e eeuw tot nu. Het laatste deel 
van je ontdekkingsreis is eigenlijk een tijd-
reis die je in een nagebouwd huis van die 
tijd onderdompelt in het werk en leven van 
weleer.

www.animalaine.com

Wat je niet mag missen
Bizonboerderij
Kom in juli en augustus kennismaken met 
deze interessante dieren. Ze leven hier in 
hun natuurlijke habitat. Wie benieuwd is 
naar de wilde bizons, naar hun ongehoorde 
en toch zo vredige kracht zal als natuur-
liefhebber graag plaatsnemen in de wagen 
die hem naar het hart van de kudde brengt.
Je kan ook een kijkje nemen in de bijge-
bouwen met een restaurant in westernstijl, 
een boetiek en vakantiehuizen.

www.fermedesbisons.be

Meer weten over Bastogne?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/

bastenaken

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor 

groepen en parkings voor autocars vind je achter-

aan in de brochure. Alle prijzen van producten en 

diensten vind je in de bijlage van deze brochure.

Info
Syndicat d’initiative van Bastogne  
Place McAuliffe 60 
6600 Bastogne
+ 32 (0)6 21 27 11
info@bastogne-tourisme.be 
www.bastogne-tourisme.be
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Wat je zeker moet doen

Begeleide rondleidingen  
van Ardenne Plaisir 
De naam alleen al doet je zin krijgen om 
hier een rondleiding te boeken. En het 
aanbod is al helemaal geweldig. Of je nu 
een historische wandeling in de stad wenst 
of het bos in wil om naar het burlen van 
de herten te luisteren, het kan allemaal bij 
Ardenne Plaisir. Zij stellen met plezier een 
programma voor jou en je groep samen.

www.ardenneplaisir.be

Wild proeven
Naar Saint-Hubert komen zonder wild te 
proeven, is een beetje zoals naar Brussel 
gaan zonder het Atomium te zien! En wees 
gerust: er is wild voor elke smaak, voor 
mensen met een grote honger en voor 
fijnproevers.

Meer weten over  
Saint-Hubert?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/saint-hubert-

waar-jacht-en-natuur-harmonieus-samengaan

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor 

groepen en parkings voor autocars vind je achter-

aan in de brochure. Alle prijzen van producten en 

diensten vind je in de bijlage van deze brochure.

Info
Maison du Tourisme  
de la Forêt de Saint-Hubert  
Place du Marché, 15 - 6870 Saint-Hubert
+32 (0)61 61 30 10
info@foretdesainthubert-tourisme.be
www.saint-hubert-tourisme.be

Wat je zeker moet zien
De Basiliek 1

De Basiliek van Sint-Hubertus, uitzonderlijk 
erfgoed van Wallonië, biedt je een uniek 
bezoek onder het dak van een van de 
indrukwekkendste basilieken van Europa. Het 
hele jaar door kan je na reservatie een uniek 
bezoek brengen aan de dakconstructies 
van de basiliek. Dit is de ideale gelegenheid 
voor een niet zo traditioneel bezoek waarbij 
je weinig gekende aspecten van ons 
architecturaal erfgoed kan bewonderen. 
Info: +32 (0)61 61 23 88  
accueil@basiliquesainthubert.be

www.basiliquesainthubert.be

Het Wildpark 2

In het wildpark van Saint-Hubert maak je 
kennis met het woud en zijn dieren. Het is 
niet alleen een verplichte stopplaats voor 
natuurliefhebbers, maar voor iedereen die 
de fauna, flora en lokale folklore wil ont-
dekken. Er is een multimediazaal met een 
interactief programma over de natuur, voor 
een hapje kan je terecht in de bistro met 
streekproducten.

www.saint-hubert-tourisme.be

In de omgeving
Domein Fourneau Saint-Michel 3

Domein Fourneau Saint-Michel ligt in het 
hart van het Ardense woud. Wie dit domein 
bezoekt, neemt een duik in het Waalse lan-
delijke leven van weleer. Er zijn tientallen 
authentieke woningen, een school en een 
kapel samengebracht. Alle gebouwen zijn 
op een natuurlijke wijze ingepland in de om-
geving. Je kan er ook het vernieuwde IJzer- 
en Metallurgiemuseum bezoeken. 

www.fourneausaintmichel.be

Mirwart
Te midden van het grote woud van 
Saint-Hubert vind je het charmante dorpje 
Mirwart, een van de Mooiste Dorpen van 
Wallonië. Het heeft nog altijd zijn uitstraling 
van vroeger dankzij de vakwerkhuizen in 
oude stenen en bakstenen, de steegjes en 
het 10e-eeuwse kasteel. Bezoek het Provin-
ciaal Domein en de viskwekerij of ga mooie 
wandelingen maken in deze uitzonderlijke 
omgeving.

www.beauxvillages.be
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Saint-  
Hubert Waar jacht en natuur harmonieus samengaan

Saint-Hubert, Europese hoofdstad van de jacht, gaat prat op 
haar prestigieus en uitzonderlijk verleden. Tal van monumenten 
– zoals de basiliek en het kleurrijke abtenpaleis - herinneren 
aan de geschiedenis van de stad, die nauw verweven is met de 
legende van Sint-Hubertus. Maar ook de omgeving van de stad 
heeft heel wat te bieden. Zo is er het vliegveld en het mooie 
wildpark. En natuurlijk ook de prachtige fauna en flora. In het 
domein van Fourneau Saint-Michel neem je een duik in het 
industrieel en ruraal verleden van de streek. Het museum Pierre-
Joseph Redouté brengt dan weer hulde aan de aquarellist die 
ook wel ‘de Raphaël van de bloemen’ genoemd wordt. 
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Wat je zeker moet zien 
De burcht van Bouillon 1

De burcht van Bouillon wordt beschouwd 
als de oudste en meest interessante getuige 
van het feodale tijdperk in België. De oor-
sprong van de eerste vesting zou teruggaan 
tot de 8e eeuw. Het was Godfried, leider van 
de eerste kruistocht (1096) en Beschermer 
van het Heilige Graf, die de burcht zijn le-
gendarische faam bezorgde. Vandaag de 
dag worden er roofvogelspektakels georga-
niseerd waarbij je terug in de tijd reist naar 
de feodale periode. Neem zeker ook een 
kijkje in de kelder. Daar rijpt de kaas L'oeillet 
du Château van Bergerie d’Acremont, bereid 
volgens een middeleeuws recept. De kaas is 
uiteraard te koop bij de Bergerie in Bertrix 
en in verschillende winkels in Bouillon.

www.bouilloninitiative.be 
www.bergerie-acremont.be

De Archeoscoop  
Godfried van Bouillon 2

De Archeoscoop neemt je mee in de voet-
sporen van de kruisvaarders met een in-
drukwekkende voorstelling. Het leven en lot 
van de hertog en zijn tocht naar Jeruzalem 
worden uit de doeken gedaan aan de hand 
van de nieuwste audiovisuele technieken 
die het verhaal met talloze speciale effecten 
in beeld brengen.

archeoscopebouillon.be 

Het hertogelijk museum 
Het hertogelijk museum is de ideale plaats 
om het verleden van Bouillon te ontdekken 
dankzij de zeer diverse en aantrekkelijke 
verzamelingen. Diverse artistieke werken 
tonen Bouillon in de middeleeuwen. Tijdens 
de Verlichting (18e eeuw) kreeg de stad be-
kendheid in het Oude Continent dankzij de 
boekdrukkunst. Belangrijke kunstschilders 
uit de streek en het rijke industriële verle-
den maken het museum compleet. Een in-
teressante culturele passage die je niet mag 
missen. 

www.museeducalbouillon.be

In de omgeving
De Abdij van Orval 3

De abdij van Orval is vooral gekend dankzij 
haar bier en kaas. Deze abdij, gesticht in 1132, 
is een van de meest opmerkelijke cisterciën-
zerabdijen van België. Diep verscholen in 
een mooie vallei, huisvest ze nog steeds een 
monnikengemeenschap, die met liefde dit 
heerlijke bier brouwt. In A l'Ange Gardien 
kan je genieten van het meest uitgebreide 
aanbod van  Overval-producten. Zowel het 
bier als de kaas zijn hier op hun lekkerst.

www.orval.be
www.alangegardien.be

De parel van de Semois
Bouillon en de vallei van de Semois hebben heel wat kunstenaars 
geïnspireerd. De prachtige landschappen en panorama’s zijn dan 
ook uniek. De stad is doordrenkt van geschiedenis. Haar fort wordt 
beschouwd als het oudste feodale van België en een van de meest 
merkwaardige burchten van Europa. Je maakt hier een reis in de tijd. 

Meer weten over Bouillon?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/

bouillon-de-parel-van-de-semois

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor 

groepen en parkings voor autocars vind je achter-

aan in de brochure. Alle prijzen van producten en 

diensten vind je in de bijlage van deze brochure.

Info en reservatie
Toeristische Dienst Bouillon
Esplanade Godefroid 1 - 6830 Bouillon
+32 (0)61 46 42 02
info@bouillon-initiative.be 
www.bouillon-initiative.be 

Wat je zeker moet doen
De Brouwerij van Bouillon  
en ‘Le marché de Nathalie’
De Brouwerij van Bouillon is gespeciali-
seerd in het brouwen van haar eigen vier 
bieren, ongefilterd en met hergisting op de 
fles. Tijdens het geleid bezoek aan de brou-
werij leer je alles over de fabricatietechnie-
ken van deze ambachtelijke bieren, waarna 
je ze dan kan proeven of kopen bij het ver-
kooppunt. Vergeet na het bezoek niet om 
een kijkje te nemen in ‘Le Marché de Na-
thalie’. Je ontdekt er een ongelooflijk groot 
aanbod aan ambachtelijke bieren. 

www.brasseriedebouillon.be

Le Tortillard Bouillonnant:  
het toeristisch treintje
Het treintje neemt je mee door Bouillon voor 
een ontdekking van de mooiste plekjes, de 
historische getuigen van de stad van God-
fried en enkele mooie uitzichtpunten die de 
faam van deze streek hebben gevestigd. 

www.poncin-clebant.be/fr/train-touristique

Bouillon
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Wat je zeker moet doen
Een ontdekkingstocht in de stad
Van oorsprong landelijk, werd Ottignies 
gekozen om de franstalige afdeling van 
de Katholieke Universiteit van Leuven 
te verwelkomen op haar grondgebied.  
Zodoende wordt in 1971 veel meer dan een 
universiteitsstad gebouwd, het is eerder 
een nieuwe stad ten oosten van Ottignies. 
Louvain-la-Neuve stelt je verschillende 
geleide stadsbezoeken voor. Een eerder 
klassiek bezoek 'Ontdekking van de nieuwe 
stad' (2 uur) en een thematisch bezoek 
'Kunst in de stad' (2 uur). Je kan ook kiezen 
voor een culinaire rondgang (4 uur).

www.tourisme-olln.be

Hedendaagse en autovrije stad
Ottignies-Louvain-la-Neuve zal je in vervoe-
ring brengen omwille van zijn unieke sfeer. 
Er zijn twee stedelijke centra, die zowel 
creatief, multicultureel, groen en dynamisch 
ogen, maar evenzeer een open kijk hebben 
op de wereld. Open niet alleen je ogen 
maar zeker ook je hart. Laat je verrassen 
en betoveren door de gastvrijheid van deze 
culturele, wetenschappelijke, universitaire 
en sportieve site met internationale faam en 
daarenboven ook nog volledig autovrij! 

Info en reservatie
Dienst voor Toerisme-Inforville 
Place de l’Université 1, Galerie des Halles 
1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0) 10 47 47 47
info@tourisme-olln.be 
www.tourisme-olln.be

Wat je zeker moet zien
Hergé Museum 1

Deze cultuurstad koestert twee prachtige 
musea met internationale faam. Het Hergé 
Museum is het walhalla voor stripliefheb-
bers. Je maakt een onvergetelijke reis door-
heen het oeuvre van een van de grootste 
kunstenaars van de 20e eeuw; een indrin-
gende kijk op duizenden documenten uit 
het archief van Hergé, de geestelijke vader 
van Kuifje. Meer dan 80 originele platen, 
800 foto’s, documenten en voorwerpen zijn 
samengebracht in één museum.

www.museeherge.com

Museum L 
Het universitair museum nodigt je uit om 
zijn uitgebreide interdisciplinaire collec-
ties te bewonderen. Dit nieuwe culturele 
en artistieke epicentrum is gevestigd in 
het gebouw van de oude ‘Bibliothèque des  
Sciences et Technologies’, in het hart van 
de studentenstad. Hier treden verschillende 
collecties met elkaar in dialoog: kunstwer-
ken van Rembrandt, Goya, Picasso, Magrit-
te, Alechinsky... episodes uit onze rijke 
geschiedenis, archeologische en etnografi-
sche objecten of wetenschappelijke instru-
menten en uitvindingen.

www.museel.be

In de omgeving

Cisterciënzerabdij van Villers-la-Ville 2

De abdij werd gesticht in 1146 en behoort 
tot het uitzonderlijk erfgoed van het 
Waalse Gewest. Het is een van de mooiste 
architecturale sites van Europa. Je ontdekt 
er het leven van de monniken in de 
middeleeuwen. In het hart van de ruïnes 
is de medicinale en middeleeuwse tuin, 
aangelegd met de steun van de Fondation 
Yves-Rocher, zeker een omweg waard. 
Sinds juni 2016 biedt de Abdij van Villers 
je een betere bezoekerservaring, dankzij 
een nieuwe onthaalruimte met boetiek. 
Ook het interpretatiecentrum is recent 
met een gloednieuw bezoekersparcours, 
een prachtige monumentale maquette 
van de oude abdij en een passerelle met 
panoramisch zicht over de ruïnes.

villers.be

©
 A

te
lie

rC
hr

is
ti

an
d

eP
o

rt
za

m
p

ar
c-

H
er

g
e-

M
o

ul
in

sa
rt

©
 M

T
P

V
B

W

©
 W

B
T

 -
 J

P
 R

em
y

Ottignies
Louvain-la-

Neuve

Stichting Folon 3

In het prachtige Solvaypark in La Hulpe, 
vind je het museum waar het werk van 
Jean-Michel Folon wordt bewaard en 
tentoongesteld. Het is alsof je een sprookje 
binnenwandelt als je het universum van 
de Belgische kunstenaar betreedt. Folon 
neemt je mee op een poëtische droomreis. 
Films en optische effecten animeren het 
parcours. Hier wordt een mens alleen maar 
vrolijk van! Reservatie: +32 (0)2 653 34 56

fondationfolon.be

Meer weten over  
Louvain-la-Neuve?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/ottignies- 

louvain-la-neuve-hedendaagse-en-autovrije-stad

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor 

groepen en parkings voor autocars vind je achter-

aan in de brochure. Alle prijzen van producten en 

diensten vind je in de bijlage van deze brochure.
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Wat je zeker moet doen

Microbrouwerij en museum  
van de Hoeve van Mont-Saint-Jean 
Deze historische plek deed tijdens de Slag 
bij Waterloo dienst als veldhospitaal van 
de Britse troepen en geallieerden. Het 
museum gedenkt de medische functie van 
deze plek en in de microbrouwerij begon 
men tweehonderd jaar na de Slag bij 
Waterloo het bier ‘La Waterloo’ te brouwen. 
Vandaag nodigt deze microbrouwerij je uit 
om een kijkje te komen nemen achter de 
schermen en te proeven van de lekkere 
bieren. Vergeet ten slotte ook de shop met 
streekgerechten en bieren niet!

fermedemontsaintjean.be

Met beide voeten in de geschiedenis
Waterloo bevindt zich op een twintigtal kilometer 
van Brussel en vlakbij het Zoniënwoud in Wallonië. 
Van ver zie je de enorme leeuw tussen de Franse 
kanonnen die vanop zijn heuvel fier uitkijkt over 
Frankrijk. Hij duidt de plek aan waar de Prins 
van Oranje gewond raakte tijdens de aanvallen 
en symboliseert het hart van het slagveld, een 
mythische plek boordevol herinneringen, waar 
in 1815 de troepen van Napoleon het opnamen 
tegen Wellington en Blücher.

Wat je zeker moet zien
De site van het Memoriaal 1815 1

Deze historische site van het Slagveld van 
Waterloo strekt zich uit tot de voet van de 
Heuvel met de Leeuw. Aan de voet van de 
Leeuw vind je het ondergrondse Memoriaal 
1815. Hier beleef je een van de meest bewo-
gen tijden van onze geschiedenis, alsof je er 
zelf bij was. Beklim daarna de 226 trappen 
van de heuvel voor een panoramisch zicht 
over het slagveld. Tot slot neem je een kijkje 
in het Panorama waar op een gigantische 
360° fresco verschillende gevechtsscènes 
uit 1815 tussen de troepen van Wellington 
en Napoleon staan afgebeeld. Door de 
enorme afmetingen lijken de scènes, waar-
aan een adembenemende geluidsopname 
is toegevoegd, levensecht. 

Met het combiticket Memoriaal 1815 kan je 
eveneens de Hoeve van Hougoumont,  een 
van de meest gedenkwaardige plekken van 
de Slag bij Waterloo, bezoeken. 

Met het Pass 1815 ticket ben je een hele 
dag zoet. In dit pakket zit ook een bezoek 
aan het Wellingtonmuseum en Het Laatste 
Hoofdkwartier van Napoleon, de hoeve van 
Caillou. Napoleon bracht er de nacht van 
17 op 18 juni 1815 door en stelde er zijn ge-
vechtsplannen op. In het museum ontdek je 
wapens, schilderijen, gravures, maar ook het 
veldbed van de keizer, zijn dodenmasker, de 
tafel waarop hij zijn kaarten bestudeerde en 
zelfs het skelet van een Franse huzaar.

www.waterloo1815.be

Het Wellingtonmuseum 2

Dit museum is gevestigd in de herberg die 
door de Britse staf tot hoofdkwartier was 
gekozen. De Hertog van Wellington stond 
aan het hoofd van de Britse en geallieerde 
machten tijdens de slag om Waterloo in 1815. 
Het is ook op die plaats dat hij zijn over-
winningsrede neerpende, die hij de naam 
Waterloo meegaf. Dit museum beschrijft 
op didactische wijze de rol en de gevolgen 
die dit conflict had op alle betrokken naties. 
Hier kan je een uitzonderlijke verzameling 
wapens, een Frans kanon 'La Suffisante', de 
mantel van de Hertog, illustraties en authen-
tieke voorwerpen komen bewonderen.

www.museewellington.be
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Waterloo

Info en reservatie
Toeristische Dienst van Waals-Brabant 
Avenue Einstein 2 - 1300 Wavre
+32 (0)10 23 61 08
info@destinationbw.be
www.destinationbw.be

Meer weten over Waterloo?
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/waterloo

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor 

groepen en parkings voor autocars vind je achter-

aan in de brochure. Alle prijzen van producten en 

diensten vind je in de bijlage van deze brochure.
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Wat je zeker moet doen

Het park van ‘la Dodaine’ 2

Maak een wandeling door dit schitterende 
park dat dateert uit de 19e eeuw. Iedereen 
komt er tot rust en kan er zich ontspannen. 
Waterpartijen, standbeelden, beeldhouw-
werken, Franse en Engelse tuinen…  ze dra-
gen er allemaal toe bij dat deze plek een 
waar oord van verpozing is.

www.tourisme-nivelles.be

Proeven van een Tarte al Djote 3

Het is ondenkbaar Nijvel te bezoeken zon-
der de beroemde Tarte al Djote te proeven. 
Ze is  gemaakt van ‘bètchèye’ (gefermen-
teerde kaas van koemelk) en snijbiet en 
prikkelt de meest veeleisende smaakpapil-
len. Ga voor een Bistrot de Terroir om deze 
heerlijkheid te proeven.

www.tourisme-nivelles.be

De stad van de aclots
Nijvel is een kleine stad boordevol geschie-
denis. Ze dweept met haar uitgebreid his-
torisch patrimonium. Deze charmante stad 
is voornamelijk gekend dankzij de duizend 
jaar oude Collegiale kerk Sint-Gertrude, 
maar verbergt daarnaast nog duizend-en-
één goed bewaarde geheimen. Noem Nijvel 
gerust avant-gardistisch. Het was de eerste 
stad waar de vrouwen het voor het zeggen 
hadden.  

Wat je zeker moet zien
De collegiale kerk 1

De collegiale kerk werd in 1046 ingewijd 
door Wazon, de bisschop van Luik, en in 
aanwezigheid van Hendrik III, keizer van 
het Heilige Roomse Rijk en is het pronkstuk 
van Nijvel. Het indrukwekkende heiligdom 
is gebouwd in romaans ottoonse stijl en 
valt op door de tweedelige indeling, met 
twee dwarsbeuken en twee tegenover 
elkaar staande koren. De binnenkant van de 
collegiale kerk is dan weer indrukwekkend 
vanwege de afmetingen: de centrale 
beuk is 102 m lang en hiermee is de 
Sint-Gertrudiskerk een van de grootste 
romaanse kerken ter wereld. De 2 m hoge 
vergulde koperen klok bepaalt het ritme 
van de dag van de 'aclots', de inwoners van 
Nijvel, door de uren te slaan met de hamer. 

www.tourisme-nivelles.be

Tip : Liefhebbers van mooi kunstwerk, 
meubilair, folklore en geschiedenis 
moeten zeker eens binnenspringen in 
het Museum van Archeologie, Kunst 
en Geschiedenis.

Het historische centrum
Nijvel, stad van kunst en geschiedenis, is de 
wieg van de dynastie van de Pepiniden en de 
Karolingers. Haar geschiedenis loopt samen 
met deze van de abdij die gesticht werd in 
de 7e eeuw door Ida van Nijvel, weduwe 
van Pepijn van Landen. Het bezoek aan 
het historische centrum toont een selectie 
van de belangrijkste bezienswaardigheden 
zoals de charmante Saint-Jacques wijk 
(waar de oudste huizen dateren van de 16e 
eeuw), de stadswallen, het oude klooster 
van de Recoletten en nog veel meer.

www.tourisme-nivelles.be

Tip : Er worden themabezoeken 
aangeboden om de vaak verborgen 
schatten van Nijvel te ontdekken 
zoals o.a. ‘Van fontein tot fontein’ en 
het ‘Circuit van het bier’.
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In de omgeving
Treintje van het Geluk 
‘Le Petit Train du Bonheur’ (Treintje van 
het Geluk) wacht je op aan het station van 
Rebecq en neemt je mee langsheen de 
Zenne. Het treintje rijdt op 2 oude spoorlijnen 
om na 4 km in het oude station van Rognon 
te eindigen. Na een korte pauze in een kleine 
ranch keer je via dezelfde weg terug. 
Info: +32 (0)478 23 47 89

www.rail-rebecq-rognon.eu

Meer weten over Nijvel?
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/content/

nivelles-stad-van-de-aclots

Onze tips voor restaurants en hotels geschikt voor 

groepen en parkings voor autocars vind je achter-

aan in de brochure. Alle prijzen van producten en 

diensten vind je in de bijlage van deze brochure.

Info en reservatie
Office du Tourisme Nivelles 
Rue de Saintes 48 - 1400 Nijvel
+32 (0)67 21 54 13
info@tourisme-nivelles.be
www.tourisme-nivelles.be
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Hieronder vind je een selectie van restaurants in de Waalse steden die groepen ontvangen.  
De toeristische diensten beschikken over een uitgebreider aanbod indien je dat wenst.

IETS ETEN 

Doornik
Au Roy Childéric
w leroychilderic

L’Ecurie d’Ennetières
www.ecuriedennetieres.be

Bergen
Restaurant Quai 5
www.hotelmons.eu

Club House Grand Large
www.clubhousegrandlarge.be

Ces Belges & Vous
www.cesbelges.be

Thuin
Brasserie ‘La Grange des Belges’
www.distilleriedebiercee.be

Bief du Moulin
www.biefdumoulin.be

Chimay
Brasserie du Casino
w BrasserieDuCasinoChimay

Auberge de Poteaupré
chimay.com/auberge-de-poteaupre

Le Beauchamp
w LeBeauchamp

Charleroi
Le Bistro
w Brasserielebistrocharleroi

Au Trou Normand
w Au Trou Normand

Brasserie Restaurant de la Digue
www.brasseriedeladigue.com

Namen
Le Grill des Tanneurs
www.tanneurs.com

La Reine Blanche
www.reineblanche.be

Château de Namur
www.chateaudenamur.com

L' 1Passetemps 
www.1passetemps.be

Rochefort
La Gourmandise
www.la-gourmandise.be

Le Pavillon
www.grotte-de-han.be/nl/de-restaurants

Dinant
Restaurant La Citadelle
www.citadellededinant.be

La Broche
www.labroche.be

Le Jardin de Fiorine
www.jardindefiorine.be

Le Couvent de Bethléem 
www.lamerveilleuse.be

Luik
Le Cloître
www.provincedeliege.be/fr/node/90

Grand Café de la Gare
www.grandcafedelagare.be

Amon Nanesse 
www.maisondupeket.be/amonnanesse

Huy
La Brasserie
restaurant-labrasserie.be

Domaine du Château de la Neuville
www.chateaudelaneuville.be

Malmedy
Le Val d’Arimont
www.val-arimont.be

Le Marie-Catherine
www.lemariecatherine.com

Spa
La Source de la Géronstère
www.lageronstere.be

La Cour de la Reine
www.lareine.be

Stavelot
Hôtel-restaurant Ô mal aimé
www.omalaime.be

Auberge Saint-Remacle
www.stavelot-auberge.be

Museumcafé in de Abdij van Stavelot
www.abbayedestavelot.be

Marche-en-Famenne
Restaurant-Brasserie Le Cercle
www.lecercle-marche.be

L’Effet bœuf
www.leffetboeuf.be

Hôtel-Restaurant Alfa
www.hotelalfa.be

Durbuy
La Calèche 
www.lacaleche.be

Le Parc
www.leparc-durbuy.be 

Le Grand Café
www.legrandcafedurbuy.be 

Le Sanglier des Ardennes
www.sanglier-des-ardennes.be 

La Roche-en-Ardenne
La Claire Fontaine
www.clairefontaine.be

Chez Henri - Restaurant Ardennais
www.restaurantardennais.be

Le Parc – Floreal La Roche
www.florealgroup.be

Bastogne
Brasserie Lamborelle
www.brasserielamborelle.be

Wagon Léo
www.wagon-leo.com

Saint-Hubert
L'auberge Du Prévost
aubergeduprevost.be

Le Cor de Chasse
www.lecordechassesainthubert.be

Estaminet Al Pèle
wallux.com/alpele-saint-hubert

Bouillon
Auberge d'Alsace 
www.aubergedalsace.be 

Restaurant-Hôtel de La Poste
www.hotelposte.be

Relais Godefroy
www.relaisgodefroy.be 

Ottignies -  
Louvain-la-Neuve

Le Cambridge
www.lecambridge.be

Le petit Vingtième
www.lepetitvingtieme.be

Waterloo
Le Bivouac de l’Empereur
www.restauration-nouvelle.be/
etablissement/bivouac-de-lempereur

L’Amusoir
www.lamusoir.be

Nijvel
Taverne l’Union
www.beleefwaalsbrabant.be/nl/taverne-
restaurant-lunion

Restaurant Hôtel Nivelles-Sud
www.hotelnivellessud.be 31



Hieronder vind je een selectie van hotels in de Waalse steden die groepen ontvangen.  
De toeristische diensten beschikken over een uitgebreider aanbod indien je dat wenst.

BLIJVEN SLAPEN

Doornik
Hotel Alcantara
www.hotelalcantara.be

Floréal Panoramique
www.florealgroup.be

Bergen
Van Der Valk Congres Hotel Mons
www.hotelmons.eu

Hotel Infotel
www.hotelinfotel.be

Hotel ibis Mons Centre Gare
www.accorhotels.com

Thuin
Le Relais De La Haute Sambre
www.rhs.be

Charleroi
Leonardo Hotel Charleroi City Center
www.leonardo-hotels.nl

ibis Charleroi Centre Gare
www.accorhotels.com

Namen
Hotel Les Tanneurs de Namur
www.tanneurs.com

ibis Namur Centre
www.accorhotels.com

Grand Hotel de Flandre
www.hotelflandre.be

Château de Namur 
www.chateaudenamur.com

Rochefort
Hotel La Malle Poste
www.malleposte.net

Dinant
ibis Dinant Centre
www.accorhotels.com

La Merveilleuse
www.lamerveilleuse.be

Hotel Les Jardins de la Molignée
www.jardins.molignee.com

Luik
Hotel de la Couronne
www.hoteldelacouronne.be

Hotel Universe
www.hotelunivers.be

Ramada Plaza Liège City Center  
ramadaplaza-liege.com

ibis Liège Opéra  
www.accorhotels.com

Huy
Hotel du Fort
www.hoteldufort.be

Hotel Sirius
www.hotelsirius.be

Malmedy
Val d’Arimont Hotel Resort
www.val-arimont.be

Hotel Domaine des Hautes Fagnes
www.dhf.be

Spa
Silva Hotel Spa-Balmoral
silvahotelspabalmoral.be

Radisson Blu Balmoral Hotel
www.radissonblu.com

Radisson Blu Palace Hotel
www.radissonblu.com

Stavelot
Romantik Hotel Le Val d'Amblève
www.levaldambleve.be

Marche-en-Famenne
Le Quartier Latin
www.quartier-latin.be

Durbuy
Hotel Coté Cour  
www.hotelcotecour.com

Le Sanglier des Ardennnes
www.sanglier-des-ardennes.be 

Tropical Hotel
www.tropical-hotel.be 

La Roche-en-Ardenne
Hostellerie La Clairefontaine
www.clairefontaine.be

Bastogne
Best Western Hotel Melba
www.hotel-melba.eu

Saint-Hubert
Hotel Le Val de Poix
www.levaldepoix.com

Hotel Les 100 Ciels
www.wallux.com/hotel-restaurant-les-100-
ciels-saint-hubert

Bouillon
Hotel de la Poste-Relais de Napoleon III 
www.hotelposte.be 

Auberge d'Alsace - Hotel de France
www.aubergedalsace.be

Panorama Hotel
www.panoramahotel.be 

Ottignies -  
Louvain-la-Neuve

Martin's Louvain-la-Neuve
www.martinshotels.com

Waterloo
Hotel Coté Vert
www.cotevert.be

Ibis Hotel
www.accorhotels.com

Martin's Grand Hotel
www.martinshotels.com

Martin's Waterloo
www.martinshotels.com

Nijvel
Van der Valk Hotel Nivelles - Sud 
www.hotelnivellessud.be

Hotel ibis Styles Nivelles
www.accorhotels.com
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PARKINGS AUTOCARS

Doornik
•  Drop-off: Rue des Puits-l’Eau  

(richting Grote Markt):  
N: 50,361552 - E: 3,225267

•  Parking l’Esplanade du Conseil  
de l’Europe (op vijf minuten te voet 
van de Grote Markt van Doornik):  
N: 50,361567 - E: 3,225257  
Wanneer deze parking door een andere 
activiteit bezet is, staat de gratis parking bij 
de nabijgelegen sporthal ter beschikking. 

Bergen
•  Twee drop-offplaatsen op de Square 

Roosevelt en de Place du Parc. 

•  Parking Autocars Saint-Fiacre, 
Chaussée de Binche:  
N:50.453071, E: 3.970417

Thuin
•  Neem tijdig contact op  

met de toeristische dienst.

Chimay
•  Parking: Place Léopold

Charleroi
•  Neem tijdig contact op  

met de toeristische dienst.

Namen
•  Place des Cadets: 3 parkeerplaatsen 

(behalve in juli)  
N: 50.4660346 - E: 4.8762989

•  Rue des Bourgeois: 3 parkeerplaatsen 
(behalve in juli)  
N: 50.4663316 - E: 4.8737991

•  Rue du 1er Lanciers: 2 parkeerplaatsen 
N: 50.4659868 - E: 4.8716104

•  Place Saint-Aubain: 2 parkeerplaatsen 
N: 50.4643204 - E: 4.8608279

•  Place du Grognon: afzetpunt aan de 
samenvloeiing van Samber en Maas  
N: 50.4616090 - E: 4.8687458

•  Citadel: Stade des Jeux  
N: 50.4575313 - E: 4.8587036

Rochefort
•  Parkings Han-sur-Lesse:  

- Voor het restaurant La Verrière: 
3 parkeerplaatsen   
- Gemeentelijke parking:   
Rue de la Lesse: 10-12 autocars

•  Parking Lauvaux Saint-Anne:  
de parking van het kasteel:  
+/- 10 autocars

Dinant
•  Avenue Winston Churchill,  

langs de Maas: 5 parkeerplaatsen voor 
touringcars

•  Parking van de Citadel van Dinant: 
Plateau de la Citadelle 

•  Parking aan het station:  
Avenue Franchet d’Esperey 

Luik
•  Place des Déportés (8 plaatsen)  P1

•  Rue Saint-Jean-Baptiste  
(2 plaatsen)  P2

•  Place Saint-Lambert (3 plaatsen)  P3

•  Rue Gaston-Grégoire (4 plaatsen)  P4

•  Quai Van-Beneden (3 plaatsen)  P5

•  Rue Armand Stouls  
(vlakbij Médiacité – 4 plaatsen)  P6

•  La Boverie: Rue du Parc (2 plaatsen) P7

•  Gare des Guillemins: hoek Rue Varin en 
Rue Bovy (4 plaatsen)  P8

•  Boulevard de Froidmont  
(4 plaatsen)  P9

Huy
•  Quai de Namur  

(voor de Dienst voor Toerisme)

•  Avenue de Batta  
(2 plaatsen voor het Shopping Center) 

•  Neuve Voie  
(parking langs de Maas aan de voet 
van het Fort)

Malmedy
•  Malmedy EXPO:  Rue Frédéric Lang 3 

•  Place du Châtelet

Spa
•  Drop-offplaats: Rue Royale  

(voor het voormalige badhuis)

•  Parking: Boulevard des Anglais

Stavelot
•  Parking van de Site des Bressaix 

(bij de sporthal, op 100 m van het 
historisch centrum en de Abdij van 
Stavelot)

•  Parking langs de Avenue des Doyards 
(op 100 m van het historisch centrum 
en de Abdij van Stavelot)

Marche-en-Famenne
•  Place de l’Etang 15

Durbuy
•  Drop-offplaats aan loopbrug bij de 

Ferme au Chêne die rechtstreeks 
toegang geeft tot de stad

•  Parking: Rue Comte d’Ursel (800 m 
van het stadscentrum)

La Roche-en-Ardenne
•  Neem tijdig contact op  

met de toeristische dienst.

Bastogne
•  Neem tijdig contact op  

met de toeristische dienst.

Saint-Hubert
•  Neem tijdig contact op  

met de toeristische dienst.

Bouillon
•  Burcht: Esplanade Godefroy 1  

•  Archeoscoop: Quai des Saulx 14

•  Langs de Boulevard Vauban 

Ottignies -  
Louvain-la-Neuve

•  Twee drop-offplaatsen: 
   - Boulevard du Nord  
 - Boulevard André Oleffe

•  Parking: langs de Boulevard  
de Lauzelle

Waterloo
•  Wellington Museum: drop-off aan het 

museum. Parking: Rue François Libert 26 

•  Site van het Memoriaal 1815: grote 
parking langs de ring (Route du Lion)

•  Laatste Hoofdkwartier van Napoleon: 
parking nabij het museum

•  Ferme de Mont-Saint-Jean: parking ter 
plaatse

Nijvel
•  Drop-offplaats aan de TEC-halte  

op de Grote Markt

•  Parking langs de Avenue  
de la Tour de Guet
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www.walloniebelgietoerisme.be

Zin in meer Wallonië ? 

w EchteArdennenEnVeelMeer

En met onze nieuwsbrief blijf je op de 
hoogte van alle acties en promoties. 

Inschrijven kan via onze website.

Heerlijk fietsen in Wallonië
Fietsers en wielertoeristen, kom Wallonië met de fiets ontdekken 
dankzij een pak routes, verblijven en evenementen gewijd aan 
de fiets en de MTB. 

walloniebelgietoerisme.be/fietsen 

Smullen in Wallonië
28 smulroutes: routes langs de beste en lekkerste adressen voor 
lokale producten.

walloniebelgietoerisme.be/smullen

Ontdek ook onze andere publicaties!  

56 Bedrijfsbezoeken
Ontdek een ruime keuze aan nieuwe en unieke bezoeken om 
Wallonië en haar bedrijven op een andere manier te leren 
kennen via rondleidingen, workshops of proeverijen.

bedrijfsbezoek.be

Meer weten over meetings  
en incentives in Wallonië?
Bestel onze gratis brochure 'Werken in het groen'.

meetinwallonia.be

Wandelingen in Wallonië 
Een brochure met 26 wandelingen in de Ardennen. Elke route 
is gedetailleerd en bevat praktische info zoals afstand, duur, 
bewegwijzering en moeilijkheidsgraad.

walloniebelgietoerisme.be/wandelen

©
 W

B
T

 -
 D

en
is

 E
rr

oy
au

x


