INFORMATIE
BROCHURE
met méér dan 250 attracties,
bezienswaardigheden,…
in de omgeving

★★★★

DOMAINE

Moulin

de
Malempré

Belgisch Luxemburg

Welkom in Domaine
Moulin de Malempré
Domaine Moulin de Malempré is gelegen in Belgisch
Luxemburg, dé landelijke provincie bij uitstek. Ze is de
ideale bestemming voor een kort of lang verblijf in het hart
van een intacte natuur.

Voelt u zich
aangetrokken tot ons
unieke vakantieparadijs?
Aarzel niet en neem contact met ons op.
Er zijn nog enkele ruime plaatsen met nieuwe stacaravans
en mobiele chalets beschikbaar.
Voor meer informatie bezoek de website
www.edc-caravaning.be

Hier kan u kennis maken met het volledige gamma van
stacaravans en mobiele chalets. De verkoopprijzen zijn er
eveneens vermeld.

De groenste provincie van België verbaast door de afwisseling van hoogteplateaus en diepe valleien met rustige
rivieren. Het woud, dat met de seizoenen mee van kleur
verandert, bedekt de helft van de oppervlakte van onze
provincie. Het decor is een snelle afwisseling van kleuren
en licht.
Met deze gids willen wij u niet alleen informeren omtrent
onze camping, maar u tevens een overzicht geven van
wat er allemaal in de omgeving te beleven valt. Bij de opsomming wordt een korte beschrijving gegeven van wat u
er mag van verwachten. Daarnaast geven wij u het adres,
het telefoonnummer en de website ter info mee zodat u
zich vooraf grondig kan informeren omtrent de eventuele toegangsprijzen, de openingsuren en -dagen. Tevens
wordt de afstand vanaf de camping vermeld. Bij de keuze
hebben we ons beperkt tot bezoeken op maximum 1 uur
rijden van de camping.
Laat deze informatiebrochure dan ook uw wegwijzer zijn
zodat u:
de verschillende evenementen, festivals en feesten
in de omgeving mee kan beleven;
kan proeven van de gastronomie met Ardense
vleeswaren, streekbieren, kazen en chocolade;
de originele attracties, bezienswaardigheden en
de charme van de gezellige, pittoreske stadjes en
dorpjes kan ervaren;
dokters, apothekers, winkels, banken, tankstations,… in de streek weet te vinden.
Wij wensen u alvast een aangenaam verblijf op onze
camping gekoppeld aan een boeiende en verrassende
ontdekkingstocht in de streek!
Marc & Isabel EEREBOUT-DE CORTE
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Afvaart van de Semois per bootje

Abdij “Notre-Dame de Clairefontaine”
Cordemois 1 - 6830 Bouillon

Rue l’Embarcadère 58 - 6810 Chiny

De abdij ligt aan de Semois, op 3 km van Bouillon en biedt onderdak
aan een gemeenschap van cisterciënzer zusters. Volgens de regels
van de heilige Benoît bestaat hun dagelijkse leven uit gebeden en
handarbeid. De kerk is toegankelijk voor bezoekers. Een vleugel van
het klooster biedt plaats voor retraites, zowel alleen als in groep, in
alle rust en vrede. Er is een winkeltje met religieuze voorwerpen,
boeken, cd’s, schilderijen op zijde, keramiek,…
www.abbaye-clairefontaine.be

Sinds 1912 varen de “Paseurs Réunis” op de Semois. De rivier
heeft voor hen geen geheimen meer en de platte bootjes voor 10
tot 12 personen worden probleemloos door het soms lage water
geloodst. Een unieke attractie in de streek. De afvaart tussen rotsen
en bossen duurt ongeveer 1u15.
www.passeurs-reunis.be

Agrogolf
Ferme de la Planche 75 - 6674 Montleban (Gouvy) 21 km

Abdij “Notre-Dame d’Orval”
Orval 1 - 6823 Villers-devant-Orval

00 32 (0) 61 311 743 of 00 32 (0) 495 549 372

104 km

00 32 (0) 61 229 080

87 km

00 32 (0) 80 517 862 of 00 32 (0) 498 053 041
97 km

00 32 (0) 61 311 060
Het bezoek aan de ruïnes start met een audiovisuele voorstelling
over het kloosterleven. Daarna ontdekt de bezoeker de ruïnes van
de middeleeuwse abdij, de XVIIIde eeuwse kelders, het farmaceutische museum en de medicinale kruidentuin. Het interpretatieparcours over de geschiedenis van de abdij is in het nederlands. Juist
naast de abdij kan de bezoeker proeven van abdijproducten.

Golf op de boerderij. Dwars door het veld!
Een witte, blauwe, rode of gele bal dringt de Ferme de la Planche
binnen. De spelregels zijn doodsimpel. U moet een leren bal met
een houten stick afschieten over een 14-gatenparcours door de
weiden.
Hoogstwaarschijnlijk zult u koeien, ezels en zelfs paarden tegenkomen. Die zullen mischien zelfs meespelen.
Laat u zich in elk seizoen verleiden door deze unieke ervaring. U
zult het leven op het platteland op een andere manier ontdekken.

www.orval.be

Abdij van Stavelot

www.fermedelaplanche.net

26 km

4970 Stavelot
00 32 (0) 80 880 878

De oudste abdij van België. Historisch museum van het Prinsdom
Stavelot-Malmedy. Modern en ludiek parcours rond de geschiedenis van een staat tijdens het Ancien Régime. Museum van het Circuit van Spa-Francorchamps, het ‘mooiste circuit ter wereld’.
Museum Guillaume Apollinaire, het enige museum ter wereld dat
gewijd is aan deze Franse dichter.
www.abbayedestavelot.be

AMBACHTELIJKE BROUWERIJEN
Ambachtelijke brouwerij “Brasserie de Bellevaux”
Bellevaux 5 - 4960 Malmedy

35 km

00 32 (0) 80 881 540
Rondleidingen, proeflokaal, terras, wandelen.
www.brasserie bellevaux.be

Ambachtelijke brouwerij “Fantôme”
Rue Préal 8 - 6997 Soy

Adres camping
Domaine Moulin de Malempré
1, Moulin de Malempré - B-6960 Malempré/Manhay

00 32 (0) 86 477 044
De specialiteit van het huis is het brouwen van seizoensbieren.
www.fantome.be
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Ambachtelijke brouwerij Saint-Monon

A

Rue Principale 41 - 6953 Ambly

Animatie & activiteiten op de camping
53 km

00 32 (0) 84 214 632
Pierre Jacob brouwt 3 soorten bieren: amber (6,5)°, bruin (7,5°)
en een bier op basis van honing (8°). Ze worden gebrouwd met
natuurlijke ingrediënten.

Vraag naar onze animatiefolder op de receptie of bezoek onze
website.

APOTHEKEN
Pharmacie Lejeune s.a.
9, Rue d’Erezée - 6960 Vaux-Chavanne/Manhay 5,8 km

www.saintmonon.be

00 32 (0) 86 455 047

Ambachtelijke brouwerij van Rulles
Rue Maurice Grevisse 36 - 6724 Rulles

Pharmacie Lejeune-Vdm s.a.
78 km

00 32 (0) 63 411 838 of 00 32 (0) 477 864 801
Blond, bruin, tripel, seizoensbieren,… De brouwer vestigde zich
hier omwille van de kwaliteit van het water van de beek “la Rulles”.
Hij geeft u uitleg over de bieren die hij hier met passie brouwt.
Bezoeken met proeven enkel op afspraak.

12, Rue du Doyard - 4990 Lierneux

7,3 km

00 32 (0) 80 319 875

Arboretum Lenoir
Moulin de Bardonwez - 6987 Rendeux

25 km

00 32 (0) 84 477 954 of 00 32 (0) 478 282 500

www.larulles.be

Prachtig arboretum van 40 ha met meer dan 4200 planten langs
de Ourthe, naast een oude molen, waar dikwijls tentoonstellingen
plaatsvinden.

Amerikaans oorlogsmonument “Mardasson”
Colline du Mardasson - 6600 Bastogne

42 km

00 32 (0) 61 212 711

Archeologisch museum van Arlon

De Memorial van Bastogne is een hulde van de gehele Belgische
bevolking aan het Amerikaanse leger voor haar deelname aan de
bevrijding van de Ardennen. Op de muren leest men de namen van
de eenheden die deelgenomen hebben aan de slag van 16 december 1944 tot 25 januari 1945 en de geschiedenis van het Ardens
offensief. Dit gedenkteken heeft de vorm van een ster met 5 punten.
Prachtig panorama.
Aan de voet van dit monument vindt men een crypte met drie mozaïekwerken van de Franse schilder Fernand Léger.
www.paysdebastogne.be

Ruer des Martyrs 13 - 6700 Arlon

81 km

00 32 (0) 63 212 849
Dit museum bezit één van de belangrijkse Gallo-Romeinse afdelingen. De monumenten en het overige archeologische materiaal
dat hier wordt getoond (keramieken, glaswerk, metalen,…) geven
de bezoeker een goed beeld over het dagelijkse leven van de drie
eerste eeuwen van ons tijdperk. Het museum heeft ook een afdeling die toegewijd wordt aan de Merovingische periode met wapens
en juwelen uit de VIde en VIIde eeuw die ontdekt werden op het
vroegere kerkhof van Arlon.
www.ial.be

Animalaine
Bizory 5 - 6600 Bastogne

38 km

00 32 (0) 61 217 508
Dit ecomuseum stelt de geschiedenis van de wol voor, vanaf het
schaap tot het eindprodukt (kleding). 25 rassen schapen, geiten en
andere woldieren (mohairs, angora). Een videomontage vervolledigt
het bezoek en in de cafétaria kan u proeven van streekproducten.

Archeologisch park en stenenmuseum van Montauban
te Buzenol
Rue d’Arlon 38-40 - 6760 Virton
00 32 (0) 63 570 315
Belangrijke archeologische plaats van de Gaume, geklasseerd als
“Patrimoine majeur de Wallonie”.

www.animalaine.be
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Het museum getuigt van 3 opeenvolgende periodes van bezetting,
van de ijzertijd tot de late Middeleeuwen. Ontdek het beroemde
bas-reliëf “la moissonneuse des Trévires”.

Attert
71 km

www.musees-gaumais.be

Archeoscoop “Godfried van Bouillon”
Quai des Saulx 14 - 6830 Bouillon

101 km

00 32 (0) 61 468 303
Gelegen in een prachtig klooster uit de XVIIde eeuw. Een fascinerende machine om terug te keren in de tijd! Dankzij audio-visuele
technieken beleeft u de eerste kruistocht alsof u er zelf bij was.
Adembenemende muziek en stemmen, indrukwekkende beelden
en effecten brengen u in het voetspoor van Godfried van Bouillon.
Een perfect bezoek in combinatie met het kasteel van Bouillon.
www.archeoscopebouillon.be

Arlon
81 km

Tweeduizend jaar geschiedenis heeft Arlon een rijk erfgoed nagelaten, dat u kunt ontdekken tijdens een stadswandeling. De stad is
van Romeinse oorsprong. U vindt er het archeologisch museum, de
majestieuze architectuur van de kerk Saint-Martin en de volkswijk
Saint-Donat. Laat u leiden doorheen de geschiedenis, via de straten
en steegjes van de stad: voetgangerszone, winkels, tavernes,… en
geniet van de plaatselijke gastronomie.

Het natuurpark van de Attertvallei hergroepeert 17 dorpen en gehuchten. De gemeente Val d’Attert ligt op een gemiddelde hoogte
van 330 m tussen het beboste massief van het woud van Anlier in
het noorden en de eerste cuesta van Belgisch Lotharingen in het
zuiden en wordt vooral gekenmerkt door een “groen” toerisme. Ontdek te voet of per fiets de natuurgebieden (natuur- en vogelreservaten) en het landelijke patrimonium. Attert is een modelgemeente
van de landelijke hernieuwing en Nobressart is lid van “Les Plus
Beaux Villages de Wallonie”.

Aubange
Aubange is de verbinding tussen het Luxemburgse Gutland en de
Gaume, tussen het aangename Lotharingen en de mysterieuze
Ardennen. Getuige van deze verre periode is de vierhoekige toren
(XVde eeuw), het overblijfsel van het eerste kasteel van Clémarais.
De gebouwen van het nieuwe kasteel zijn van 1839. De gemeente
telt meer dan 40 kruisbeelden: de opmerkelijkste bevinden zich te
Aix-sur-Cloie, Athus, Rachecourt en Guerlange. In Athus bevindt
zich een park met een ludieke ruimte aangepast voor mindervalide
kinderen. De lorries op de grand place tonen het rijke verleden van
de metaalindustrie van de streek.
www.aubange.be

Aquarium-Museum van Luik
22, Quai van Beneden - 4020 Liège

www.ot-arlon.be

51 km

00 32 (0) 4 366 50 21

Atelier voor geschept papier
68 km

6890 Redu
00 32 (0) 61 656 699

In een atelier achterin de vroegere school van Redu toont een
gepassioneerde u de vervaardiging van geschept papier. Aan de
overkant bevindt zich het atelier “Espace-livre” dat verschillende
artistieke stages organiseert i.v.m. papier en boeken.

Met zijn drievoudig doel: kennis verspreiden, illustraties bezorgen
aan het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek steunen, wil
het Aquarium-Museum de verscheidenheid van de dierenwereld en
de onderwaterwereld voor iedereen toegankelijk maken.
Het Aquarium-Museum is ook een uitstekende pool voor de dierlijke
bioverscheidenheid, welke een natuurlijk patrimonium valoriseert,
bestudeert, bewaart… (jaarlijks 90 000 bezoekers.)
www.aquarium-museum.be

www.haute-lesse-tourisme.be
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BAKKERIJEN
Bakkerij Donche
Rue du Vicinal 25 - 6960 Manhay

5,5 km

00 32 (0) 86 456 006

Bakkerij Marc Van Breda
Rue du Vicinal 29 - 6960 Manhay

5,5 km

00 32 (0) 86 456 222

Bakkerij J. Piette-Wilmotte
Rue du Centre 119 - 4990 Lierneux

7,7 km

00 32 (0) 80 319 033

Brood bestellen
Indien u ‘s avonds voor 18u. brood bij ons bestelt, dan kan u het
de volgende morgen gaan ophalen in ons winkeltje (palend aan de
receptie). Rechtstreeks van bij de warme bakker!

Banneux
37 km

Banneux (ook wel Banneux Notre-Dame) is een dorp bij Louveigné
in de gemeente Sprimont in de Belgische provincie Luik. Het ligt
tussen Luik en Spa.
Banneux is een bekend Mariabedevaartsoord. Het bedevaartsoord
ontstond nadat de twaalfjarige Mariette Beco (25 maart 1921 - 2
december 2011) verklaarde dat Maria aan haar tussen 15 januari en 2 maart 1933 acht keer was verschenen en dat Maria zich
toen de Vierge des Pauvres ("Maagd van de Armen") had genoemd.
Ook zou zij om de bouw van een kapel gevraagd hebben; deze
werd nog in hetzelfde jaar op de plaats van de Mariaverschijningen,
de voortuin van het huis van de familie Beco, gebouwd en ingezegend. Haar verklaringen werden tussen 1935 en 1937 door een
bisschoppelijke commissie onderzocht. Vanaf 1948 bouwde men
aan een basiliek. Op 19 maart 1942 gaf bisschop Kerkhofs van
Luik toestemming tot de verering van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux en op 22 augustus 1949 bevestigde hij het bovennatuurlijk
karakter van de verschijningen, waarna in 1952 de erkenning door
het Vaticaan volgde. Beco trad later in het huwelijk en leidde een
eenvoudig familiaal leven.
Banneux groeide uit tot een drukbezocht bedevaartsoord. Het wordt
jaarlijks door zo'n 700.000 pelgrims bezocht. Er bevindt zich een
bron, die door Maria aan Mariette getoond zou zijn, waaraan een
geneeskrachtige werking wordt toegeschreven. In 1985 werd Banneux bezocht door Paus Johannes Paulus II. In juni 2005 werd er
10

11

B

B

in de kapel brand gesticht en in april 2008 werden er acht metalen
kruisen gestolen. In 2008 werd het 75-jarig jubileum gevierd.
Elke dag kan men er terecht voor de Mis, de ziekenzegening, stille
aanbidding, biecht en het rozenkransgebed. Er worden ook activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren.

Bar-Bistro Ness
0,0 km

op de camping

In onze bistro “Ness” met huiselijke zithoek en houtkachel kan u
tijdens de weekends en schoolvakanties genieten van een lekkere
maaltijd en een gezellige ambiance. De bar met biljart of de gezellige buitenterrassen kunnen uw plekje worden voor het nuttigen van
een drankje. In het hoogseizoen worden ook eetfestijnen georganiseerd. Ook privéfeestjes zijn mogelijk.
Open ieder weekend, verlengde weekends en schoolvakanties, uitgezonderd tijdens de week van de herfstvakantie.
Voor de sluitingsperiodes: zie infokast aan de ingang van de horeca.
Uitzonderlijk geopend op kerst- en oudejaarsavond met speciaal
menu en mits reservering.
OPENINGSUREN

51 km

00 32 (0) 61 612 388
Deze basiliek dateert van de XVIde eeuw. Koorafsluiting in flamboyante gotiek, indrukwekkende voorgevel in barok, Romaanse crypte
uit 1064.
Naast de basiliek bevindt zich het abbatiale paleis. Deze abdij werd
gesticht in de VIIde eeuw door Plectrude en verbouwd in 1729. Ze
dient nu als zetel van de culturele diensten van de provincie en de
Staatsarchieven.

Bastogne
41 km

Arrondissementshoofdstad en draaischijf van de Ardennen. Hier
bevindt zich de laatste mijlpaal van de “Voie de la Liberté”. In deze
stad, ook “Nuts City” genaamd, werd tijdens het Ardennenoffensief
de eindslag geleverd.
Rond de stad kan men verscheidene monumenten (zoals de
Mardasson) ontdekken die deze gruwelijke geschiedenis herdenken.
www.si-bastogne.be

Bar

Bistro

Vrijdag

18.00 - 23.00 u

18.00 - 21.00 u

Zaterdag

11.00 - 23.00 u

12.00 - 14.00 u
18.00 - 21.00 u
12.00 - 14.00 u

Zondag of laatste dag
11.00 - 16.00 u
van verlengde weekends
(terras)
en schoolvakanties

Place de l’Abbaye 1 - 6870 Saint-Hubert

Tijdens de schoolvakanties en tijdens de weekdagen van verlengde
weekends zijn de openingsuren van de bar en bistro van toepassing
zoals op zaterdag. Tijdens de maanden juli & augustus is de bistro
gesloten op maandag.

Bertogne
36 km

De streek van Bertogne ligt in het hart van het natuurpark van de
twee Ourthes “Parc naturel des deux Ourthes”, in de aantrekkelijke
driehoek Houffalize, Bastogne, La Roche en in het meest pittoreske
gedeelte van de westelijke Ourthevallei. 29 typische Ardense dorpen
en gehuchten liggen er in een intacte natuur met een rijk erfgoed.
www.bertogne-si.be

Barvaux-sur-Ourthe
22 km

Bertrix
83 km

Barvaux is een geanimeerd toeristisch centrum met talrijke winkels
en ontspanningsmogelijkheden voor sportliefhebbers (kajak, mountainbike,…) en families (attractiepark, speelplein, reuzedoolhof,…)
www.barvaux-info.be

Basiliek van Saint-Hubert

De streek van Bertrix geeft toegang tot de vallei van de Semois en
drie pittoreske dorpen: Cugnon, Mortehan en Auby.
www.bertrix.be
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Bier en Peketmuseum

B

Avenue de l’Abbaye 19 - 4160 Anthisnes

38 km

00 32 (0) 4 383 63 90
In deze prachtige wachttoren uit de 12de eeuw is er een museum
waar je het bier en zijn geheimen leert kennen.
www.avouerie.be

Bizonhoeve en Indianenmuseum
6600 Recogne (Bastogne)

35 km

00 32 (0) 61 210 640
Bezoek de bizonhoeve! Neem plaats in de wagen die u tot middenin
de kudde voert en begrijp het leven van deze mythische dieren. Een
opmerkelijke tentoonstelling leert u alles over het Indianenleven,
hun tradities, hun ambachten,…
www.fermedesbisons.be

DUURTIJDEN
•
Bezoek aan de mijn (2 u)
•
Mijnmuseum (1u30)
•
Rondrit met het toeristentreintje (50’)
door de boomgaarden van de Benedenmaas
•
Biotoop van de steenberg (50’): omloop te voet met een
audiogids over het leven rond en op de steenberg
www.blegnymine.be

Boerengolf van Stoumont
Rue du Village 71 - 4987 Stoumont

26 km

00 32 (0) 84 411 878
Treed binnen in de geschiedenis van het blauw aardewerk van La
Roche. Van aarde tot eettafel! Een geanimeerde presentatie via
audiogids toont het gebruik van het aardewerk door de eeuwen
heen. Dankzij een modern stimulerend traject kan u de gebaren
van vroeger terugvinden, de emoties, de indrukken, de geuren,…
welke het ritme gaven aan het leven van de bakkers, de slagers,
de apothekers, de paters, maar ook aan de heren van La Roche en
hun boeren.
Het atelier van de pottenbakker wordt weergegeven via een holografische projectie.
Een multimediavoorstelling toont de geschiedenis van de Ardense
ham.
www.gresdelaroche.be

00 32 (0) 80 785 734 of 00 32 (0) 474 906 092

Maar wat is boerengolf nu precies?
Boerengolf is een combinatie van gewone golf en croquet. Je staat
hierbij niet op de “green”, maar gewoon in de weide. Je krijgt een
stevige bal en een klomp (club) met als doel de bal zo snel mogelijk
in een gaatje te krijgen.
Het spel is vooral leuk om te doen. Of je nu met je familie of vrienden de weide betreedt, er zal vooral veel gelachen worden.
De heuvels, dalletjes en abrupte sloten maken het spel lekker uitdagend voor jong en oud.
Daarenboven wacht er halverwege het parcours een glas ambachtelijk bereid appelsap of sterke drank uit de regio op je.
De Monville boederij in Stoumont biedt een uitzonderlijk parcours
van 1700 m aan, op een hoogte van 360 m. Daar heb je een fenomenaal uitzicht over de vallei van de Amblève en over de omliggende dorpen.
Vooraf reserveren is verplicht.

Blegny-Mijn
23, Rue Lambert Marlet

64 km

00 32 (0) 4 387 43 33
Gelegen tussen Luik en Maastricht, is de mijn van Blegny één van
14

28 km

Ben je in de Ardennen en heb je een keer zin in iets anders maar wil
je toch nog kunnen genieten van dat mooie uitzicht wat zo typisch
is aan de streek? Probeer dan eens een keertje de boerengolf! Een
plezier voor jong en oud!

Blauw aardewerk van La Roche
Rue Rompré 28 - 6980 La Roche

de vier authentieke koolmijnen van Europa waar de ondergrondse
galerijen nog toegankelijk zijn voor de bezoekers. Gelegen op -30m.
en -60m. geven ze de mogelijkheid om het volledige proces te ontdekken.
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Bomal

B

22 km

Elke zondagmorgen vindt er de markt “la petite Batte” plaats. Op
11 november is de foor “Saint-Martin”. Al meer dan 135 jaar de
gelegenheid voor de inwoners om een feestje te bouwen samen
met de talrijke toeristen.
Bomal organiseert nog andere feesten! Op 1 mei het feest van
de Beaujolaiswijnen en het eerste weekend van augustus de
theaterwandeling “Flammes”.
www.bomal-info.be

Bouillon
101 km

Bouillon heeft een zeer rijk verleden. Het middeleeuws kasteel,
gelegen op een rots, blijft de Semois bewaken. Het kasteel, de
archeoscoop en het Hertogelijk museum zijn de drie voornaamste
attracties van de stad. Talrijke bewegwijzerde wandelingen laten u
het prachtige reliëf van de omgeving ontdekken. Ook het dierenpark
en de abdij van Cordemois zijn een bezoek waard.
www.bouillon-initiative.be

In 2011 verhuisde de brouwerij naar het dorp Breuvanne, in een
nieuw gebouw. Ontdek er een receptiezaal, degustatiezaal, terras
en een speelplein voor de kleintjes. U maakt er kennis met de ambachtelijke vervaardiging van het bier en leert hoe de brouwer elk
recept een persoonlijk tintje geeft.
www.millevertus.be

Brouwerij van Achouffe
Achouffe 32 - 6661 Achouffe

32 km

00 32 (0) 61 288 147 of 00 32 (0) 496 523 529
De “brouwerij van Achouffe” werd opgericht in 1982 en is
gespecialiseerd in het brouwen van streekbieren zoals de “Chouffe”
de “Mc Chouffe”, “Houblon Chouffe” en “N’Ice Chouffe”.
De verjaardag van de brouwerij wordt elk jaar gevierd tijdens het
2de weekend van augustus.
www.achouffe.be

Brouwerij van Bastogne
48 km

Bellau 3 - 6640 Sibret
00 32 (0) 475 878 366

La Trouffette, het bier van Bastogne, is een ambachtelijk blond,
bruin of amber bier. Het is een niet gefilterd bier dat hergist in de
fles. De brouwerij bevindt zich vlak naast een boerderij, tussen
Bastogne en Vaux-sur-Sûre.
www.brasseriebastogne.be

Brood bestellen
Indien u ‘s avonds voor 18u. brood bij ons bestelt, dan kan u het
de volgende morgen gaan ophalen in ons winkeltje (palend aan de
receptie). Rechtstreeks van bij de warme bakker!

BROUWERIJEN
Brouwerij “La Marckloff”
Rue du Comte d’Ursel 36 - 6940 Durbuy

27 km

00 32 (0) 86 211 067
In Durbuy kan u genieten van talrijke streekproducten zoals o.a. het
ambachtelijke bier “Marckloff”.
Proef het na een korte audiovisuele voorstelling over de brouwerij.

Brouwerij van Bouillon
Rue de la Girafe 76 - 6830 Bouillon

96 km

00 32 (0) 61 468 940
Hier brouwt men op ambachtelijke manier de echte bieren van
Bouillon. Alle geheimen van de vervaardiging van bier worden uitgelegd, etappe per etappe. Het bezoek eindigt met een degustatie.
www.brasseriedebouillon.be

Burcht van Logne
La Bouverie 1 - 4190 Vieuxville-Ferrières

27 km

00 32 (0) 86 212 033

Brouwerij “Millevertus”
Chemin de l’Eau Vive 3 - 6730 Breuvanne
00 32 (0) 63 223 497

80 km

Een dagje middeleeuwen in de Ardennen, in de vallei van de Ourthe,
niet ver van Durbuy. Ondergrondse galerij, schattenjacht, archeologische ontdekkingen & roofvogelshows.
www.chateau-logne.be
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Champimont en l’enclos des frênes
Rechimont 2 - 6680 Tillet

49 km

00 32 (0) 61 688 118
In deze vroegere boerderij bevindt zich het interpretatie-centrum
van de paddestoel “champimont”, een pedagogische boerderij en
een “ferme gourmande”.
Op aanvraag wordt er een rondleiding gegeven in Champimont en
worden er wandelingen georganiseerd naar o.m. het windmolenpark in Sainte-Ode.
www.levisa.be/enclosdesfrenesChamplon-Tenneville

Champlon-Tenneville
39 km

De 3 voornaamste dorpen van de gemeente zijn Tenneville,
Champlon en Erneuville. Aan de rand van het grote woud van Freyr
of langs de Ourthe zijn meerdere typische Ardense gehuchten gelegen. Ontdek de kapel Saint-Hubert van de Converserie, de oude
kerk van Tenneville, de watermolen van Ortheuville en de Romeinse
heirweg van Wyompont. Tenneville heeft eveneens 2 natuurreservaten en een langlaufpiste in de winter.
www.champlon.info

Chassepierre
93 km

Chassepierre is een paradijs voor schilders met een mooie kerk uit
1702 met bolvormige toren en kruisbeelden. Hier kun je eveneens
een oude geklasseerde molen, de “Trou des fées” bezoeken.
Elk jaar, eind augustus, vindt hier het “Festival international des Arts
de la rue” plaats, dat duizenden bezoekers lokt.

Chiny
87 km

Chiny heeft een rijk historisch verleden (voormalige versterkte stad)
en ligt aan de rand van het prachtige woud van Chiny. In juli vindt te
Chiny “het festival van het vertelsel” plaats. Elk jaar komen hier 40
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vertellers samen die duizenden toeschouwers verwennen. Bezoek
eveneens de molen Cambier en de oude wasplaats van Suxy.

Bezoek het atelier van één van de beste chocolatiers van België.

www.chinytourisme.eu

www.leschocolatsdedouard.be

C

Circuit Spa-Francorchamps

CHOCOLADE
Chocolat Cyril

35 km

Samrée 63 - 6982 Samrée

17 km

00 32 (0) 84 467 120
Demonstratie van 50 min. met proeven van chocolade elke zaterdag om 14, 15 en 16u.
www.cyrilchocolat.be

Chocolaterie Defroidmont
Briscol 19 - 6997 Erezée

12 km

00 32 (0) 86 218 440
Philippe Defroidmont komt in de brood- en banketbakkerij van zijn
ouders tot de ontdekking dat hij een passie voor chocolade heeft.
In 1984 opent hij samen met zijn echtgenote een eigen chocoladefabriek. Deze fabriek is sedert 2000 aan de rand van het Bois du
Pays te Erezée, in het hartje van de Belgische Ardennen, gevestigd.
Deze artisanale chocoladefabriek laat naast de diverse smaken van
chocolade ook de verschillende stappen van het productieproces
ontdekken. Na het bezoek in het museum is er een degustatie. In
het met glas afgesloten atelier kunt u de artisanale chocolademakers aan het werk zien.
www.chocolatier-defroidmont.be

Chocolatier Jean
Rue de l’Hotel de Ville 15 - 6720 Habay-La-Neuve 84 km
00 32 (0) 63 572 900
Deze ambachtsman opent de deuren van zijn winkel elke woensdag, vrijdag en zaterdag van 14 tot 18u. En op zaterdag ook van 10
tot 12u. Ontdek zijn heerlijke chocolade (zwarte, witte, met koriander, gember,…), confituren, bieren en andere lekkere producten.
www.jeanlechocolatier.com

Het Circuit van Spa-Francorchamps kan sinds het begin van de jaren twintig op duizend-en-één fantastische en heldhaftige verhalen
terugblikken.
In de beginjaren reden de piloten op een piste van aarde, achter het
stuur van een helse machine. Het circuit werd bedacht door aristocraten uit Luik, in de magische driehoek tussen Francorchamps,
Malmedy en Stavelot.
Het Ardense traject heeft er - te midden de prachtige natuur - een
krachtig karakter aan overgehouden. Een karakter dat moeiteloos
aan de tijd heeft weerstaan.
In 1939 bedacht het bestuur er een unieke bocht. De Raidillon nabij l'Eau Rouge - zou bekendheid verwerven in de hele wereld,
aanbeden door de piloten. De Raidillon is doorheen de jaren mee
geëvolueerd met de motorsport. De bocht werd onder meer aangepast aan de veiligheidseisen van de FIA.
Het circuit is erin geslaagd de meest prestigieuze autowedstrijden
(zoals de Formule 1 en de 24 uur) in Francorchamps te houden. Het
circuit heeft opnieuw aangeknoopt met zijn roots tijdens de wedstrijden voor prototypes. Spa-Francorchamps houdt de blik resoluut
op de toekomst en op nieuwe disciplines gericht. In het hart van
Europa vormt het circuit de motor van een hele economie.
Het circuit van Spa-Francorchamps opent zijn deuren voor bezoekers.
Neem samen met familie of vrienden een kijkje achter de schermen
van het circuit, in het gezelschap van een meertalige gids: de race
control, de perszaal, de loges van de speakers… Maak een wandeling in de Paddocks en bezoek de Pitlane om zo een schat aan
informatie en anekdotes over deze magnifieke site te krijgen, en
geïnspireerd te worden door de unieke en mythische sfeer van het
Circuit van Spa-Francorchamps.
TIP! U kan de ontdekking van dit circuit combineren met een bezoek
aan het Automobielmuseum van Stavelot.

Chocolats d’Edouard
Place Albert I 12/2 - 6820 Florenville

91 km

www.spa-francorchamps.be

00 32 (0) 61 502 972
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Corbion

Rue du Petit 1 - 6830 Bouillon

101 km

00 32 (0) 61 641 189

Rue du Petit 1 - 6830 Bouillon

109 km

00 32 (0) 61 641 189

Liefhebbers van architectuur en geschiedenis ontdekken via deze
wandeling de rijke geschiedenis van de stad. Literatuur, architectuur, folklore, kunst en industrie komen ruim aan bod. Een verrassend bezoek met vele onbekende en vergeten facetten uit het leven
van de stad.

De dichter Paul Verleine werd letterlijk verliefd op dit kleine dorp en
kwam er wonen in 1885. Het is ook de geboorteplaats (1520) van
Sébastien van Corbion, bijgenaamd Sébastien Pistolet, uitvinder van
dit vuurwapen. Ontdek eveneens het tabaksmuseum en de talrijke
panorama’s.

Duur van de wandeling: 2u - Gemakkelijk parcours

www.corbionsursemois.be

www.museeducalbouillon.be

Cottage Horse
Compass-Events

26 km

6940 Durbuy

Verleumont 32/2 - 4990 Lierneux

10 km

00 32 (0) 475 385 325

00 32 (0) 476 253 286
Rondritten met paardenspan in de Oude stad van Durbuy.
Compass-Events is een exclusief buitensportbedrijf en evenementen bureau dat het hele jaar door programma’s en activiteiten aanbied in de Ardennen.
klimmen - kajaktochten - schietprogramma - via ferrata - moutainbike tochten - challenge parcours - orientatietochten - speleologie
- vlotbouwen - high rope parcours - helikopter dropping - paintball
- quad rijden
www.compass-events.be

Confituurbedrijf Saint-Amour
Rue Saint-Amour 13 - 6940 Durbuy

26 km

00 32 (0) 86 211 276
Traditionele vervaardiging van gelei op basis van bloemen en wilde
vruchten.
Video en didactische borden.
www.confitureriesaintamour.be
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Dierenpark van Rochehaut

Mecabo:

Rue du Palis 1 - 6830 Rochehaut

3-5, Rue du Vicinal - 6960 Manhay

00 32 (0) 61 461 000

5,2 km

00 32 (0) 86 455 506

Daverdisse
76 km

101 km

Per treintje maakt u kennis met een veertigtal diersoorten in een
verzorgd park: herten, reeën, struisvogels, lama’s, Sika herten,
bizons, Ardense schapen, varkens in openlucht, witte herten uit
Denemarken,…
Duur: 1u

Daverdisse biedt talrijke wandelmogelijkheden in de bossen, langs
de Lesse en de Almache. De oude gebouwen en rustige omgeving
maken het er een ideale, ontspannende bestemming van.

www.aubergedelaferme.com

Directie camping
EXPLOITATIEVENNOOTSCHAP
Peralex België nv
Grote straat 51 - B-8421 Vlissegem/De Haan
BTW: BE 0454 044 132 - RPR Brugge
Marc Eerebout: 00 32 (0) 475 777 862
Isabel De Corte: 00 32 (0) 477 292 629
Email: marc@eerebout.be

DEPANNAGE (AUTO)
Depannagedienst Bietheres
Av. de la Résistance 7 - 6698 Vielsalm
00 32 (0) 80 214 914

Depannagedienst Choffray
Ville du Bois 173 - 6690 Vielsalm

DOE-HET-ZELF

00 32 (0) 80 214 113

Brico-Lienne
12, Rue de la Gare - 4990 Lierneux

DIERENARTSEN

00 32 (0) 80 318 040

Cabinet Vétérinaire de Harre
3, Champs de Harre - 6960 Harre/Manhay

8,6 km

12 km

Hubo
12, Rue de la Grotte - 6690 Vielsalm

00 32 (0) 86 367 011
mobiel nummer: 00 32 (0) 478 646 677

20 km

00 32 (0) 80 216 028

Dr. Roiseux L.

Lallemand s.a.

15, Rue sous la ville - 6960 Grandmenil/Manhay 5,9 km
00 32 (0) 86 455 434

4, Rue Fosse-Roulette - 6690 Vielsalm

DIERENPARKEN

DOKTERS IN DE GENEESKUNDE

Dierenpark van Bouillon

Dr. Chausteur Bernard

Chemin de Chanteraine - 6830 Bouillon

101 km

00 32 (0) 61 467 152

34, En Pierrux - 6960 Vaux-Chavanne/Manhay 5,4 km
00 32 (0) 86 455 46

Een bezoek van 2 km doorheen de bossen op ontdekking van 60
plaatselijke diersoorten, maar ook dieren van andere landen en continenten. Didactische borden geven uitleg over al deze diersoorten.
Restaurant, brasserie en speelplein.
www.parcanimalierdebouillon.be
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20 km

00 32 (0) 80 216 114
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Dr. Deleixhe M.

D

Domein van Palogne

7, La Golde - 6960 Vaux-Chavanne/Manhay

10 km

00 32 (0) 86 455 710

Route du Pâlogne 6 - 4190 Vieuwville-Ferrières 29 km
00 32 (0) 86 212 412

Dr. Pilette Jean
15, Rue des Alliés - 6960 Grandmenil/Manhay 8,8 km
00 32 (0) 86 387 391

Afvaart van de Ourthe met kajak. Vanaf het domein, 8 km met een
mono- of tweepersoonskajak. Gratis vervoer tot de plaats van vertrek.
www.palogne.be

Dr. Poncelet Jocelyne
9, Chemin de Bétaumont - 6960 Dochamps/Manhay 8,8 km
00 32 (0) 86 456 180

Durbuy, de kleinste stad ter wereld
27 km

MEDISCHE WACHTDIENST TIJDENS DE WEEKENDS
EN OP FEESTDAGEN: Bel het nr. 1733
Durbuy is vooral een charmant stadje verscholen in de pittoreske
meanders van de Ourthe. Geplaveide, bochtige straatjes, stevige
stenen gebouwen waarboven een kasteel op een rotsige top uitsteekt.
Durbuy brengt u naar de echte Belgische Ardennen. En, Durbuy
staat bekend om zijn gastronomie: een waar festijn voor de smaakpapillen.

PLAATSELIJKE MEDISCHE WACHTDIENST TIJDENS
DE NACHTEN GEDURENDE DE WEEK
Zie www.cercles.be

DOMEINEN
Domein van het meer van Chérapont
Chérapont 2 - 6670 Gouvy

30 km

www.durbuyinfo.be

00 32 (0) 80 517 082

Durbuy Green Adventure & eco family park
Uitgebreid toeristisch complex in een vallei aan de bron van de
Oostelijke Ourthe. Talrijke ontspanningsmogelijkheden voor klein
en groot, restaurant, taverne en verscheidene animaties in hoogseizoen.
www.cherapont.be

Domein van Hottemme, natuurreservaat
58, Route de Houtemme - 6941 Heyd/Durbuy

22 km

00 32 (0) 86 213 011

Rue du Rome 1 - 6940 Durbuy

26 km

00 32 (0) 86 212 815
Kajak - Kano - Rafting - Klimmen - Speleo - Mountainbike - Waterballs - Challenger parcour - Death-ride - Eco karting - Karabijnschieten - Boogschieten - Lasergame - Quad - Paintball - Schattenjacht (‘s nachts, met de auto, te voet of met mountainbike)
- Speelplein
www.durbuyadventure.be

Dit groene en publieke domein, dat het hele jaar gratis toegankelijk
is voor wandelaars, ligt op 1 km van het station van Barvaux-surOurthe. Het onthaalcentrum “Info-Tourisme” verstrekt informatie
over alle ludieke en culturele activiteiten die mogelijk zijn in de
streek. Een tentoonstelling gewijd aan de biodiversiteit laat u kennismaken met de fauna, de flora en het plattelandsleven in de Ardennen, voorgesteld door een geheel van “biorama’s”.
Men heeft er al heel wat planten- en diersoorten opgemerkt, waaronder bedreigde orchideeën, vlinders, vogels, zoogdieren, reptielen
en kikvorsachtigen, die beschermd zijn door “Natura 2000”.

Bevindt zich in het “Maison du Tourisme”. Doe uw veiligheidsgordel
aan… en begeleid Eliott op ontdekking van de streek. De dynamische filmzaal nodigt u uit om een onvergetelijke reis te ondernemen
in het hart van de streek.

www.domainedehottemme.be

www.maisontourisme.nassogne.marche.be
26

Dynamische filmzaal
Place de l’Etang 15 - 6900 Marche-en-Famenne 34 km
00 32 (0) 84 345 327
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Euro Space Center, de ideale vertrekbasis
voor een bezoek aan de ruimte

info@camping-malempre.be

1, Rue devant les Hêtres - 6890 Transinne

63 km

00 32 (0) 61 650 133

Erezée
15 km

Erezée is de ideale bestemming voor een wandeling in de mooie
natuur of voor een rit in een oude tram. Ontdek eveneens de chocoladefabriek en de ambachtelijke brouwerij.
www.erezee-info.be

Word ruimtepassagier...
Scheep in voor een waterval van shows, een fantastische odyssée
vanaf de Big Bang (het ontstaan van het heelal) tot aan de toekomstige projecten van de ruimteverkenning.
Een unieke realisatie in Europa: een multi-sensorieel spektakelparcours waarin de ruimtedimensie vorm krijgt dankzij een licht-,
kleur- en klankspektakel.
De Tempel der Planeten, het Columbus-Laboratorium en het Internationaal Ruimtestation hebben dan geen geheimen meer voor u.

Etalle
85 km

De dorpen verspreiden zich over 7810 ha, waarvan één derde bestaat uit wouden. Etalle heeft een lange geschiedenis zoals de versterkte schuilplaatsen ons aantonen. Men vindt hier sporen van de
Keltische periode, de Romeinse periode (chaussée Brunehaut), de
Middeleeuwen en de fabelachtige geschiedenis van de hoogovens
in de XVIIde eeuw. In Villers-sur-Semois staat een kerk uit de XVde
eeuw met de gesculpteerde steen Ara Romana. Het natuurgebied
“Vallee de la Rouge Eau” is een vallei gelegen tussen de protohistorische schuiloorden “la tranchée des portes” en “le chatelet”
(Saint-Léger), het “Marais de Vance (Natagora).

Kom aan boord van de Amerikaanse Space Shuttle (op ware grootte)
en beleef voor enkele ogenblikken alle emoties van de astronauten
die in de ruimte leven en werken .
Dirk Frimout vertelt u over het fantastische avontuur van jongeren
die trainen als echte astronauten.
Op het einde van de reis maakt u nog de adembenemende Space
Show of dynamische cinema mee, een al te gek avontuur op een
asteroïde in handen van een geheimzinnige indringer.
www.eurospacecenter.be

EZELTOCHTEN
Ezelboerderij ‘Naturane’

www.sietalle.be

Avenue de la Gare 15 - 6600 Bastogne

Europ Aventure

42 km

00 32 (0) 479 368 786

41, Sprimont - 6680 Saint-Ode

45 km

00 32 (0) 61 688 611
Europ Aventure organiseert zowel begeleide als niet-begeleide
fiets- en wandeltochten.
Een meerdaagse transardeense route (165 km) te voet, per mountainbike of per fiets met als vertrekpunt La Roche en eindstation
Bouillon.
De Ardenne Tour rond Bastogne kan ook zowel te voet, per fiets of
per mountainbike worden verkend (3 afstandsmogelijkheden: 9, 33
of 36 km).

Bevindt zich aan het vroegere zuidstation. U kan hier ezeltochtjes
maken en alles te weten komen over ezelmelk.
www.anerie.be

Ezelrondtochten
Rue du Luxembourg 1 - 6860 Léglise

Rondtochten met ezels. Enkel op reservering;

www.europadventure.be
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69 km

00 32 (0) 63 433 854 of 00 32 (0) 494 943 626
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Fauvillers

Ferme des fées

F

63 km

Mont de Zatrou 1 - 6830 Les Hayons

96 km

00 32 (0) 61 468 917
De gemeente Fauvillers ligt in het hart van het natuurpark “HauteSûre Forêt d’Anlier”. De propere en bloemrijke dorpen en wegen
langs de Sûre brengen u tot in het hart van het bos.
www.si-fauvillers.be

Twee artiesten doen legendarische personages uit de Ardennen
herleven (feeën, heksen, elfen,…). Alle figuurtjes zijn gekleed volgens de mode van de XIXde eeuw en stellen taferelen uit het alledaagse leven voor.
www.fermedesfees.be

Fax camping
Florenville
91 km

00 32 (0) 86 455 674

Feodaal kasteel van La Roche-en-Ardenne
Rue du Vieux Château 4 - 6980 La Roche

26 km

00 32 (0) 84 411 342
De ruïnes van het middeleeuwse kasteel, gebouwd tussen de XIde,
XIIde en XIVde eeuw, met hun sombere, indrukwekkende massa,
overheersen de groene vallei die genesteld ligt in een lus, gevormd
door de Ourthe en de steile hellingen van de Deisterberg.
Vanaf de 12de eeuw speelde het kasteel een belangrijke rol in de
verdediging en de ontwikkeling van de handel. Het werd een halte
op de handelsroute van Engelse wol naar Lombardije.
De vesting werd bewoond tot 1780.
De Fransen (Lodewijk XIV) veroverden het kasteel op 10 augustus
1681. Onder Jozef II verviel het kasteel in ruïnes. In de vorige eeuw
werd het ontdaan van alle bruikbare materialen door de inwoners
van La Roche.
EVENEMENTEN
Vanaf het 2de weekend in juli tot en met het 4de weekend van augustus: elke dag voorstelling van het spook om 22u, middeleeuwse
animaties en valkerij (behalve bij slecht weer).
Op 20 juli: groot vuurwerk.
Het eerste weekend in augustus: middeleeuwse feesten.
De 4de zondag in augustus: finale van de voorstelling van het spook
met vuurwerk.
www.chateaudelaroche.be

Florenville ligt op twee geologische streken die zeer verschillend
zijn; het Ardense massief en het bekken van Parijs. Toeristisch en
commercieel centrum dat prachtige panorama’s heeft. Vooral bekend dankzij de abdij van Orval.
www.florenville.org

Forestia, dieren- en avontuurpark
Rue Fond Marie 563 - 4910 Theux
00 32 (0) 87 541 075
Het park Forestia nodigt u uit om 300 dieren te ontdekken, verdeeld
over een 30-tal soorten. Er zijn ook 9 parcours in de bomen, waaronder een deathride van 120 m (+ 100 hindernissen).
www.forestia.eu

FORTEN
Fort van Huy
Chaussée Napoléon - 4500 Huy

57 km

00 32 (0) 85 212 915
Het fort, een herinneringsplaats uit de Tweede Wereldoorlog, is met
zijn museum getuige van het verleden dat we niet mogen vergeten
of herbeleven.
www.pays-de-huy.be
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Fort van Loncin en het Kasteel van Waroux

F

Fourneau Saint-Michel
57 km

4430 Ans
00 32 (0) 4 247 72 73

Op een paar honderd meter van elkaar liggen het Fort van Loncin
en het Kasteel van Waroux. Twee pronkstukken van het Luikse
patrimonium.
Deze 2 geklasseerde sites verwelkomen u voor een dag in het teken
van de geschiedenis, de bezinning, de kunst en het middeleeuwse
erfgoed.
De ruines van het Fort van Loncin zijn een belangrijke site van de
slag om Luik in augustus 1914. Sinds 15 augustus 1914 bergen zij
de stoffelijke overschotten van 350 van de 550 verdedigers. Dit is
ook het enige fort van de vestingsgordel Luik, Namen en Antwerpen,
dat de oorspronkelijke bewapening behouden heeft.
Er is een scenografisch parcours ontwikkeld om deze uitzonderlijke
plek nog meer de bestemming van herinneringssite voor iedereen
te geven. In het bijzonder voor de jongeren die het geluk hebben de
verschrikkingen van een oorlog niet te kennen.

51 km

6870 Saint-Hubert
00 32 (0) 84 210 890

Aan de rand van de Ardense bossen van Saint-Hubert en Nassogne,
op een schitterende open plek diep in de vallei, staat nog een merkwaardige hoogoven die uit de XVIIIe eeuw dateert. Daarnaast vindt
men het musée de la vie rurale en Wallonie en het musée du Fer et
de Métallurgie ancienne.
Temidden van een gediversifieerde en harmonieuze natuur brengt
een wandeling u langs negen gehuchten. U maakt kennis met de
traditionele landelijke architectuur van de woningen, boerderijen,
kapel, school, ateliers, schuren,… Een echte verkenningstocht over
bospaden.
www.fourneausaintmichel.be

Frituur
Tot nadere berichtgeving is de frituur op de camping niet open. Voor
snacks kan u terecht in onze bistro Ness.

Zo kan de bezoeker kruipen in de huid van een soldaat. Men kan
achtereenvolgens de groeiende angst van deze mannen beleven,
het leven met de bombardementen, de uiteindelijke ontploffing van
het fort en de crypte waarin 69 soldaten hun laatste rustplaats hebben.
Op weg naar de uitgang ziet de bezoeker in deze prachtige groene
omgeving verschillende foto’s en teksten. Deze laten ons nadenken
over de zinloosheid van oorlogen, die ontstaan door de haat jegens
en de angst voor de ander.
Aansluitend treft u het kasteel van Waroux dat van veraf te herkennen is aan de elegante, ranke spits.
Op het eerste gezicht oogt het kasteel streng en oorlogszuchtig. De
hoge vijandige buitenmuren van zandsteen en silex, met slechts
enkele schietgaten, verraden de feodale oorsprong van het fort,
evenals de slotgrachten om het kasteel die vandaag droog liggen.
Het kasteel is als uitzonderlijk Waals erfgoed geklasseerd. Het is
voortaan open voor publiek tijdens de grote exposities die er worden
georganiseerd.
www.fortfeloncin.be
www.expo-waroux.be
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Gallo-romeinse Malagne,
een sprong van 2000 jaren in de geschiedenis
85, Rue du Corbois - 5580 Rochefort

Garage Claude Beaufays
Rue Jules Bary 20 - 6690 Vielsalm
46 km

23 km

00 32 (0) 80 214 264

00 32 (0) 84 222 103
Het Gallo-Romeinse Malagne is…
een archeologisch park, een interactief openluchtmuseum, een
centrum met veelzijdige uitleg over het Gallo-Romeinse tijdperk,
een boerderij, een leerzame plek en een werkplaats met een GalloRomeins badhuis.
www.malagne.be

Gallo-romeinse plaats van Chameleux
Ruer des Martyrs 13 - 6700 Arlon

94 km

00 32 (0) 61 311 229

Gaumse museum
Rue d’Arlon 38-40 - 6760 Virton

100 km

00 32 (0) 63 570 315
Gesticht in 1937 in een gebouw van het voormalige klooster van de
recollecten (einde XVIIde eeuw) aangevuld met een nieuw hedendaags bijgebouw. Het museum stelt de verscheidene aspecten van
de artistieke, natuurlijke, culturele en menselijke rijkdommen van
de Gaume tentoon, zowel in het verleden als heden. Archeologie en
geschiedenis, ethnografie en ambacht, schone kunsten, volksgeloof
en bijgeloof, vertelsels en legendes,…
www.musees-gaumais.be

Chameleux ligt op 4 km van Orval. Hier lag vroeger de Romeinse
heirweg Reims-Trier, langs dewelke gedurende vier eeuwen een
relais stond dat diende als bevoorradingsplaats voor Romeinse soldaten en reizigers.

Geitenboerderij van Ozo
20 km

Ozo 27 - 6941 Izier
00 32 (0) 86 400 266

www.semois-tourisme.be

U kan deze boerderij het hele jaar door bezoeken.

Gallo-romeinse villa van Mageroy

www.chevreriedozo.be

84 km

6723 Habay-la-Ville

00 32 (0) 63 422 533 of 00 32 (0) 485 404 798
De villa van Mageroy is een oude schuilplaats. Ze diende voor de
bewaring van de tarwe. Ze ligt middenin de velden, langs de baan
van Mageroy in Nantimont.
www.mageroy.be

GELDAUTOMATEN
Vaux-Chavanne/Manhay
7,5 km

ING-Bank
10, Rue du Vicinal

Lierneux
5,1 km

Belfius-bank

GARAGES IN DE BUURT

126, Rue du Centre

Garage Cornet
En Pierreux 1 - 6960 Manhay

7,7 km

00 32 (0) 86 455 989

GOLF
Golf de Durbuy

Garage Hugo Michel

34, Route d’Oppagne - 6940 Barvaux-sur-Ourthe 23 km

Verleumont 5 - 4990 Lierneux
00 32 (0) 80 647 525
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11 km

00 32 (0) 86 214 454
Golf de Durbuy is een Belgische golfclub in Barvaux-sur-Ourthe.
De 18-holes baan is in 1991 aangelegd door Fred Hawtree. De
baan heeft heuvels en dennebossen. Er zijn 9 oefenholes.
35
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Het is de enige Belgische baan die is overgenomen door BurgGolf.
De baan wordt ook wel de ‘Golf Blue Green van Durbuy’ genoemd.
Een stijlvol golfterrein dat elke golfspeler zal bekoren. Huur van een
buggy is aangeraden.
www.bluegreen.com/golf

Royal Golf Club des Fagnes
1, Avenue de l’Hippodrome - 4900 Spa

43 km

00 32 (0) 87 793 030
Deze karaktervolle golfbaan ligt in een bosrijk gebied met panoramische vergezichten.
Het landschap is heuvelachtig en de golfbaan is in 1930 als parkbaan aangelegd door Tom Simpson.
Er zijn 18 holes, 72 par, de heren lengte is 5671 meter en de dames
lengte 4858 meter.
U vindt er een putting green en een pitching green.
www.golfdespa.be

Royal Golf Club Sart Tilman - Alleur
541, Route du Condroz - 4031 Angleur

47 km

00 32 (0) 4 336 20 21
Dit parcours werd in 1938 door Tom Simpson getekend en vormt
een uitdaging met karakter. Het terrein ligt in een schitterende, beboste omgeving, waar 18 holes hun fairways uitrollen in een schitterend golvend en heuvelachtig landschap.
De eerste twee holes doen denken dat dit een makkie wordt, maar
de rest van het parcours biedt een gevarieerde architectuur, waardoor de speler weer een realistische blik op het spel krijgt. De golfer
moet een goed geplaatste drive hebben om de beboste lijn van elke
fairway te kunnen volgen. Bovendien moet hij heel precies met zijn
ijzeren clubs kunnen slaan, om de uitstekende greens te bereiken.

Golf-ontdekking
Fontaine de Solumont - 6760 Virton

00 32 (0) 497 820 393 of 00 32 (0) 486 966 336
Deze golf is een centrum dat bestemd is voor initiatie en training.
Het bevindt zich op de vlakte van Solumont. Practice van 16 oefenplaatsen in openlucht, waarvan 4 overdekte, een natuurlijke en
synthetische putting green, 3 bunkers voor training en een parcours
van 6 holes van 660 m (per 18). Stages voor iedereen.
http://virton.mygolf.be

Gouvy
36 km

Gouvy ligt aan de grens met het Groot Hertogdom Luxemburg. Het
is vooral gekend dankzij het Jazz- en Bluesfestival dat er elk jaar
georganiseerd wordt in de boerderij van Madelonne (Sterpigny).
In de winter kunnen de skiliefhebbers gebruik maken van de skipiste vlakbij het treinstation.
www.gouvy.eu

Grandham
23 km

Het is niet voor niets dat Grandhan het grootst aantal buitenverblijven telt. De intacte natuur en de rust maken er een vredig oord van.
In de nabije omgeving bevindt zich het natuurreservaat van Eneilles.

Sinds 1962 heeft de golfclub het predikaat "koninklijk". Sinds 1963
is de golfbaan in eigendom bij de Universiteit van Luik.
Er zijn 18 holes, 72 par, de heren lengte is 5687 meter, de dames
spelen op 4890 meter.
Een goede ontvangst en gezelligheid geven sfeer aan het clubhouse.
www.rgcst.be
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Comblain-au-Pont
1, Place Leblanc - 4170 Comblain-au-Pont

35 km

00 32 (0) 4 369 26 44
De grot van Comblain-au-Pont werd bij toeval ontdekt in 1900. De
hond van een inwoner van het dorp was in een gat in de grond
gevallen. Zijn baasje daalde, aan een touw, af in het gat. En jawel,
hij kwam terecht in een stel grotten, tot 93 meter onder het peil
van de Ourthe.
In een twintigtal zalen kunt u fraaie druipstenen bewonderen.
In hetzelfde dorp kunt u ook nog de ondergrondse steengroeven van
Géromont bezoeken.
In een 230 meter lange galerij ziet u hoe het harde werk van vroeger nu door poppen wordt uitgebeeld.
Door het plafond van de grotten druipt regenwater naar beneden. In
een druppel water zit een heel klein beetje kalk. Een deeltje ervan
blijft aan het plafond kleven. Het overblijvende deeltje valt met de
druppel op de bodem van de grot. Na vele eeuwen groeit aan het
plafond een neerhangende druipsteen, een stalactiet. En op de bodem van de grot een oprijzende druipsteen, een stalagmiet. Soms
vertonen druipstenen fraaie kleuren. Daar zorgen bepaalde metalen
in het gesteente voor.
Duurtijd bezoek: 1u15
www.decouvertes.be

Grotten van Han
2, Rue Joseph Lamotte - 5580 Han-sur-Lesse 52 km
00 32 (0) 84 377 213

konden al in het water in de grotten worden aangetroffen. Er werd
in de grotten doorgaans niet geleefd. De opgegraven voorwerpen
zouden erop duiden dat de grotten met name voor uitvaartceremonies werden gebruikt.
De grotten van Han vormen voor zover bekend al sinds de 18de
eeuw een toeristische attractie. Traptreden en goed begaanbare
paden zouden pas later hun intrede doen, dus of de tocht door de
grotten beviel was erg afhankelijk van de conditie van de wandelaars. De verlichting in de grot geschiedde aanvankelijk door fakkels, elektrisch licht deed in 1897 zijn intrede in de grot. Enkele
jaren later zou er een grootse campagne op touw gezet worden om
de Europeanen de grotten te leren kennen. Verschillende reclameposters uit die tijd zijn in het Museum van de Onderaardse Wereld
tentoongesteld.
De toeristische wandelroute door de grotten werd meerdere malen
gewijzigd. Rond 1860 werd besloten om de route, die aanvankelijk
begon met een tocht in een bootje, om te draaien, zodat het boottochtje nu de afsluiting van de tocht vormde.
In 1944 deden de grotten tijdelijk dienst als schuilkelder.
Een klein deel van de grotten is tegen betaling toegankelijk voor
het grote publiek. Jaarlijks komen er een half miljoen bezoekers.
Sinds 1906 is er een historische tramlijn, die de bezoekers vanuit
het centrum van Han naar de ingang van de grotten brengt. Vanaf
de ingang van de grotten is er een pad van ongeveer twee kilometer
dat te voet kan afgelegd worden (duur ongeveer anderhalf uur) en
waarbij een gids uitleg geeft. Dit parcours heeft 436 stijgende en
dalende trappen en leidt de bezoeker door een aantal "zalen", zoals de "Geheimzinnige zaal", de "Wapenzaal", en de "Koepelzaal".
Bij de uitgang van de grot is het traditionele boottochtje vervangen
door een loopbrug.

Uit opgravingen blijkt dat de grotten altijd al bij de bewoners uit
de omgeving bekend waren. Voorwerpen uit de vroege prehistorie

De route voert allereerst door de zogenaamde "Scarabeezaal".
Oorspronkelijk werd de zaal zo genoemd naar de grote hoeveelheid
kleine diertjes die zich in slierten door de zaal voortbewogen. Aan
het begin van de 21ste eeuw zijn deze diertjes echter verdwenen.
De tweede en derde zaal zijn achtereenvolgens de "Vigneronzaal"
en de "Minaretzaal". In deze laatste zaal bevindt zich de minaret,
een stalagmiet van vijf meter hoog, en zijn er uit kalksteen gevormde
'gordijnen' te zien. De zaal die daarop volgt, de "Geheimzinnige",
werd in 1968 ontdekt en aan de route toegevoegd. Via de zaal
"De Styx" worden de bezoekers gevoerd naar de "Trofeezaal",
waar zich een enorme bloemkoolvormige druipsteen bevindt van
zo'n zeven meter hoog, met een omtrek van 20 meter. Hierna volgt
de "Wapenzaal", waarin bij binnenkomst de gedragen klanken
van (waarschijnlijk) Enya uit verborgen speakers op de bezoekers
neerdalen. Een lichtshow die vervolgens gestart wordt, toont de
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De grotten van Han vormen een stelsel van onderaardse grotten in
Han-sur-Lesse nabij Rochefort, gelegen tussen de rivier de Lesse
in de Belgische Ardennen. Het geheel staat bekend als één van de
grootste grottencomplexen van Europa.
De grotten zijn ontstaan door de rivier de Lesse, die een deel van
de Boineheuvel (van kalksteen) uitgesleten heeft. De rivier verdwijnt
over ongeveer 1100 meter (in vogelvlucht) onder de grond, maar ze
doet wel 20 uur over deze afstand.
In de grot is de temperatuur het hele jaar door 13°C en er heerst
een vochtigheidsgraad van 95%. De grot telt vele druipstenen kalkafzettingen.

G

mooiste plekjes van deze zaal. De laatste zaal, de "Koepelzaal",
wordt gerekend tot de grootste ondergrondse holtes van Europa.
De zaal heeft een maximale hoogte van 62 meter, een maximale
diagonale afmeting van 145 meter, en een inhoud van 125.000
m3. De Lesse stroomt door de laagstgelegen plekken van de zaal.
Prehistorische en andere voorwerpen die in de grotten zijn opgegraven, evenals bevindingen rondom de aardlagen in de grotten
zijn te bezichtigen in het Museum van de Onderaardse Wereld. Een
interactieve film die zich afspeelt in één van de niet voor bezoekers
toegankelijke gangen is sinds april 2006 te beleven in de attractie
"Speleogame". Beide bevinden zich in Han-sur-Lesse.
Duurtijd bezoek: 1u30
www.grottes-de-han.be

Grotten van Hotton
1, chemin du Spéléoclub - 6990 Hotton

26 km

00 32 (0) 84 466 046
De grotten van Hotton ofwel de grotten van Duizend-en-één-Nacht
zijn grotten in Hotton in de Belgische provincie Luxemburg.
De grotten zijn ontstaan doordat regenwater infiltreerde in het
kalksteenplateau en via een ondergrondse rivier uiteindelijk bij
Hampteau terugkeerde naar het aardoppervlak in de loop van
Ourthe. Ze is ontstaan door een langzame chemische oplossing van
kalksteen (corrosie) en deels door slijting van het water met een
beetje zand erin (erosie).
Tegenwoordig zijn er zo'n zes kilometer tunnels bekend tot een
diepte van ongeveer 70 meter onder het plateau. In het laagste deel
stroomt de ondergrondse rivier permanent. In de grot zijn er verschillende ruimtes met als grootste de grote galerij met maximaal
35 meter hoog, 10 meter breed en 200 meter lang.
De grotten werden in november 1958 in de media bekend en werden door diverse autoriteiten bezocht. In 1959 werd de toegang
gesloten door de eigenaar van de steengroeve die bang was dat zijn
activiteiten verstoord zouden worden. Door de topografische inventarisatie van de grot voor de sluiting was er bekend dat het bovenste
gedeelte van het netwerk zeer dicht bij het aardoppervlak lag, buiten het eigendom van de steengroeve-eigenaar. Het was vanaf de
buitenkant helaas niet mogelijk deze aan te wijzen.
In 1961 ging na een onvrijwillige heropening van de grot een team
van moedige en vastberaden mensen naar de hoogstgelegen ruimte en groeven in het plafond door klei heen. Na uren van afmattend
werk braken ze door en kwamen uit in het midden van de weilanden. Zo ontstond er een nieuwe toegang die door de eigenaar
geopend werd voor het publiek vanaf 21 april 1962.
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Duurtijd bezoek: 1u

G

De bezoeker wordt bij het beginpunt afgezet.

www.grottesdehotton.be

G

Duurtijd bezoek: 1u20

Grot van Lorette-Rochefort
Drève de Lorette - 5580 Rochefort

www.grottes.be

48 km

00 32 (0) 84 212 080

La Merveilleuse
142, Route de Philippeville - 5500 Dinant

De grot van Lorette-Rochefort is in 1865 ontdekt en ontstaan door
de stroming van de rivier de Lomme. Deze grot is veel wilder dan
andere grotten in de Ardennen zoals de grot van Han. De grot van
Lorette-Rochefort is een grote en erg complexe grot waarvan het
toeristische gedeelte maar een stukje vormt. In een andere sector van de grot, onder de “Val d’Enfer” (de “Hellegang”), worden
verschillende galerijen verbrijzeld door de beweging van actieve
parklazen.

72 km

00 32 (0) 82 222 210
“La Merveilleuse” werd ontdekt in 1904 en wordt beschouwd als
een van de mooiste grotten in België. U kunt er de helderheid en de
fijnheid van de stalactieten en watervallen bewonderen. De grot is
gemakkelijk te bezoeken.
Duurtijd bezoek: 50’
www.dinantourism.be

www.grottes-de-han.be

Grot van Remouchamps
3, Rue de Louveigné - 4920 Remouchamps

30 km

00 32 (0) 4 360 90 70
De Grot van Remouchamps wordt sinds 1828 door toeristen bezocht. De harshoudende fakkels die destijds door de eerste bezoekers gebruikt werden, moeten maar een vage indruk nagelaten
hebben in vergelijking met de pracht dat heden te zien is, dankzij
de luister van de moderne verlichting. De mysterieuze sfeer die
hierdoor gecreëerd wordt, overschrijdt van verre de glansrijke ondergrond. Sinds 1924 wordt hij verlicht met een sprookjesachtige
verlichting.

Het idee voor de opmaak van deze brochure kwam van onze vader
die de voorbereidingen ook opstartte. Door een plotse ziekte met
snelle fatale afloop kon hij dit werk niet afmaken. Niettemin zijn we
hem zeer dankbaar voor dit boeiend idee, die u ook ongetwijfeld
weet te waarderen.

Roger EEREBOUT
º 19-02-1940 † 22-05-2011

De grot van Remouchamps ligt in de provincie Luik en een bezoek
aan deze grot wordt in twee delen afgelegd. Het eerste deel is een
wandeling door meerdere zalen, waaronder de eerste zaal. Reeds
8000 jaar geleden werd deze ruimte door de Paleolithische jagers
bewoond. Via een schilderachtig, kleurrijk decor komt men bij de
grote zaal de Kathedraal. De paden zijn goed begaanbaar, schoon
en slipvrij. Door steeds dieper de grond in te lopen, onder begeleiding van een gids, kan men het wonderlijke spektakel aanschouwen. Ieder natuurlijk wonder wordt tot in detail uitgelegd.
Na het hoogtepunt van de Kathedraal, geschiedt het tweede deel
van het bezoek in de vorm van een boottocht. De boot glijdt langzaam vooruit over de meanders van de onderaardse rivier, de langste onderwater rivier ter wereld, in mysterieuze stilte bewondert
men nieuwe schoonheden, waaronder de palmboom.

42

43

Habay-La-Neuve

www.inzofalle.be

H

84 km

In de XVIIIde eeuw was Habay-la-Neuve een belangrijk centrum van
ijzersmederijen. Het is vooral gekend dankzij het kasteel van Pont
d’Oye. Elke laatste zondag van september wordt het bos gezegend
met aanwezigheid van jachthoornblazers. Talrijke dichters, schrijvers en artiesten komen er samen… niet ver van het graf van Pierre
Nothomb, in deze prachtige vallei in het hart van de natuur.
www.habay-tourisme.be

H

Hete luchtballon vaarten in de Ardennen
26, Rue Caton - 6960 Harre

15 km

00 32 (0) 476 374 038
Neem de tijd om “in de wolken” te zijn!
Hoe de sensatie van een ballonvaart in de Ardennen ontdekken ?
Mogelijkheid van 2 vertrekplaatsen: Harre en Petit-Mormont tussen
Houffalize en La Roche.
Gondel voorzien voor 4 personen.
www.levisa.be/fermedelamontgolfiere

Herbeumont
94 km

Het land van Ny
Chateau Ferme de Ny - 6990 Ny-Hotton

Herbeumont heeft een rijk architecturaal, natuurlijk en cultureel erfgoed. Ontdek de geklasseerde ruïnes van het versterkte kasteel,
de oude wasplaatsen, fonteinen, kapelletjes, kerken, molen,… De
streek biedt talrijke wandelmogelijkheden en andere sporten zoals
mountainbike, vissen, paardrijden,…
www.herbeumont-tourisme.be

24 km

00 32 (0) 84 467 622
Elk jaar presenteert Het Land van Ny een hels spektakel met ridders, dansers en toernooien.
Het spektakel speelt zich af in een uniek decor, met overdekte tribunes.
www.nyx.be

Hertogelijke museum
Rue du Petit 1 - 6830 Bouillon

101 km

Hotton
25 km

00 32 (0) 61 464 189
Het Hertogelijk museum is de ideale plaats om het verleden van
Bouillon te ontdekken. Diverse artistieke werken tonen Bouillon
in de Middeleeuwen. Tijdens de Verlichting (18de eeuw) kreeg de
stad bekendheid in het oude continent dankzij de boekdrukkunst.
Belangrijke kunstschilders uit de streek en getuigen van het rijke
industriële verleden vervolledigen het museum. Een interessante en
niet te missen culturele passage.

Hotton heeft veel te bieden dankzij de talrijke animaties die er georganiseerd worden. Ontdek de prachtige grotten, het interpretatiecentrum van de rivier, de oude watermolen,… Ook historische
evenementen zoals WOII worden hier niet vergeten. Op het Britse
militaire kerkhof vinden er elk jaar herdenkingen met oudstrijders
plaats.

www.museeducalbouillon.be

www.si-hotton.be

Houffalize

Hertenboerderij Inzofalle
Rue d’Inzès Fochalle 18 - 6950 Nassogne

25 km

52 km

00 32 (0) 84 211 705
Biologische kwekerij (40 ha) van hertenkalveren, hinden en edelherten (250 dieren).

Houffalize is een plekje waar de vervuiling geen weg heeft gevonden. Een stadje in de schoot van een schilderachtig dal, in een land-
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schap vol rotsige heuvels en valleien, wouden en weiden.
Het leven voelt hier nog de hartslag der seizoenen.

In één bezoek onthult het museum de geheimen van de staalnijverheid, de energieën en de informatica.

Houffalize staat samen met haar zustergmeeente La Roche bekend
als de streek van rotsen en meanders.

www.mmil.be

Het is de provinciale koningin van de bloemen. De Belgische hoofdstad van de mountainbike en de stad van dwergen en kinderen.
Bezienswaardigheden
Kunstgalerij, romeinse villa, kasteel van Tavigny, kerken en monumenten, bronnen, rots van Hérou en het kanaal van Bernistap.
www.houffalize.be

Houtopia, puur kinderavontuur
17, Place de l’Eglise - 6660 Houfalize

23 km

00 32 (0) 61 289 205
multimedia spektakel - ontdekkingsruimte - reuzenspeeltuin doolhof - springkastelen
Een ludiek, recreatief en pedagogisch concept... Een ontdekkingsruimte vol magie. Sensibilisering van de echte waarden van het leven: gezondheid, veiligheid, milieu en verdraagzaamheid. Vier grote
thema’s die in Houtopia in drie stappen ontdekt worden.
Gratis parking
www.houtopia.be

Huis der Wetenschappen
Quai van Beneden 22 - 4020 Liège

51 km

00 32 (0) 4 366 50 04
Een fascinerende wereld van ontdekkingen door de meanders van
de Wetenschap. Spectaculaire experimenten!
www.maisondelascience.be

Huis van de metaalnijverheid en de industrie
Boulevard Raymond Poincaré 17 - 4020 Liège 51 km
00 32 (0) 4 342 65 63
Het huis van de metaalnijverheid en de industrie van Luik is een
centrum voor technische en industriële cultuur. Gevestigd in een
oude staalfabriek. Op 2500 m² zult u het uitzonderlijke industriële
erfgoed van Luik ontdekken.
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Ijskelder van Hermanmont

I

Hermanmont - 6690 Vielsalm

23 km

00 32 (0) 80 215 052 of 00 32 (0) 80 216 252
Werd gebouwd in de tweede helft van de XIXde eeuw en bevoorraadde het kasteel van Hermanmont.
Bezoek enkel op afspraak.

Voorstelling van het maken van muziekstukken van Gauthier Louppe. Hij is gediplomeerde van de internationale school voor strijk- en
tokkelinstrumenten en vervaardigt en herstelt klassieke koorinstrumenten. Hij maakte zijn eerste hedendaagse viool in 1995. Heden
brengt hij zijn kunst over aan de jeugd.
www.gauthierlouppe.com

Internet

Ik was 20 in 45
Bastogne - nieuw complex wordt geopend in 2012 41 km
00 32 (0) 61 212 711

Een internetlokaal (onder het horecagebouw, naast de ingang van
de toiletten) met draadloos internet staat gratis ter beschikking van
onze gasten.
Openingsuren: van 7.00 tot 23u.

Centrum ter herdenking van de tweede wereldoorlog, Bastogne
Dit museum is gewijd aan de Slag om Bastenaken en is, met een
ruimte van 1.200m², een volwaardig pedagogisch instrument. Er
worden verschillende thema’s aangekaart: de plaats van de Slag
om de Ardennen in het kader van het wereldconflict, illustratie van
de belangrijkste thema’s via het Bastenaken van voor 1944, de eigenlijke slag, met de heropbouw van een hoofdkwartier van de geallieerden en van de duitsers, het leven van de soldaten, de burgers
in de veldslag, …
Tijdens het hele parcours worden er verslagen en getuigenissen
voorgesteld van de verschillende partijen in het conflict.

Izel
91 km

Drie karakteristieke dorpen: Moyen, Izel en Pin. Het meer van de
Vierre is een paradijs voor de hengelaars en de kinderen. Moyen is
de vertrekplaats voor afvaarten van de Semois per kano-kajak. In
Izel ontdekt u een mooi kerkje uit 1722 en kan u prachtige wandelingen maken.

Jamoigne

www.si-bastogne.be

87 km

Internationaal scoutsmuseum
Rue du Maitrank 49 - 6700 Bonnert

80 km

00 32 (0) 63 221 553 of 00 32 (0) 485 049 710 (na 17u)

Het kasteel van Jamoigne behoort toe aan de familie du Faing. Eén
van de voorzaten van die familie, Gilles du Faing geboren in 1560,
was ambassadeur van Filips II van Spanje.

Dit museum is uniek in Wallonië. Het bezit zeldzame voorwerpen
met betrekking tot het scoutisme, afkomstig uit de hele wereld,
sinds meer dan 40 jaar. Dit museum is een pedagogisch instrument voor jongeren maar eveneens een plaats van herinnering voor
ouderen.
www.museescout.be

Internationale vioolbouwschool
Rempart des Jésuites - 6900 Marche-en-Famenne 34 km
00 32 (0) 84 445 950
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Meer van Nisramont
Rue du Vecpré - 6980 Nisramont

29 km

La Roche-en-Ardenne
00 32 (0) 84 433 095

Strand van de Ourthe
25 km

6990 Hotton
00 32 (0) 84 466 216

Watervlak van La Roche
1, Rue du Hadja - 6980 La Roche-en-Ardenne 26 km
00 32 (0) 84 411 900
www.ardenne-aventures.be

KARTING VERHUUR
Francorchamps
Francorchamps - Vanaf 17u30

34 km

00 32 (0) 473 430 038
www.francorchamps-karting.be

Bouillon
Voie Jocquée 115 - 6830 Bouillon

100 km

00 32 (0) 61 467 807
U houdt van snelheid, mechaniek, sensatie,… ga dan karten in
Bouillon. Vanaf 6 jaar.
www.kartingbouillon.com

Graaf de Marchin aan wie het zijn huidige uitzicht dankt. In de loop
van zijn geschiedenis werd het ook bewoond door Maximiliaan-Henri
van Beieren, Prins-Bisschop van Luik, de kardinaal von Fürstenberg
of nog de families de Montmorency, Lamarche en Braconier. Sedert
1941 is het eigendom van VIVAQUA (oud Brusselse Intercommunale
Watermaatschappij).
Zijn architectuur...
Het kasteel van Modave dat in de Middeleeuwen werd gebouwd,
werd in het midden van de 17de eeuw gedeeltelijk verwoest. Vervolgens werd het gerestaureerd en kreeg het een klassieke gevel
waardoor het een elegant buitenhuis werd. De eertijds aangelegde
Franse tuinen verhogen nog de charme ervan.
Zijn versieringen...
Merkwaardig stucwerk uit de 17de eeuw versiert de plafonds terwijl
de muren getooid zijn met gebeeldhouwde lambriseringen, wandkleden en grote schilderijen. Het meubilair met uitzonderlijke stukken uit de 18de en 19de eeuw, past uitstekend in dit juweeltje.
Zijn hydraulisch rad...
In een van de zalen wordt aandacht besteed aan het hydraulisch rad
dat te Modave in de 17de eeuw werd gebouwd en wordt toegeschreven aan Renkin Sualem. Het is ongetwijfeld dit rad dat model stond
voor de befaamde machine van Marly die het water uit de Seine
opstuwde naar het kasteel van Versailles.
De kleine dingetjes...
Een audiogids beschikbaar in vijf talen waardoor iedere bezoeker
de geheimen kan ontdekken van deze unieke plek die sedert 1993
behoort tot het Bijzonder Patrimonium van Wallonië.
www.modave-castle.be

Kasteel van Bouillon
Explanade Godefroy 1 - 6830 Bouillon

KASTELEN

00 32 (0) 61 464 202

Kasteel en tuinen van Modave
Rue du Parc 4 - 4577 Modave

51 km

00 32 (0) 85 411 369
Zijn natuurlijke omgeving...
Ingeplant op een rotspunt die 60 meter boven de vallei van
de Hoyoux uitsteekt, biedt het kasteel, met name vanaf zijn pas
gerestaureerd terras, een uitzonderlijk uitzicht op de omringende
natuur, een natuurreservaat van 450 hectare.
Zijn geschiedenis ...
Het kasteel werd bewoond door vermaarde eigenaars waaronder de
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101 km

De oudste feodale vestiging in België (VIIIste eeuw). Wie heeft het
kasteel nog niet bezocht en wie hoorde nog nooit het verhaal van
Godfried van Bouillon? Maar bij elk bezoek leert u weer iets nieuws
over de geschiedenis. De doorlopende tentoonstelling “Scriptura”
gaat over het geschrift van de Middeleeuwen tot de XXste eeuw, van
schrijfveer tot computer.
De roofvogelshow biedt een spektakel met verscheidene soorten
roofvogels in vrije lucht, zoals buizerds, adelaars, uilen en gieren.
www.bouillon-initiative.be
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Kasteel van Deulin
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Kasteel van Latour

Rue du Château 2 - 6990 Deulin

29 km

00 32 (0) 499 208 782

00 32 (0) 63 578 352

Gebouw in typische architectuur uit de XVIIIde eeuw. Het kasteel
werd gebouwd in 1760 door de familie de Harlez die er nog altijd
eigenaar van is. Het is geklasseerd (interieur en buiten) als “uitzonderlijk erfgoed van Wallonië”.

Kasteel van Franchimont
Allée du Château - 4910 Theux

102 km

6761 Latour

44 km

De ruïnes van het kasteel van Latour liggen op een heuvel, niet
ver van het museum van de oorlog in de Gaume. Dit kasteel dateert waarschijnlijk uit de IXde eeuw toen de eerste bewoners en
een verdedigingstoren op de heuvel bouwden, vanwaar de naam
van het dorp.

Kasteel van Lavaux-Sainte-Anne
Rue du Château 8 - 5580 Lavaux Sainte Anne

00 32 (0) 87 530 489

63 km

00 32 (0) 84 388 362
Middeleeuwse burcht die in de 16de eeuw een geduchte vesting
was geworden.
Indrukwekkende muren, kazematten en ondergrondse gangen.
Behoort tot het uitzonderlijk erfgoed van Wallonië.
www.chateau-franchimont.be

Kasteel van Jehay
Rue du Parc 1 - 4540 Amay

75 km

00 32 (0) 85 824 400
Het kasteel van Jehay, een indrukwekkend met grachten omringd
bouwwerk uit de 16e eeuw, rijst als bij toverslag aan de rand van
een bos op. Het prijkt op de lijst van het buitengewoon patrimonium
van Wallonië en wordt door een opmerkelijke en in Europa unieke
architectuur gekenmerkt.
Het Kasteel, de vroegere woning van Graaf Guy van den Steen, dat
aan zijn beroemde dambordpatroon kan worden herkend, opent voor
u zijn poorten en neemt u mee op een verrassende ontdekkingsreis
door de kunst. De bijzondere sfeer in het kasteel zal u alvast een
goed idee geven van het verfijnde kasteelleven. Kunstliefhebbers
zullen in de wolken zijn over de eclectische collecties: meubilair,
zilverwerk, schilderijen, wandtapijten, keramiek, boeken…
Sinds 2009 herbergen de omgebouwde bijgebouwen een uitzonderlijke tentoonstelling gewijd aan Paul Delvaux: «Paul Delvaux,
intieme stempels».

De geschiedenis van het kasteel van Lavaux-Sainte-Anne kent heel
wat verrassende wendingen. Naar verluidt, werd in de 13de eeuw
een uitkijktoren gebouwd langsheen de vroegere Romeinse weg.
Het duurde echter tot 1450 voor de versterkte burcht haar huidige
uitzicht kreeg, met een slottoren en een cirkel van door de Wimbe
bevloeide slotgrachten.
Pas in de 17de eeuw werden de weelderige vertrekken rond het binnenhof en de toegangspoort in Renaissancestijl opgetrokken.
Aan het begin van de 20ste eeuw opende de vzw “Ligue des Amis du
Château de Lavaux-Sainte-Anne” de poorten van het kasteel voor
het grote publiek en werden er een aantal musea ingericht. In 2004
werd gestart met ingrijpende renovatie- en herinrichtingswerken
aan de gebouwen en de musea, die een heel eigen plekje krijgen in
het natuurlijke en rurale kader van de Famenne.
In het kasteel werden drie musea ingericht, waar u kan kennismaken met drie uiteenlopende aspecten van het leven in de Famenne.
Het leven op het platteland is er sowieso niet onbelangrijk, maar we
nemen u tevens mee in de tijd om te zien hoe de heren van Lavaux
hun toenmalige luxeleventje leidden. U kan er opgezette exemplaren bekijken van de dieren die in de bossen, velden en rivieren van
de regio leven.
www.chateau-lavaux.com

www.chateaujehay.be
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Kasteel van Reinhardstein

K

Chemin du Cheneux 50 - 4950 Ovifat

45 km

Kerk van Saint-Etienne in Waha
en de kerkramen van Jean-Michel Folon
Place de l’Eglise - 6900 Waha

00 32 (0) 80 446 868

36 km

00 32 (0) 84 345 327
Een middeleeuws kasteel dat uniek is in België en gelegen in het
majestueuze kader van de Hoge Venen.
www.reinhardstein.net/blog

Kelten musem
Place Communale 1 - 6800 Libramont

74 km

00 32 (0) 61 224 976
Toen Caesar met zijn legioenen onze regio binnentrok, werden de
Ardennen al meer dan vierhonderd jaar door de Kelten bewoond. De
versterkingen en grafheuvels die in het landschap nog zichtbaar zijn
getuigen van hun aanwezigheid.
De voorwerpen die ze achterlieten, zoals wapens, juwelen en werktuigen, wijzen op een complexe maatschappij met opmerkelijke
know-how.
Deze beschaving die Europa gedurende meerdere eeuwen overheerste, liet ons een fascinerende materiële en intellectuele erfenis
na. Kom deze boeiende beschaving in het Museum van de Kelten
te Libramont ontdekken!
www.museedesceltes.be

Dit opmerkelijke Romaanse gebouw (1050), geklasseerd “Patrimoine Majeur de Wallonie”, bezit kerkramen van de artiest Jean-Michel
Folon. Het is de oudste Romaanse kerk in België en de enigste
die haar gedenkingssteen van de consecratie van de kerk heeft
bewaard.
Ze bezit ook talrijke andere kunstwerken zoals die van de Meester
van Waha. Jean-Michel Folon verwezenlijkte eveneens een sculptuur voor de stad die u kan bekijken vanaf de Place aux Foires.
www.maisontourisme.nassogne.marche.be

Kids country
Rue Petit Barvaux 2 - 6940 Barvaux-sur-Ourthe 22 km
00 32 (0) 86 456 326
In- en outdoor speelplein. De ideale plaats voor uw kinderen…
maar ook voor de volwassenen die in de taverne of op het terras
kunnen genieten van heerlijke streekbieren.
www.kidscountry.be

Kinderboerderij
Rue de la Passerelle 26 - 6830 Frahan

KERKEN

111 km

00 32 (0) 61 464 074

Kerk O.L.V. Hemelvaart
91 km

Florenville
00 32 (0) 61 311 229

De belvedère en beiaard met 48 klokken zijn toegankelijk via 220
trappen.

Beleef een ontspannende dag met de familie in de Ardennen. Meer
dan 150 dieren, mini adventure-park, speeltuin en uitgestrekt
strand aan de Semois.
www.semois-adventure.be

Klachten, suggesties en/of opmerkingen

www.florenville.org

Kerk Saint-Pierre, Bastogne
Place Communale 1 - 6800 Libramont

41 km

Aarzel niet ons deze te melden. Voor onze contactgegevens zie de
rubriek “directie camping”.

00 32 (0) 61 213 287
Mooi gebouw met Romaanse toren uit de XIIde eeuw, doopvonten,
schip in Maaslandse gothiek (XVde eeuw). Preekstoel gebeeldhouwd
door Jean-Georges Scholtus (XVIIIde eeuw), veelkleurig gewelf (XVIde
eeuw).
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Klokken- en beiaardmuseum

K

Rue Grande 23 - 6927 Tellin

Labyrinthe
67 km

Rue Basse Commène - 6940 Barvaux-sur-Ourthe 24 km

00 32 (0) 84 366 007

00 32 (0) 86 219 042

Het museum bevindt zich in een gebouw (1568) dat dienst deed als
poststation in de XIXde eeuw. Unieke verzamelingen die een eerbetoon zijn aan de klokkengieterij van Tellin die heel bekend was van
1832 tot 1970. Tijdens het bezoek volgt u op een groot scherm de
vervaardiging van een klok door de laatste klokkengieter van Tellin
en daarna, op twee verdiepingen, ontdekt u klokken, torenhanen en
een monumentaal uurwerk.
www.tellin..be

Klompenmuseum te Porcheresse
Rue de Graide 11 - 6929 Porcheresse

Een formidabele attractie, in een prachtig kader, in volle natuur,
waar men alle soorten doolhoven kan vinden:
• het reuzemaïsdoolhof met acteurs
• het doolhof van deuren die slechts opengaan met geheime codes
• het labyrint voor de kleintjes (3 - 8 jaar)
• de tentoonstelling van miniatuurlabyrinten
www.lelabyrinthe.be

78 km

00 32 (0) 61 503 370
Porcheresse was in de XIXde eeuw een dorp van klompenmakers.
Het was in die tijd de 3de grootste klompenvervaardiger in de provincie. Jaarlijks werden er 400 m³ hout verwerkt tot klompen. Het
museum toont hoe klompen gemaakt werden. Er is een verzameling
met klompen uit de streek en van elders.
www.museedusabot.jimbo.com

Uniek in België! U wilt er nooit meer weg...
Op meer dan 11 ha bevindt zich elke zomer een nieuwe voorstelling,
een nieuwe tekening, een nieuw doolhof om in verloren te lopen.

Lacuisine
88 km

Pierre Bonaparte verbleef hier van 1862 tot 1871. Stroomafwaarts
van het dorp bevindt zich een opmerkelijke watermolen die nog
steeds werkt. De streek biedt talrijke wandelmogelijkheden en
prachtige panorama’s over de meanders van de Semois en het domein Les Epioux.

Landbouwmuseum
101 km

6830 Rochehaut
00 32 (0) 61 461 000

Dit museum brengt verschillende scènes in beeld over het leven van
vroeger: het boerenleven, de tabak van de Semois, de leisteenwerkers, het bos,…
Het beschikt ook over een mooi collectie oude landbouwwerktuigen.
Duur: 1u20
www.agrimusee.be

Langlauf
Alle nuttige informatie over de sneeuwhoogtes, welke pistes open
zijn, de kwaliteit van de sneeuw en de weersverwachtingen inzake
sneeuwval kan u terugvinden op onderstaande website.
www.ardennen-sneeuw.be
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La Remise
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Wéris: Pierre Haina of Pierre des Ancêtres

Chaussée de Luxembourg 13 - 6840 Offaing

70 km

00 32 (0) 474 428 240
De hele geschiedenis van het Ardense plattelandsleven wordt hier
tentoongesteld: akkerbouwwerktuigen, een hooimachine, een dorsmachine,… Demonstratie van machines met ouderwetse motors.
Reconstructie van een smederij en een keuken (begin vorige eeuw).
www.laremise.be

Lectuur
Wenst u tijdens uw vakantie een boek of strip te lezen? In de receptie vind je boeken en strips van diverse genres. Je kan ze gratis
lenen.

LEGENDES
La Roche-en-Ardenne: De legende van Berthe
Dochter van de heer van La Roche was Berthe. Zo mooi dat de kasteelheer verplicht was een tornooi te organiseren om zijn toekomstige schoonzoon aan te wijzen tussen de verschillende kandidaten.
Onder hen Waleran, de oudste zoon van de graaf van Montaigu,
waarvan de verloving met Marie de Salm verbroken was vanwege
de opdringerigheid van Waleran bij Berthe. Toen bij het laatste tornooi, Waleran al zijn rivalen had verslagen, bood zich een kleine
zwarte ridder aan, die hem gemakkelijk versloeg en zo de hand van
Berthe kreeg toegewezen.De nacht volgend op het huwelijk vond
men Berthe doodgestoken terug in de slotgrachten van het kasteel.
Later vernam men dat de zwarte ridder Marie de Salm was, die haar
ziel aan de duivel had verkocht om zich te wreken. Sedertdien doolt
‘s nachts het spook Berthe rond het kasteel.

Mousny/La Roche-en-Ardenne

De steen Haina, wat misschien zou willen zeggen "Steen van de
voorvaderen" zou, volgens de legende een gat afsluiten, dat zou afdalen naar het centrum van de aarde. Soms heft de duivel de steen
op om kwaadaardige daden te stellen en gaat hij rusten op "Het Bed
van de Duivel". Een traditie wil ook dat de Steen Haina elk jaar gewit
wordt bij de nachtevening van de herfst, een manier om de steen te
"zuiveren" en de duivel er van weg te houden.
Deze geïsoleerde naald die het landschap beheerst, was door de
bouwers van de megalieten in het neolithicum gekend. Misschien
hebben ze de steen als herkenningspunt genomen om sommige
dolmens of menhirs te plaatsen.

Roche à Freène/Wéris: Het duivelsbed
In het volle seizoen van het malen, had een molenaar op de Aisne
een gebrek aan water om zijn molen te voeden. Satan stelde hem
voor een dijk te bouwen in één nacht, als hij zijn ziel aan hem verkocht. Als goede boer aanvaardde de boer hem slechts te leveren
de volgende morgen, eenmaal het werk voltooid. Toen bij het kraaien van de haan, de duivel de molenaar riep om hem te betalen zag
hij slechts de hond van de man komen. Toen Satan bemerkte dat
hij voor gek was gehouden, kreeg hij een razende woedeaanval en
vernielde in enkele ogenblikken zijn nachtelijk werk. Totaal uitgeput,
kwam hij terug op kracht, liggend op de steen, die sedertdien het
"Duivelsbed" wordt genoemd. De overblijfselen van de duivelse dijk
kan men nog zien in het gehucht van Roche à Frène.

Pas Bayard/Durbuy: Het ros beiaard
In Pas Bayard, een gehucht van het dorp Oppagne, zal men u op
een steen een brede en diepe groef tonen. Deze zou nagelaten zijn
door de hoef van het Ros Beiaard. Met een sprong van meer dan
twee mijl, bracht het de 4 heemskinderen naar Durbuy.

Libin: kabouterrots of Roche des nutons

De legende van de keien van Mousny
Op een dag was een herder uit Mousny zijn schapen aan het weiden
toen hij een pelgrim ontmoette die op weg was naar Saint-Thibaut.
De pelgrim was doodmoe en uitgedroogd en vroeg wat drinken aan
de herder. Die weigerde botweg. De pelgrim verweet hem zijn gebrek aan naastenliefde en ging zitten om uit te rusten, maar de
herder verplichtte hem om op te staan en verder te trekken. De
pelgrim ging weg, en de herder gooide hem een steen na. Plots
draaide de pelgrim zich om, raapte de steen op en gooide die terug
naar de herder, die zodra de steen hem raakte versteende, en zijn
hele kudde met hem..

Ten oosten van Libin, niet ver van de turfgroeve de «Troufferies» van
Ochamps, heerst een eenzame rots over het bos van Contranhé.
Zoals hij daar staat, temidden van een uitgestrekte strook steenpuin,
lijkt het wel alsof hij onder ontzaglijke druk uit de aarde geschoten
is. Volgens de legende werd deze rots, een echte geologische
bezienswaardigheid, door de «Nutons» bewoond. Op zekere keer,
besloten enkele mannen van Libin, die van geen kleintje vervaard
waren, er 's nachts een te vangen. Ze verstopten zich achter de
rots en toen een van die kleine aardmannetjes zich buiten het gat
onder aan de rots waagde, stortten ze zich op hem. De kabouter
was echter heel sterk en, ondanks hun aantal, hadden de mannen
alle moeite om hem te overmeesteren. Teruggekomen in het dorp,
sloten ze hem op in de brouwkuip van een boerderij. Hoe groot
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was 's anderendaags hun verbazing, toen ze moesten vaststellen
dat hij langs een van de vensters was kunnen ontsnappen. De
ijzerstaven voor het venster hadden niet kunnen weerstaan aan zijn
Herculeskracht.

Saint-Hubert: Sint Hubertus
Sint Hubertus werd geboren als de zoon van Bertrand, Hertog van
Aquitanië en diens echtgenote Huberna, in het jaar 655.
In zijn jeugd verbleef hij aan het hof van koning Theodorik III en
in het Ardennen-kasteel van Pepijn van Herstal. Hij trouwde met
Floribane, dochter van Dagobert, graaf van Leuven. Toendertijd
stond hij bekend als een fervent jager met weinig zelfkritiek.
De legende wil dat hij op Goede Vrijdag van het jaar 683 tegen
het geheiligde gebruik in, om deze dag in vrome bezinning op de
gekruisigde Christus door te brengen, te paard met zijn honden op
jacht ging.
Weldra kwam hij op het spoor van een groot hert. Hij achtervolgde
het dier urenlang en toen de honden het in het avondschemering
gesteld hadden, draaide het zich om. Tussen de stangen van het
gewei blonk een kruis. Hubertus hoorde een stem uit een andere
wereld zeggen: "Van heden af zult gij niet meer jagen!"
Hij ging geslagen naar huis en bezocht in de dagen daarna bisschop
Lambertus van Maastricht. Op diens aanraden maakte hij een pelgrimstocht naar Rome.
Na zijn terugkeer trad Hubertus in het klooster van Stabloo in om
zich geheel aan het geestelijke leven te wijden, en nadat Lambertus
was vermoord, werd hij in 700 bisschop van Maastricht, en bleef
dat tot 722. In dat jaar werd hij tot bisschop van Luik gewijd en
oefende dat ambt uit tot zijn dood in 727 in Tervuren. Zijn vrouw
Floribane was kort na zijn eerste bisschopswijding overleden.
Hubertus’ stoffelijke resten werden overgebracht naar de abdij
Andage in de Ardennen, tot grote vreugde van de plaatselijke
bevolking, die grotendeels van de grofwildjacht leefde. Hubertus
werd de apostel der Ardennen en in de tiende eeuw de
beschermheilige van de jagers.

is gestorven. Ga naar de bisschop van Rome, laat u in de ware Geloofsleer onderwijzen en u dopen in de naam des Heren."
Aldus geschiedde in de catacomben. Placidus, van toen af
Eustatius genaamd, zijn vrouw Theophista en hun zonen Agapitus
en Theophistus werden tot christenen gedoopt.
Terstond begonnen de beproevingen. Eerst stierven hun dienaren
aan de pest; het vee verdween en rovers plunderden hun paleis. In
keizerlijke ongenade gevallen, week het gezin uit naar Egypte. Toen
ze daar aankwamen nam de kapitein van het schip Theophista in
gijzeling omdat Eustatius de overvaart niet kon betalen.
Vervolgens verdwaalden zijn beide zonen bij het zoeken naar een
doorwaadbare plaats in de Nijl. Om in leven te blijven werd Eustatius
knecht bij een boer.
Toen jaren later de oost-grens van het Romeinse rijk opnieuw door
de opstandige Daciërs werd aangevallen, had keizer Trajanus dringend behoefte aan zijn eertijds zo capabele generaal Placidus. Hij
liet heel Egypte afzoeken en zijn soldaten troffen Eustatius inderdaad aan als landarbeider.
Ze brachten hun vroegere heer met gejuich naar Rome terug en
Eustatius herstelde spoedig de orde in het opstandige Dacische
gebied (Donau- en Dnjesterland). Tezelfdertijd bleek dat zijn vrouw
en kinderen eveneens de weg naar Rome hadden teruggevonden.
Keizer Trajanus stierf in 117 n.C.… Zijn Spaanse adoptiezoon
Hadrianus volgde hem op en bracht in 118 met hulp van generaal
Eustatius de opnieuw in opstand gekomen Daciërs de genadeslag
toe.
De keizer liet een groot offerfeest aanrichten om de overwinning
te vieren en de goden te danken. Eustatius deed daar als christen
niet aan mee, hetgeen de woede van de keizer opwekte. Hij liet
Eustatius met vrouw en kinderen in een ijzeren stier opsluiten, die
vervolgens roodgloeiend werd gestookt.
Na drie dagen mochten de christenen hun overblijfselen weghalen.
In de stier vonden zij vier levenloze, maar ongeschonden lichamen,
die in alle eerbied werden begraven.

In West-Europa was echter nog een legende van veel oudere datum
bewaard gebleven.
Een zekere Placidus (de "bedaarde" of "vriendelijke") was onder
keizer Trajanus (53-117) een beroemd veldheer in het Romeinse
leger.
Eenmaal, toen nog als heiden, achtervolgde hij een kapitaal hert,
dat zich naar hem omdraaide toen hij het na een afmattende jacht
had gesteld. Tussen de machtige stangen van het gewei stond een
lichtend kruis met het Corpus Christi. Placidus hoorde de woorden:
"Ik ben de Heiland, die tot verlossing van de mensheid aan dit kruis
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In de eeuwen daarna werd een tijdlang - volgens een overgenomen
Joodse gewoonte - het begin van de feestdag van een heilige gevierd met een eredienst tijdens de zonsondergang een dag te voren.
De feestdag van de heilige Eustatius (per definitie heilig: hij was immers voor zijn geloof gestorven) viel op 3 november, en begon dus
bij de zonsondergang van 2 november.
Weer eeuwen later gingen er stemmen op om aan Allerheiligen (1
november) Allerzielen (2 november) toe te voegen. 2 November was
echter toen reeds de feestdag van Sint Hubertus. De bevolking,
onder leiding van de jagers, liet deze verdringing niet op zich zitten en verplaatste op eigen houtje Hubertus naar 3 november en
Eustatius naar 20 september, hetgeen op hoger kerkelijk niveau
werd aanvaard. Hoewel dat in de nevelen van de tijd niet meer te
achterhalen is, zijn de legendes van Eustatius en Hubertus in de
15e eeuw versmolten. Het volle gewicht van de verschijning van
Christus werd op de schouders van Sint Hubertus gelegd en is daar
sinds die tijd gebleven.
Als gissing en los van de legende-verwisseling zou men kunnen
aannemen dat Hubertus in zijn lichtzinnige voortijd toch zó onder de
indruk was van de hem als geletterd man ongetwijfeld bekende geschiedenis van Eustatius, bijna zes eeuwen te voren, dat de inbeelding van een kruis tussen het gewei van een hert in het schemerduister tot stand kon komen, zeker als hij toch al een zekere weerzin
begon te krijgen tegen zijn eigen tot dan toe losbandige leven.
Maar wellicht is het niet eerlijk om dat zo te stellen en heeft hij
werkelijk een Verschijning gehad.
De diepere betekenis van de beide visioenen ligt echter in de aanmaning om de jacht niet door dik en dun, met verwaarlozing van
andere plichten in het leven, te bedrijven, maar als een ridderlijk,
wat nu dan "weidelijk" wordt genoemd, aan fatsoensbanden gelegd
samenspel tussen mens en dier.
En dan zou de transcendentale boodschap aan Hubertus een op de
excessen van het toenmalige Jachtbedrijf gerichte functie hebben
en die aan Placidus eerder de inleiding zijn tot zijn zegevierende
marteldood.
Men kan terecht vragen waaróm hebben de figuren van Hubertus
(en Eustatius) nu al meer dan 13 eeuwen lang zo’n dwingende identificatie op al die jagersgeslachten uitgeoefend?
Een antwoord daarop is niet eenvoudig te geven. Ingeslepen volksgebruiken hebben vaak taaie wortels en de mensheid wordt van
het uittrekken ervan over het algemeen niet gelukiger. Misschien
mogen we zeggen dat het bij Hubertus niet zozeer gaat om het afzweren van de jacht in letterlijke zin, maar om het onvoorwaardelijk
toepassen van zelfdiscipline bij de uitvoering van de jacht.
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Vielsalm: Het woud van Bonalfa
en de legende van de Macralles (= heksen)
Let op uw bezems, anders wordt u "behekst"...
Een heimelijke schaduw, een irriterend hoongelach, een storende
geur, het is duidelijk... de heksen (macralles) zijn niet ver weg... Als
u van niets bang bent, kunt u ze zelfs benaderen op hun sabbatdag,
waar zij duivelser dan ooit verschijnen. Maar u bent helemaal zelf
verantwoordelijk voor de gevolgen... Een haakneus, vieze tanden
of helemaal geen, grijze verwarde haren, ruime en donkere kleding, die een lichaam verbergen dat nog meer vervormd is dan het
gezicht, dat is een typisch portret van een "Macralle". De meest
bekende in België zijn de heksen van Vielsalm. Kent u de legende
van Gustine Maka? Heel lang geleden in het begin van de lente vertrokken jonge inwoners van Vielsalm op zoek naar blauwe bosbessen in het woud van Bonalfa. Hun zoektocht was niet erg vruchtbaar
want de winter was hard geweest. Na meerdere uren vergeefs zoeken, gaven ze er de voorkeur aan vroeger terug te keren, liever dan
naar onbestaande bessen te zoeken. Op de terugweg kruisten ze
Gustine Maka… een heks. ze droeg een mand vol bosbessen aan
haar arm. Op hun verwonderde blikken stelde de oude vrouw hen
voor, met een fijn glimlachje, haar "tcha -tcha", nectar van geplette
bosbessen, te komen proeven. De snoeplust was sterker dan het
verstand en ze lieten zich allen verleiden. Het bekwam hen slecht
want ze werden allen in heksen omgetoverd! Ze bezitten sinds dan
alle mogelijke hekserij. Ze lieten "moffioules" (molshopen) groeien
in eigendommen, ze gooiden "holines" (rupsen) in hagen en veroorzaakten onweders, waarvan de hagel de oogsten verwoestte.
* Emmacralé: is de bijnaam van een veldwachter die lang geleden in
Vielsalm leefde. Wanneer het lot hem niet gunstig gezind was, dan
weet hij dat aan de heksen...

Léglise
69 km

De gemeente Léglise (28 dorpen), 17.292 ha groot waarvan 9.022
ha bossen, is één van de meest uitgestrekte van het land. U ontdekt
langs bewegwijzerde wandelpaden het woud van Anlier. U geniet
van rust en zuivere lucht ver weg van de alledaagse drukte.
www.communeleglise.be
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Maalderijmuseum

Rue du Babinay 1 - 6880 Bertrix

90 km

00 32 (0) 61 414 521

Petite Strument 62 - 6984 La Roche

27 km

00 32 (0) 84 411 380

Ontdek het werk van de “scailtons” of leisteenwerkers in de mijnschat 25 meter onder de grond. Met een helm op het hoofd volgt u
een audiogeleid parcours met uitleg over de werkomstandigheden
en de technieken van deze mijnwerkers. Een bezoek op uw eigen
tempo, in veilige omstandigheden.

Watermolen uit de 19de eeuw die een levendige en uitstekende
getuigenis vormt van het Ardens patrimonium. Hij heeft als bijzonderheid dat hij bewaard werd in zijn oorspronkelijke staat, zijn mechanisme bracht 40 jaar geleden nog meel voort. Hij stopte met
draaien in 1960.

www.auceourdelardoise.be

www.strument.com

Le marché de Nathalie

Maison de la pêche en Luxembourg

Grand Rue 22 - 6830 Bouillon

101 km

00 32 (0) 61 468 940

Rue des Rames 23 - 6720 Habay-la-Neuve

85 km

00 32 (0) 63 216 474

Deze winkel is gespecialiseerd in de verkoop van meer dan 300
soorten Belgisch bier, zowel ambachtelijke als gewone, afkomstig
uit het hele land. Eveneens verkoop van bieren uit het buitenland.
www.brasseriedebouillon.be

Verscheidene activiteiten rond hengelsport, toerisme en milieu. Een
plaats voor initiatie hengelen, ecologie en het leven in het water,
documentatie en museum, de verzamelplaats voor de hengelliefhebbers. Verhuur van hengelmateriaal en verkoop van visvoer.
www.mplux.be

Libin
64 km

Marbehan
80 km

De voornaamste troef van deze gemeente is de romantische en
wispelturige Lesse, met haar oude bruggen, molens, kastelen, kapelletjes en opmerkelijke legendarische rotsen.

Libramont-Chevigny
74 km

Het kruispunt van het plattelandsleven. De meest uitgestrekte gemeente (17.600 ha) van de provincie nodigt u uit haar typisch 28
Ardense dorpen en gehuchten te ontdekken, evenals de magie van
de wereld van het platteland (kapelletjes, kerken, legendes,…) en
de stad (winkels, culturele en artistieke evenementen). Libramont
heeft meer dan 3.600 ha bossen met een rijke flora en fauna.Het
laatste weekend van juli is het centrum omgetoverd tot land- en
bosbouwwereld ter gelegenheid van de internationale foor.
www.libramont.be
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Marbehan ligt aan de rand van de grote wouden van Rulles, Anlier en Neufchâteau en vormt met de omliggende dorpen een zeer
rustig gebied. Marbehan is het vertrekpunt van talrijke wegen om
te wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden en skiën. In de
nabije omgeving zijn er ook talrijke opmerkelijke plaatsen zoals de
geklasseerde hoogovens (Meller), het typische dorp Orsinfaing, de
kapelletjes, het station Maurice Grévisse,…
www.marbehan.be

Marche-en-Famenne
34 km

Marche was al een stad in de Middeleeuwen. De stad werd prachtig
vernieuwd en slaagde erin de architecturale sfeer uit het midden
van de XIXde eeuw te behouden.
De streek rond Marche biedt talrijke wandelmogelijkheden en de
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stad zelf telt talrijke winkels, grootwarenhuizen, restaurants, een
overdekt zwembad, een bioscoop en een discotheek.
Er worden eveneens talrijke culturele en sportieve evenementen
georganiseerd. In de expohallen vinden concerten, beurzen en tentoonstellingen plaats.

Bomal-sur-ourthe
elke zondag, ook telkens brocante en rommel- 22 km
markt in sporthal - grootste markt uit de streek!

Gouvy

www.maisontourisme.nassogne.marche.be

elke donderdag om de 2 weken

36 km

afwisselend met Vielsalm

Marcourt

Hotton
25 km

In de Middeleeuwen was Marcourt de hoofdstad van het graafschap
Montaigu. Op de heuvel rechtover het dorp bevindt zich de kapel
Saint-Thibaut. Ze werd gebouwd vanaf 1639, op de plaats van een
toren van het vroegere gravenkasteel van Montaigu. U geniet hier
van een prachtig uitzicht over het landschap. De toeristische dienst
organiseert elke woensdag van de zomervakantie een markt met
streekproducten in het dorp Marcourt.

elke zaterdag om de 2 weken

25 km

Houffalize
elke zaterdag om de 2 weken

23 km

afwisselend met Bastogne

La Roche-en-Ardenne
elke 2de en 4de vrijdag van de maand

24 km

MARKTEN (OCHTEND - OPENLUCHT)

Quai de Maestricht

53 km

Amberloup

elke zondagmorgen brocantemarkt aan de maas-kade

www.marcourt-beffe.be

Luik

Markt met streekproducten

54 km

Elke donderdag van 17 tot 20u

Malmedy
35 km

elke vrijdagmorgen

Vanaf de 2de donderdag van juli tot de 3de donderdag van
augustus.

Manhay

Aywaille

4,7 km

elke vrijdag
32 km

elke zaterdag

(enkel in juli en augustus)

Marcourt

Bastogne

markt met streekproducten - elke woensdag

elke zaterdag om de 2 weken

41 km

afwisselend met Houffalize

25 km

(enkel in juli en augustus)

Stavelot

Barvaux-sur-outhe

elke donderdagmorgen

26 km

23 km

elke woensdag

Vielsalm
elke donderdag om de 2 weken
afwisselend met Gouvy
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Martelange
63 km

Voormalige stad van de leisteen die halverwege Bastogne en
Arlon ligt, langs de N4 en op de grens met het Groot-Hertogdom
Luxemburg. Hier bevindt zich het nationale monument van de
“Chasseurs Ardennais” (opgericht in 1952), maar ook talrijke
kapelletjes en oude boerderijen. Het woud van Anlier en de vallei
van de Sûre zijn twee natuurschatten die u niet mag missen.
www.martelange.be

Meesters van het vuur
Rue de Bende 5 - 4540 Amay-Ampsin

84 km

00 32 (0) 85 240 417
Ontdek de geologische rijkdommen van deze streek en hun industriële ontginningen bij de Meesters van het Vuur. Door middel van
een vurig spektakel zal u begrijpen hoe men van kalksteen, kalk
maakt.

Megalietenmuseum
Place A. Soreil 7 - 6940 Wéris

21 km

00 32 (0) 86 210 219
Het museum geeft een duidelijke uitleg over de neolitische periode
en de revolutie die ze betekend heeft in de geschiedenis van de
volkeren die zich hier vestigden. Winkeltje en cafétaria met terras
aanwezig.
www.weris-info.be

MICROBROUWERIJEN
Microbrouwerij “Les 3 Fourquets”
Courtil 50 - 6671 Courtil

28 km

Bezoek aan de brouwerij mogelijk mits reservatie en vanaf 10 personen.
www.lupulus.be
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Microbrouwerij “Sainte-Hélène”

M

De brouwerij startte in 1999 met de “Gaumette” en de “SainteHélène”. Eddy Pourtois ontdekte andere recepten zoals de
“Grognarde” de “Djean de Mady” en de “Triple Djean”. Deze bieren
moet u absoluut proeven.

Op de kinderboerderij leren de allerkleinsten het plattelandsleven
kennen. Als ze de beesten rustig en vriendelijk benaderen, zijn ze
heel erg op hun aanwezigheid gesteld.
Er zijn twee speeltuinen, één voor peuters en één voor de iets oudere kinderen. Terwijl de ouders genieten van een hapje of van één
van de heerlijke speciale bieren, kunnen ze de kinderen in de speeltuin in de gaten houden. In het restaurant is er voor ieder wat wils,
voor de grote en de kleine honger. Voor de kinderen is een speciaal
kindermenu voorzien.

www.sainte-helene.be

www.mondesauvage.be

Rue de la Colline 12 - 6760 Ethe

100 km

00 32 (0) 63 434 864

Mini-golf

Mooiste dorpen van Wallonië
26 km

6940 Durbuy

Bezoek www.beauxvillages.be

00 32 (0) 86 212 428

Mountain-bike huren
Monde sauvage

30, Rogery - 6671 Bovigny

3, Fonge de Deigné - 4920 Aywaille

31 km

00 32 (0) 4 360 90 70
Ontdek een heleboel fantastische dieren tijdens een adembenemende rit in het safaripark Le Monde Sauvage in Aywaille.
Op een safaritocht (40 minuten) doorheen het park krijgt u de meest
exotische dieren te zien. Giraffen, struisvogels, neushoorns, zebra’s,
dromedarissen, kamelen, nijlpaarden, antilopen en olifanten leven
er bijna zoals in de vrije natuur. U krijgt uitleg van de audiogids in
uw eigen auto of van de gids op het treintje.
Voor de veiligheid van de bezoekers en de gezondheid van de dieren
is het verboden de dieren tijdens de safari te voederen. De autoruiten blijven daarom tijdens de hele rit gesloten.
Wilt u liever te voet op verkenning gaan? Het wildpark Le Monde
Sauvage biedt overweldigend natuurschoon tijdens een fascinerende wandeling (ongeveer een uur), waarbij u kennismaakt met
dieren van over de hele wereld. Zo zijn er met uitsterven bedreigde
Amoerpanters, heel speciale Bengaalse tijgers, poema’s, bruine beren, ijsberen, zeeleeuwen, wapiti’s, bizons, chimpansees, gibbons,
prairiehonden,…
De volière werd in 2000 volledig heringericht en huisvest uitzonderlijke sprekende vogels zoals ara’s, kaketoes, beo’s, papegaaien,
toerako’s, lori’s, en nog veel meer. De brede paden zijn gemakkelijk
te bewandelen met kinderwagens of rolstoelen.
Tijdens een unieke zeeleeuwenshow bewijzen negen zeeleeuwen
hoe intelligent en handig ze zijn. Aanschouw de schoonheid van
arenden, buizerds en uilen tijdens de indrukwekkende roofvogelshow.
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24 km

00 32 (0) 478 475 358
Verhuur van ATB’s, inclusief helm en routebeschrijving. Routes van
13-60 km in de directe omgeving. De fietsen zijn beschikbaar vanaf
9.00 u en moeten terug zijn om 18.00 u.

Mountainbike routes (bewegwijzerd)
In Manhay zijn er 3 bewegwijzerde routes. Le Hambeu is 4 km.
lang en van het gemakkelijke type. La Drangotte is 12 km lang
en middelmatig qua moeilijkheidsgraad. Chayneu is 25 km lang en
moeilijk.
Bij de toeristische dienst van de gemeente (in het gemeentehuis)
kun je een wegenkaart voor Mountainbikers kopen met in totaliteit
425 km bewegwijzerde routes die lopen over de gemeenten Durbuy,
Erezée, Hotton, Manhay en Rendeux. Deze kaart kun je ook lenen
aan de receptie.

Moyenne-Semois
95 km

Mooie dorpen, talrijke bewegwijzerde wandelingen, prachtige uitzichtpunten en legendarische plaatsen die laten denken aan de
feeën en heksen die hier vroeger woonden.
www.si-moyennesemois.be
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104 km

de Ardennen en Luxemburg te ontdekken. Elk jaar is er naast de
permanente verzamelingen ook een tentoonstelling.
www.bastogne.be/piconrue

“La Roche à l’Appel” is een geologisch paradijs van Europees en
internationaal belang, gelegen in het midden van een natuurreservaat van 300 ha.

MUSEA
Musea van de kuurstad Spa
Avenue Reine Astrid 77b - 4900 Spa

44 km

00 32 (0) 87 774 486
Ontdek de ‘Jolités (hout van Spa) en de verschillende voorwerpen
die betrekking hebben op de geschiedenis van Spa en de geschiedenis van de paardenrennen.
www.spavillaroyale.be

Musea van Luik
53 km

Dienst voor Toerisme
Féronstrée 92 - 4000 Liège

Grand Place - 6750 Mussy-la-Ville

104 km

00 32 (0) 63 677 714 of 00 32 (0) 498 314 227
Dit museum is toegewijd aan vijf bekende figuren uit de streek. De
meest gekende is waarschijnlijk Etienne Lenoir, uitvinder van o.a.
de verbrandingsmotor. De andere zijn Michel-Justin Duvigneaud,
de abt Vital Alexandre, Marcel Lauren en Joseph Goffinet. Ontdek
ter plaatse wie ze waren.

Museum History 44
Rue du Centre 35 - 6983 Bérismenil

28 km

00 32 (0) 477 595 379
Dit museum toont verschillende reconstructies en vitrines over de
oorlog 1940-1945. Men ziet de Slag om de Ardennen en de crash
van een Amerikaanse bommenwerper B17 vlakbij het dorp. Talrijke
verzamelstukken liggen tentoongesteld over 2 verdiepingen.

Museum “P-J Redouté”

00 32 (0) 4 221 92 21
Grand Curtius: wapens, glas, archeologie, religieuze en sierkunsten
Musée d’Ansembourg: volledig ingericht herenhuis uit de 17de
eeuw.
Beaux Arts Liège: schilderijen en beelden
www.liege.be:culture/musees

Museum “Au pays d’Ardenne”
Rue de Neufchâteau 20 - 6600 Bastogne

Museum “Etienne Lenoir”

43 km

00 32 (0) 61 212 789
Een ontdekking van de ganse Ardennen: de Slag om de Ardennen,
de ambachtslui, de landbouw, de ouderwetse beroepen,..
www.paysdebastogne.be

Rue Redouté 11- 6870 Saint-Hubert

51 km

00 32 (0) 498 902 822
Het museum organiseert verschillende tentoonstellingen en evenementen: stempels, gravures en originele lithografieën van de schilders P.J. en H.J. Redouté.
De schilder-aquarelist Pierre-Joseph Redouté werd in 1759 te
Saint-Hubert geboren. De rozen die hij schilderde maakten hem
onsterfelijk. Zijn talent liet hem toe les te geven aan de beroemdste
dames van Parijs: Marie-Antoinette, Joséphine de Beauharnais en
Louise-Marie d’Orléans, de eerste koningin van België.
www.saint-hubert-tourisme.be

Museum van Autelbas

Museum “En Piconrue”

Rue Am-Eck 26 - 6706 Autelbas

Place en Piconrue 2 - 6600 Bastogne

41 km

00 32 (0) 61 215 614
Dit museum bevindt zich in het oude klooster van Bethleem
(XVIIde eeuw). Het nodigt u uit de tradities en het volksgeloof in
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88 km

00 32 (0) 63 234 639 of 00 32 (0) 495 926 294
Tussen de VIIIste en de Xde eeuw hebben pottenbakkers zich in het
Altare valleitje (heden Autelbas) genesteld. Ze hebben daar over
meer dan 10 ha een industrie gesticht waarvan de producten niet
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alleen voor de plaatselijke behoeften dienden, maar ook voor de
export. De opgravingen hebben ovens en woonvormen blootgelegd
die tentoongesteld worden in de zalen van het museum. Een
videofilm vertoont de heroprichting en de werking van een oven
in het carolingische tijdperk. Een vzw houdt zich bezig met de
stabilisatie van de ruïnes van het primitieve kasteel van Autelbas.
De geschiedenis van het kasteel ontdekt u eveneens in dit museum.
www.autelbas.net

Museum van de Ardense jagers
Chaussée de Liège 65 - 6900 Marche-en-Famenne 34 km
00 32 (0) 477 953 821 of 00 32 (0) 84 246 139
Het museum bevindt zich in het militaire domein van Marche-enFamenne. Een chronologsich parcours dat de geschiedenis van het
bekende regiment aan de hand van poppen met kledij van de verscheidene periodes weergeeft, gaande van de eerste wereldoorlog
tot heden.

Museum van de brandweerlui
Rue Fernand André - Bloc 8 (1ste verdieping)
6791 Athus

110 km

00 32 (0) 63 388 417 of 00 32 (0) 477 202 968
Een niet te missen bezoek voor alle kinderen die van dit beroep
dromen. Het museum is uniek in België. Bezoek is op afspraak. Een
verzameling van meer dan 3000 miniatuur brandweerwagens en
minstens 700 helmen uit alle continenten. Eveneens te bezichtigen:
uniformen, brandspuiten, brandblussers,… evenals een tentoonstelling van oud materiaal van het Rode Kruis.
www.universpompiers.hebergratuit.com

Museum van de drukkunst in Luxemburg
Rue de St. Hubert 14 - 6890 Redu

68 km

00 32 (0) 61 656 228
Bevindt zich naast een authentiek gerestaureerde drukkerij. Het
museum vertelt de geschiedenis van de drukkunst in de provincie
Luxemburg en toont hoe drukkers de getuigen waren van hun tijd.

Museum van de Famenne
Rue du Commerce 17 - 6900 Marche-en-Famenne 34 km
00 32 (0) 84 327 060
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Dit museum bevindt zich in een prachtige woning uit de XVIIIde eeuw
en neemt u mee vanaf de prehistorie tot de moderne kunst. Men
vindt er de archeologie van de Franken en de beeldhouwwerken van
de “Maître de Waha”, een uitzonderlijke beeldhouwer.
www.musee.marche.be

“Sanglochons”, een kruising tussen een everzwijn en een varken.
Het bezoek laat u toe alle stappen van de vervaardiging van ham
te ontdekken, van het zouten tot het drogen. De bezoeker kan er
typisch Ardense gerechten proeven en ambachtelijke producten
kopen.
www.sanglochon.be

Museum van de fiets
Rue de Stehnen 44 - 6700 Weyler

84 km

Museum van de kelten
Place Communal 1 - 6800 Libramont

00 32 (0) 63 217 203

74 km

00 32 (0) 61 224 976
170 voorwerpen vertellen de fantastische geschiedenis van de fiets:
van de “Draisienne” (1818) van Baron Drais tot de fiets van Chris
Boardman (1996). De “Grand Bi”, de “Michaux”, meerdere soorten
fietsen, tandems, driewielers,… Projectie van een film over de geschiedenis van de fiets.
Bezoek enkel op afspraak!

Meer dan 400 jaar voor de aanwezigheid van de Romeinse legioenen waren er reeds Kelten in de Ardennen. Hier ontdekt u hun
schatten, hun ijzeren wapens en bronzen gewaden die zeer fijn
gesneden waren. Volg het werk van de archeologen die de graven onderzochten. Een duik in ons verre en nochtans zeer gekende
verleden.
www.museedesceltes.be

Museum van de film
Rue Américaine 21 - 6927 Grupont

63 km

00 32 (0) 84 366 812 of 00 32 (0) 2 420 98 16
Een gepassioneerde Belgische filmmaker verzamelde een rijke collectie van oude fototoestellen, honderd jaar oude diaprojectoren,
een camera die de D-day filmde,…
De Europese filmgeschiedenis in beeld met: boeken, foto’s, de eerste films, zalen, affiches en vedettes.
Bezoek enkel mogelijk op afspraak!

Museum van de geschiedenis in de Salmstreek
Tienne Messe 3 - 6690 Vielsalm

23 km

00 32 (0) 80 216 252 of 00 32 (0) 80 215 768
Dit huis, dat uit het einde van de XVIIIde eeuw dateert, bevindt zich in
de oudste wijk van de stad.
Verzamelingen: de klederdracht van het dagelijkse leven, de jacht
met windhonden te Vielsalm sinds 1853, de oude aspecten van
Vielsalm,…
www.vielsalm-gouvy.org

Museum (levende) van de ham
Chaussée de Namur 42 - 6840 Verlaine

69 km

00 32 (0) 61 222 233

Museum van de oorlog in de Gaume
Rue Baillet Latour - 6761 Latour
00 32 (0) 63 570 315
Het museum Baillet Latour en het museum van de oorlog in de
Gaume tonen de tragische momenten van de Slag om de Grenzen
en het bloedbad van 22 tot 24 augustus 1914. Het museum geeft
eveneens een overzicht van de geschiedenis van het dorp, het kasteel en de heren van Baillet-Latour. Een scenografie toont het leven
van deze prestigieuze familie.
www.musees-gaumais.be

Museum van de slag om de Ardennen
Rue Châmont 5 - 6980 La Roche

26 km

00 32 (0) 84 411 725
Dit museum van ± 1.500m² telt drie verdiepingen en beschikt over
een grote trap en een lift voor de mindervaliden. De bezoeker ontdekt meer dan 120 poppen van Amerikaanse, Engelse, Duitse en
zelfs Schotse soldaten in gevechtsuitrusting, evenals uniformen van
veteranen die aan de Slag om de Ardennen deelnamen. Eveneens
te bezichtigen: een indrukwekkende verzameling wapens (licht en
zwaar geschut), foto's, persoonlijke voorwerpen en uitrustingen die
ter plaatse gevonden werden, evenals een twintigtal militaire voertuigen.

In de boerderij van de Sanglochons te Verlaine ontdekt men de
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Museum van het plattelandsleven

Persoonlijke gevechtsjas van Luitenant-Colonel Cathaert, bevelhebber van het 7th Bataljon Black-Watch van de 51st Schotse Highland
Division die deelnam aan de bevrijding van La Roche-en-Ardenne
op 11 januari 1945. Deze jas werd door het hoofdkwartier van het
regiment Black-Watch te Perth (Schotland) aan het museum geschonken ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Slag om
de Ardennen.
‘Wapenzaal’ met ± 90 geweren, pistolen en revolvers, evenals het
beroemde decodeerapparaat "Enigma" van Poolse oorsprong.
‘Veteranenzaal’ met alle voorwerpen die het museum ontving van de
veteranen die deelgenomen hebben aan de Slag om de Ardennen.
Wandkaarten van de verscheidene fases van de Slag om de
Ardennen
Film met beelden die opgenomen werden tijdens de bevrijding van
La Roche in januari 1945.

Dit dorp met een kleine Romaanse kerk, kasteel en hoeve is geklasseerd als “Patrimoine majeur de Wallonie”. De kleine hoeve is
de middeleeuwse driedeling kerk-hoeve-kasteel en werd gebouwd
in 1765. Ze is een voorbeeld van de landelijke architectuur in de
Gaume die perfect bewaard bleef. De woning beschikt over een
keuken met haard en broodoven.

www.batarden.be

www.musees-gaumais.be

00 32 (0) 63 570 315

Er werd ook een klas gereconstrueerd. In de schuur en de stal met
hooizolder zijn er nog landelijke vervoermiddelen en oude landbouwwerktuigen te vinden.

Museum van het Waalse leven

Museum van de slijpsteen (Coticule)
Rue du Coticule 12 - 6690 Salmchâteau

22 km

Cour des Mineurs - 4000 Liege

Dit museum bevindt zich in een gerestaureerd atelier. Het heeft een
zaal gewijd aan de regionale geologie en een ruimte die de economische, historische en sociale aspecten van de uitbating van de
scheermesslijpsteen in de streek illustreert.
www.vielsalm-gouvy.org

Museum van het bos en het water

De nieuwe moderne museumgang nodigt u uit tot een nieuwe ontdekking van het leven in Wallonië vanaf de 19de eeuw tot heden. In
een moderne scenografie worden objecten en archiefmateriaal tentoongesteld waar oude en hedendaagse elementen met elkaar vermengd worden. De thema's die naar voren worden gebracht richten
zich op de Waalse samenleving, mensen, ideeën en knowhow...
www.viewallone.be

36 km

00 32 (0) 87 771 838

Museum van Openbaar Vervoer van de Streek van Luik
Rue Richard Heintz 9 - 4020 Liège

Elke zaal beschikt over een reeks schatten, interactieve modules,
prachtige wandbeschilderingen, opgezette dieren of andere objecten achter glazen kasten, spelen, tekeningen, foto’s…
Het thema over het water handelt over de waterkringloop, de thermen, de rivieren en ons burgerlijk gedrag ten opzichte van watergebruik.
Het bos wordt op meerdere aspecten getoond: de dieren en hun
habitat, het bosbeheer, de bosberoepen, het beheer en de bescherming ervan,…
Verder zijn ook nog te ontdekken: de vertellingen, de nachtdieren,
de geschiedenis, de evolutie van het landschap,…

50 km

00 32 (0) 4 361 94 19

Gelegen te midden van het Domein van Bérinzenne toont ‘het museum van het bos en het water’ de prachtige natuur rond Spa.

Ontdek de geschiedenis van het openbaar vervoer, geïllustreerd
door een 40-tal voertuigen.
www.musee-transports.be

Musson
109 km

In Musson liggen 2 cuesta’s met prachtige panorama’s: de “cuesta
bajocienne” en de “cuesta du lias moyen”. Hier bevinden zich eveneens twee natuurreservaten op de grens met Frankrijk. In Musson

www.berinzenne.be
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54 km

00 32 (0) 4 237 90 50

00 32 (0) 80 215 768 of 00 32 (0) 80 215 052

4, Bérinzenne - 4900 Spa

105 km

6767 Montquintin
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zijn er nog sporen van een rijk historisch verleden zoals de oude
Romeinse weg naar Montmédy, het gerechtskruis “Franche Croix”
(1383), het militaire kerkhof te Baranzy (1914-1918) en de oude
ijzermijnen die tot in de vorige eeuw actief waren.
www.musson.be

Mussy-la-Ville
106 km

Dit gebied van de Gaume, vroeger industrieel en landelijk, is in
volle evolutie en wordt vooral residentieel. Deze entiteit is niet ver
verwijderd van de stedelijke en industriële concentratie van Frans
Lotharingen en het Groothertogdom Luxemburg.

Nassogne
52 km

De collegiale kerk in het centrum van Nassogne getuigt van de verering van de heilige Monon, beschermheilige van de landbouwers.
De streek telt verscheidene kwekerijen die de natuur en de dieren
met respect behandelen om kwaliteitsvolle bioproducten te vervaardigen. U kunt de streek op een toffe manier ontdekken, namelijk
in een koets of paardenspan getrokken door Ardense trekpaarden.
www.nassogne.be

NATUURPARKEN
Natuurparkcentrum van Botrange
Route de Botrange 131 - 4950 Robertville

49 km

00 32 (0) 80 440 300
Het natuurparkcentrum van Botrange, gelegen op het hoogste
punt van België, nodigt u uit voor een boeiende en leerzame dag
te midden van het unieke natuurreservaat Hoge Venen, parel van
de Oostkantons.
Exposities met audiogids, filmvoorstellingen, wandelingen met gids
en huifkarrentochten behoren tot de mogelijkheden.
www.botrange.be

Natuurpark van de 2 Ourthes
25 km

Maison du Parc
Rue de La Roche 8 - 6660 Houffalize
00 32 (0) 61 210 400

Dit natuurpark van 76.000 ha strekt zich uit over de gemeenten
Bertogne, Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Saint-Ode en
Tenneville.
Hier ontdekt u vooral landbouwgronden en valleien met scherpe
heuvels. De oostelijke en westelijke Ourthe vloeien samen ter hoogte van de stuwdam van Nisramont.
Vanaf hier vormt de Ourthe scherpe meanders en prachtige panorama’s.
www.pndo.be
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Neufchâteau

N

69 km

De “Vallée du Lac” werd volledig vernieuwd en is een ideale plek
voor de natuur- en sportliefhebbers. Talrijke wandelingen tonen het
architecturale erfgoed van de stad en omliggende dorpen. Men
komt hier ook naar de sterren kijken.

Even verder verbreedt de weg. Je daalt naar rechts en passeert
achter een schuilplaats voor dieren.
200 m verderop kom je terug aan de parking waar je enkele uren
voordien vertrok. Alvorens in te stappen kan je je dorst lessen of
honger stillen in de nabijgelegen ‘Auberge de Ninglinspo’.

www.neufchateau.be

Ninglinspo
Vertrekpunt parking langs de N633
Weg Aywaille-Trois Ponts
Sedoz, Nonceveux-Aywaille

31 km

00 32 (0) 43 843 544
De enige bergrivier van België, de Ninglinspo, stroomt door een
gebied dat sinds 1949 geklasseerd is. Het is een plaats die haar
schoonheid puurt uit het wilde karakter ervan. Waarschijnlijk één
van de meest aantrekkelijke plaatsen van Hoog-België. De natuur
is er uitzonderlijk. Er is de mogelijkheid om te baden en je kan er
genieten van prachtige uitzichten. De loop van de Ninglinspo is ca.
3,5 km lang en heeft een gemiddeld verval van 7,5%.
De wandeling langs de Ninglinspo is ongeveer 6 km lang en vertrekt
vanaf de parking van ‘Vallon de Ninglinspo’, waar je makkelijk je
auto kwijt kan. Vanop de parking loop je in de richting van het bos
waardoor het bergriviertje zich een weg naar beneden baant. Je
doorwaadt het zijriviertje Vieux Chera (of neemt het houten bruggetje) en volgt verder de weg die een 300 m verderop de Ninglinspo
kruist. Je volgt het gemarkeerde pad langsheen het riviertje. Na een
tijdje kom je aan de waterval ‘La Chaudière’. Deze laat je links liggen en je vervolgt je weg langsheen de waterloop. Af en toe kan je,
om je tocht nog gevarieerder te maken, de rivier eens oversteken.
Her en der kom je tijdens je wandeling langs waterbekkens, die namen kregen als ‘Bad van het hert’ en ‘Bad van Diana’ (godin van de
jacht). Dit laatste is bijna bovenaan de top van de heuvel gelegen.
Je wandelt verder in de richting van ‘La Fourchette’ en dan naar ‘La
Fagne de la Porallèe’, een heidegebied dat bezaaid is met moerassen, heideplanten en hier en daar een oude boom. Dit dorre plateau
contrasteert sterk met de groene vallei waardoorheen het grootste
stuk van de wandeling loopt. Blijf hier goed op de hoofdweg en volg
de wegmarkeringen. Je kruist opnieuw de rivier en komt aan een
prachtig uitzichtpunt ‘Drouet’.
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Noodnummers

N

Observatorium van Grapfontaine
Chemin de la Source 100 - 6840 Grapfontaine 73 km

Camping permanentie

00 32 (0) 476 303 849
Spoed - ambulance - brandweer

100
Politie

00 32 (0) 61 267 659 of 00 32 (0) 495 267 659
Ontdek het “Observatoire Centre Ardenne”, één van de best uitgeruste stations van België. Het ligt in de natuur waar de lichtvervuiling miniem is. Het observatorium telt zes koepels waarvan er één
speciaal is uitgerust voor mindervaliden.
www.astrosurf.be

101

Onder de place Saint-Lambert,
een reis doorheen 9000 jaar geschiedenis

Rode kruis

105

Place Saint-Lambert - 4000 Liege

Télé-onthaal

53 km

00 32 (0) 4 250 93 70

106
Child Focus

116 000
Brandwondencentrum

00 32 (0) 2 268 62 00
Antigifcentrum

070 245 245
Card stop

070 344 344

Het Archeoforum onder de Place Saint-Lambert is een "monumentale" infrastructuur van 3.725 m² (ongeveer 84 bij 44 meter). Deze
afmetingen maken dit forum tot het grootste in Europa in zijn genre.
Alle periodes uit de geschiedenis - van de Prehistorie tot de nieuwste tijden - komen er aan bod aan de hand van archeologische
resten, zowel roerende als onroerende.
Sinds het Archeoforum in 2003 is opengegaan, heeft de site de
volgende doelstellingen:
• De archeologische overblijfselen van de Place Saint-Lambert
aan een zo ruim mogelijk publiek voorstellen;
• Projecten uitwerken en een onderdak bieden voor de
herwaardering van het patrimonium;
• Bijdragen aan het culturele leven van Luik, in samenwerking
met de verschillende lokale spelers;
• Een unieke selectie voorstellen van werken over het
patrimonium en de geschiedenis van Luik, zowel voor
volwassenen als kinderen;
• Het beste uit het team naar boven halen en hun kennis verder
ontwikkelen;
• Deelnemen aan de acties van het Archeopass-netwerk.
www.archeoforumdeliege.be

Ontdekkingsparcours van het “Maison du Pays de Salm”
Avenue de la Salm 50 - 6690 Vielsalm

22 km

00 32 (0) 80 215 052
Ontdekkingsparcours met film, traditionele vitrines en decors over
de geologie, de geschiedenis en de folklore van de streek van de
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Salm. Ontdek de wereld van de heksen. Kom spelen en maak jezelf
bang dankzij de legendes.
www.vielsalm-gouvy.org

Outdoor Activity Centre
Avenue Pierre Clerdent 14 - 4970 Coo

23 km

00 32 (0) 80 684 435

Openingsperiode camping

klimmen - kajakken - via ferrata - challenge parcours - tokkelen speleologie - mountainbiken

De camping is open van 01/01 tot en met 31/12.

www.newlife.be

Ortho
34 km

OVERDEKTE SPEELTUINEN
Ferme Aventure
Beaussaint 13e - 6980 La Roche

Ortho ligt in het hartje van de Ardennen in een prachtige groene
omgeving. Prachtige wandelingen langs geklasseerde plaatsen zoals de “Hérou”.
www.coeurdelardenne.be/siortho

00 32 (0) 494 840 943
www.ferme-aventures.be

Houffalize
Les Cheras 6 - 6661 Houffalize

Oude klokkensmederij Causard-Slegers
Val des Cloches 129A - 6927 Tellin

29 km

23 km

00 32 (0) 499 103 393
68 km

00 32 (0) 84 366 892
Van 1832 tot 1970 werden er meer dan 13.000 klokken gegoten
die in de hele wereld verkocht werden. In België in meer dan 500
parochies, zoals in de Cathedraal van Luik (4.851 kg), in de abbatiale van Maredsous (7.100 kg), …
Ook de St. Paulin in Trier (3.000 kg) en de cathedraal van Luxemburg
(4.230 kg) werden o.a. voorzien van een klok uit Tellin.

Ourthe Supérieure

Overdekte speeltuin “Mac’arond”
Boucle de la Famenne 21

35 km

6900 Marche-en-Famenne
00 32 (0) 477 885 457
Deze indoor speeltuin van 600 m² is een paradijs voor de kinderen
van 2 tot 12 jaar. Verscheidene activiteiten zoals ballenbad, glijbanen, multisportzone, death ride, klimmen, lopen, springen, glijden.
Kortom: zich amuseren in alle veiligheid.

Overdekte speeltuin “Pompdapy”
23 km

Route de Marche 167 - 6600 Bastogne
00 32 (0) 495 331 118

De streek van de Ourthe Supérieure ligt tussen La Roche en Houffalize, langsheen het meest pittoreske gedeelte van de Ourthevallei. Een geheel van 72 wandelwegen over een totale afstand van
420 km. Men vindt er het archeologische en architecturale erfgoed
zoals de “Hérou”, de Keltische vesting “Le Chesle”, het panorama
“Crestelles”,…
In Maboge is er ook een aangelegd strand.

Overdekte speelzaal (650 m²) voor kinderen tot 12 jaar.
Cafétaria voor de ouders.

www.ourthesuperieure.be
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Paliseul

Parc des Topiaires

P

91 km

Rue Haie Himbe 1 - 6940 Durbuy

27 km

00 32 (0) 86 219 075
De Ardense gemeente Paliseul ligt tussen de Lesse en de Semois,
op een plateau met diepe valleien. Te bezichtigen te Paliseul: de
kapel Saint-Roch, de geklasseerde kerken van Opont en Our, het
oude klooster te Beth, de brug van Marie-Thérèse, de herinnering
van de gevechten van 1914 met een militair kerkhof en Bretoense
kalvarie,…
www.si-paliseul.be

Een fijne collectie voor Europa van meer dan 250 gebeeldhouwde
buxus-struiken op een oppervlakte van 10.000 m².
www.topiairesdurbuy.be

Parc paysager du Gosson, Maison des Terrils
Rue Chantraine 161 - 4420 Saint-Nicolas

58 km

00 32 (0) 800 122 31

Parc Chlorophylle, recreatief bos
met pedagogische en artistieke accenten
60, Rue des chasseurs Ardennais

14 km

6960 Dochamps/Manhay
00 32 (0) 84 378 774
Op 3 juni 2002 opende "Parc Chlorophylle" het recreatiebos te
Manhay in Dochamps officieel zijn deuren.
Het is opgetrokken uit resten van een oud Safari Park, in het hartje
van een immens bos. Het park bevindt zich in de nabijheid van de
gemeenten: La Roche-en-Ardenne, Erezée, het stadje Durbuy en op
enkele kilometers van Baraque Fraiture. Dit maakt de E25 de ideale
toegangsweg tot het park.
Het Park van 9 hectaren, enig in zijn genre, geeft de bezoeker de
kans de wereld van het bos te ontdekken op een originele manier.
Eén van de belangrijkste attracties van het Park Chlorophylle is de
loopbrug die u kunt bewandelen tot in de toppen van de bomen.
Kinderen kunnen zich uitleven in de thematische speeltuin aangepast aan het bos.

Lang beschouwd als de eerder pijnlijke littekens van het vergane industriële tijdperk worden deze steenkoolafvalbergen nu aanzien als
een toevluchtsoord voor soorten die elders vrijwel aan het uitsterven
zijn. Verlaten door de mens kwam de natuur in haar verscheidenheid terug in dit, op het eerste gezicht, vijandig milieu. De inventarissen, samengesteld door Natagora, onthulden over 500 plantensoorten, een 90-tal vogelsoorten, meer dan 40 soorten vlinders, om
de 20 verschillende soorten lieveheersbeestjes niet te vernoemen.
Een enorme biodiversiteit!
Het is in dit kader dat men wandeltochten organiseert, om u toe te
staan de uitzonderlijke biodiversiteit te ontdekken. De wilde planten, ornithologie, insecten, de beginselen van de lokale geologie,
de eetbare bessen, de zoogdieren, sprookjes en vertelsels, en het
biotoop van de mijnomgeving zijn de verschillende thema’s die men
u gaat voorstellen.
www.paysdesterrils.be

De verschillende animaties, bestaande uit hout staan volledig in het
teken van de natuur en het milieubehoud. Naast elke animatie bevinden zich tweetalige didactische houten panelen die de bezoeker
informeert.
De aanleg van het park kreeg zijn specifieke infrastructuur mede
door de samenwerking van verschillende gespecialiseerde artiesten
en architecten zoals Jean-Claude Servais en Jean-Marie Winants
die hun groot talent ten dienste stelden van dit verleidelijk project.
Zij werden mede geïnspireerd door bestaande projekten in sommige Scandinavische en Anglo-Saksische landen, waardoor het park
zowel een ludiek als een pedagogisch aspect krijgt. Een formule van
uniek en origineel toerisme.
www.parcchlorophylle.com
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Pit-Pat
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26 km

6940 Durbuy
00 32 (0) 86 212 428

Een unieke verzameling met Rijnlandse keramiek (overzicht over
500 jaar) en internationale hedendaagse keramiek (meer dan 2000
geëxposeerde stukken) en een bezienswaardig gebouw: de burcht
Raeren.
www.toepfereimuseum.org

18 biljarttafels buiten.
www.durbuyinfo-be

Prehistosite van Ramioul - Grot van Ramioul

Plopsa Coo, een waterval van avontuur
4, Coo - 4970 Coo-Stavelot

128, Rue de la Grotte - 4400 Flemalle
23 km

00 32 (0) 80 684 265
Meer dan 20 attracties aan de voet van de watervallen van Coo.

Politie (zone Famenne-Ardenne)
9, Route de Bomal - 6960 Grandmenil-Manhay

6 km

00 32 (0)86 455 398

POSTKANTOREN (ook open op zaterdagmorgen)
Manhay
33, Rue du Vicinal - 6960 Manhay

4,9 km

00 32 (0) 86 455 107

58 km

00 32 (0) 4 275 49 75
Maak de prehistorische mens in uzelf wakker op de prehistosite
van Ramioul. Beleef een buitengewone reis door de tijd in het interactieve museum. Bezoek samen met een archeoloog de grot en
leer onder andere hoe onze voorouders vuur maakten. Word een
prehistorische jager en kam de bossen van Ramioul uit met een
boog of speer, op de loer naar dieren die vroeger in deze streken
leefden (3D-schietschijven).
Kom ook proeven van de plaatselijke producten en "prehisto-compatibles" in de "prehistorische taverne".
Breng een onvergetelijke dag door in het hart van de prehistorie met
de nieuwe formule: het all-inticket.
www.ramioul.org

PROVINCIALE DOMEINEN

Lierneux

Provinciaal domein van Mirwart

5, Pont de Lienne - 4990 Lierneux

9,8 km

Rue du Moulin 16 - 6870 Mirwart

62 km

00 32 (0) 84 366 299

Poupehan
106 km

De woningen hebben er nog steeds hun eigen tintje met de kenmerkende leistenen daken en muren. Er staan nog talrijke tabaksschuren die ons doen terugdenken aan vroeger. Een zeer rijk natuurlijk erfgoed van de vallei van de Semois

Dit domein heeft een oppervlakte van 1350 ha waarvan een groot
deel bestaat uit prachtige loofbossen (beuken en eiken) en dennenbomen (douglas, gewone spar en lork). De l’Homme stroomt door
het domein en creëert er een bijzondere charme. Vier mooie wandelingen nodigen u uit de authentieke natuur te ontdekken, evenals
een opmerkelijk historisch erfgoed.
www.province.luxembourg.be

www.poupehan.org

Pottenbakkerijmuseum van Raeren
Burgstrasse 103 - 4730 Raeren

89 km

00 32 (0) 87 850 903
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Provinciaal domein van Wégimont

P

Chaussée de Wégimont 76 - 4630 Soumagne

Rachecourt
51 km

00 32 (0) 4 237 24 00
Zwembadcomplex, kanovaren, minigolf, hengelen, barbecues,
speelplein, ontdekkingspad rond vogelsilhouetten, arboretum & beschutte picknickruimte
www.provincedeliege.be/wegimont

Ruer des Martyrs 13 - 6700 Arlon

105 km

00 32 (0) 63 212 849
Elk jaar in oktober viert het dorp het feest “Tout Rachecourt dans les
pommes”. Dit appelfeest is de gelegenheid om de streekproducten
van de boomgaarden van de omgeving te ontdekken.

RAFTING
Watervlak van La Roche
1, Rue du Hadja - 6980 La Roche-en-Ardenne 26 km
00 32 (0) 84 411 900
www.ardenne-aventures.be

Verhuur van rafts
Outdoor Centre - Rue Villa Romaine 3 - 6660 Nadrin 23 km
00 32 (0) 84 444 112
www.outdoor-centre.be

Railbike van de hoge Venen
Am Breitenbach - 4750 Leykaul

64 km

00 32 (0) 80 685 890
Kom u ontspannen in de Hoge Venen met een railbike, langs een
traject van 14 km, samen met uw gezin of vrienden. Babystoeltjes
mogelijk.
www.railbike.be

Recreatiepark Mont Mosan
Plaine de la Sarte - 4500 Huy

54 km

00 32 (0) 85 232 996
Gezinsrecreatiepark met een berg van vermaak.
www.montmosan.be

Redu, het boekendorp
68 km
00 32 (0) 61 656 699
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Het boekendorp bestaat sinds 1984 en is wereldbekend. Een 20-tal
boekhandels verwelkomen bibliofielen, liefhebbers en nieuwsgierigen het hele jaar (de meesten zijn open van donderdag tot zondag).
Elke boekhandel heeft een eigen specialiteit zoals geschiedenis,
stripverhaal, toerisme, kunst,… Naast de boekhandels zijn er eveneens boekbinderijen, kleine artisanale winkels en ateliers, tijdelijke
tentoonstellingen, verscheidene café-restaurants. De belangrijktse
evenementen zijn ‘het feest van het boek’ met Pasen, ‘de beroepen
van het boek’ in mei en ‘de nacht van het boek’ de eerste zaterdag
van augustus.

25 km

00 32 (0) 84 413 571

Route de Waillet 31 - 6900 Marche-en-Famenne 34 km
00 32 (0) 476 227 583
Enkel op reservatie.
www.attelagesardennais.be

Elevage de la Pépinette

2 uur durende tocht doorheen het platteland en bos met bezoek aan
een paardenkwekerij.

www.riveo.be

Rochehaut-Frahan-Laviot
101 km

Rochehaut dankt zijn naam aan zijn bijzondere ligging. Het ligt aan
het uiteinde van een plateau op een rotsachtig voorgebergte. De
dorpen Frahan en Rochehaut, dorpen van artiesten, zijn bekend om
hun verschillende tentoonstellingen (schilderijen, beeldhouwwerken, gravures, kunstambachten,…), het dierenpark en het landbouwmuseum.
www.si-rochehaut.be

RONDTOCHTEN (paarden)
Rondtochten in paardenspannen, op ezels of muilezels
62 km

00 32 (0) 61 255 253
94

52 km

00 32 (0) 84 214 220

Kom de deur uit, neem frisse lucht en geniet van het «RIVEO» centrum om de rivier en al zijn «geheimen» te ontdekken!
Ontdek de 12 m rivierarm die in oorspronkelijke staat werd hersteld,
16 aquaria, een tastbassin, het vissen en de natuur of bezoek de
tentoonstelling rond de leefwereld van de libellen.
De Kloostertuin, Renaissancetuin, Moorse tuin, en Labyrinttuin zullen je verleiden tot een heerlijke wandeling en laten genieten van
een mooi moment…
Met een partijtje minigolf rond het thema “steen & water” kan je dit
berzoek perfect afsluiten.

Rue Bi du Moulin 18 - 6860 Chêne

R

Rondtochten met paardenspan

Rue de Harsin 28 - 6953 Ambly

Riveo, beleef de rivier en ontdek de waterfauna
Rue Haute 4 - 6990 Hotton

www.fermedelageronne.be
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Routebeschrijving camping

R

Op E25 afslag nr. 49 (Manhay) nemen. Dan N822 volgen richting
Lierneux. Eerste afslag naar Malempré nemen. Er zijn richtingsborden specifiek van de camping opgesteld vanaf de beide afritten van
de E25. Men volgt best deze borden en niet langer de GPS.

Rouvroy
104 km

De zuidelijkste gemeente van België. Er niet ver vandaan, vindt men
de bekende Franse oorden Montmédy in Avioth. In het dorp van
Montguintin bevinden zich de ruïnes van het middeleeuwse kasteel
en de kerk St. Quentin. In Rouvroy vindt men de kerk van St. Martin
met doopvonten uit de XIIde eeuw.

Ruïnes van het kasteel van Herbeumont
94 km

De Middeleeuwse ruïnes van het versterkte kasteel dat gebouwd
werd in de XIIIde eeuw door Jehan de Rochefort en vernield in augustus 1657 door de legers van Lodewijk de XIVde, bevinden zich op
een heuvel naast het dorp. Vanop een toren kan de bezoeker een
prachtig panorama over de meanders van de Semois ontdekken.
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Sainte-Cécile

S

101 km

Sainte-Cécile-sur-Semois ligt aan de poort van Belgisch Lotharingen en ligt tussen het majestueuze woud van de Ardennen, de
Semois en de eerste Gaume cuesta. Te ontdekken: het viaduct tussen Herbeumont en Sainte-Cécile en de tunnel van de oude spoorweg tussen Sainte-Cécile en Herbeumont (1.365 m - rechtlijnig).

De gemeente telt twee valleien: de Ourthe en de Laval. De toeristen
genieten vooral van de 268 km bewegwijzerde wandelwegen, het
permanente circuit, de vissport (vijver en rivier), het bier “Cuvée de
la Jonquille”, de andere streekproducten, het erfgoed, de evenementen, de streekmarkten, de internationale wandelwegen (zoals
AE Rijn-Maas, de Transardense route, …) en de toeristische routes .
www.saint-ode.be

Schiefferstollen
Zum Schiefferstollen 9A - 4780 Recht

Saint-Hubert

37 km

00 32 (0) 80 570 067
51 km

Europese hoofdstad van de jacht en de natuur. Ideale bestemming
voor de liefhebbers van geschiedenis, wandelingen en uiteraard de
jagers die hier hun patroonheilige komen vieren. Ontdek de basiliek en het abbatiale paleis, het museum Redouté, het wildpark,
het vliegveld met zweefvliegcentrum en de openluchtmusea van de
Fourneau Saint-Michel.
www.saint-hubert-tourisme.be

Saint-Léger
99 km

Saint-Léger, Châtillon en Meix-le-Tige liggen halverwege Virton en
Arlon in een prachtige en bosrijke omgeving. Het verleden van dit
gebied is nauw verbonden met de geschiedenis van de industrie
van de hoogovens. Er zijn talrijke wandel- en ontspanningsmogelijkheden zoals het meer van Conchibois, een rustige en recreatieve
plaats. Eveneens te bezichtigen, het kluizenaarsoord van Wachet
(kapel van de XVIIde eeuw) met een prachtige en unieke stenen
kruisweg, de kerk van Meix-le-Tige met werken van A. Gilson en
het kruis van Longwy.
www.saint-leger.be

Van de 18de tot de 20ste eeuw leefde het dorp Recht in het teken
van de winning van de leisteen (blauwe steen) en het vak van de
steenhouwers.
De huizen van “blauwe steen”, een groot aantal kruizen en andere
realisaties getuigen van de talrijke mogelijkheden die de “blauwe
steen” van Recht bood.
De exploitatie van deze natuurlijke steen leidde rond 1720 tot een
grote welvaart, in de tijd dat verscheidene Tiroolse steenhouwers
immigreerden. Talrijke burgers van Recht hebben dit vak geleerd
en er hun brood mee verdiend. De leisteen werd lange tijd uit open
groeven gewonnen.
Toen de groeven steeds dieper werden, besloten de gebroeders
Margraff een ondergrondse galerij te graven om de winning te vergemakkelijken. Vlak voor de eerste wereldoorlog werd deze galerij
gesloten.
Vandaag is deze galerij open voor publiek en kan deze bezocht worden. De bezoeker kan 800 m onder de grond afleggen om deze
majestieuze blauwe steen te ontdekken en de grote winningszalen
te bewonderen.
Tijdens een rondleiding met gids maakt u op levendige wijze kennis
met de geologische en mineralogische geschiedenis van de streek,
alsook met het gevaarlijke werk van de steenhouwers.
www.schiefferstollen-recht.be

Scooter huren

Sainte-Ode

30, Rogery - 6671 Bovigny
54 km

24 km

00 32 (0) 478 475 358
Een van de beste manieren om de ardennen te ontdekken is een
tocht per scooter.
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In de prijzen is een routebeschrijving, verzekering en brandstof inbegrepen.
www.ardennenperscooter.be

Speelgoedmuseum
Rue de Lognoul 6 - 4190 Ferrières

22km

00 32 (0) 86 400 823

Ski
Alle nuttige informatie over de sneeuwhoogtes, welke pistes open
zijn, de kwaliteit van de sneeuw en de weersverwachtingen inzake
sneeuwval kan u terugvinden op onderstaande website.
www.ardennen-sneeuw.be

Slee
Alle nuttige informatie over de sneeuwhoogtes, welke pistes open
zijn, de kwaliteit van de sneeuw en de
weersverwachtingen inzake sneeuwval kan u terugvinden op onderstaande website.

Gezellig museum in het centrum van het prachtige dorp van
Ferrières, ondergebracht in een oud klooster en latere school uit
1875. Kom hier meer dan 1000 stukken speelgoed ontdekken,
daterend van het einde van de 19de eeuw tot 1950.
Prachtig houten speelgoed staat hier uitgestald, naast ambachtelijke stukken en muziek- en mechanisch speelgoed. Bovendien vind
je er gezelschapsspelen, verschillende treintjes en autootjes, religieus en huishoudelijk speelgoed, waarmee wellicht je grootouders
nog gespeeld hebben.
Regelmatig worden er thematische tentoonstellingen gehouden.
Een souvenierswinkeltje en een speelzaal voor de kleinsten staan
eveneens ter beschikking.
www.museedujouet.info

www.ardennen-sneeuw.be

Source O Rama, Chaudfontaine

Speeltuin Miroir, Florenville
91 km

78bis, Avenue des Thermes - 4050 Chaudfontaine 44 km
00 32 (0) 4 364 20 20

00 32 (0) 61 311 318

Source O Rama nodigt jong en oud uit om de mysteries van het
drinkwater te ontdekken…
15 multimedia attracties van het hoogste gehalte laten je kennis
maken met de wonderbaarlijke kenmerken en de immer weerkerende levenscyclus van dit water.

Plaats waar men gezellig kan ontspannen (5700 m²) met mooie
minigolf (18 holes), speeltuin, mini-foot, kegelspel, petanque, skate
park, picknicktafels en barbecue.

Laat je onderdompelen in een bad van beelden en sensaties, en
werk zelf mee aan boeiende proefnemingen.
Het hoogtepunt van je bezoek wordt zonder twijfel de virtuele reis
van wolk tot bron, doorheen de ingewanden der aarde.
Herleid tot de afmetingen van een waterdruppeltje beleef je er de
fabelachtige omzwerving van het water van Chaudfontaine, dankzij
de combinatie van een dynamisch platform en een 4D-film.

Alle attributen (zoals voetbal, petanqueballen,…) om gebruik te
kunnen maken van de sportfaciliteiten op het terrein kunnen gratis
geleend worden in de receptie.

Source O Rama werd opgericht ter ere van een uiterst zeldzaam
soort water, voortgebracht door een uitzonderlijk natuurverschijnsel: “het thermaal water van Chaudfontaine”.
Dit natuurlijk warm bronwater (37°C) met kostbare eigenschappen
ontspringt na een lang (60 jaar) en diep (1600 m) parcours.
Gratis parking
Duurtijd bezoek: 2 uur

Sport en spel op de camping

Staatsbos “Grand Bois”
So Bèchefa - 6690 Vielsalm

00 32 (0) 80 282 280 of 00 32 (0) 80 215 052
Het "Grand Bois": in het hartje van dit woud bevindt zich de open
plek “So Bêchefa”, gelegen langs de baan Neuville-Commanster. Ze
is omgeven door hoogstammige bomen met talrijke bewegwijzerde
paden en borden waarop de namen van de boomsoorten vermeld
zijn.

www.sourceorama.com
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In het midden van de open plek vindt men paviljoenen en barbecues
gemaakt uit hout en stenen van de streek: die staan het hele jaar
van zonsopgang tot zonsondergang ter beschikking van het publiek.
Deze "onthaal"-zone is voorzien van een trimbaan.

Proxy-Delhaize
115, Rue du Centre - 4990 Lierneux

7,4 km

00 32 (0)80 318 111
* op maandagochtend, zondagnamiddag

www.vielsalm-gouvy.org

en op feestdagen gesloten

Spar

Struisvogelboerderij (kinderboerderij)
19 km

6690 Rencheux
00 32 (0) 80 214 313

Deze boerderij heeft dagprogramma’s voor groepen volwassenen of
kinderen vanaf 20 personen (op afspraak).
In het dierenpark leven struisvogels, pampastruisvogels, emoes,
herten, damherten, everzwijnen, geiten, reeën,…

4, Route d’Erezee - 6960 Manhay
00 32 (0)86 455 587
* op maandagochtend, zondagnamiddag
en op feestdagen gesloten

www.ferme-autrucherie-salmienne.over-blog.com

Stuwdam en meer van Nisramont
Rue du Vecpré - 6980 Nisramont

32 km

La Roche-en-Ardenne
00 32 (0) 84 367 736
Het Meer van Nisramont is een stuwmeer ten zuidoosten van het
stadje La Roche-en-Ardenne in de Belgische provincie Luxemburg.
Het meer is genoemd naar het nabijgelegen plaatsje Nisramont. Het
heeft een oppervlakte van 47 hectare. De stuwdam heeft een lengte
van 116 m en is 16 m hoog. Bij de stuwdam is een waterzuiveringsstation en hydro-elektrische centrale aangelegd. De dam is aangelegd op de plaats waar de Westelijke Ourthe (Ourthe Occidentale,
53 km) en de Oostelijke Ourthe (Ourthe Orientale, 46 km) samenvloeien om de Ourthe te vormen. Het traject tussen Nisramont en La
Roche-en-Ardenne noemt men de Boven-Ourthe (Haute-Ourthe).

SUPERMARKTEN
Carrefour-GB
49,Rue du Centre - 4990 Lierneux

8,1 km

00 32 (0)80 319 684
* zon- en feestdagen gesloten

Carrefour-GB:
36A, Avenue de la Porallée - 4920 Remouchamps 29 km
00 32 (0)4 384 05 50
* ook open op zondag / op feestdagen gesloten
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Tabaksmuseum “atelier van de Semois”

T

Telefoonmuseum

Rue Tambour 10 - 6838 Corbion-sur-Semois 108 km

Chemin des Espagnols 6 - 6840 Petitvoir

00 32 (0) 61 468 129

75 km

00 32 (0) 61 277 423

Na een videomontage van 15 min. ontdekt de bezoeker in het atelier
de artisanale verwerking van tabak van de Semois. Een museum
dat de zintuigen prikkelt.

Ontdek allerlei telefoonapparaten die de Heer Thinès verzamelde
gedurende meer dan 20 jaar .Het oudste toestel dateert van 1907.
www.foret-anlier-tourisme.be

www.tabac-semois.com

Tellin
TANDARTSEN

68 km

Gilles Pierre
95, Rue du Centre - 4990 Lierneux

7,5 km

00 32 (0) 80 319 160

Montfort Jean-Marc
57, Rue du Centre - 4990 Lierneux

8 km

00 32 (0) 80 319 986

Pairoux Nathalie

Bezoek Tellin en de pittoreske dorpen van deze beboste streek
waar Lesse en Lomme vloeien. Ontdek de kerk van Bure met een
kruisweg en Resteigne waar vroeger een kluizenaar leefde (ruïnes).
Mooie bewegwijzerde wandelingen leiden u o.a. tot de “Rocher à
Pic” en bieden een mooi uitzicht over de vallei van de Lesse.

Territoires de la mémoire

8, Rue du Centre - 4990 Lierneux

8,4 km

00 32 (0) 80 672 628

Bd. D’Avroy 86 - 4000 Liège

53 km

00 32 (0) 4 250 99 41

Wuidar J.L.
36, Rue du Vicinal - 6960 Vaux-Chavanne/Manhay 4,9 km
00 32 (0) 86 455 540

TANKSTATIONS
Brico-Lienne
12, Rue de la Gare - 4990 Lierneux

8,6 km

00 32 (0) 80 318 040

Mecabo
3-5, Rue du Vicinal - 6960 Manhay
00 32 (0) 86 455 506

Telefoon camping (mobiele permanentie)

5,2 km

Dit educatief centrum stelt een aantal middelen ter beschikking om
meer van het verleden aan de weet te komen en om de huidige
extreem rechtse ideeën te bestrijden door het aanmoedigen van
de democratie.
Het symbolische parcours geeft in een tiental stappen de route weer
van een gedeporteerde in het nazi concentratiekampensysteem,
waarbij de kwestie van waakzaamheid en individuele betrokkenheid
aan de orde komt.
Om de herinnering levend te houden in een tijd waar de getuigen
van de barbarij geleidelijk aan verdwijnen, zorgt dit centrum voor
een perfecte reis tegen de vergetelheid.
www.territoires-memoire.be

Thermes de Spa
Colline d’Annette et Lubin - 4900 Spa

00 32 (0) 476 303 849

42 km

00 32 (0) 87 772 560
Met het nieuwe centrum treedt het thermalisme in Spa het 3de millennium binnen.
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Ontdek zonder nog langer te wachten dit spiksplinternieuwe complex dat de historische thermen vervangt. Het beantwoordt perfect
aan de kwaliteitsnormen die het 21ste-eeuwse thermalisme stelt, zowel in het algemeen als op vlak van het nieuwe welzijnsconcept van
de Thermen van Spa in het bijzonder. Het centrum werd gebouwd
op de beboste heuvel ”Annette et Lubin” en kijkt 80 m hoog boven
de stad Spa uit. Je geraakt er met een kabelbaan.
De nieuwe Thermen van Spa bieden een uitgebreide keuze aan
thermale behandelingen, aan welzijnszorgen - zowel voor de innerlijke als uiterlijke mens - en heel wat ontspanningsmogelijkheden. Het centrum is zowel toegankelijk voor de kuurgasten als voor
iedereen die wenst te genieten in het zwembad met bronwater, in
het Turks bad, de sauna, de jacuzzi’s of de fitness- en ontspanningsinstallaties.
De grootste nieuwigheid is het ‘thermoludisme’ waarvan de gasten
kunnen genieten in Les Bains, een bijna 800 m groot geheel van
binnen- en buitenzwembaden met heel wat waterstralen en hydromassagepunten. Er zijn ook waterklokken, geisers, bubbelzitjes,
jacuzzihoekjes en andere waterkanonnen.
Een andere nieuwigheid is de Relaxatie- en Goede-vormruimte met
een aantal hammams, traditionele of naturistentsauna’s en verfrissende stortbaden, evenals een rustruimte met weldoende aroma’s
en muziek.
Getrouw aan de traditie van Spa, biedt het Welzijns-, Schoonheidsen Gezondheidscentrum een aantal specifieke programma’s die de
gasten toelaten om tenvolle te genieten van de weldaden van het
koolzuurhoudend water van de Marie-Henriettebron.

Tocht in de lucht
49 km

Air Loisirs

Aérodrome de St. Hubert 5 bus 10 - 6870 St. Hubert
00 32 (0) 497 670 367
Air-loisirs stelt een gamma producten voor, bestemd voor het grote
publiek. Vliegtuig, helikopter, heteluchtballon, ulm, zeilwagen, vliegers, vliegtuigmodelbouw, onverklaarde luchtfenomenen,.... maken
deel uit van hun waaier.
U zal op deze site de disciplines vinden die doorgaan vanop het
vliegveld van St.-Hubert.
In een heteluchtballon kunnen ze van bij u opstijgen indien de plaats
er zich toe leent.
In helikopter kunnen zij landen op uw eigendom of in de buurt.
Vanaf deze plaats kan er een roulatie van passagiers van uw keuze
gebeuren.
Zowel op individueel niveau als voor groepen (tot 300 personen)
werken zij een product naar wens uit (van bij u thuis of op het
vliegveld van St. Hubert).
Hun verschillende formules gaan van 5 minuten tot 2 dagen.
Zij hebben ook specifieke formules voor groepen/jongeren, voor
scholen, jeugdbewegingen,... Zij hebben ook onuitgegeven formules, die een luik "lucht" en een luik "grond" omvatten.
Aarzel niet hen uw verwachtingen mee te delen en hen te contacteren.
www.air-loisirs.be

Toerisme Luxemburg

www.thermesdespa.com

www.luxemburg-toerisme.be

de officiële website met toeristische informatie over Belgisch
Luxemburg

Tintigny
85 km

U vindt hier een contrast tussen de groene weilanden, de
schaduwrijke bossen en de kronkelende rivieren. Talrijke ongekende
schatten zoals o.a. twee natuurreservaten, meerdere geologische
plaatsen,… kan u al wandelend ontdekken. De kastelen van
Villemont en Rossignol, de militaire kerkhoven, de kapel van
Chenois, mooie fonteinen en de geklasseerde kerk van Tintigny
(1602),…
Op muzikaal gebied is Tintigny bekend dankzij het Gaume Jazz festival.

www.arden-pow-wow.be

de website voor families met kinderen
de kleine ontdekkertjes (0-3 jaar)
de avonturiers (3-6 jaar)
en de stoutmoedigen (6-12 jaar)

www.tintigny-tourisme.be
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TOERISMEKANTOREN IN DE PROVINCIE LUXEMBURG
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Maison du Tourisme du Pays de Bastogne
Bastogne - Bertogne - Fauvillers - Sainte-Ode - Vaux-sur-Sûre
Place Mc Auliffe 60 - 6600 Bastogne
00 32 (0) 61 212 711
www.paysdebastogne.be

Maison du Tourisme de Gaume
Etalle - Meix-devant-Virton - Musson - Rouvroy - Saint-Léger
- Tintigny - Virton
Rues des Grasses Oies 2b - 6760 Virton
00 32 (0) 63 578 904
www.soleildegaume.com

Maison du Tourisme du Pays d’Ourthe et Aisne
Durbuy - Erezée - Hotton - Manhay - Rendeux
Grand Rue 16 - 6940 Barvaux-sur-Ourthe
00 32 (0) 86 213 081
www.ourthe-et-aisne.be

Maison du Tourisme du Pays d’Houffalize
La Roche-en-Ardenne
Houffalize - La Roche-en-Ardenne
Place du Marché 15 bus 37 - 6980 La Roche-en-Ardenne
00 32 (0) 84 367 736
www.coeurdelardenne.be

Maison du Tourisme du Pays du Val de Salm
et des Sources de l’Ourthe

Esplanade du Panorama 1 - 6820 Florenville

T

00 32 (0) 61 311 229
www.semois-tourisme.be

Maison du Toursime du Pays de Marche et de Nassogne
Marche-en-Famenne - Nassogne
Place de l’Etang 15 - 6900 Marche-en-Famenne
00 32 (0) 84 345 327
www.maisondutourisme.nassogne.marche.be

Maison du Toursime du Pays de la Haute-Lesse
Daverdisse - Libin - Tellin - Wellin
Place de l’Esro 60 - 6890 Redu
00 32 (0) 61 656 699
www.haute-lesse-tourisme.be

Maison du Tourism du Pays d’Atlon
Arlon - Attert - Aubange - Martelange - Messancy
Rue des Faubourgs 2 - 6700 Arlon
00 32 (0) 63 219 454
www.arlon-tourisme.be

Maison du Tourisme du Pays de la Forêt d’Anlier
Habay - Léglise - Neufchâteau
Maison Bourgeois - Grand Place 3 - 6840 Neufchateau
00 32 (0) 61 275 088
www.foret-anlier-tourisme.be

Maison du Tourisme du Pays de Bouillon
Betrix - Bouillon - Paliseul

Gouvy - Vielsalm
Avenue de la Salm 50 - 6690 Vielsalm
00 32 (0) 80 215 052
www.vielsalm-gouvy.org

Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert
Saint-Hubert - Libramont - Tenneville
Rue Saint Gilles 12 - 6870 Saint-hubert
00 32 (0) 61 613 010
www.saint-hubert-toursime.be

Maison du Tourisme du Pays de la Semois
entre Ardenne et Gaume
Chiny - Florenville - Herbeumont
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Quai des Saulx 12 - 6830 Bouillon
00 32 (0) 61 465 211
www.bouillon-tourisme.be

Toeristische tramlijn de l’Aisne-Erezee,
een reis door tijd en natuur
Rue Pont d’Erezée - 6997 Erezée

16 km

00 32 (0) 86 477 269
Vertrekkend aan het station voorzien van alle comfort en waarin
er een cafétaria en een klein museum zijn ondergebracht, voeren
authentieke trams, van soms meer dan een eeuw oud, u doorheen
stukjes ongerepte natuur waarop de tijd geen grip lijkt te hebben.
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De tram laat u op zijn spoor langsheen het riviertje de Aisne, de
ongerepte fauna en flora van de Ardennen zien.
Duur van het traject heen en terug: 50 minuten.
www.tta.be

Toeristisch treintje van Durbuy
Place aux Foires - 6940 Durbuy

27 km

Het spektakelparcours in de oude “manufacture Dethier-Bettonville”
laat u kennismaken met de verschillende etappes van het verwerken van ruwe wol tot eindproduct (laken, trui, stof,…). Maak gebruik van de audiogids en “woldraad” en “tijddraad” laten u kennis
maken met de gloriejaren van de lakenindustrie in Verviers (nauw
verbonden met de rivier de Vesder), aan de hand van machines en
getuigenissen van textielarbeiders ui die tijd.
www.aequalaine.be

00 32 (0) 495 820 473
Het toeristisch treintje van Durbuy voert u naar de uitzichttoren waar
u een prachtig panorama over het “kleinste stadje ter wereld” ontdekt.

Toeristisch wol- en modecentrum
Rue de la Chapelle 30 - 4800 Verviers
00 32 (0) 87 30 79 20

51 km

Tombeau de Géant
98 km

Botassart, klein Ardens dorpje, ligt in een pachtige natuur dat z’n
oorspronkelijk landelijk karakter behouden heeft. Ook bekend dankzij het panorama over het legendarische “Graf van de Reus” (geklasseerd).

Torgny
110 km

Lid van “Les Plus Beaux Villages de Wallonie”. Het zuidelijkste dorpje van België met microklimaat, uitzonderlijke zonneschijnduur en
pannendaken zoals in de Provence. Mooi bebloemd en aangenaam
dorp met drie wijnbouwers. Echt een bezoek waard.

Trierse poort (XIVde eeuw)
41 km

6600 Bastogne
00 32 (0) 61 213 287

Laatste overblijfselen van de oude stadsvestingen. Omstreeks
1725-1730 diende de Trierse Poort als gevangenis. Op het einde
van de XIXde eeuw werd de poort gerestaureerd en geklasseerd in
1938. Daarna leed dit gebouw onder de Slag om de Ardennen. In
het museum keert u terug in de tijd, van de Prehistorie tot een
recent verleden.
Bezoek enkel op afspraak!

TV-benodigdheden
J.J. Burnotte s.a.
25, Hébronval - 6690 Vielsalm
00 32 (0) 80 410 040
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Vaartochten in Luik

V

Quai van Beneden 22 - 4020 Liège

51 km

bezoek www.edc-caravaning.be of vraag een gedétailleerde folder
aan de receptie…
Contactpersonen

00 32 (0) 4 366 50 21
De rondvaartboot “Sarcelle IV” laat bezoekers Luik ontdekken van
op de rivier.
Duur van de vaartocht: 1 uur.

Marc Eerebout: 00 32 (0) 475 777 862
Isabel De Corte: 00 32 (0) 477 292 629
Email info@edc-caravaning.be
Fax 00 32 (0) 9 365 73 55

www.bateaux-meuse.be

Vielsalm
Val Saint Lambert

19 km

Esplanade du Val S/N - 4100 Seraing

60 km

00 32 (0) 4 330 36 20
Een geheel nieuwe scenografie bij de kristalfabriek en het kasteel
van Val Saint-Lambert laat u het werk van de glasarbeider ontdekken - levend erfgoed van de mensheid - en de geschiedenis van
het oord en van het kristal. Aan de hand van historische en hedendaagse supports (plannen, etsen, maquettes, foto’s, geluid- en
beeldeffecten, traditionele en uitzonderlijke stukken), films en livedemonstraties duikt de bezoeker in de magische wereld van het
kristal. Een ware metamorfose van het oord waar spektakel, historie
en techniek verweven zijn.
www.cerclewallonie.be

Het hoogste punt van de Ardennen is de Baraque de Fraiture (652
m) waar talrijke skipistes zijn. Maar ook in de zomer is de streek
heel aantrekkelijk… op voorwaarde dat u geen angst heeft van de
heksen van Vielsalm (Macralles). Ze zijn lelijk, maar wees gerust,
ze zijn wel braaf!
Ontdek de natuurlijke en architecturale rijkdommen langs de wandel- en mountainbikeroutes. Rivieren, beekjes en meren om te
vissen of voor waterpret, manèges en paden voor wandelingen te
paard, agrogolf, ski- en langlaufpistes…, sporten kan hier in sublieme decors. De Belgische slijpsteen “coticule” is bekend over de
wereld en komt uit deze streek.
www.vielsalm-gouvy.org

Vaux-sur-Sûre
55 km

Villers-devant-Orval
98 km

Gelegen midden de natuur, aan de bron van de Sûre, op een gemiddelde hoogte van 500 m.
28 charmante dorpen en gehuchten nodigen u uit het architecturale
erfgoed van de streek te ontdekken en te genieten van de talrijke
wandelingen
www.sivauxsursure.be

Villers-devant-Orval is een typisch Gaums dorp waar de kleine rivier
Marche vloeit, die de grens vormt tussen België en Frankrijk. Maar
het is vooral ook bekend voor zijn prachtige abdij.

Virton
100 km

Verhuur
We hebben stacaravans, trekkershutten en een gite-woning te huur.
Info op de receptie.

Verkoop stacaravans en mobiele chalets
Voor ons aanbod en prijzen
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Hoofdstad van de Gaume. Dit toeristisch centrum is een Lotharingse
stad door het joviale karakter van de bewoners, het zachte klimaat,
het sierlijke landschap en vooral door de huizen uit kalksteen en
met de rode daken ten zuiden van Virton. Het natuurlijke erfgoed
biedt talrijke boomsoorten en arboretum, maar ook de vijvers van
113

V

Latour, de “Trou des Fées” te Croix-Rouge en de vallei van Rabais.

V

Wandelen in Nadrin

www.soleildegaume.com

23 km

VISSEN

15 bewegwijzerde wandelingen, van 2 tot 13 km, van makkelijk tot
vermoeiend.

Meer “Les Doyards”,
4,Rue de la Station - 6690 Vielsalm

20 km

00 32 (0) 80 418 226
Vergunning verplicht

www.nadrin-le-herou.be

Wandelroutes (bewegwijzerd)

Meer van Nisramont
Rue du Vecpré - 6980 Nisramont

32 km

La Roche-en-Ardenne

Een wegenkaart met 245 km bewegwijzerde wandelwegen die
lopen over de gemeenten Erezée, Manhay, Hotton en Durbuy kan
gekocht worden in het kantoor van de toeristische dienst (gemeentehuis) of geleend worden aan de receptie van de camping.

00 32 (0) 86 455 047
Vergunning verplicht

Pecherie de 3-ponts
Amberloup 22 - 6680 Saint-Ode (Trois Ponts)
00 32 (0) 61 688 157

In Manhay vertrekken er 12 wandelroutes gaande van 3 tot 13 km
lang. Eén ervan (route nr. 25 Xhoute-Si-Plout, 12 km lang) passeert
voorbij de camping.

53 km

Wandelwegen van Tarpan
Rue du Chaudfour 110 - 6860 Léglise

69 km

00 32 (0) 63 572 350
Gebruik deze wandelwegen op ontdekking van deze prachtige
streek met mooie dorpjes, grote bossen, visrijke rivieren,… door de
gemeenten Habay-Léglise-Neufchâteau.
www.tarpan.be

Wasserijmuseum
Rue de la Géronstère 10 - 4900 Spa

46 km

00 32 (0) 87 771 418
Ga ontdekken hoe onze grootmoeders de was deden met oude
wasmachines. Verrassend!
http://sites.google.com/site/museedelalessive/
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WATERFIETSEN

W

ontkent dat er iets mis is en zegt, dat de dam constant in de gaten
gehouden wordt.

Meer “Les Doyards”
4,Rue de la Station - 6690 Vielsalm

20 km

00 32 (0) 80 418 226

www.camping-malempre.be

Strand van de Ourthe
25 km

6990 Hotton

Webadres camping

Wéris

00 32 (0) 84 466 216

21 km

Watervlak van La Roche
1, Rue du Hadja - 6980 La Roche-en-Ardenne 26 km
00 32 (0) 84 411 900
www.ardenne-aventures.be

Wéris is geklasseerd door de vereniging “Les plus beaux villages
de Wallonie”, ondermeer dankzij de dolmens, menhirs en andere
legendarische stenen.
www.weris-info.be

Watermolen Faber
Rue Haute 4 - 6990 Hotton

25 km

00 32 (0) 84 466 122

WILDPARKEN
Wildpark “Domaine du Monti”

De molen werkt nog steeds maar enkel voor het plezier van de
bezoekers. Het is een originele, didactische en toeristische attractie.
www.hotton.be

Waterval van Coo
24 km

25 km

6698 Grand-Halleux
00 32 (0) 81 834 395 of 00 32 (0) 215 052

Het wildpark is gelegen in één van de hoogste regio’s van België
(465 m hoogte) in een bosrijke omgeving van 50 ha. Men vindt er
de hele fauna van de Luxemburgse Ardennen. Speeltuin, boswandelingen,… Kortom, voor ieder wat wils.

Wildpark van La Roche, bosdieren in de vrije natuur
De beroemde waterval van Coo is door zijn hoogte van 15 meter,
twee maal zo hoog als alle andere watervallen van de Ardennen. Télécoo heet het natuurspektakel waarrond een pretpark is ontstaan.
Kayaks, wilde zwijnen, die vanuit boemelkarretjes te zien zijn en
een bobslee, die via een lier omhoog getakeld wordt. Verder heeft
u nog de uitkijktoren met zijn gigantische vergezichten, te bereiken
via de stoeltjeslift, die 700 meter lang is en 240 meter omhoog
gaat. En natuurlijk, de watervallen! Met donderend geweld knalt
het water van de Amblève naar beneden. Vanaf de brug kunt u via
een trapje midden in de waterval komen, waar een regenboog het
imponerende beeld accentueert. Maar volgens een Duits onderzoek
staat de stuwdam van de Cascade van Coo op instorten en wordt
de Amblève-vallei met overstromingen bedreigd. In de dam van Coo
zitten diepe, zwarte scheuren en het attractiepark staat geregeld
onder water. Soms sijpelt het water door de stuwdam en als de dijk
onverhoopt barst, zal een muur van water, tussen de zes en negen
meter hoog, zich door de vallei persen. De eigenaar van de dam
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1, Parc du Deister - 6980 La Roche-en-Ardenne 24 km
00 32 (0) 84 311 015
In dit park, dat zich uitstrekt over 10 ha, kunt u de bewoners van
onze bossen en hun soortgenoten op de boerderij bewonderen.
Langs het wandelpad van 1,2 km komt u wellicht een roedel
damherten, herten, moeflons, oerossen, een groep wilde zwijnen
en everzwijnen, wolven, lynxen, vossen, wasberen, fazanten en
oehoe's tegen in een omgeving die heel dicht bij hun natuurlijke
leefomgeving staat.
Stop ook eens bij de tamme dieren op de miniboerderij. Neem de
tijd om dit natuurlijke kader gade te slaan vanop het terras van de
taverne tegenover de speelweide.
www.parcagibierlaroche.be
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ZIEKENHUIZEN

Wildpark van Saint-Hubert

W

53 km

Clinique Reine Astrid
Rue devant les Religieuses 2 - 4960 Malmedy 34 km

00 32 (0) 61 311 715
Dit park heeft een onthaalcentrum met drankgelegenheid, een overdekte barbecue en een speeltuin. Talrijke wandelwegen die toelaten
het wild te bekijken: reeën, herten, damherten, everzwijnen, moeflons,…

00 32 (0) 80 793 152
of

00 32 (0) 80 549 074

Universitair Ziekenhuis Sart Tillman
Domaine universitaire du Sart Tilman

53 km

Batiment B35 - 4000 Luik

Gelegen op 2 km van het centrum van Saint-Hubert.
Ideale plaats om te ontspannen met de familie.

00 32 (0) 4 242 52 00
of

00 32 (0) 4 366 77 11 (spoeddienst)

WINKELCENTRA (overdekt)
Belle-Ile shopping

ZWEMMEN (OVERDEKT)

1, Quai Des Vennes - 4020 Liège

48 km

00 32 (0) 86 455 047

Al Fosse d’Outh - 6660 Houffalize

Knauf shopping centre (ook open op zondag!)
3, Op d’Schmett - 9964 Huldange/Schmiede
(Groot-Hertogdom-Luxemburg)

Aqua L’O
26 km

00 32 (0) 61 288 801
34 km

Dit thermaal centrum bestaat uit drie afzonderlijke baden. Eén groot
van 25 meter, met verschillende attracties zoals een reuze glijbaan,
een wilde rivier en een waterval, een jacuzzi met luchtborrelbanken
en hydrojet massagemonden. Eén klein zwembad met peuterbad
dat uitgerust is met een zitbank en fonteintjes die zorgen voor de
nodige waterpret bij de allerkleinsten. Eén warmwaterbad (36-38°)
met hammams, sauna, fitness en onderwaterverlichting.
www.aqualo.be

Subtropisch zwembad van Bohon
3, Rue Fond St. Anne - 6940 Bohon

25 km

00 32 (0) 86 387 434
Het zwembad van Bohon is een subtropisch zwembad van 500 m²
met een glijbaan voor de kinderen en jacuzzi voor de ouders; temperatuur van het water: 30 °C. Palm- en bananenbomen zorgen
voor een warme en ontspannende, tropische sfeer, op 2 km van
Durbuy.
Opgepast badmuts en klassiek badpak verplicht.
www.lecod.be
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NOTITIES

Sunparks Ardennen

Z

12, Rue de la Grotte - 6690 Vielsalm

20 km

00 32 (0) 80 215 776
Aquafun biedt waterplezier voor de hele familie met waterglijbanen,
een buitenbad en een peuterbad. Het golfslagbad is een unicum in
de Ardennen.
www.zwemmenbijsunparks.be/ardennen
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In het hart
van de
Belgische
Ardennen

****Camping
Domaine Moulin de Malempré
Rue Moulin de Malempré 1,
B-6960 Malempré-Manhay
Belgisch Luxemburg
Tel.: 00 32 (0) 476 303 849
Fax: 00 32 (0) 86 455 674
Email: info@camping-malempre.be
www.camping-malempre.be

