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Welkom in 
de Ardennen

FIETS WELKOM

Label voor toeristische partners 
(toeristische diensten, attracties, 
restaurants, Bistrots de Terroir,…) die 
meerdere specifi eke diensten en logies 
aanbieden voor wielertoeristen. 

KORTINGSPAS

Ontvang een gratis Kortingspas wanneer u logeert 
bij een deelnemende partner in Belgisch Luxemburg 
en geniet van de voordelen in meer dan 70 attracties 
en musea van de provincie, geldig voor 4 personen 
(2 volw. en 2 kinderen).

TOEGANKELIJK BELGISCH LUXEMBURG

De toeristische federatie van Belgisch Luxemburg wenst 
duidelijke informatie te geven over de toegankelijkheid van de 
toeristische attracties.
Hiervoor werkt ze samen met de vzw Atingo om audits uit te 
voeren. Het toegankelijkheidsniveau wordt weergegeven a.d.h.v. 
pictogrammen. 

* Groen: de site is volledig autonoom toegankelijk.

* Oranje: toegankelijk met hulp van een derde persoon. 

Het logo Atingo staat bij infrastructuren 
die het niveau van toegankelijkheid niet 
bereiken. Meer info over de toegankelijkheid 

vindt u op onze website www.luxembourg-belge.be.
De plus-en minpunten zijn terug te vinden zijn op onze website 
(rubriek Toerisme&Handicap).

Enkele evenementen engageren zich ook in deze 
dynamiek: Carnaval van Bastogne, carnaval van Meix-devant-
Virton, het verhalenfestival van Chiny, de landbouwbeurs van 
Libramont, het Straatkunstenfestival van Chassepierre en 
het Luchtballonfestival van Hotton, dat over een aangepaste 
luchtballonkorf beschikt.

1-2-3-4 OF 5 ZONNEN

De Waalse toeristische attracties 
krijgen een kwaliteitslabel 
(zonnen), toegekend door het 
Commissariaat Generaal voor 
Toerisme.

DEZE BESTEMMING 
HEEFT ALLES VOOR 
FAMILIES….

Het pictogram “Familie” 
staat voor activiteiten die 
bijzonder goed geschikt zijn 
voor families.

Toeristische federatie 
Belgisch Luxemburg

9, Quai de l’Ourthe 
B-6980 La Roche-en-Ardenne 

Tel. +32 (0)84 411 011
Fax. +32 (0)84 412 439

www.luxembourg-BELGE.be

Alle informatie 
ook op:

Onze blog blik-ardennen.luxembourg-belge.be

Onze blog traces-memoire.luxembourg-belge.be 

Onze nieuwsbrief (neem alvast een abonnement!)

Onze facebook.com/belgischluxemburg

ons magazine blik op de ardennen (gratis publicatie)

Belgisch Luxemburg

Toeristische federatie Belgisch Luxemburg - quai de l’Ourthe, 9 - B-6980 La Roche - 
Tel: +32 (0)84/411 011 - Fax : +32 (0)84/412 439

Verantwoordelijke uitgever: Sabine Vandermeulen, Directeur FTLB - B-6980 La Roche-en-Ardenne 
D/2017/5046/1

Fotoverantwoording: les Maisons du tourisme, les musées et attractions, 
FTLB (A. Delberghe, P. Willems, A. Segers, G. Bissot, K. Gevaert, M.Mathis, B.Petit), FTLB/L.Aprosio, 
FTLB/JLBPhoto, CBAMI/dbcreation, Ardenne All Access/ Agence Laetis, FTLB/Kevin Manand, FTLB/
DBCreation.be, P.Gérard, A.Petit, Atelier Environnement, Labyrinthe, ASBL Terre de Durbuy, COD, Rivéo, 
Musée de de la Famenne/Marc André Housiaux, La Petite Merveille, MT Marche-Nassogne, Patrick Germain, 
Christian Deblanc/DAC, Ferme de la Planche, Mared Indoor, Sunparks Ardenne, MT Vielsam-Gouvy, Henk 
Bleijenberg, Brasserie 3Fourquets, Cosmos, Chocolaterie Defroidmont, Chlorophylle, ASBL « Côté Enfance 
», Aqua l’O, Musée de la Bataille des Ardennes, O.Lefèvre, Cyril Chocolat, Ardenne Aventures, Musée en 
Piconrue, Ferme des Bisons, Tempora, Bastogne War Museum, Animalaine, Naturâne, 101stAirborne Museum 
Bastogne, ISTOCK/Frahous 173553240, Euro Space Center, MT Haute Lesse, M.Gillet, Safrananloy, Domaine 
provincial du Fourneau St Michel, Fonderie de Tellin/Causard, Musée des Celtes, WBT/JL Flémal, WBT/
JP Remy, Province de Luxembourg Musée Archéologique, Musée Gaspar, Voyage au Cœur de l’Attert, 
MT Forêt d’Anlier/MC Marchal, Villa Mageroy, ISTOCK/HKPNC K7477961, Maison de la Pêche, JLBrocart/

Ferme des Sanglochons, Ardoisalle, Ardenne Namuroise, Bergerie Acremont, Falcons Residence, Parc 
animalier Bouillon, Ferme des Fées, Ferme pour enfants, Semois aventure, Agrimusée, Chariot à fondue, SI 
Herbeumont, La Lorraine Gaumaise/M.Laurent, MTG/A.Reuter, L.Charlier, Laurence Lecuivre, Bernard Cozier, 
Samuel Denis, Kevin Manand, Paysalia, Abbaye Orval, Philippe Toussaint, Tommy Van den Berge, Jacques 
Cornerotte, X-Cape, Philippe Lempereur, Pierre Pauquay, MT Ourthe et Aisne/C.Mottet, Azur en Ardenne, 
F.Deremiens, ISTOCK/Lise Gagne, I.Jusseret, Pays de Famenne.

Grafische opmaak: FTLB/S.Preudhomme, A.Segers, G.Bissot

Redactie: C. Binet - B.Petit - P. Willems - R. Delaet - A. Goris - P. Ghislain - H.Velden- A.Quoitin – 
E.Batter, J.Polet.

Opmerking: Deze brochure werd verwezenlijkt op basis van gegevens in ons bezit op 16-11-2016. Deze 
werden verkregen via telefonische en schriftelijke enquêtes. De FTLB kan niet verantwoordelijk worden 
gesteld voor eventuele wijzigingen die haar niet tijdig meegedeeld werden. De vermelde prijzen en 
openingstijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen die in de loop van 2017 kunnen plaatsvinden. 
Verantwoordelijken van groepen en verenigingen raden wij aan om de prijzen en openingsuren op voorhand 
te checken. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van teksten, illustraties en circuits uit deze brochure, is 
onderworpen aan voorafgaande toelating van de directie van de FTLB.
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Belgisch Luxemburg is een verrassend mooi gebied in het hart van Europa. 
Deze “groene long van België” is een ideale bestemming om te genieten 
van de rust en van al het moois dat de natuur hier te bieden heeft. Het is een 
dromerige regio die de zintuigen en de geest van haar bezoekers prikkelt, 
een bron van nieuwe, onvergetelijke emoties …

Deze groene regio is een ideaal actieterrein voor sport en hevige sensaties. 
Van een gewone wandeling tot trailrunning en extreme avontuurlijke 
sporten; recreatieve sporters kunnen hier volop hun hart ophalen. De streek 
is ook een geliefde vakantiebestemming voor wielerliefhebbers: overal zijn er 
gemarkeerde routes, speciaal voor mountainbikers, toerfietsers en e-bikers, 
uitgewerkt. En ontspannen na het sporten kan in één van de vele wellness 
centra die onze provincie rijk is.

Ook fijnproevers worden hier verwend! De provincie behoort tot de Europese 
top op gebied van gastronomisch erfgoed. En noblesse oblige, een aantal van 
de traditionele lekkernijen van Luxemburg dragen het Europese label BGA 
(beschermde geografische aanduiding) zoals de Jambon d’Ardenne, de Pâté 
Gaumais en de Plate de Florenville. Het Orval bier is één van de zes Belgische 
trappistenbieren. Restaurateurs jongleren met smaakvolle streekproducten 
en delen hun culinaire kunsten met foodies die speciaal deze streek opzoeken 
voor een culinaire escapade.

Zoekt u een verblijf in de Ardennen, dan is het aanbod van kwaliteitsvolle logies 
bijzonder uitgebreid. Aan u om te kiezen tussen een viersterrenhotel, een 
gezinscamping aan een rivier, een gastvrije B&B of comfortabel vakantiehuis 
in de natuur. U vindt hier bovendien de meest originele en ongewone 
slaapplekken. Altijd met de betoverende natuur als reisgenoot!

Naast de natuur, is Belgisch Luxemburg ook getekend door haar geschiedenis. 
Talrijke musea evoceren aangrijpende en vaak tragische gebeurtenissen uit 
onze geschiedenis. 

Maar Belgisch Luxemburg is ook een land van feestvierders! Heel het jaar 
door zijn er evenementen waar het gezellig vertoeven is met vrienden of 
familie. We vermelden er een paar: de Landbouwbeurs van Libramont, het 
Verhalenfestival van Chiny, het Straatkunstenfestival van Chassepierre ...

Ontdek onze provincie via 9 toeristische streken!
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Ontdek de mooie Ardennen 
in Belgisch Luxemburg
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Een bestemming 

100% natuur

2



natuur 
in Belgisch Luxemburg

Toeristische kaart Weekend van de landschappenActief in de ArdennenBlik op de Ardennen

Belgisch Luxemburg zal u verleiden met haar ongerepte, 
betoverende natuur. De alomtegenwoordige, feeërieke bossen 
zijn een thuishaven voor dieren en planten en ze vormen een 
oase van rust voor wandelaars. De beekjes en rivieren meanderen 
vreedzaam door het golvende, tijdloze landschap.

Daarnaast is de provincie Luxemburg met haar Ardense bossen 
ook één groot actieterrein voor wandelaars, ruiters en outdoor 
sporters die zich ten volle kunnen uitleven in deze grandioze 
natuurtempel.

Belgisch Luxemburg
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ACTIEF
IN DE 

ARDENNEN

Trimestrieel magazine met ontmoetingen, goede 
ideeën voor uitstapjes en alles over de natuur …

Neem een abonnement + blog 
http://blik-ardennen.luxembourg-belge.be

Thema “fi etsen”
Met verschillende fi ets- en MTB 
routes en praktische informatie

September
Thema “foto”

www.weekenddespaysages.be 

Alle informatie voor geslaagde 
wandel-, fi ets- & MTB-tochten
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Actief in de natuur 
De Ardennen, de Famenne en de Gaume zijn rijk aan gemarkeerde wandelroutes, waarvan een groot deel door het bos 
loopt. Wat een plezier om de betoverende landschappen van de streek te ontdekken tijdens een familiewandeling of 
een sportieve trektocht! 

➜

Niet 
te missen, 

de “Route du 
Luxembourg belge” 
in september 2017. 

Estafette en menwedstrijd 
voor trekpaarden.

Sainte-Ode Tourisme
www.sainte-ode-tourisme.be

Ardenne 
Nordic

Park

6 circuits die speciaal 
uitgestippeld werden voor 

Nordic Walkers; 
gratis downloadbaar.

Ruitertoerisme

www.luxembourg-belge.be
Alle info voor gepassioneerden 

en families: korte en 
lange rondtochten, 

endurance, 
hindernissen.,..
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sport en ontspanning
Voor meer info, zie pagina’s per regio, rubriek 
sport

Avontuurlijke sporten en 
kajakken 
Onze regio is een uitverkoren bestemming voor 
waaghalzen en durvers die houden van spanning 
en sensatie. Belgisch Luxemburg is als het ware 
één groot avonturenpark met steile rotsen, wilde 
rivieren en eindeloze bossen die honderden 
mogelijkheden bieden voor extreme sporten: 
rotsklimmen, raften, speleologie, deathride, 
survival ... avontuur in zijn puurste vorm! 

Eén van de leukste manieren om de Ardennen te 
ontdekken is de Ourthe, Semois of Lesse afvaren 
met kajak of kano. 

Zwemzones
In de provincie zijn er enkele rivieren en meren 
waar zwemmen toegelaten is. 
De website www.luxembourg-belge.be vermeldt 
meer update info hierover. 

Skiën
en sneeuwpret
Skiërs komen graag naar de Ardennen wanneer 
het sneeuwt. Met plateaus op meer dan 500 meter 
hoogte is Belgisch Luxemburg een aantrekkelijk 
wintersportgebied! Op de steile hellingen van de 
Baraque Fraiture kan er Alpijns geskied worden. 
De besneeuwde landschappen zijn prachtig om 
door te lopen met sneeuwraketten of langlaufskis. 
En groot en klein beleven dolle pret met de slee. 
Ontdek op www.luxembourg-belge.be alle actuele 
informatie over de skipistes (dagelijks bijgewerkt).

Luchtsporten
Wilt u de Ardennen op een originele manier vanuit 
de lucht bekijken?

Aan u de keuze om in de lucht te genieten van 
betoverende bosmassieven, bedwelmende 
rivieren, pittoreske stadjes en dorpen vanuit een 
deltavliegtuig, parapente, ULM, zweefvliegtuig, ... 
een onvergetelijke ervaring!

Wandelen
Alle informatie en wandelkaarten vindt u bij de toeristische infokantoren van de provincie.

Wandelt u liever zonder begeleiding van een gids, dan zijn de zondagse wandelingen, die heel het jaar door 
georganiseerd worden door de ADEPS en FFBMP, echte aanraders. Tijden een culinaire wandeling worden 
uw inspanningen beloont met heerlijke proevertjes of streekgerechten. Tijd dus om uw wandelschoenen 
uit de kast te halen voor kilometers wandelplezier!

➜

➜

➜

➜

➜

➜
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Te ontdekken

Fietsen, MTB 
Met haar landelijke wegen door bos en veld zijn de Ardennen 
een favoriete plek voor tourfi etsers en mountainbikers. 

Belgisch Luxemburg heeft een uitgebreid netwerk van 
honderden kilometers fi etspaden onder de naam Ravel, 
pre-RAVeL en PICVerts. 

Talrijke 
evenementen voor 

fi ets en MTB.
Agenda online.

CIRKWI
Via de tool “Cirkwi” is het mogelijk om 

de wandel-, fi ets- en MTB-routes 
te downloaden en om de GPS-

tracks op uw smartphone en 
tablet te krijgen:
www.cirkwi.com
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Famenne à Vélo 
Netwerk van 350 kilometer fi etsroutes over zes 
gemeenten van de Famenne: Durbuy, Hotton, 
Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort en 
Somme-Leuze. 
Het netwerk is bewegwijzerd door middel 
van knooppunten en met het concept “Fiets 
Welkom”, vinden wielertoeristen fi etsvriendelijke 
accommodaties en bistro’s langs de route. 
PAYS DE FAMENNE À VÉLO 
+32(0)84/22 25 83 - www.famenne-a-velo.be

Het knooppuntensysteem
Voor de bewegwijzering van de routes 
gebruikt «Famenne à Vélo» het systeem van 
de “kooppunten” dat goed bekend is bij onze 
Nederlandstalige buren en ook in gebruik is in de 
Oostkantons. Dankzij deze knooppunten is het 
gemakkelijk om een route samen te stellen door 
de nummers van de punten te onthouden waar 
u langs wenst te rijden. Naast bordjes langs de 
weg kunnen fi etsers ook rekenen op een virtuele 
bewegwijzering dankzij de organisatie Géolives. 
Te vinden op de website, te downloaden op uw 
smartphone dankzij de applicatie “SityTour” 
of ook op uw GPS. Het netwerk wordt zo nog 
toegankelijker en helpt om u nog makkelijker te 
oriënteren op de paden.

Het concept “Fiets Welkom”
Om het product “Famenne à Vélo» compleet te 
maken, heeft de organisatie een samenwerking 
opgezet met de toeristische actoren van de regio, 
de verblijfsaccommodaties en de horecasector 
die graag meewerken om het de wielertoerist zo 
gemakkelijk mogelijk te maken: een beveiligde 
stalruimte voor fi etsen, reparatiemateriaal 
en eerste hulp ter beschikking, voorziening 
van drinkwater, of andere diensten zoals 
lunchpakketten, fi etsverhuur ter plaatse…

En waarom geen elektrische fi ets 
of mountainbike?
Ardenne E-Bike is een verhuurnetwerk van 
elektrische fi etsen over heel de provincie. De 
partners van dit netwerk vindt u op de website. 
+32(0)61/68 86 11 - www.ardenne-e-bike.be

Voor andere verhuurorganisaties, zie pagina’s per 
regio, rubriek “sport”.

Roadbooks en routekaarten zijn verkrijgbaar bij de 
toeristenbureaus, de “Ardenne e-bike” relais, en de 
“Fiets Welkom” punten. 
Andere routes zijn ook te downloaden op
 www.cirkwi.com, www.randobel.be, 
www.lagrandeforetdesainhubert.be.

➜

➜
➜

➜
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Eeuwen geschiedenis 

gaan voor u open
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Ardenne All Access
www.visitardenne.com/all-access

Blik op de Ardennen

Erfgoed 
in Belgisch Luxemburg

Naast haar natuurlijke rijkdom, bezit de provincie Luxemburg 
ook een buitengewoon architecturaal erfgoed, dat dateert 
uit de verschillende geschiedenisperiodes. Van prehistorische 
megalieten, Keltische nederzettingen, Romeinse badhuizen 
tot middeleeuwse kastelen en recentere kasteelboerderijen, 
Belgisch Luxemburg is een echte teletijdmachine die klein en 
groot zal verrassen.

In onze stille en mystieke regio, vindt men ook abdijen en kloosters, 
plaatsen bij uitstek voor rust en bezinning. Enkele musea laten u 
kennismaken met het Luxemburgse verleden op een ludieke en 
leerrijke manier.

Trimestrieel magazine met ontmoetingen en 
ideeën om het erfgoed te ontdekken. 

Neem een abonnement. Blog: 
http://blik-ardennen.luxembourg-belge.be

Ontdek de Ardennen aan de hand van 
ongewone routes zoals de Legendenroute, 

de Versterkte Vestigingenroute, de Rimbaud-
Verlaineroute en de Abdijenroute.

Eeuwen geschiedenis 

gaan voor u open
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Tussen herinnering 
en bezinning
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Herdenken 
in Belgisch Luxemburg

http://traces-memoire.luxembourg-belge.be 

Belgisch Luxemburg is niet enkel een 
vakantiebestemming, het is ook een streek 
waar het herdenkingstoerisme belangrijk 
is. De velden van de Ardennen, Famenne en 
Gaume kregen het hard te verduren tijdens 
de twee wereldoorlogen. Talrijke soldaten 
sneuvelden om onze vrijheid te heroveren. 

Veel materiële aandenkens, begraafplaatsen, 
kunstwerken en slagvelden getuigen hiervan. 
Het is onze plicht om herinneringen aan de 
oorlog levend te houden. 

Gids en kaart “14-18”: Historiek, 
routes, evenementen en plaatsen 

waar in augustus 1914 zware 
gevechten plaatsvonden. 

Enkel online

Gids 40-45: Historiek, routes, 
evenementen en plaatsen waar 

het Ardennenoff ensief plaatsvond 
in de provincies Luxemburg, Luik, 
Namen en het Groothertogdom.

Kaart 40-45: Alle sites van de Slag 
om de Ardennen in de provincies 
Luxemburg, Luik, Namen en het 

Groothertogdom.
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Blik op de Ardennen

Trimestrieel magazine met ontmoetingen 
en rubriek “herdenkingstoerisme”. 

Neem een abonnement. Blog: 
blik-ardennen.luxembourg-belge.be
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Ontspanning, plezier 
en spelend leren! 
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spelend leren 
in Belgisch Luxemburg

Blik op de Ardennen

Belgisch Luxemburg is een paradijs voor 
natuurliefhebbers die er van de ongerepte 
en prachtige natuur kunnen genieten. 

Ook traditionele bezoeken aan bv. een 
middeleeuwse burcht of een futuristische 
attractie zoals het Euro Space Center in Libin 
zijn mogelijk. Voor de kinderen zijn er tal van 
ludieke attracties en dierenparken. 

Trimestrieel magazine met ontmoetingen en 
leuke activiteiten om te ontdekken in onze 

provincie. Neem een abonnement. Blog: 
http://blik-ardennen.luxembourg-belge.be
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Carnavals

Smaken 

Bastogne-Marche
24>26/2

Martelange
5/3

Wellin
10>13/3

Barvaux-Virton
12/3

Habay
Carnaval de la Marquise
14>16/3 

Arlon-Nassogne
16/3>19/3

Florenville-La Roche
24>26/3

Meix-devant-Virton
31/3>2/4 

Heinstert
2/4

Bellefontaine-Hotton
9/4

Houffalize 
5-6/8

Romponcelle 
1-2/4: Romponpon tournante 

Arlon 
27-28/5: Maitrankfeesten 

Hotton 
16/7: Bijeenkomst van 

brouwers uit de 
provincie Luxemburg 

Vielsalm
21/7: Bosbessenfeest 

Mussy-la-Ville
5-6/8: Fête du Cabu 

Gérouville
16/8: Geroublonnade 

Saint-Léger 
17/8: Faites du miel (honing)

La Roche
23-24/9: Soepfestival 

 Rachecourt
8/10: Appelfeest

Marbehan 
21-22/10: Brassigaume 

florenville
15/10: Aardappelfeest 

Virton 
26/12: Wedstrijd Koning 
Pâté Gaumais 

Verschillende streekmarkten 
www.luxembourg-belge.be

VIER MET 
ONS MEE! 

Evenementen
in Belgisch Luxemburg
Online agenda
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Festivals 

te ontdekken 

Sport 

Bomal
08/04: Durbuy Rock Festival 

Arlon 
3/5>7/5: Festival Aralunaires

Virton 
12-13/5: Goose Fest
26>28/5: Cartoon Festival 

St-Hubert 
27-28/5: Mai’li Mai’lo

Ethe
3-4/6: Hamawé Roots Festival 

St-Hubert 
1>30/7: Royal Juillet Musical

Bertrix 
7>9/7: Baudet ‘Stival

Chiny 
7>9/7: Verhalenfestival 

Recogne (Bastogne) 
8-9/7: Indian Festival 

Nassogne 
9/7: Les Tilleuleries 

Sterpigny 
4>6/8: Festival de jazz swing en be-
bop (2 jours) en zondag blues/rock 

Rossignol 
11>13/8: Gaume Jazz Festival

Bomal 
10>12/8: Flammes

Chassepierre 
19-20/8: Internationaal 
straatkunstenfestival 

Bastogne 
1-2/9: Ward’In Rock Festival

Marbehan 
22-23/9: Festival Génération 80-90 

Rendeux, Marche, 
Hotton, Erezée 
6>8/10: Festival Barokmuziek in de 
Famenne en de Ardennen 

Virton 
9>18/11: Festival van de Europese 
fi lm 

Redu 
15>17/4: Boekenfeest 

Chiny 
11/6: Chiny au jardin

Torgny 
16/7: Ambachtelijk feest 

Vielsalm
20/7: Heksensabbat

Fourneau St-Michel 
21/7: Les djins d’amon nos ôtes

Libramont 
28>31/7: Landbouwbeurs 

Meix-devant-Virton 
Août: Meix’Art

Redu 
5/8: Boekennacht 

La Roche 
5-6/8: Historische feesten 

Habay
5-6/8: Gallo-romeins Festival van 
Mageroy 

Bouillon 
12-13/8: Middeleeuws feest 

Hotton 
13/8: Montmartre

Marche 
15/8: Markt 1900 

Neufchâteau 
26-27/8: Middeleeuws Festival 

St-Hubert 
1>3/9: Internationale Jacht & 
natuurdagen 

Bellefontaine 
10/9: Bloemenfeest 

Redu 
16-17/9: Ardense legenden 
Festival 

Landschappenweekend 
September: Thema: foto

St-Hubert 
3/11: Sint-Hubertus feest

Bouillon 
11-12/11: Feest van de Jacht 

Houffalize 
25/11: Sainte Catherine foor 

Grand-Halleux 
17/4: La Hallonienne (MTB) 

Luik-Bastenaken-Luik 
23/4

Houffalize 
29/4>01/5: Roc d’Ardenne & Happy 
Bike Days

Mont le Soie - Vielsalm 
4-5/5: Open Belgian Senior Cham-
pionship 

Habay 
17/6: Challenge Delhalle 

MESA 
27>30/6

Herbeumont 
1/7: Festival Trail Semois

Vielsalm (Baraque de 
Fraiture) 
5/8: La Sean Kelly Classic 

Achouffe (Houffalize)
Augustus: 
Chouff e Marathon Mountain Bike 
en Houff a Marathon Mountain Bike

Hotton 
25>27/8: Hottolfi ades

La Roche 
26/8: La Vélomédiane 

mirwart (St-Hubert) 
9/9: La Provinciale

Bouillon 
8>10/9: Grand Raid Godefroy

doorheen de provincie
September 2017: la Route du 
Luxembourg belge - Estafette en 
menwedstrijd voor trekpaarden
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VOOR EEN 
GESLAAGD VERBLIJF

OVERNACHTEN
in Belgisch Luxemburg

Wilt u enkele dagen doorbrengen in de Ardennen, 
dan is het aanbod van kwaliteitsvolle logies bijzonder 
uitgebreid. 

Aan u om te kiezen tussen een viersterrenhotel, een 
camping aan een kabbelend riviertje, een gastvrije B & B 
of een comfortabel vakantiehuis in de natuur.

www.luxembourg-belge.be
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Gastenkamers 

Vakantiehuizen 

Hotels 

een 
groene 

omgeving 
om tot rust 

te komen

OVERNACHTEN
in Belgisch Luxemburg

Het Luxemburgse hotelwezen heeft heel wat goede adressen te bieden: zowel charmante hotelletjes in het 
groen, als moderne wellnesshotels en gerenommeerde etablissementen met kwaliteitslabels zoals Logis de 
Belgique, Relais Château of Relais de Silence … de keuze is zo groot dat iedereen hier zijn droomplek zal vinden. 

Logeer in één van de vele gastenverblijven die de provincie telt en maak kennis met de gastvrije Ardenners 
en hun leefwereld. Sommige eigenaren bieden de mogelijkheid om ’s avonds aan te schuiven aan hun 
gastentafel en te proeven van de rijke regionale keuken.

In onze vakantiehuizen en « gites » wordt u ondergedompeld in de rust en de sfeer 
die onze landelijke regio’s uitstralen. Geniet van de natuur en beleef er gezellige 
momenten met de familie of vrienden. De “thema-gites” spelen in op specifi eke 
wensen en interesses van de huurders.
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Campings 

Vakantieparken, -centra 
en jeugdherbergen 

 laat
 u 

verrassen!

Ongewone slaapplekken

Wat is er leuker dan kamperen in de Ardennen met vrienden in tent of caravan? 
In Belgisch Luxemburg vindt u het plekje van uw dromen. Kies zelf waar u uw 
tent opzet: aan een kabbelend riviertje, op een boerderij of aan de rand van een 
bos of op een heuveltop die uitzicht biedt op een betoverende vallei, ... een 
gedroomde kampeerplek naar ieders budget.

In onze vakantieparken kunt u genieten van een onbezorgde vakantie met de 
kinderen. Maak er gebruik van de gemeenschappelijke faciliteiten voor sport en 
ontspanning die op het park aanwezig zijn. Dankzij onze twee jeugdherbergen 
ontdekt u met een klein budget de prachtige Ardennen..

Zoekt u eens wat anders om te overnachten, dan zijn er verrassende en originele 
logeermogelijkheden te ontdekken. Wat dacht u van een indianen tipi, een 
pipowagen te midden van de dieren van een boerderij of een boomhut aan 
de rand van een bos ... ideaal om één te worden met de natuur en verrassend 
origineel!

Nieuw 2017: 
camping kaart

Gratis
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Op zoek naar een gepaste accommodatie voor uw volgend verblijf in Belgisch Luxemburg? 
Wij maken het u gemakkelijk!

Surf of www.luxembourg-belge.be, 
en ontdek alle verblijfsmogelijkheden. 

Maak een nauwkeurige keuze dankzij verschillende criteria zoals 
classifi catie, verblijfscapaciteit, ....

Kortingspas
Blik op de Ardennen

Trimestrieel magazine met ontmoetingen, tips 
voor uitstapjes en overnachtingen. 

Neem een abonnement. Blog: 
blik-ardennen.luxembourg-belge.be

Logeert u bij één van de deelnemende partners, 
dan ontvangt u kortingsbonnen voor meer dan 

70 attracties, musea en sportieve activiteiten in 
Belgisch Luxemburg. 

Geniet ervan met uw familie!

U heeft geen internet ?
 Bel ons gerust op:
 +32(0)84/411 011

Voor sommige 
logementen kunt 
de de meningen 
van trip advisor 
bekijken, de 
beschikbaarheid 
zien en zelfs 
direct online 
reserveren voor 
enkele hotels! 
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STRELING VOOR het 
OOG EN DE TONG
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GASTRONOMIE 
in Belgisch Luxemburg

Ardenne All Access
www.visitardenne.com/all-accesswww.horecadays.beBlik op de Ardennen

De provincie is niet alleen bekend om 
haar prachtige landschappen, ze is 
ook gereputeerd om haar authentieke 
gastronomie.

Haar verscheidenheid dankt ze aan de 
rijkdom van haar typische streekproducten. 
Proef van al het lekkers dat de Ardennen 
te bieden hebben in één van de talrijke 
restaurants van de provincie.

Trimestrieel magazine met ontmoetingen en 
gastronomische ontdekkingen.

Neem een abonnement en kijk op onze blog: 
blik-ardennen.luxembourg-belge.be

Ontdek de Ardennen en haar smakelijke 
streekproducten aan de hand van uitgewerkte 

routes zoals de Bierroute.

Van 17 tot 19 maart, vier de lente 
in een restaurant. Een waardebon van 50€ 
te winnen in elk deelnemend restaurant!
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te ontdekken

De 
“Horeca Days” 

worden elk jaar 
georganiseerd tijdens 

het derde weekend van 
maart. Tijdens dit evene-

ment biedt de horecasector een 
speciaal geschenk aan haar klanten. 

www.horecadays.be

Diegenen 
die de streek 

en haar gastronomie 
willen ontdekken, kiezen 

best één van de uitgewerkte 
circuits van Ardenne Alle Access 

zoals de Bier-en smaakroute. 
De circuits zijn uitgewerkt rond een 

bepaald thema (legenden, forten, abdijen, ...)
 met middaghalte in een “bistrot de terroir”. 

www.visitardenne.com

www.luxembourg-belge.be 
Belgisch Luxemburg telt zes sterrestaurants: 

“Les Pieds dans le Plat” in Marenne, 

“Le Château de Strainchamps” in 

Fauvillers, “Le Cor de Chasse” in 

Wéris, “Le Moulin 
Hideux” in Noirefon-

taine, “La Grappe 
d’Or in Torgny en 

“La Table de 
Maxime in 

Our.

➜

➜ De “BIB gourmand” vermeldt niet 

minder dan 17 Luxemburgse restaurants 

die een goede prijs/kwaliteitsverhou-

ding hebben (menu van minder 

dan 37€). 

Ontdek al het lekkers dat 

onze chefs op uw bord 

toveren tijdens 

een gerecht.

➜

www.bistrotdeterroir.be
De “Bistrots de Terroir” zijn café-

restaurants die offi  cieel erkend 
zijn door het Waalse Gewest 

wegens hun kwaliteit en ty-
pische charme. Op hun 

menukaart staat al-
tijd minstens één 

streekgerecht. 
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De Luxemburgse 
producenten 
De Luxemburgse gastronomie rijmt met traditie, 
authenticiteit, kennis, creativiteit en gezellig 
tafelen. “Lekker eten” wordt hier gecultiveerd. 

De ingrediënten komen uit het bos, het land en 
de rivier en de gerechten worden traditioneel 
of innovatief bereid volgens de inspiratie van de 
chef-kok. Proef van al het lekkers dat de Ardennen 
te bieden hebben: de Ardense gerookte ham, de 
Gaumse vleespasteitaart, artisanale kaas, bier, 
chocolade, ...

20-tal brouwerijen 
In het land van het bier heeft Belgisch Luxemburg 
een stevige reputatie, zowel bij de bierkenners 
als bierliefhebbers. Naast het bekende 
trappistenbrouwerij van Orval telt de provincie 
Luxemburg nog een twintigtal ambachtelijke 
brouwers die uitmuntende bieren produceren.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina’s 
per toeristische streek.

Meer dan 25 kaasmakerijen 
In Belgisch Luxemburg zijn er meer dan 25 
ambachtelijke kaasmakerijen die allerlei
kwaliteitskazen vervaardigen en aanbieden. 
Verse kazen met harde of zachte korst, 
blauwschimmelkazen, … deze ambachtelijke en 
heerlijke kazen zullen u doen watertanden!

Meer informatie hierover vindt u op de pagina’s 
per toeristische streek.

Chocolade
De Belgische chocolade heeft een stevige 
reputatie die wereldwijd gekend is. In Belgisch 
Luxemburg heeft de chocolade bovendien vaak 
een origineel tintje. Momenteel telt de provincie 
Luxemburg een tiental ambachtelijke chocolatiers 
die nu en dan de deuren van hun ateliers openen 
om hun kennis en talent te tonen en hun chocolade 
te laten proeven.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina’s 
per toeristische streek.

12 producenten van Gaumse 
vleespastei (Pâté Gaumais)
De Gaumse vleespastei wordt volgens een 
traditionele bereidingswijze gemaakt. Deze 
gesloten taart wordt bereid met gemarineerd 
varkensvlees, een mengeling van azijn, droge 
witte wijn en uien. Het mengsel wordt op smaak 
gebracht met specerijen en kruiden die groeien 
in dit kleine hoekje van het land, dat beschouwd 
wordt als de Belgische Provence. De taart draagt 
een label dat de oorsprong certifi ceert en op 26 
december wordt in Virton een wedstrijd gehouden 
voor de grootste vleestaarteter

15 producenten van Ardense 
ham (Jambon d’Ardenne)
De Ardense ham heeft al heel lang een stevige 
reputatie en verkreeg het Europese BGA label 
(beschermde geografi sche aanduiding). Het is het 
product van traditionele varkensteelt in het koele 
en vochtige klimaat van de Ardennen. De ham 
wordt op een bijzondere manier gezouten, waarna 
hij langzaam rijpt en gerookt wordt met beuken- 
of eikenhout. Aan u om kennis te maken met deze 
unieke ham bij de exclusieve producenten.
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Laat u in 2017 culinair verwennen aan 
een Luxemburgse tafel en ontdek talrijke 

fi jnproeversevenementen in het kader van 
“Wallonie Gourmande” 

www.luxembourg-belge.be
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DURBUY draagt fier de bijnaam “Het kleinste stadje 
ter wereld”. Het ligt op de rand van de Condroz, de 
Famenne en de Ardennen. Durbuy is een uiterst 
charmant stadje, genesteld in de Ourthevallei en 
omringd door water en bossen. Een opmerkelijk 
natuurlijk fenomeen is de antiklinale rots Omalius. 
Durbuy is de ideale bestemming om toffe activiteiten 
te beleven met vrienden of familie.

Onder de grond van HOTTON schuilen prachtige 
grotten, absoluut te ontdekken vóór of na een 
wandeling langs de Ourthe, of na een ontspannend 
moment op het eilandje l’Oneux.

Durbuy

Marche-
en-Famenne

Rochefort

Houyet

Beauraing

Nassogne

Hotton

Rochefort
Houyet
Beauraing

Durbuy
Hotton
Marche
Nassogne 

MAISON DU 
TOURISME
place aux Foires, 25 - 6940 Durbuy 
+32(0)86/21 24 28 
+32(0)86/21 36 17
www.durbuyinfo.be
info@durbuyinfo.be

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE
Zie Maison du tourisme

OFFICE COMMUNAL DU 
TOURISME DE DURBUY
grand rue, 24 - 6940 Barvaux
+32(0)86/21 98 68 
www.durbuy.be
tourisme@durbuy.be

ROYAL SYNDICAT
D’INITIATIVE
parc Juliénas, 1 - 6940 Barvaux
+32(0)86/21 11 65
www.barvaux-sur-ourthe.info
rsi.barvaux@skynet.be

ROYAL SYNDICAT 
D’INITIATIVE
place du Beaujolais, 1 - 6941 Bomal
+32(0)86/21 24 84
www.bomal-sur-ourthe.be
info@bomal-info.be

S.L DE BOMAL 
Grandhan
+32(0)86/21 24 84
www.grandhan.eu
info@grandhan.eu

ROYAL SYNDICAT 
D’INITIATIVE
rue Haute, 4 - 6990 Hotton
+32(0)84/46 61 22
www.hotton-tourisme.be
info@si-hotton.be

Famenne
Ardenne
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In MARCHE-EN-FAMENNE zijn kunst en cultuur 
prominent aanwezig met een bijzonder goed 
geslaagde renovatie van het stadscentrum. 
De smalle straten en steegjes stralen een 19e 

eeuwse sfeer uit. Karaktervolle gebouwen, 
opmerkelijk gerestaureerde straten en huizen, 
de voetgangerszone en de kunstwerken zijn de 
getuigen ervan (winnaar European Destinations 
of Excellence 2011). De stad biedt ook talrijke 
diensten en winkels in een groene omgeving.

NASSOGNE, met zijn imposante collegiale Saint-
Monon kerk, is een landelijke gemeente met 
verschillende kwekerijen in openlucht. Het is een 
oase van rust en een paradijs voor wandelaars, 
ver weg van de alledaagse drukte. In Nassogne 
beginnen de echte Ardennen!

BEAURAING, HOUYET EN ROCHEFORT
Neem een duik in een prachtige en ongeschonden 
natuur ! Deze drie gemeenten van de provincie 
Namen hebben een uitzonderlijk toeristisch 
erfgoed. De grotten (3 sterren in de Michelingids) 
en dierenpark van Han-sur-Lesse, de kastelen van 
Vêves en Lavaux, de wandelingen en Ravel Jemelle-
Houyet, Chevetogne, de afdaling van de Lesse met 
kajak, Celles,…en prachtige landschappen langs de 
Lesse.

ANTENNE DE LA 
MAISON DU TOURISME 
place de l’Etang, 15
6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84/34 53 27 
www.tourisme-marche-nassogne.be
infotourisme@marche.be

OFFICE COMMUNAL 
DU TOURISME 
DE L’ENTITÉ DE NASSOGNE
rue de Lahaut, 3 - 6950 Nassogne
+32(0)84/22 15 58 
www.nassogne.be
office.tourisme@nassogne.be

ANTENNE DE LA 
MAISON DU TOURISME 
rue de Behogne, 5
5580 Rochefort
+32(0)84/34 51 72
www.valdelesse.be 
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DURBUY 

Dit park van ± 10.000m2 bezit meer dan 250 in vorm gesnoeide 
buxussen. Tijdens een bezoek aan deze unieke tuin zal u niet aan de 
verleiding kunnen weerstaan even uit te rusten op het terras van de 
cafetaria dat een prachtig uitzicht biedt over het charmante stadje. 
Didactische borden, tuin met geneeskrachtige planten en kruiden, 
tijdelijke tentoonstelling (schilderijen, sculpturen,…).

Ontdek in Durbuy deze unieke verzameling in de grootste 
snoeivormtuin van Europa, toegankelijk voor iedereen! 

rue Haie Himbe, 1 - 6940 Durbuy
+32(0)86/21 90 75 
www.topiaires.durbuy.be
topiaires@durbuy.be

Open alle dagen van 25/02 tot 31/10: 
10 - 18 u., november : 10 - 17 u., 
december : enkel weekends + Belgische 
schoolvakanties : 10 – 16 u. 
1 tot 4,50€.

TOPIARY PARK 

DURBUY 

Prachtige minigolf met 18 holes, gelegen achter de anticlinale rots.
De minigolf heeft als thema de geschiedenis en het erfgoed van 
de stad.

place du Grand Anticlinal, 3
6940 Durbuy
+32(0)86/21 24 28 
www.durbuyinfo.be
info@durbuyinfo.be

Open van maart tot december naargelang 
het weer. Andere periodes zie website.

5€ - Groepen (10 pers.) 4€/pers. 
Gecombineerd ticket minigolf + topiary 
park: 8€. 

MINIGOLF 

te ontdekken

DURBUY (BARVAUX)

Het Labyrint, je zou er nooit meer uit willen! In het maïsveld van 
meer dan 11 ha beleven groot en klein magische avonturen. Ieder 
jaar een nieuw parcours, een nieuw thema en nieuwe personages. 
Een fantastische attractie voor het hele gezin in een natuurlijke 
omgeving. Naast het reuzenlabyrint is er een doolhof met deuren 
die enkel opengaan met de juiste codes. Verder is er een speciaal 
kinderdoolhof (3-8 j.), een labyrint over biodiversiteit, een 
pompoenenveld en een biologische tuin.

rue Basse Commène - 6940 Barvaux 
+32(0)86/21 90 42 
www.lelabyrinthe.be 
info@lelabyrinthe.be

Open van 1/7 tot 1/10.
Voor meer info: zie website.
9 tot 14€ 

HET LABYRINT 
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HET TOERISTISCHE TREINTJE 
place aux Foires - 6940 Durbuy - +32(0)86 21 28 15 
www.lapetitemerveille.be - info@lpm.be

DE MICROBROUWERIJ 
“LA FERME AU CHÊNE” 
rue Comte Th. d’Ursel 36 – 6940 Durbuy 
+32(0)86/21 10 67 - +32(0)496/29 25 53 - www.lafermeauchene.be 
Sinds 1989 kunt u hier Marckloff proeven; het enige bier dat in Durbuy 
gebrouwen wordt. Naast de proeverij van bier kunt u eveneens genieten van 
streekgerechten. Gratis toegang, korte film van 3 min. met uitleg over het 
brouwen. Open: 11 - 20 u. Woensdag en donderdag: bezoeken voor groepen 
enkel op aanvraag. 1 tot 5€.

HET CONFITUURBEDRIJF 
“SAINT-AMOUR” 
rue Saint-Amour, 13 - 6940 Durbuy - +32(0)86/21 12 76 
www.confitureriesaintamour.be
Onder het label “Saint-Amour” worden hier confituren, jam en gelei van 
wilde vruchten en bloemen gemaakt, op traditionele wijze: om duimen en 
vingers af te likken! Video en didactische borden. Vrije toegang heel het jaar 
door van 10 tot 18 u. Gesloten op maandag en woensdagnamiddag (behalve 
schoolvakanties).

DOMEIN VAN HOTTEMME 
Tour, 58 - 6941 Heyd 
www.hottemme.be - info.hottemme@skynet.be 
Groen domein voor wandelaars. Honden aan de leiband toegelaten.

DE GOLF BLUE GREEN VAN DURBUY
route d’Oppagne, 34 - 6940 Barvaux - +32(0)86/21 44 54 
www.golfardennen.com - durbuy@bluegreen.be
Gevarieerde golfcourse, één van de meest technische van het land, 18 holes 
par 72 5886 meter. Practice met 24 afslagplaatsen, putting green, chipping 
green.

DE GEITENBOERDERIJ VAN OZO 
chemin du Meunier, 26 - 6941 Izier - +32(0)86/40 02 66 
www.chevreriedozo.be - info@chevreriedozo.be
Deze geitenboerderij is vrij te bezoeken (kleine groepen of families). Een rondleiding, 
animatiefilm en proeverij van streekproducten staan op het programma voor 
grotere groepen (20 tot 60 pers.), enkel op reservering. Open elke zaterdag: 10 - 12 u. 
 en 14 - 17 u. en tijdens schoolvakanties of op aanvraag. 1€ voor vrij bezoek, 5€ voor 
begeleid bezoek.

DURBUY (WERIS)

HET 
MEGALIETENHUIS 

place A. Soreil, 7 - 6940 Wéris
+32(0)86/21 02 19
www.weris-info.be
megalithes.musee@belgacom.net 

In het Megalietenhuis komen bezoekers alles te weten over de megalieten van 
Wéris, een site die zich uitstrekt over meer dan 8km met groeperingen die uniek 
zijn in België. Het museum geeft uitleg over de neolithische periode en het 
megalitisme. Een winkeltje en cafetaria vervolledigen het aanbod.

Open alle dagen: 10 - 17.30 u. behalve op 25/12 en 01/01. In juli en augustus, open 
tot 19 u. Rondleidingen met verschillende thema’s na reservering. 1,50 tot 2€.

DURBUY (BOHON)

HET ZWEMBAD 
VAN BOHON 

rue Fond Ste-Anne, 3 - 6940 Bohon
+32(0)86/38 74 34
www.lecod.be
lecod@lecod.net

Het zwembad van Bohon is een klein tropisch paradijs, waar groot en klein 
kunnen genieten van het aangenaam warme water (30°), sauna en jacuzzi.
Badmuts en klassiek badpak verplicht. Brasserie met terras en zicht op het 
kinderbad.

Open van maandag tot vrijdag tijdens de schoolvakanties van de Franse 
Gemeenschap: 9 - 19 u. Open van maandag tot vrijdag tijdens de schoolperiode: 
variabele openingsuren. Alle weekends van het jaar: 9 - 18 u. Gesloten op 
feestdagen (behalve 21/7 en 15/8) en enkele dagen eind juni en begin september
2 tot 4€

ES
PA

CE
 P

AY
A

N
T

ES
PA

CE
 P

AY
A

N
T

FA
M

E
N

N
E

 A
R

D
E

N
N

E

27



HOTTON
RIVEO - 
INTERPRETATIECENTRUM 
VAN DE RIVIER

rue Haute, 4 - 6990 Hotton
+32(0)84/41 35 71
www.riveo.be
info@riveo.be

Riveo nodigt u uit de rivier en haar natuur te ontdekken! U vindt er een 
reconstructie van een rivierarm, verschillende aquaria, een panoramisch zicht 
op een vijver … en de nieuwe tentoonstelling “River by night”, te beleven 
in het donker (of bijna) om uw zintuigen te prikkelen. Gratis animaties op 
zaterdag en zondagnamiddag van juni tot september. Activiteiten in de natuur 
en hengelstages voor families, vrienden … (op aanvraag). Minigolf in prachtige 
thematuintjes. 
NIEUW in Erezée : COSMOS – DE ODYSSEE VAN DE ZALM – zie pagina 38

Open van september tot juni inbegrepen, van dinsdag tot zondag : 10 – 17u. 
Gesloten op maandag behalve feestdagen en schoolvakanties. Juli en augustus, 
open alle dagen : 10 – 18u. Jaarlijkse sluiting van 9 tot 31/01. 
4 tot 11€/pers. Gids op reservering : 40€ (fr, nl, en, es).

HOTTON

DE GROTTEN 
VAN HOTTON

chemin du spéléo club, 1 - 6990 Hotton
+32(0)84/46 60 46
www.grottesdehotton.be
info@grottesdehotton.be

De grotten werden in 1958 toevallig ontdekt toen een explosie in de steengroeve 
van Hotton een toegang blootlegde. Ze worden unaniem beschouwd als de 
mooiste grotten van het land. Ze zijn volledig beschermd en bovendien krijgen 
ze niet minder dan twee sterren in de Michelingids! Volg de gids voor een 
ondergronds avontuur dat u nog lang zal bijblijven …

Open: 1/4 tot 1/11, alle dagen 10-17u. (laatste vertrek 16u.) en tot 18u. in 
juli en augustus (laatste vertrek 17u.). Van 2/11 tot 31/3: zaterdag en zondag 
rondleidingen om 12.30u., 14u., 15.30u. + andere dagen na reservering voor 
groepen (min. 20 pers.). Kerst- & carnavalsvakantie : alle dagen, bezoeken om 11u., 
12.30u.,14u. en 15.30u. Gesloten op 25/12 en 1/1. 5 tot 10€/pers. 
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MARCHE-EN-FAMENNE

In deze prachtige woning uit de 18e eeuw, nodigt het museum de 
bezoekers uit voor een reis van de vroege middeleeuwen tot de 
twintigste eeuw. Juwelen en wapens uit de tijd van de Franken, 
beelden van de markante laatgotische beeldhouwer “Maître de 
Waha”, oud meubilair, kantwerk en andere collecties uit de streek.

Ontdek dit museum op een bijzondere manier dankzij de digitale 
tablet die gratis ter beschikking is van de bezoekers.

rue du Commerce, 17 
6900 Marche-en-Famenne 
+32(0)84/32 70 60
http://musee.marche.be
musee.famenne@marche.be

Open van dinsdag tot vrijdag : 10 - 12 u. en 
13 - 17 u., zaterdag : 10 - 12 u. en 14 - 18 u., 
 zon-en feestdagen : 14 - 17 u. Gesloten 
tijdens weekends van december tot 
februari. Vrij bezoek: 2 tot 3€. 

HET MUSEUM VAN 
DE FAMENNE
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marche-Famenne
DE KERK VAN WAHA EN DE GLASRAMEN 
VAN FOLON 
rue du Maquis, 5 - 6900 Waha - +32(0)84/34 53 27
www.tourisme-marche-nassogne.be - infotourisme@marche.be
Het is de oudste romaanse kerk van België en de enige die haar wijdingssteen 
wist te bewaren. Dit merkwaardig romaans bouwwerk uit 1050 is geklasseerd 
als uitzonderlijk Waals erfgoed. Naast de prachtige glasramen van de 
Waalse kunstenaar Jean-Michel Folon, bezit de kerk nog andere waardevolle 
kunstschatten o.m. beelden van Le Maître de Waha... Dagelijks toegankelijk: 
9 - 17 u. Begeleid bezoek voor groepen (Fr, Nl) te reserveren en brochure te 
koop bij de toeristische dienst : 1€.

HET NATUUROORD FOND DES VAULX 
rue du Fond des Vaulx - 6900 Marche-en-Famenne - +32(0)84/34 53 27
www.tourisme-marche-nassogne.be - infotourisme@marche.be
Vlakbij het stadcentrum ligt “le Fond des Vaulx”, een ingesloten vallei 
met een ongerepte natuur van 15 ha. Het gebied maakt deel uit van de 
kalksteenrand Calestienne. Het parcours Hébert en drie wandelcircuits tonen 
u kleine grotjes en een opmerkelijke fauna, flora en geologie.
Vrije toegang. Begeleide bezoeken voor groepen op reservering (Fr, Nl) en 
brochure te koop (Fr/Nl): 4,95€.

DE TENTOONSTELLING IN 
DE VIOOLBOUWSCHOOL 
rue de la Station, 4 - 6900 Marloie - +32(0)84/44 59 50 
www.ecoledelutherie.eu - ecoledelutherie@marche.be
Gauthier Louppe maakt en herstelt klassieke strijkkwartetinstrumenten. Via 
de tentoonstelling toont hij de kunst van het maken en restaureren van strijk- 
en tokkelinstrumenten. Begeleide bezoeken op aanvraag voor groepen van 8 
tot 12 pers. (1u15) door Gauthier Louppe (Fr, It). 3 tot 5€.

HET MUSEUM VAN DE ARDENSE JAGERS 
chaussée de Liège, 65 - 6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84/31 35 82 - +32(0)477/95 38 21
www.fraternellechasseursardennais.be 
museedeschasseursardennais@skynet.be 
Het museum bevindt zich in het militaire domein van Marche-en-Famenne, 
waar Les Chasseurs Ardennais worden opgeleid. Een chronologisch parcours 
brengt de geschiedenis van het bekende 10e regiment in beeld, van de eerste 
wereldoorlog tot vandaag. Het hele jaar open op aanvraag. Rondleidingen 
enkel op aanvraag (Fr, Nl, En). 2€ -12 j. : gratis (indien begeleid). 

MUSIC FUND
rue Chantraine, 4-6 - 6900 Marche-en-Famenne - +32(0)474 48 16 85
www.musicfund.eu - christian.bertram@musicfund.eu
Music Fund herstelt muziekinstrumenten en schenkt ze aan 
ontwikkelingslanden of landen met conflicten. Twee ateliers toegankelijk 
voor het publiek : 1 voor snaarinstrumenten (gitaar, bas,…) en 1 voor 
windinstrumenten (hout en koper). Bezoeken en stages op afspraak van 
dinsdag tot donderdag : 10 – 17u.

COMPTOIR FORESTIER 
ZI de Aye - rue de la Croissance, 2 - 6900 Aye - +32(0)84 31 65 97
http://environnement.wallonie.be/orvert/ 
comptoir.dgarne.dnf@spw.wallonie.be
Het bos regenereert op natuurlijke wijze, maar af en toe steken de 
bosbeheerders een handje toe. Le Comptoir Forestier, het Waalse bureau 
voor bosbouwkundig teeltmateriaal, speelt hierbij een belangrijke rol : van 
het oogsten van de boomzaden in het bos tot de verkoop ervan. Begeleide 
bezoeken op afspraak : reservering verplicht per tel. : 084/31.65.97 of mail : 
comptoir.dgarne.dnf @spw.wallonie.be

KARTING/PAINTBALL DE LA FAMENNE
N4/rue Baschamps, 25 - 6900 Aye - +32(0)496/36 98 81
kartingdelafamenne@hotmail.com
Karting: outdoorpiste van 700 m. Organisatie van verjaardagsfeestjes op 
aanvraag. Prijs volw. : 15 tot 20€/15 min. Paintball vanaf 8 spelers (min. 12 
jaar) op reservering. Prijs (materiaal en helm inbegrepen): 35€. 
pack karting + paintball: 50€. Open alle dagen in juli en augustus. Buiten het 
seizoen, open tijdens de weekends. In de week op reservering.
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nassogne 
DE BROUWERIJ “SAINT-MONON”  
rue Principale, 41 - 6953 Ambly - +32(0)84/21 46 32
www.saintmonon.be - info@saintmonon.be
Productie van bruin, amber en honingbier. De taverne is open op zaterdag. 
De winkel is het hele jaar open: 9 - 12 u. en 13.30u. - 18 u. (behalve op zondag).
Begeleid bezoek met degustatie van 3 bieren voor groepen op aanvraag.
4 tot 6€/pers. (min. 30€). 

DE HERTENBOERDERIJ INZOFALLE 
chemin d’Inzès Fochales, 18 - 6950 Nassogne - +32(0)84/21 17 05
www.inzofalle.be - inzofalle@skynet.be
Bioboerderij met hertenkalveren, reeën, herten,… Alleen te bezoeken voor 
groepen (8 tot 50 pers.) op aanvraag - heel het jaar door (fr, nl, en, de). 
Vanaf 4€.

ARBORETUM VAN FORRIÈRES 
rue de Jemelle, 6 - 6953 Forrières
http://arbrefor.businesscatalyst.com
Op de zogenaamde plek “Coray” strekt dit arboretum zich uit over 6 ha, op 
een gemiddelde hoogte van 260 m. Een bewegwijzerd circuit van 2,5 km 
(hoogteverschil 81 m) met ludieke haltes doet u dit gebied ontdekken. Boekje 
met uitleg (Fr - 2,00€) beschikbaar bij de toeristische dienst van Nassogne en 
het Maison du Tourisme.

Ruitertoerisme
ATTELAGES ARDENNAIS 
route de Waillet, 31 - 6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84/31 51 41 - +32(0)476/22 75 83
www.attelages-ardennais.be
b.ridelle@skynet.be
Rondtochten met paardenspan, lessen voor kinderen en volwassenen, 
stages en hippotherapie – trouw- en verjaardagsfeesten. 
Op reservering (>60p).

ÉLEVAGE DE LA PÉPINETTE 
rue d’Harsin, 28 - 6953 Ambly 
+32(0)84/21 42 20 - +32(0)473/99 92 66
http://elevagedelapepinette.wixsite.com/luc-gregory 
elevagedelapepinette@gmail.com
Rondtochen met paardenspan. Gratis bezoek aan de paardenkwekerij van 
het Haflingerras. Rondtochten in het bos en het platteland (1u., 4 volw. 
en 2 kind.). Verhuur mogelijk (trouwfeesten,..). Op reservering. Prijs op 
aanvraag.

Avontuurlijke sporten 
 OUTLIVE OUTDOOR-BOMAL 
+31(0)725 315 126 - www.ardennen-survival.nl

P.B.O.-SPORTS EVENTS ET LOCATION
HAMPTEAU (HOTTON)
+32(0)84/46 78 43 - www.ardennen-survival.nl 

HOTTON AVENTURE
+32(0)86/45 63 30 - www.hottonaventure.be

ESPRIT AVENTURE - MARCHE-EN-FAMENNE 
+32(0)478/38 31 09 - www.espritaventure.be 

EXPNATURE - MARCHE-EN-FAMENNE 
+32(0)495/86 26 25 - www.expnature.be

Verhuur van elektrische fietsen 
Toeristische dienst in Marche - +32(0)84/34 53 27
Royal Syndicat d’Initiative de Hotton - +32(0)84/46 61 22

Sport
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HET DOMEIN VAN DE GROTTEN VAN HAN 
(GROTTEN EN DIERENPARK)
 +32(0)84/37 72 13 - www.grotte-de-han.be

HET PROVINCIALE DOMEIN VAN CHEVETOGNE
 +32(0)83/68 72 11 - www.domainedechevetogne.be

DE AFDALING VAN DE LESSE MET KAJAK
DINANT EVASION +32(0)82/22 43 97 - www.dinant-evasion.be
KAYAKS LIBERT +32(0)82/22 61 86 - www.kayaks-libert.com

CELLES, “UN DES PLUS 
BEAUX VILLAGES DE WALLONIE”
+32(0)497/30 73 34

HET PARK VAN CASTEL SAINT-PIERRE 
IN BEAURAING
+32(0)82/71 11 40 - www.otbeauraing.be

te ontdekken - beauraing / Houyet / rochefort

DURBUY

La Petite Merveille is een mix van natuur en avontuur. 
Middenin de natuur geniet u van een uitgebreide keuze aan 
in- en outdooractiviteiten in volledige veiligheid. Alles wordt 
georganiseerd om u te betoveren van ‘s morgens tot ‘s avonds met 
allerlei activiteiten, originele verblijven en een kwaliteitsvolle 
catering. Maak plezier in een duurzaam leefmilieu in totaal respect 
voor de natuur, voor één dag of een langer verblijf.

rue de Rome,1 - 6940 Durbuy 
+32(0)86/21 28 15
www.lapetitemerveille.be
info@lapetitemerveille.be

Open van 1/04 tot 31/10, alle dagen : 
9 – 18u. Buiten deze periode, zaterdag en 
zondag op reservering : 9 – 16u. 

AVONTURENPARK
LA PETITE MERVEILLE
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NATUURTIP
NASSOGNE
UITKIJKPOST LES HUTTES 

6950 Nassogne+32(0)84/22 15 58 
www.tourisme-marche-nassogne.be
office.tourisme@nassogne.be

De uitkijkpost Les Huttes is een loopbrug van waarop men een prachtig landschap kan 
bewonderen. Bereikbaar vanaf de boschalet Le Laid Trou (45 min. te voet).
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haute ardenne

E411

N89

N4

N4

E25

E411/E25

Durbuy

Vielsalm

La Roche-en-Ardenne

Marche-
en-Famenne

St-Hubert

Bouillon

Florenville

Neufchâteau

Virton

Rouvroy

Arlon

Attert

Martelange

Fauvillers

Vaux-s-Sûre

Bertogne

Houffalize

Erezée

Rendeux

Bertrix

Paliseul

Tellin

Libramont

Léglise

Etalle
Tintigny

Chiny

Herbeumont

Habay

Saint-Léger
Meix-Dvt-Virton

Aubange

Messancy

Musson

Nassogne

Tenneville

Sainte-Ode

Gouvy

Bastogne

Lierneux

Trois-Ponts

Manhay

Hotton

Wellin

Daverdisse Libin

VIELSALM grenst aan de provincie Luik en is het 
hoogste punt van Belgisch Luxemburg met de 
Baraque de Fraiture op 652 m hoogte. In de winter 
kunt u er dan ook naar hartenlust langlaufen en 
alpineskiën. Ook buiten de winterperiode is het een 
ideale omgeving om te wandelen aan het meer van 
Les Doyards. Vielsalm wordt geassocieerd met de 
Ardense heksen “Macralles” die tijdens hun sabbat 
elke zomer de stad veroveren op hun bezems…

GOUVY ligt op een boogscheut van het 
Groothertogdom Luxemburg en is gekend voor 
het jazz & blues festival in La Ferme Madelonne. De 
gemeente heeft ook een geklasseerd cultureel en 
religieus erfgoed zoals de kerk Saint-Pierre in het 
dorp Beho. En voor de bierliefhebbers is er in het 
dorp Courtil de brouwerij Les Trois Fourquets die de 
Lupulus brouwt. 

Vielsalm

Gouvy

Lierneux

Trois-Ponts

Vielsalm
Gouvy

MAISON DU TOURISME
avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
+32(0)80/21 50 52
www.haute-ardenne.be
info@haute-ardenne.be

SYNDICAT D’INITIATIVE
avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
www.vielsalm-tourisme.be
info@vielsalm-tourisme.be
Onthaal en toeristische informatie bij 
het Maison du tourisme.

SYNDICAT D’INITIATIVE 
rue de la Gare, 31
6670 Gouvy
+32(0)80/51 01 80
www.gouvy.eu
s.i@gouvy.eu

Lierneux
Trois-Ponts
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LIERNEUX bevindt zich op de grens met de 
provincies Luik en Luxemburg. De uitgestrekte 
landschappen met afwisselend reliëf stralen een 
zekere sereniteit uit. Ontdek de verrassende 
vergezichten tijdens een tocht te voet, te paard, 
op de fiets of op de motor. Lierneux heeft  
4 waardevolle landschapszones, 13 opmerkelijke 
uitkijkpunten, 10 biologisch belangrijke sites, 
670 ha beschermd Natura 2000-gebied en  
5 natuurreservaten. De vallei van de Lienne is van 
een ongeëvenaarde schoonheid waar men zalig tot 
rust kan komen in een gezellig vakantiehuis. 

De bossen van TROIS-PONTS strekken zich uit van 
oost naar west, van Haute-Bodeux tot Logbiermé. De 
verschillende riviertjes die het gebied doorkruisen 
hebben diepe valleien uitgegraven met steile 
hellingen als resultaat. Eén ervan is de befaamde 
“Côte de Wanne”, die elk jaar voor sensatie zorgt 
tijdens de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. 
De Salmrivier doorstroomt het gebied en mondt 
uit in de Amblève waar de waterkrachtcentrale van 
Coo zich bevindt. Fijnproevers kunnen in deze regio 
smullen van de lekkere streekproducten en zodra 
de eerste sneeuw valt, zijn de heuvels synoniem 
voor veel glijplezier. 

OFFICE DU TOURISME
rue du Centre, 80
4990 Lierneux
+32(0)80/42 96 34
www.lierneux.be/j-stuff/office-du-tourisme
tourisme@lierneux.be

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE 
place Communale, n°1
4980 Trois-Ponts
+32(0)80/68 40 45 
www.troisponts-tourisme.be
tourisme@troisponts.be
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GOUVY (MONTLEBAN) 

Een wandeling op je blote voeten in de natuur, tussen de dieren (koeien, 
ezels, paarden, lama’s, schapen,…)? Dit is mogelijk in de boerderij van 
José en Marie-Christine Thiry. Plezier verzekerd voor klein en groot, het 
hele jaar door. Of maak een tochtje op een ezel (alleen na reservering).
Eerste blotevoetenpad van Wallonië. Loop op blote voeten door de 
natuur en voel de bijzondere prikkels van hout (rondhout, houtsnippers, 
zaagsel …), steen (keien, grint, schist …), aarde, organisch materiaal 
(slijk, humus, bladeren, hooi …) en water. Het pad van 3 km is veilig 
en toegankelijk voor iedereen. 2 speeltuinen (2 – 10 jaar en 6-14 jaar), 
cafetaria en plekjes om te picknicken.

Ferme de la Planche, 75 6674 Montleban
 +32(0)80/51 78 62 - +32(0)498/05 30 41 
www.fermedelaplanche.be
info@fermedelaplanche.be

Open alle dagen van 01/04 tot 5/11, 
behalve op maandag en dinsdag, 
vanaf 10 u. , zonder reservering 
tijdens schoolvakanties, weekends  
en feestdagen. Honden niet 
toegelaten. Blotevoetenpad : 4€/pers. 
(vanaf 3 jaar).

BLOTEVOETENPAD

te ontdekken

GOUVY (DEIFFELT)

Indoor speelparadijs voor klein en groot. Glijbanen, trampolines, 
speel- en klimparcours, airhockey, biljart, voetbalveld, ruimte voor 
kleuters, enz. Cafetaria met kleine eetgelegenheid en drankjes.

Verjaardagsfeestjes (2 formules), themadagen. Wi-fi zone.

quartier des Artisans, 2 6672 Deiffelt
+32(0)471 92 90 42 
www.mared-indoor.be
info@mared-indoor.be

Open van woensdag tot vrijdag: 13 – 
19 u. – weekend en schoolvakanties: 
10 – 19u.
7,50€/kind. van 1>16 jaar. Speciaal 
tarief voor groepen en scholen. 
Kaart met 10 entrees voor 65€. Gratis 
ingang voor begeleidende ouders.

MARED INDOOR
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DE MICROBROUWERIJ LES 3 FOURQUETS
Courtil, 50 - 6671 Bovigny - +32(0)80/64 38 39(fr) - +32(0)497/13 78 38 (NL) 
www.lupulus.be - visites@lupulus.be. Begeleid bezoek aan de brouwerij (min.10 
pers.) met twee degustaties inbegrepen, enkel weekend op reservering. 6€/pers.

DOMEIN VAN HET MEER VAN CHERAPONT 
Cherapont, 2 - 6670 Gouvy - +32(0)80/51 70 82
www.cherapont.be - cherapont@skynet.be
Groot toeristisch complex langs de Ourthe. Een deel van het meer is beschikbaar voor 
watersporten en zwemmers, een ander deel is bestemd voor vissers. Klein en groot 
kunnen hier genieten van allerlei activiteiten, animaties en een restaurant. Gesloten 
op maandag (behalve feestdag). 

LA FERME MADELONNE
Sterpigny, 4-6673 Gouvy - +32(0)80/51 77 69 
http://madelonne.gouvy.eu - claude.lentz@skynet.be
De jazz & blues club organiseert het hele jaar concerten met als hoogtepunten het  
28ste jazz & blues Festival begin augustus en het mini festival “Bière blanche et 
musique noire” en een bijeenkomst van 2PK’s in april.

DE BROUWERIJ OXYMORE 
rue verte, 1 - 6670 Limerlé - +32(0)80/51 10 13 
www.peripleenlademeure.com

HET “COTICULE” MUSEUM 
rue du Coticule, 12 - 6690 Salmchâteau - +32(0)80/21 57 68 
museeducoticule@skynet.be
Deze slijpsteen voor scheermessen was wereldwijd bekend. In de gerestaureerde 
werkplaats verneemt u alles over de regionale geologie, de economische, historische en 
sociale aspecten van de “coticule”. Open van 1/4 tot 9/11, van dinsdag tot zaterdag : 10 - 
12 u. en 13 - 17 u., zon-en feestdagen : 14 - 17.30 u. Gesloten elke maandag en op 21/07. 
Op afspraak voor groepen van 10/11 tot 31/03. Begeleid bezoek. 1 tot 2,50€.

MUSEUM GÉNÉRAL JACQUES 
 rue Sergent Ratz- 6690 Rencheux - +32(0)475/97 33 79 
Ontdek het leven van Baron Jacques de Dixmude, held uit de eerste wereldoorlog. 
Open op woensdag: 10 – 12 u. of op afspraak. Begeleide bezoeken voor scholen en 
groepen mogelijk.
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BULGE RELICS MUSEUM
Joubiéval, 41- 6690 Joubiéval - +32(0)496/31 61 74 
www.bulge-relics-museum.be 
Dit museum schetst de geschiedenis van de Slag om de Ardennen in het noorden van de 
provincie Luxemburg. Open van 1/6 tot 30/9 en in december. Andere periodes enkel op 
aanvraag. 3 tot 5€. Speciaal tarief voor scholen: 1€/pers. 

HET MUSEUM 83RD INFANTRY DIVISION 
Bihain, 21a - 6690 Vielsalm - +32(0)80/41 87 39 - auboisdesroches@skynet.be
Het museum is volledig gewijd aan de Amerikaanse 83e infanteriedivisie die meevocht in de 
Slag om de Ardennen en die het dorp Bihain bevrijdde tijdens WO II. Open op woensdag : 14 – 
17 u., zaterdag en zondag : 10 – 12 u. en 14 – 17 u. of op aanvraag.

 HET STAATSBOS “GRAND BOIS” 
So Bèchefa - 6690 Vielsalm Département Nature et Forêt : 
+32(0)80/28 22 80 ou Maison du Tourisme : +32(0)80/21 50 52 
Gelegen langs de baan Neuville-Commanster : talrijke bewegwijzerde wandelpaden, trimbaan 
en didactisch pad over de verschillende boomsoorten. Op de open plek “So Bêchefa” vindt 
men paviljoenen en barbecues waar wandelaars het hele jaar door gebruik kunnen van maken. 
Reserveren is niet mogelijk en ook hout is niet voorradig.Begeleide wandelingen op afspraak: 
+ 32 (0)80/21 61 19 

VIELSALM

Volg Willem La Plume in het koninkrijk van de verbeelding. Zijn stem 
voert u mee op ontdekking van de geschiedenis van de Graven van de 
Salm en de geheimzinnige heksen. Verneem hier alles over de geologie, 
de geschiedenis en de folklore van de streek van Vielsalm. Kinderen 
kunnen het land van de heks Zélie ontdekken dankzij het interactieve 
parcours dat speciaal voor hen ontwikkeld werd. De klank- en lichtshow 
zet een duivelse heksensabbat van de Macralles in scène die koude 
rillingen bezorgd bij groot en klein. Parcours ook downloadbaar op 
onze website en via izi.TRAVEL. Vlakbij het station van Vielsalm en 
speciale tarieven voor treinreizigers. Pedagogische dossiers voor leraars 
downloadbaar via de website.

avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
+32(0)80/21 50 52
www.vielsalm-tourisme.be

Open alle dagen : 10u.30 – 16 u. 
Gesloten op 25/12 en 1/1.
4 tot 5,50€/pers.

HET ONTDEKKINGSPARCOURS VAN 
HET MAISON DU PAYS DE SALM 

VIELSALM

Neem een duik in het subtropische zwemparadijs Aquafun 
van Sunparks! Kinderzwembad, golfslagbad, reuze glijbaan, 
jacuzzi, outdoor zwembad, …en verder ook nog tennis, squash, 
bowling, minigolf,… Het park heeft ook 2 speeltuinen die gratis 
toegankelijk zijn, een winkel en meerdere restaurants.

6690 Vielsalm 
+32(0)80/21 57 76 
www.sunparks.be

Open tijdens de Belgische schoolvakanties: 
10 - 20 u., de rest van het jaar, alle dagen: 
10 – 18 u. Park gesloten vanaf 1/10/2017 
voor vernieuwingswerken. Kinderen onder 
de 12j. moeten begeleid zijn. 9,50 tot 14,50€ 
(kinderen onder 2 jaar : gratis)

SUNPARKS ARDENNE
AQUAFUN
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AVENATURE - +32(0)498/46 68 12 - www.avenature.be
GREEN LINE FBO - +32(0)478/30 64 40 - www.green-line-fbo.com
CRH FARNIÈRES - +32(0)80/55 90 40 - www.farnieres.be
LANGLAUFEN : GOUVY - +32(0)493/61 83 04 
http://ski.gouvy.eu : 4 pistes 2 - 5 - 7 - 8,5 km

ALPINESKIËN + LANGLAUFEN + SLEEËN, SURFEN 
EN SNOWBLADEN: BARAQUE DE FRAITURE
Centre ADEPS - +32(0)80/41 88 78 - www.ski-baraquedefraiture.be
Bike Park : BMX piste, toegankelijk op reservering of volgens openingsuren 
met mogelijkheid fietsen en helmen te huren. Skate park, mtb piste (afdaling) 
met gebruik van mechanische skilift (forfait), initiatie nordic walking, 
multisport terrein, wandelingen, speeltuin.

Sport

DE BROUWERIJ VAN DE LIENNE
+32(0)80/39 99 06 www.brasseriedelalienne.be
DE KAASBOERDERIJ VAN BAIRSOU
+32(0)80/86 44 72 www.fromageriedubairsou.be
DE HYDRO-ELEKTRISCHE CENTRALE - Coo
+32(0)80/89 28 11

HET MUSEUM VAN WANNE - +32(0)80/39 87 37
www.facebook.com/MuseeDeWanne

DE SKIPISTES VAN MONTY- Lierneux et du Val de Wanne 
www.lierneux.be/j-stuff/piste-de-ski 
www.devalkart.be/

te ontdekken - lierneux / trois-ponts
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coeur de l’ardenne
au fil de l’ourthe 
et de l’aisne
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Flamierge

Bertrix
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Tintigny

Chiny

Herbeumont
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Saint-Léger
Meix-Dvt-Virton

Aubange

Messancy

Musson
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Tenneville

Sainte-Ode

Gouvy

Bastogne

Manhay

Hotton

Wellin

Daverdisse Libin

Sinds de 19de eeuw betovert de prachtige natuur van  
LA ROCHE-EN-ARDENNE talrijke bezoekers. Dit 
aangename stadje is een ideaal vakantiecentrum ; 
het ligt in de Ourthevallei, in de schaduw van het 
middeleeuwse kasteel waar de geest van Berthe nog 
steeds door de ruïnes dwaalt. De rivier biedt talrijke 
activiteiten zoals kajak, rafting, hengelen, enz. In het 
museum van de Slag om de Ardennen ontdekt u hoe 
de stad tijdens het Ardennenoffensief bijna volledig 
vernield werd. 

In HOUFFALIZE, voelt u nog de tragische geschiedenis 
van de Slag om de Ardennen. De stad leed enorm 
onder de gevechten van de tweede wereldoorlog 
en het Ardennenoffensief. Houtopia werd dan ook 
opgericht om onze kinderen leren te leven in een 
wereld van vrede. Houffalize is een paradijs voor 
fietsers en mountainbikers.

La Roche-en-Ardenne

Houffalize

Erezée

Rendeux

Manhay

La Roche-en-Ardenne 
Houffalize 
Erezée
Manhay
Rendeux 

MAISON DU TOURISME
place du Marché,15 
6980 La Roche-en-Ardenne 
+32(0)84/36 77 36
www.coeurdelardenne.be
info@coeurdelardenne.be

SYNDICAT D’INITIATIVE 
www.la-roche-tourisme.com
info@la-roche-tourisme.com
Zie Maison du tourisme.

S.L. D’ORTHO 
+32(0)479/04 85 50
infosiortho@gmail.com 

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE
place Janvier 45, 2 - 6660 Houffalize
+32(0)61/28 81 16
www.houffalize.be
info@houffalize.be 

OURTHE SUPÉRIEURE
place du Centre, 4 - 6660 Nadrin
+32(0)84/44 46 20
www.ourthesuperieure.be
info@ourthesuperieure.be

S.L VALLÉE DES FÉES
www.houffalize.be/achouffe

S.L CONFLUENT DES 
DEUX OURTHES
www.houffalize.be/engreux

S.L HAUTEURS ET 
GORGES DE L’OURTHE
toussaint_francis@yahoo.fr

S.L LE HÉROU
www.nadrin-le-herou.be
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EREZÉE ligt op een heuvel langs de Aisne en de 
Estinale, in een bosrijke en gevarieerde omgeving 
en dus een ideale vakantiebestemming ! Ontdek er 
dankzij de toeristische tramway van de Aisnevallei 
of de talrijke bewegwijzerde wandelingen de 
eindeloze landschappen van de streek. 

De gemeente MANHAY is vooral gekend bij de 
natuurliefhebbers die er meerdere typische dorpen 
ontdekken zoals Dochamps. U kunt er de bossen, 
fauna en flora op een recreatieve, pedagogische, 
ludieke en artistieke manier ontdekken.

De gemeente RENDEUX ligt in de Ourthevallei en 
biedt mooie en gevarieerde landschappen. Voor de 
natuurliefhebbers is het arboretum Lenoir zeker 
een bezoek waard en in het dorp Marcourt is het 
kluizenaarsoord van Saint-Thibaut een aanrader. 

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE
Gare du TTA - pont d’Erezée, 1a 
6997 Erezée
+32(0)86/47 73 01
www.erezee-info.be
si.erezee@skynet.be

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE
rue des Martyrs, 25 - 6987 Marcourt
+32(0)84/47 77 91- +32(0)471/88 81 09
www.marcourt-beffe.be
info@marcourt-beffe.be

SYNDICAT D’INITIATIVE
Administration communale
voie de la Libération, 4 - 6960 Manhay
+32(0)86/21 99 67 
www.manhay.be
brigitte.lespagnard@manhay.org
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EREZÉE

De zalm was aanwezig in overvloed in de Ourthe tot midden 20ste 
eeuw ; daarna verdween hij volledig uit onze rivieren.
Deze nieuwe didactische en toeristische ruimte leert u alles over 
deze buitengewone vis.

Bezoek en animaties op reservering : Rivéo +32(0)84/41 35 71
www.riveo.be (zie pag. 28)

rue du Val de l’Aisne, 7
6997 Eveux (Erezée)

Voor groepen het hele jaar op reservering 
in Riveo. (minimum 15 pers.) 
5€/pers. of 8,50€/pers (met proeverij 
inbegrepen).
Voor individuelen in 2017 : zie website 
www.riveo.be.

COSMOS
DE ODYSSEE VAN DE ZALM 

EREZÉE

Gebruik de tramway zoals onze voorouders het deden! De TTA 
(Tramway Touristique de l’Aisne) baat een stuk van een authentieke 
Ardense buurtspoorweg uit. Vertrekkende aan het station (met 
cafetaria en museum), nemen de soms meer dan 100 jaar oude 
trams u mee op reis door de Aisnevallei en glooiende landschappen, 
onaangetast door de tijd. 

pont d’Erezée, 1A
6997 Erezée 
+32(0)86/47 72 69
www.tta.be
info@tta.be

Uurregeling: zie website.
Traject H/T: 1 à 2u. naargelang gekozen 
traject.
7 tot 18€ 
Groepen: reservering gewenst (ook online 
mogelijk).

DE TOERISTISCHE TRAMWAY 
VAN HET AISNEDAL 

te ontdekken

EREZÉE

Deze ambachtelijke chocolaterie bevindt zich in Erezée, in het hart 
van de Belgische Ardennen, omringd door bossen en weilanden. 
Een plek waar de smaakpapillen geprikkeld worden! Het is moeilijk 
kiezen tussen de pralines, chocoladepasta, chocoladefiguren en 
chocoladerepen … met de meest uiteenlopende smaken.

Het museum toont u de verschillende stappen van de vervaardiging 
van chocolade en u kunt dankzij een vitrine de ambachtelijke 
productie op de voet volgen.

zoning de Briscol, 19a - 6997 Erezée
+32(0)86/21 84 40
www.chocolatier-defroidmont.be 
contact@chocolatier-defroidmont.be

Open alle dagen : 10 - 18 u. Zondag: 
11 - 16 u. Gesloten op maandag. 
Begeleid bezoek max. 25 pers. 
Bezoek om de 20 min.
4 tot 6€.

CHOCOLATERIE 
“DEFROIDMONT”
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erezée
ONTDEKKINGSWANDELING 
“BIRDS AND BEES”
zoning de Briscol, 19a - 6997 Erezée
+32(0)86/21 84 40
www.chocolatier-defroidmont.be 
contact@chocolatier-defroidmont.be
Vlak naast de chocolaterie ligt de didactische bijenwandeling. Verschillende 
borden langs het parcours geven uitleg over de levenscyclus van de bijen, hun 
rol in de natuur en hoe belangrijk het is hun leefmilieu te beschermen. 

Ook de ontdekking van de vogels van de streek is mogelijk, zowel in volle 
natuur als in vogelkooien. Het parcours werd aangelegd om de bezoeker de 
mogelijkheid te geven de fauna en flora van de streek te ontdekken.

Open : zie chocolaterie.
6€/volw. – 5€/kind. 

DE BROUWERIJ “FANTÔME” 
rue Préal, 8 - 6997 Soy (Erezée)
+32(0)86/47 70 44
www.fantome.be
contact@fantome.be
Deze brouwerij is gespecialiseerd in seizoensbieren.
Open tijdens de weekends.

manhay
DE BROUWERIJ VAN OSTER
rue de la Clisore, 1 - 6960 Oster (Manhay)
+32(0)471/85 97 03
www.brasserieoster.be
eric@brasserieoster.be

rendeux
ARBORETUM LENOIR
Moulin de Bardonwez - 6987 Rendeux
Muriel Ringlet :+32(0)84/47 79 54 - +32(0)478/28 25 00
http://environnement.wallonie.be/arboretum-rendeux 
muriel.ringlet@gmail.com
Prachtig arboretum van 40 ha langs de Ourthe, met meer dan 4.200 planten 
waaronder twee referentie-collecties van het Waalse Gewest: de Sorbus 
(lijsterbes) en de Euonymus (kardinaalsmuts). Pedagogische bijenkorf Bee-
Pass®.Organisatie van verschillende evenementen het hele jaar door.
Gratis toegang. Wandelschoenen of laarzen voorzien.

MANHAY (DOCHAMPS)

De ideale plaats voor een daguitstap met de school of met de 
familie. Ontdek het bos op een ludieke en didactische manier met 
o.a. een loopbrug in de toppen van de bomen, touwenparcours, 
boomhutten, toren van 10 m met twee grote glijbanen, reuze 
bijenkorf.
Restaurant met 150 zitplaatsen, vergaderzaal voor 50 pers., 
panoramisch terras met 200 zitplaatsen en een terras op palen. 
Incentives mogelijk. Het park viert feest de 3e zondag van mei en 
de 3e zondag van september.

 rue des Chasseurs Ardennais, 60 
6960 Dochamps 
+32(0)84/37 87 74 
www.parcchlorophylle.com 
info@parcchlorophylle.com

Open van 1/1 tot 8/1, van 25/2 tot 05/3, van 16/3
tot 14/11, de weekends van 15/11 tot 24/12, van 
24/12 tot 07/01 van 10 tot 17u. Juli en augustus: 
van 10 tot 18u. Van 1/1 tot 15/3 open voor 
groepen op aanvraag. Honden niet toegelaten 
in het park. 5,30 tot 7,50€/pers.. Supplement 
gids: (max.30 pers./gids) - 2 uur animatie in het 
park: 25€

CHLOROPHYLLE 
PARK
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HOUFFALIZE

HOUTOPIA
DE KINDERWERELD 

place de l’église, 17 - 6660 Houffalize 
+32(0)61/28 92 05
www.houtopia.be
info@houtopia.be

In dit recreatief, ludiek en pedagogisch centrum komen de rechten van kinderen 
ruim aan bod. Het biedt in- en outdooractiviteiten met verschillende thema’s 
zoals de gezondheid, de veiligheid, de verdraagzaamheid en het milieu. Indoor 
zijn er modules zoals de fietssimulator, de tempel van de sensaties en het huis der 
gevaren. Buiten is er een speeltuin met adventure parcours en glijbaan van meer 
dan 30m. Er worden eveneens talrijke activiteiten voor elke leeftijd voorgesteld 
en in de zomer kunnen de kinderen zich uitleven op verschillende springkastelen. 

Nieuw in 2017: “de rare dingen van het menselijk lichaam”.

Open alle dagen van juli en augustus: 10 - 18 u.
Tijdens de schoolperiode, alle dagen (behalve zaterdag): 11 – 17 u. 
Gesloten op 24, 25 en 31 december en in januari (buiten de Kerstvakanties). 
5,80 tot 7,20€ - Speciale formules voor scholen, senioren en bedrijven op aanvraag.

HOUFFALIZE

AQUA L’O - VAYAMUNDO 

Ol Fosse d’Outh, 1 - 6660 Houffalize 
+32(0)78/15 61 00 
www.vayamundo.be/fr/ardennes/wellness/piscine 
olfossedouth@vayamundo.be

Aqual’O is een paradijs voor zwemliefhebbers met groot recreatief zwembad 
van 25 m, een reuze glijbaan, watervalletje, jacuzzi met bubbelbad en hydrojet 
massage. Voor de kleintjes is er een kleiner zwembad en pierenbad. De 
onderwaterverlichting zorgt voor een originele sfeer. Ontspan in een tropische 
sfeer met balneobad (36-38°) in de sauna. Fitnesszaal en nieuwe wellnessruimte 
(niet inbegrepen). Restaurant en speelplein. 

Open alle dagen tijdens schoolvakanties (B): 10 - 20 u. (woensdag tot 21 u.). Buiten 
de schoolvakanties, gesloten op maandag, de andere dagen open (variabele 
openingsuren - zie website).
5€ (vanaf 3 jaar).
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HOUFFALIZE (ACHOUFFE) 

De brouwerij van Achouffe ligt in het hart van de Ardense bossen. 
Sinds de oprichting in 1982 heeft de brouwerij een stevige reputatie 
opgebouwd. De verschillende bieren van deze brouwerij zijn bekend 
tot ver over de grenzen. 

Achouffe, 32 - 6666 Achouffe 
+32(0)61/28 81 47
www.achouffe.be
info@achouffe.be

Rondleidingen in de brouwerij (Fr, Nl, En) 
met 4 degustaties zijn alle dagen mogelijk, 
op reservering : +32(0)61/23 04 44 – 
visitebrasserie@achouffe.be

Bezoeken en tarieven : 
www.achouffe.be/visite

DE BROUWERIJ 
VAN ACHOUFFE 

LA ROCHE

Het kasteel, dat vanop een steile rots over de stad troont, 
dateert waarschijnlijk uit de 11e eeuw. Het wordt met 
veel zorg bewaard, momenteel zijn er grondige werken 
aan de gang. Opgravingen hebben een nieuwe zaal uit de 
15e eeuw blootgelegd en er is een plan om andere zalen 
weer in te richten. Het kasteel trekt elk jaar duizenden 
bezoekers waaronder de meest bekende ongetwijfeld 
gravin Berthe is. Bij mooie zomeravonden dwaalt haar 
spook rond in de ruïnes van het kasteel waar ze vroeger 
woonde en door een liefdesrivale werd doodgestoken. 
Middeleeuwse feesten het eerste WE van augustus.

rue du vieux Château, 4 
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84/41 13 42 - +32(0)498/70 12 10
www.chateaudelaroche.be
info@chateaudelaroche.be

Open in juli en augustus : 10 - 18 u.; april, mei, juni, 
september en oktober : 11 -17 u. Van 1/11 tot 1/4 
op weekdagen: 13 - 16 u.(vrijdag gesloten buiten 
schoolvakanties), weekends en schoolvakanties: 11 - 16.30 u. 
Gesloten bij sneeuw of ijzel, op 25/12, 1/1 en 26/3 (carnaval).
3 tot 6,5€. Tijdens de animaties, allerheiligen, pinksteren, 
hemelvaart en van 8/7 tot 26/8 : supplement van 1€. 
Begeleide bezoeken voor groepen op aanvraag : 40€ (max. 
25 personen per gids).

HET FEODALE 
KASTEEL 
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houffalize
DE BROUWERIJ INTER-POL
Mont, 33 - 6660 Houffalize 
+32(0)61/28 96 39
www.la-vieilleforge.be - lavieilleforge@skynet.be

VINCENT FONTAINE 
Fin de ville, 31 - 6660 Houffalize 
+32(0)61/28 91 48
www.chocolateriefontaine.com
chocolateriefontaine@hotmail.com
Productie en verkoop van chocolade.

HET WILDPARK ONAYS 
rue des Onays, 32A - 6666 Achouffe/Wibrin 
+32(0)61/28 97 09 - +32(0)495/28 97 09
www.les-onays.com - infos@les-onays.com
Gratis ingang.

La Roche-en-Ardenne 
DE STUWDAM EN HET MEER VAN NISRAMONT 
6983 Nisramont - +32(0)84/41 10 11 - info@ftlb.be
Het stuwmeer is een 47 ha groot wateroppervlak waar men kan vissen, 
zwemmen, kajakken en kanoën. Men kan een mooie wandeling maken rond 
het meer (14 km over geaccidenteerd terrein).

HET TOERISTISCHE TREINTJE 
place du Bronze - 6980 La Roche - +32(0)84/47 73 34
www.petit-train.be - info@petit-train.be 
Een leuke manier om La Roche en omgeving te ontdekken. Tijdens een rondrit 
van ongeveer 35 minuten wordt de geschiedenis van La Roche, haar kasteel 
en haar legenden verteld (Fr, Nl). Van 1/4 tot 31/10: vertrek alle uren op de 
place du Bronze van 11 tot 17u. Andere periodes en verschillende formules 
voor groepen op aanvraag. 4 tot 7€.

DE NATUURLIJKE BE-LEEF-BOERDERIJ
 Mousny, 6 - 6980 La Roche 
+32(0)489/50 94 36
www.lafermevivante.be - info@lafermevivante.be
In deze kleine boerderij krijgen verzwakte dieren een nieuwe gezondheid.
Op afspraak : ezelwandeling met begeleider (30€/u/2 ezels) en rondtochten 
met kar en trekpaard (75€/u). Verschillende arrangementen op aanvraag.

PACK AND RAFT
+32(0)473/85 31 24 - www.packandraft.be - packandraft@gmail.com
PackRaft is een mengeling van wandelen en rafting. De opblaasbare raft is 
gemakkelijk te dragen in een kleine rugzak. Uitgerust met uw PackRaft en uw 
stapschoenen volgt u uw gids en begeleider Luc. Een authentieke ervaring 
met talrijke ontdekkingen langs de meanders van het natuurpark van de 
twee Ourthes. 
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LA ROCHE

Dit park ligt op 1,5 km van het stadscentrum. Er is een speeltuin 
en cafetaria waar het mogelijk is om iets te eten en te drinken. 
In het wildpark bevinden zich dieren uit onze bossen (herten, 
everzwijnen,…en zelfs wolven) en ook dieren uit de boerderij.

Ideaal voor schooluitstappen. Barbecue en maaltijden voor groepen 
mogelijk op reservering. Een tof moment voor families en vrienden.

chemin du Parc à gibier, 1
6980 La Roche
+32(0)84/31 10 15 - +32(0)84/41 23 14
www.parcagibierlaroche.be
info@parcagibierlaroche.be

Open van begin april tot begin november, 
alle dagen: 10 – 17 u. Cafetaria open van 
carnaval tot allerheiligen. 
De rest van het jaar open tijdens 
schoolvakanties en weekends, gesloten op 
1/1, 26/3 en 25/12. Juli en augustus open 
alle dagen: 10 – 18 u. 3 tot 5,50€. Bezoek 
met de verzorger van de dieren : 40€

HET WILDPARK EN 
SPEELTUIN 

LA ROCHE

Treed binnen in de geschiedenis van het blauwe aardewerk van La 
Roche (les Grès) en ontdek de weg die de klei aflegde voor ze onder 
een andere vorm op tafel belandde. Het dagelijkse leven van bakker, 
slager, apotheker en monniken, maar ook dat van de Heren van La 
Roche en hun ondergeschikten wordt levendig in beeld gebracht. 
Interactieve animatie over de “Jambon d’Ardenne” met 
adembenemende dekors.
Het parcours met audiogids (Fr,Nl, En, De) duurt ongeveer 1 uur. 

rue Rompré, 28
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84/41 12 39 
www.gresdelaroche.be
info@gresdelaroche.be

Open tijdens de schoolvakanties, 
verlengde weekends en feestdagen, juli 
en augustus (behalve 17/04, 01/05, 11/11, 
december en januari) : 11 - 17 u. 
2,50 tot 5€

“LES GRÈS DE LA ROCHE”
 DE ARDENNEN DOORHEEN 
DE TIJD 

LA ROCHE

Na een eerste bevrijding op 10 september 1944 werd de stad opnieuw 
bezet door de Duitsers tijdens het Von Rundstedt offensief. Tussen 
16 september 1944 en 31 januari 1945 vielen er meer dan 70.000 
bommen. De stad werd voor 90 % vernietigd en de zware gevechten 
kostten het leven aan 114 burgers. Het museum van de Slag om de 
Ardennen herdenkt deze tragische gebeurtenissen en ook andere 
monumenten in de stad herinneren aan de tweede wereldoorlog. 
Bezoekers ontdekken hier een rijke verzameling verspreid over 
1500m2 expositieruimte en drie niveau’s, toegankelijk met trap of 
lift. Dit museum is het enige dat ook aandacht besteedt aan de Britse 
deelname tijdens WOII.

rue Châmont, 5 - 6980 La Roche 
+32(0)84/41 17 25
www.batarden.be
info@batarden.be

Open alle dagen van 1/04 tot 31/12 behalve 
maandag buiten de schoolvakanties en feestdagen; 
van januari tot maart enkel de weekends. Gesloten 
van 13/11 tot 8/12 en op 1/1, 25/12 en 26/03. 
Andere mogelijkheden voor groepen en 
rondleidingen op aanvraag (min.20 pers.). 
4 tot 8€. Groepen >20pers : 2,50 tot 5€.

HET MUSEUM VAN DE SLAG 
OM DE ARDENNEN
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LA ROCHE

CYRIL CHOCOLAT 

Samrée, 63 – 6982 La Roche (Samrée) 
+32(0)84/46 71 20 - +32(0)495/25 20 91 
www.cyrilchocolat.be
cyril@skynet.be

In dit familiebedrijf worden pralines, choco, paaseieren enz. vervaardigd. 
Ter plaatse is er ook een winkeltje en worden er begeleide bezoeken georganiseerd 
met degustaties. Hier leert u alles over de productie van de chocolade.

LA ROCHE

AVONTURENPARK

Ardenne Aventures, rue de l’Eglise, 35
6980 La Roche 
+32(0)84/41 19 00
www.ardenne-aventures.be
info@ardenne-aventures.be

Dit nieuwe avonturenpark ligt net buiten het stadscentrum. U kunt er 
adembenemende en ontspannende momenten beleven met familie en vrienden. 
Vergeet de dagelijkse stress en leef je uit dankzij een ervaring in de bomen. 
50 ateliers verdeeld over 4 parcours : initiatie parcours (verplicht), parcours kids 
(12 ateliers van 4 tot 7 jaar), parcours kids (16 ateliers vanaf 7 jaar), sportief 
parcours + Quick Jump (13 ateliers vanaf 9 jaar), parcours tyroliennes (8 ateliers 
vanaf 9 jaar).
Het park beschikt over een uniek veiligheidssysteem in België, BORNACK 
(onmogelijk zich los te maken). Maximum niveau : E.

Prijzen : zie website.

Praktische info : zie website.

Avontuurlijke sporten 
CLUB ACTIF ET BOUNCE SPRL
BLIER(EREZÉE)
+32(0)86/45 63 30 - www.clubactif.nl
CHASSE ET PÊCHE BUITENSPORT 
HOUFFALIZE 
+32(0)61/28 83 44 - www.cpbuitensport.be
MOULIN BOCK- NATURE ACTION HOUFFALIZE 
+32(0)61/28 86 43 - www.natureaction.com
OUTDOORCENTRE- NADRIN
+32(0)84/44 41 12 - www.outdoor-centre.be
ONE STEP- SAMRÉE - LA ROCHE
+32(0)498/10 17 43 - www.onestep.be
BRANDSPORT-MIERCHAMPS-LA ROCHE 
+32(0)84/41 10 84 - www.brandsport.be
RANCH DON DIEGO-MANHAY
+32(0)86/43 00 04 - ww.ranchdondiego.be

B4 ACTIF & BEFFELYHILLS-BEFFE(RENDEUX) 
+32(0)84/36 87 49 - www.b4actif.eu
WILDTRAILS-JUPILLE(RENDEUX)
+32(0)84/36 85 50 - www.wildtrails.be

SKIën 
PISTE DU BÉNIKÉ IN ODEIGNE (MANHAY)
+32(0)86/45 56 14 - www.levisa.be/skiodeigne
4 pistes 3-5-10-20km
PISTE VAN SAMRÉE (LA ROCHE) 
Centre de ski nordique 
+32(0)496 83 39 78 - 4 pistes 5-10-15-22km 

Gyropodes
LA ROCHE-EN-ARDENNE
+32(0)476/44 42 66
6987@skynet.be

Sport

DE ROTS LE HÉROU
+32(0)84/36 77 36
Steile rotswand van 1.5 km waarlangs de 
Ourthe zich een weg heeft gezocht. Dit 
leverde prachtige wilde landschappen op.

EISLECK TRAIL
www.escapardenne.eu
Bewegwijzerd circuit (104 km) van 
Kautenbach naar La Roche in 5 etappes 
en 6 luswandelingen. 5 aangelegde 
bivakkzones langs het parcours, in het 
hart van de natuur.

NATUURTIP
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La Roche-en-Ardenne
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St-Hubert

Bouillon

Florenville

Neufchâteau

Virton

Rouvroy

Arlon

Attert

Martelange

Fauvillers

Vaux-s-Sûre

Bertogne

Houffalize

Erezée

Rendeux

Bertrix

Paliseul

Tellin

Libramont

Léglise

Etalle
Tintigny

Chiny

Herbeumont

Habay

Saint-Léger
Meix-Dvt-Virton

Aubange

Messancy

Musson

Nassogne

Tenneville

Sainte-Ode

Gouvy

Bastogne

Manhay

Hotton

Wellin

Daverdisse Libin

BASTOGNE combineert historisch verleden met 
traditionele folklore, sportieve ontspanning en 
aantrekkelijke winkels. Het is niet voor niets dat de 
stad “Paris en Ardenne” wordt genoemd. U kunt er 
gezellig winkelen in de hoofdstraat, zelfs op zondag. 
Bastogne is uiteraard bekend voor de tragische 
episode van de tweede wereldoorlog, de Slag om 
de Ardennen, die uiteraard ruim aan bod komt in 
enkele musea van de stad. Op culinair vlak is Bastogne 
bekend voor de “jambon d’Ardenne”. 

De gemeente BERTOGNE telt 29 dorpen en 
gehuchten, middenin het hart van het natuurpark 
van de twee Ourthes. De voornaamste troeven van 
Bertogne zijn authenticiteit, beschermd erfgoed en 
goed bewaarde sites.

Bertogne

Tenneville

Sainte-Ode
Bastogne

bastogne
bertogne
sainte-Ode
Tenneville 

MAISON DU TOURISME
place McAuliffe, 60 
6600 Bastogne
+32(0)61/26 76 11
www.paysdebastogne.be
info@paysdebastogne.be 

SYNDICAT D’INITIATIVE
+32(0)61/21 27 11
www.bastogne-tourisme.be
info@bastogne-tourisme.be
Onthaal en toeristische informatie 
bij het Maison du tourisme.

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue Grande, 3-6687 Bertogne
+32(0)61/21 72 82
www.bertogne-tourisme.be
info@bertogne-tourisme.be 

bastogne 
en Ardenne
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SAINTE-ODE wordt doorstroomd door twee 
rivieren: de Ourthe en de Laval. Het is een paradijs 
voor hengelaars en voor wandelaars die hier naar 
hartelust kunnen wandelen op de internationale 
Grote Routepaden en andere bewegwijzerde 
circuits. Hier bevindt zich ook het eerste park voor 
Nordic walking met zes circuits in lus. 

De gemeente TENNEVILLE is een groene oase van 
rust met natuurreservaten, het prachtige woud 
van Freyr, de uitkijkposten en rustige dorpen in 
de vallei van de Ourthe occidentale. Op de plek 
“Rouge Croix” ontmoette de heilige Hubertus 
een hert met een kruis boven zijn hoofd. Het dorp 
Champlon is gereputeerd voor de charcuterie en 
voor de langlaufpistes in de winter. 

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue de la Gare, 5
6680 Amberloup (Sainte-Ode)
+32(0)61/32 88 01
www.sainte-ode-tourisme.be
info@sainte-ode-tourisme.be

SYNDICAT D’INITIATIVE 
La Maison du Ski
rue Grande, 94b
6971 Champlon
+32(0)84/45 54 26
www.champlon.info
tourisme@champlon.info
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BASTOGNE

HET MUSEUM EN PICONRUE 
Dit museum nodigt u uit om een reis te maken doorheen de Ardense cultuur en 
haar rijk materieel en immaterieel erfgoed. Het heeft drie tentoonstellingsruimtes 
waarin een brede en complementaire kijk wordt gegeven op de Ardennen van 
vroeger en nu:

- parcours over de verschillende fases in het leven
- La Maison des Légendes
- tijdelijke tentoonstellingen

“Geboren worden, leven en sterven in de Ardennen” 
Neem een duik in de traditionele maatschappij tussen 1850 en 1950 en volg de 
Ardenner op zijn levenspad doorheen de verschillende fases van zijn bestaan: 
doopsel, eerste schooldag, communie, legerdienst, huwelijk enz. In de loop 
van uw bezoek, zal u merken dat deze tijden voorbij zijn: de naoorlogse 
omwentelingen gooiden deze levensfases overhoop en leidden de Ardennen het 
moderne tijdperk in.

LA MAISON DES LÉGENDES 
La Maison des Légendes in het museum En Piconrue bewaart en valoriseert het 
rijke immateriële erfgoed van de Ardennen. 
Het brengt legendarische personages in beeld en brengt de plaatsen waar 
legenden zich afspeelden in kaart.

place en Piconrue, 2
6600 Bastogne 
+32(0)61/21 56 14
www.piconrue.be
piconrue@gmail.com 

Open van dinsdag tot 
zondag van 10 tot 17u. 
Andere bezoeken mogelijk 
het hele jaar op afspraak. 
Gesloten op 25/12, 31/12 
en 01/01.
3 tot 6€

MUSEUM EN PICONRUE ET 
LA MAISON DES LÉGENDES 

BASTOGNE (RECOGNE)

Maak van dichtbij kennis met deze mythische dieren terwijl u op 
een huifkar tot middenin de kudde rijdt. 

Na deze originele rit (+/- 40 min.) kunt u het lekkere bizonvlees 
en streekprodukten in het restaurant proeven in een typische 
westernsfeer. 

6600 Recogne 
+32(0)61/21 21 15 
www.fermedesbisons.be 
info@fermedesbisons.be

Open tijdens de zomervakantie, gesloten 
op maandag en vrijdag. Openingstijden: 
zie website. De rest van het jaar open op 
dinsdag en donderdag voor groepen op 
reservering. 
2,50 tot 4,50€. 

DE BIZONHOEVE 
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place en Piconrue, 2
6600 Bastogne 
+32(0)61/21 56 14
www.piconrue.be
piconrue@gmail.com 

BASTOGNE

BASTOGNE WAR MUSEUM 

colline du Mardasson, 5 - 6600 Bastogne
+32(0)61/21 02 20 
www.bastognewarmuseum.be
info@bastognewarmuseum.be

Dit volledig vernieuwde museum ligt vlak naast het bekende oorlogsmonument 
Mardasson. Op een eigentijdse en interactieve manier worden hier de oorzaken, 
gebeurtenissen en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog toegelicht en wordt er 
gefocust op de gevechten in Bastogne. De originele scenografie wordt versterkt 
met drie “scenovisions”, echte multisensoriële 3D taferelen die voor een totale 
immersie in de geschiedenis zorgen! Het museum beschikt ook over een cafetaria 
met terras en een winkel waar tijdelijke evenementen en tentoonstellingen 
plaatsvinden. Het Bastogne War Museum is de belangrijkste attractie van de 
provincie Luxemburg. Gratis parking. Toegankelijk voor mindervaliden.

Open alle dagen van 15/3 tot 15/11 : 9.30 - 18 u., 19u. in juli en augustus. Gesloten 
op maandag behalve schoolvakanties en feestdagen. Gesloten op 25/12 en 1/1 en 
van 9/1 tot 3/2/17.
8 tot 14€ audiogids inbegrepen (kinderen minder dan 6 jaar : gratis).

HET AMERIKAANS OORLOGSMONUMENT 
MARDASSON 
colline du Mardasson - 6600 Bastogne - +32(0)61/21 27 11 
www.bastogne-tourisme.be - info@bastogne-tourisme.be
Dit monument werd opgericht in 1950 als eerbetoon van de Belgische bevolking aan 
het Amerikaanse leger dat deelnam aan de bevrijding van de Ardennen. De memorial 
heeft de vorm van een vijfarmige ster. Bovenaan is er een wijds uitzicht over Bastogne 
en de streek. Drie mozaïeken van de Franse schilder Fernand Léger sieren de crypte 
aan de voet van het monument.

HET MUSEUM VAN HET 1STE REGIMENT 
VELDARTILLERIE 
Caserne S-Lt Heintz, rue de La Roche 40 - 6600 Bastogne
+32(0)61/21 42 73 - charly.delhaye@skynet.be 
Dit museum vertelt de geschiedenis van het 1A regiment vanaf de oprichting (1836) 
met uniformen, wapenuitrustingen, documenten, enz.
Bezoek (Fr): te reserveren bij Charles Delhaye.

BASTOGNE BARRACKS
route de La Roche, 40 - 6600 Bastogne - +32(0)61/24 21 24
www.klm-mra.be - bb.mra@skynet.be
Bastogne Barraks is een ontdekkingscentrum over de Tweede Wereldoorlog. Een 
bezoek aan de “Nuts kelder”, waar generaal Mc Auliffe verbleef tijdens de Slag om de 
Ardennen, is een echte aanrader. Toegankelijk voor mindervaliden.
Open alle dagen behalve maandag van 01/04 tot 30/09 : vetrek om 10u. en 14u.; van 
1/10 tot 31/03 : vertrek om 14u. Alleen begeleide rondleidingen. Duur: +/- 2u.
Groepen + 20 pers. op afspraak.
Gratis toegang.
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BASTOGNE

DE EZELBOERDERIJ NATURÂNE

avenue de la Gare, 15 - 6600 Bastogne
+32(0)479/36 87 86
www.naturanecosmetics.com
anerie@skynet.be

De ezelboerderij bevindt zich aan het vroegere zuidstation. Hier leert u alles over 
de productie van ezelmelk. Jong en oud beleven plezier aan een tocht met een 
ezel (zonder begeleiding) en ter plaatse worden cosmeticaproducten op basis van 
ezelmelk verkocht. Een zestigtal ezels vlak naast het station.
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Open alle dagen in juli en augustus: 14 – 18 u. Rondleidingen voor groepen zijn 
het hele jaar mogelijk op reservering.

BASTOGNE (BIZORY)

ANIMALAINE

Bizory, 5 - 6600 Bastogne
 +32(0)61/21 75 08 
www.animalaine.com
animalaine@live.be

Levendig museum over de geschiedenis van wolverwerking: van grondstof 
(schaap) tot eindproduct (kleding). Er is ook een museum 1900 dat ouderwetse 
beroepen voorstelt en een dierenpark met 25 schapenrassen en andere 
woldragende dieren (mohairs, angora). Een filmpje toont u de verschilende 
manieren van het scheren en de technieken van de wolverwerking. Speeltuin en 
eetgelegenheid ter plaatse mogelijk op reservering.

Open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 1/4 tot 1/10 : 9.30 – 17 u., 
zaterdag, zondag en feestdagen in juli en augustus : 11 - 18 u. Gesloten op 
woensdag. 4,30 tot 5€. Park alleen: 2€. Begeleid bezoek voor groepen in de week 
om 14 u. op reservering : 4,30€. + Wol-workshop: suppl. 2€.
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BASTOGNE

Het museum bevindt zich in de vroegere officiersmess van de 
Chasseurs Ardennais die in 1936 gebouwd werd. Tijdens de 
bezetting van Bastogne gebruikten de Duitse soldaten ze als club 
voor de onderofficiers. Het voornaamste thema van dit museum is 
de geschiedenis van de 101e Airborne Division en de rol die ze in 
Bastogne speelde. Een belangrijke verzameling voorwerpen van 
de tweede wereldoorlog en diorama’s doen u terugkeren naar de 
dramatische winter van 44-45. Het museum wordt gesteund door de 
huidige 101e Airborne.

avenue de la Gare, 11-13 
6600 Bastogne - +32(0)61/50 12 00
www.101airbornemuseumbastogne.com 
info@101airbornemuseumbastogne.com

Open van 1/4 tot 30/9, gesloten op 
maandag. De rest van het jaar, gesloten op 
maandag en dinsdag.
4 tot 8€.

HET MUSEUM 101ST AIRBORNE
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Sainte-Ode
HET INFORMATIECENTRUM OVER
 PADDENSTOELEN EN “L’ENCLOS DES 
FRÊNES”
allée des Frênes, 11 - 6680 Rechimont (Sainte-Ode) 
+32(0)61/68 81 18 - +32(0)479/87 15 77
www.champimont.be - champimont@skynet.be
In deze omgebouwde boerderij bevinden zich Champimont, een uniek 
informatiecentrum over paddenstoelen en La Ferme gourmande ”L’enclos 
des Frenes“. Bezoeken alle dagen : 10 - 17 u., behalve op 25/12 en 1/1. 
Begeleide bezoeken op reservering. Individuele bezoeken: 2 tot 3€

DE BROUWERIJ DEMANEZ
Magerotte, 26 - 6680 Sainte-Ode 
+32(0)61/21 95 74 - +32(0)495/69 20 78
www.demanez.be - sebastien@demanez.be
Verkoop ter plaatse.

Tenneville
CENTRE MARCASSOU
route de la Barrière, 72 – 6971 Champlon 
+32(0)84/45 00 00 
www.marcassou.be - centre@marcassou.be
Ontdek de geschiedenis en de producten van Marcassou.
Enkel voor groepen van 20 tot 65 pers. na reservering. Open in de week 
(behalve feestdagen) van 8.30 tot 15 u.3 tot 5€/pers.

TENNEVILLE
UITKIJKPLAATSEN 
Vanop deze plaatsen kunt u het wild en de 
vogels van de streek observeren.

“TOUR DE PRIESSE”
IN MOCHAMPS
Uitkijktoren van 5m hoogte met panorama over 
het veengebied van het plateau de Mochamps

“AIRE DE BILAUDE” 
IN MOCHAMPS 
Observatieplatform over de vijver 
van Bilaude. 

“AIRE DES AMONYS”
IN LANEUVILLE-AU-BOIS
Mooi panorama over de vallei van de Basseille.

LANGLAUFEN 
LES FOYANS IN SENONCHAMPS (BASTOGNE)
+32(0)473/81 13 58
http://senonchamps.yolasite.com
4 pistes van 3, 4.5, 6 en 9km

PISTES DU BAILLET IN CHAMPLON
 (TENNEVILLE) 
+32(0)84/45 54 26
www.champlon.info 
4 pistes van 2,5km, 4,2km, 8,5km, 9,5km

KAJAKKEN
PONT DE BERGUÈME- BERGUÈME (TENNEVILLE) 
+32(0)84/45 54 43 
www.pontbergueme.be
Van 01/10 tot 15/03.
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E411

N89

N4

N4

E25

E411/E25

Durbuy

Vielsalm

La Roche-en-Ardenne

Marche-
en-Famenne

St-Hubert

Bouillon

Florenville

Neufchâteau

Virton

Rouvroy

Arlon

Attert

Martelange

Fauvillers

Vaux-s-Sûre

Bertogne

Houffalize

Erezée

Rendeux

Flamierge

Bertrix

Paliseul

Tellin

Libramont

Léglise

Etalle
Tintigny

Chiny

Herbeumont

Habay

Saint-Léger
Meix-Dvt-Virton

Aubange

Messancy

Musson

Nassogne

Tenneville

Sainte-Ode

Gouvy

Bastogne

Manhay

Hotton

Wellin

Daverdisse Libin

SAINT-HUBERT is gekend als de Europese hoofdstad 
van de Jacht en de Natuur en ook de internationale 
hoofdstad van de Jachthoornblazers. Het eerste 
weekend van september viert de stad jaarlijks haar 
prestigieuze verleden. Autorally “sur les traces de 
Saint-Hubert, lus van 75km met 12 etappes en allerlei 
raadsels.
De heilige Hubertus wordt er elk jaar vereerd op  
3 november met een misviering. De indrukwekkende 
basiliek, het vroegere abdijpaleis, het Redouté 
museum, het wildpark en talrijke andere mooie 
plekjes zullen u aangenaam verrassen. De streek biedt 
talrijke prachtige wandelingen zoals in de bossen van 
Mirwart, één van de erkende dorpen “Les Plus Beaux 
Villages de Wallonie”. In de omgeving ligt het domein 
van de Fourneau Saint-Michel, een must voor families.

Tellin

Libramont

Wellin

Libin

St-Hubert

Saint-Hubert 
Libramont-chevigny 
Libin
Tellin
Wellin

MAISON DU TOURISME 
place du Marché 15 
6870 Saint-Hubert
+32(0)61/61 30 10 
www.saint-hubert-tourisme.be
info@saint-hubert-tourisme.be

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE
www.rsi-sainthubert.be
rsi@saint-hubert-tourisme.be
Onthaal en toeristische informatie bij 
het Maison du tourisme.

forêt de 
Saint-Hubert
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In de gemeente LIBRAMONT-CHEVIGNY wordt 
jaarlijks het laatste weekend van juli de inter- 
nationale land- en bosbouwfoor georganiseerd. 
Het is ook een belangrijk winkelcentrum en het 
mooie Keltenmuseum, uniek in België, getuigt van 
een rijk verleden.

In de gemeente LIBIN worden boekenwurmen 
verwend in het boekendorp Redu. Ontdek er 
ook hoe er handgeschept papier wordt gemaakt 
of ga er met de kinderen frambozen plukken. 
Het Euro Space Center in Transinne inspireert de 
toekomstige astronomen en ruimtevaarders. 

TELLIN was vroeger over heel Europa bekend 
dankzij de klokken die hier gemaakt werden.

WELLIN is gekend om zijn reuzencarnaval en voor 
zijn adembenemende landschappen. Het dorp 
Sohier is één van de erkende dorpen “Les Plus 
Beaux Villages de Wallonie” en is zeker een omweg 
waard: www.sohier-village.be

ANTENNE DE LA 
MAISON DE TOURISME
place de l’Esro, 60 - 6890 Redu
+32(0)61/65 66 99 
www.haute-lesse.be
info@haute-lesse.be 

OFFICE DE TOURISME
 DE LIBIN
place de l’Esro, 60 - 6890 Redu
www.libin.be/tourisme
tourisme@libin.be

OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
grand Rue 24 - 6800 Libramont-Chevigny
+32(0)61/27 04 82
http://tourisme.libramontchevigny.be
tourisme@libramont.be 

OFFICE DU TOURISME
grand-place, 1 - 6920 Wellin
+32(0)84/43 00 45
www.wellin.be/tourisme
tourisme@wellin.be

OFFICE DU TOURISME
rue Grande, 21A - 6927 Tellin
+32(0)84/36 60 07
www.tellin.be
tourisme@tellin.be
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het boekendorp REDu
+32(0)61/65 66 99 
www.redu-villagedulivre.be - info@redu-villagedulivre.be
Sinds 1984 is het kleine dorp Redu vooral bekend bij bibliofielen om de vele 
boekhandels die er het hele jaar door geopend zijn (meestal van donderdag 
tot zondag). U vindt hier alles over de geschiedenis, Belgicana, strips, 
toerisme, kunst,... Er is ook een boekbinderij, een atelier waar geschept 
papier wordt gemaakt, een biokruidenier, winkeltjes en restaurants.

De belangrijkste evenementen zijn het boekenfeest met Pasen, de 
rommelmarkt in juni, de boekennacht de eerste zaterdag van augustus, 
het legendefestival het derde weekend van september en het wijnfeest in 
november.

HET ATELIER VOOR GESCHEPT PAPIER 
Achter het vroegere schooltje van Redu opent een gepassioneerde vakman 
de deuren van zijn werkplaats. Hij toont u de verschillende technieken om 
papier te maken. Open in weekends en schoolvakanties : 13 - 18 u. Andere 
mogelijkheden voor groepen op reservering. Begeleid bezoek enkel in het 
Frans voor individuelen en groepen (max. 15 pers.) : 2€

HET MUSEUM VAN DE DRUKKUNST IN 
LUXEMBURG 
rue de Saint-Hubert, 14 - 6890 Redu - +32(0)61/65 62 28
Open het hele jaar behalve dinsdag (buiten seizoen) enkel voor groepen en 
op afspraak. Gesloten in januari behalve de weekends. Begeleide bezoeken 
voor schoolgroepen met uitleg over de geschiedenis van het boek.
15€/groep (max. 15 pers.).

DE BOEKBINDERIJ 
rue de Hamaide, 68 - 6890 Redu - +32(0)61/65 60 17
www.reliure-redu.com - info@reliure-redu.com
De boekbinderij organiseert workshops “à la carte” het hele jaar door op 
reservering. 

KALLIGRAFIE WORKSHOP
M.Delvigne C. +32(0)61/40 17 18 et Mme. De Beys N. - +32(0)476/64 69 26 
nadine2808@hotmail.com

INTERACTIEF ONTDEKKINGSCIRCUIT : “TANIA 
IN HET HART VAN DE LEGENDES” 
Tania, heldin van het stripverhaal van Pierre-Emmanuel Paulis is de mascotte 
van het interactieve ontdekkingscircuit van Redu. 
Met een papieren roadbook of digitale tablet begeleid je Tania tijdens 
haar avontuur met legendarische personnages van de streek. Help ze de 
verschillende raadsels op te lossen. Een wandeling van +/- 5km, origineel, 
ludiek en interactief in Redu en omgeving. Vertrek aan het Maison du 
Tourisme. Roadbook en digitale tablet beschikbaar bij de toeristische dienst. 

LA FRAMBOISERAIE
rue de Daverdisse, 66 - 6890 Redu - +32(0)496/40 57 86
www.delicesatartiner.be - delicesatartiner@gmail.com 
In het domein “la Framboiseraie” kunt u frambozen plukken en proeven. 
Degustatiesalon en verkoop van ambachtelijke producten op basis van 
frambozen en andere vruchten. Vrij bezoek. Plukken mogelijk van juli tot 
september.

HET EUROPESE GRONDSTATION VAN DE ESA 
place de l’ESA, 1 - 6890 Redu. 
Bezoeken mogelijk voor groepen van max. 20 pers. op schriftelijke aanvraag 
(e-mail: Sabrina.Guillaume@esa.int en Cindy.Leonard@esa.int).
 

te ontdekken

52



le Safran de Haute-Lesse
Productie van saffraan : bezoeken mogelijk op aanvraag.

LA SAFRANIÈRE
Fays-Famenne, 140C - 6920 Sohier (Wellin)
+32(0)473/42 66 59 
http://safrandehautelesse.be - valerie@jourdain.be

SAFRANANLOY
vieille voie, 4 - 6890 Anloy (Libin)
+32(0)475/70 81 04
safran.anloy@gmail.com

LIBIN (TRANSINNE)

Het Euro Space Center in Transinne, uw ticket voor de ruimte!
Duik in de wereld van de astronauten en beleef de belangrijkste 
momenten in de geschiedenis van de ruimtevaart. Op het einde 
van het bezoek beleeft u dankzij een 5D film een unieke zintuiglijke 
ervaring. Buiten kunt u kennis maken met de Space Heroes! Amuseer 
u met de digitale tablet, kies één van de 5 helden en neem deel 
aan een reis in de ruimte. Verzamel zoveel mogelijk punten dankzij 
verschillende uitdagingen. 
Bezoek ook het planetarium en vergeet zeker niet een virtuele 
wandeling op de maan of op mars te maken met virtuele bril 
(supplement).

E411 (sortie 24) - 6890 Transinne
+32(0)61/65 64 65
www.eurospacecenter.be
info@eurospacecenter.be

Individuelen: open alle dagen tijdens de 
schoolvakanties en van Pasen tot Allerheiligen: 
10 - 18 u. (19 u. in juli en augustus).
Gesloten op maandag tijdens de schoolperiode 
en op 24, 25, 31/12 en 1/1. Andere periodes: op 
aanvraag. Groepen (min. 20 pers.) : het hele jaar 
op aanvraag +32 (0)61/65 01 33 of 34. Begeleide 
bezoeken in het Fr, Nl, En, De.
7,50 tot 12€. Forfait gids : 40€/groep.

EURO SPACE CENTER
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TELLIN

De vroegere klokkengieterij Causard-Slegers begon haar 
activiteiten in 1832 in Tellin. De gieterij ontwikkelde zich snel 
dankzij de postkoetsweg van Frankrijk naar Duitsland. Niet minder 
dan 18.000 klokken werden hier gegoten. In de jaren 55 à 60 
werkten er 35 arbeiders. In 1970 sloot ze haar deuren maar ze blijft 
het enige klokkenerfgoed van het land.

val des Cloches, 129A - 6927 Tellin 
+32(0)467/12 27 12
www.lafonderiedetellin.be
tellin.fonderie@gmail.com

Bezoeken op afspraak - Cafetaria (60 zitplaatsen). 

DE KLOKKENGIETERIJ 

SAINT-HUBERT

Het wildpark ligt op 2 km van het stadscentrum van Saint-Hubert. 
Het is de ideale plek om van dichtbij kennis te maken met dieren 
die in de Ardense bossen leven. Afhankelijk van de tijd van het jaar, 
kunt u ook kleine everjongen en reekalfjes zien stoeien met hun 
moeder. Dankzij interactieve spelletjes leert u over de flora, fauna 
en folklore van de streek. Tip voor jonge gezinnetjes: vergeet niet 
om een draagzak mee te brengen, de paden zijn niet toegankelijk 
voor kinderwagens.

rue Saint-Michel, 130
6870 Saint-Hubert
+32(0)61/25 68 17

Het hele jaar geopend: 10 - 17.30 u. > 19 u. 
afhankelijk van het seizoen. Gesloten op donderdag 
(buiten de schoolvakanties), gedeeltelijk gesloten in 
september en oktober (naargelang hertenbronst)
2 tot 5€.

HET WILDPARK
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SAINT-HUBERT

HET DOMEIN VAN DE 
FOURNEAU SAINT-MICHEL

6870 Fourneau-Saint-Michel 
+32(0)84/21 08 90 
www.fourneausaintmichel.be 
fourneausaintmichel@province.luxembourg.be

Wandel door de prachtige natuur en ontdek negen gehuchtjes met huizen in 
de typische bouwstijl van de verschillende streken. Boerderijen, een kapel, een 
school, ateliers en hangars brengen u terug in de 19e en begin 20ste eeuw.

 Af en toe worden hier animatiedagen georganiseerd die het dagelijkse leven van 
onze voorouders tonen. Opmerkelijke fauna en flora.

Open in juli en augustus, alle dagen: 9.30 – 17.30 u. Van 1/3 tot 30/6 en van 1/9 tot 30/11: 9.30 - 17 u.
Gesloten op maandag behalve feestdag. 
2 tot 5€.

SAINT-HUBERT

AERODROOM 

N89 - 6870 Saint-Hubert 
Société de gestion : +32(0)61/61 00 11 
www.sainthubert-airport.com
info@sainthubert-airport.com

Op 5 km van het stadscentrum biedt het vliegveld van Saint-Hubert de 
mogelijkheid om een vlucht te nemen met sport- of zweefvliegtuig, ULM, 
helikopter of luchtballon. En vanaf de grond kunt u vliegtuigjes zien stunten 
boven het bosmassief van Saint-Hubert, een uniek en gratis schouwspel! Neem 
deel aan de verschillende activiteiten die clubs en verenigingen op de site 
aanbieden: luchtdopen, incentives dagen, vlieginitiaties, vlucht met Air Loisirs.
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DE BASILIEK EN HET ABDIJPALEIS 
place de l’Abbaye, 1 - 6870 Saint-Hubert - +32(0)61/61 23 88
www.basiliquesainthubert.be - accueil@basiliquesainthubert.be
De basiliek van Saint-Hubert domineert het landschap van de Europese 
hoofdstad van de Jacht en de Natuur. Erkend als uitzonderlijk Waals erfgoed, 
is het een bedevaartsoord voor jagers die hier hun patroonheilige komen 
eren. De legende vertelt dat Sint Hubertus bekeerd werd toen hij, op jacht in 
de Ardense bossen, een hert zag dat een kruis droeg in zijn gewei. De basiliek 
toont zowel romaanse, gotische, renaissance als barokke bouwstijlen. De 
klassieke gevel contrasteert met het interieur, waar de lichtintensiteit kleur 
geeft aan de rijke materialen. Naast de basiliek bevindt zich het abdijpaleis, 
dat nog is overgebleven van de voormalige Benedictijner abdij.
Open van Pasen tot Allerheiligen: 9 - 18 u., andere periode : 9 - 17 u.
Audiogids Fr, Nl, En, De, Chinees. : 2€
Bezoek aan de klokkentoren mogelijk op aanvraag : 2,50€. Begeleid bezoek 
mogelijk op aanvraag: 1,50€.

HET MUSEUM “PIERRE-JOSEPH REDOUTÉ” 
rue Redouté, 11 - 6870 Saint-Hubert - +32(0)498/90 28 22 
www.musee-pierre-joseph-redoute.be
info@musee-pierre-joseph-redoute.be
De schilder-aquarellist Pierre-Joseph Redouté werd in 1759 te Saint-Hubert 
geboren. De rozen die hij schilderde maakten hem onsterfelijk. 
Open in juli en augustus: 13 - 17 u. Van september tot juni: begeleide 
bezoeken (Fr) op reservering. 
1,25 tot 2,50€.

HET PROVINCIALE DOMEIN VAN MIRWART 
rue du Moulin, 16 - 6870 Mirwart - +32(0)84/36 62 99
www.province.luxembourg.be
domaine.mirwart@province.luxembourg.be
Bewegwijzerde wandelingen door het domein met didactische borden. 
Piscicultuur en hengelstages. Weekendactiviteiten mogelijk op voorhand 
reserveren van maandag tot vrijdag (9-17u.). Bezoek viskwekerij voor 
groepen (min. 10 pers.) op aanvraag: 5€/pers.

NATIONAAL 
ZWEEFVLIEGCENTRUM 
+32(0)61/61 12 68 - www.cnvv.be
Luchtdopen met zweefvliegtuig, 
sportvliegtuig, helikopter.

FLYSH 
+32(0)495/22 30 59 - www.flysh.be
initiatievluchten in luchtballon en 
luchtdopen.

FLY EVASION 
+32(0)477/37 91 74 - www.flyevasion.org 
Initiatievluchten in luchtballon en 
luchtdopen.

AIR EVASION 
+32(0)474 49 11 27
www.air-evasion.be
ULM school en luchtdopen. 
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libramont
VIJVERS VAN FREUX 
6800 Freux - +32(0)485/80 9738
www.pechesdefreux.be - pechesdefreux@gmail.com
Vliegvissen, carpodroom, … in drie aparte vijvers.

LA PAUSE CHOCOLAT-THÉ 
grand rue, 31 - 6800 Libramont-Chevigny 
+32(0)61/53 58 14 - www.lapausechocolat-the.com

TUIN “L’ENCLOS” 
voie de Messes, 16 - 6800 Sberchamps (Libramont) 
+32(0)61/22 40 97 - +32(0)477/65 06 87 
www.enclos.be - philippe.charpentier@skynet.be 
Een tuin van 40 are in Engelse stijl met 65 verschillende variëteiten rozen. 
Didactische tuin die het hele jaar in bloei staat. 
Bezoek op afspraak voor groepen van min. 10 pers. 
3€ (kind. gratis)

LIBRAMONT

Welkom in Keltenland! Het Keltenmuseum, uniek in België, toont 
het alledaagse leven van de Galliërs en de Kelten met opmerkelijke 
archeologische vondsten zoals wapens, sierraden, vaatwerk, 
enz. Reconstructies, maquettes en interactieve installaties. 
Audiogidsen, boetiek-boekenwinkeltje, bibliotheek.

place Communale, 1 - 6800 Libramont 
+32(0)61/22 49 76 
www.museedesceltes.be
info@museedesceltes.be

Open van 15/1 tot 30/6 en van 1/9 tot 15/12, van 
dinsdag tot vrijdag: 9.30 -17 u., zon- en feestdagen 
(behalve maandag en zaterdag) : 14 - 18 u. Juli en 
augustus, open van maandag tot zaterdag: 9.30 u. - 
17 u., zon- en feestdagen : 14 – 18 u. 2 tot 5€. Begeleid 
bezoek en animaties mogelijk (Fr, Nl, En) vanaf 10 
pers. op aanvraag. Supplement gids: 2€

HET KELTENMUSEUM 
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Avontuurlijke sporten 
BOUNCE ADVENTURE BURE (TELLIN)
+32(0)84/36 69 39 - www.bounce.be - info@bounce.be

HARAS DU SARTAY
MIRWART (SAINT-HUBERT) 
+32(0)475/97 47 85 - (0)476/60 34 51 - www.sartay.info

Langlaufen en ski Joëring 
(alpineski getrokken door een trekpaard) vanaf de aerodroom van St Hubert : 
langlaufpistes van 1km, 2,5km, 5 en 8km. 
RSI Saint-Hubert - +32(0)61/61 30 10 - www.rsi-sainthubert.be

Elektrische fietsen 
GODFROID SPORTS SAINT-HUBERT
+32(0)61/61 28 10 - www.godfroidsports.be

ANTENNE DE LA MAISON DU TOURISME À REDU
+32(0)61/65 66 99 - www.haute-lesse.be

SAINT-HUBERT- UITKIJKPOST LA BORNE 
Loopbrug met prachtig uitzicht op het veengebied en observatie van het wild.

NATUURTIP
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bouillon
en ardenne

Bièvre
Gedinne
Vresse-sur-Semois

Bouillon 
Bertrix
Daverdisse
Herbeumont
Paliseul

E411

N89

N4

N4

E25

E411/E25

Barvaux

Vielsalm

La Roche-en-Ardenne

Marche-
en-Famenne

St-Hubert

Bouillon

Florenville

Neufchâteau

Virton

Arlon

Attert

Martelange

Fauvillers

Vaux-s-Sûre

Bertogne

Houffalize

Erezée

Rendeux
Marcourt

Ambly

Flamierge
Amberloup

Dochamps
Baraque de Fraiture

Bertrix

Paliseul

Tellin

Libramont

Léglise

Etalle
Tintigny

Chiny

Herbeumont

Habay

Saint-Léger
Meix-Dvt-Virton

Aubange

Messancy

Musson

Nassogne

Tenneville

Sainte-Ode

Gouvy

Bastogne

Manhay

Hotton

Mochamps

Wellin

Daverdisse
Gedinne

Bievre

Vresse-
sur-Semois

Libin

Thiaumont

Bezoek BOUILLON, en keer terug in de tijd…de tijd 
van de kruistochten, de periode van Godfried van 
Bouillon en zijn kasteel. Naast het kasteel zijn de 
archeoscoop en het hertogelijk museum zeker een 
bezoek waard…of laat u gewoon verleiden door de 
charme van de Semois in een kajak of pedalo.

MAISON DU TOURISME 
quai des Saulx, 12 
6830 Bouillon
+32(0)61/46 52 11
www.bouillon-tourisme.be
info@bouillon-tourisme.be

ROYAL SYNDICAT
D’INITIATIVE
esplanade Godefroid, 1
6830 Bouillon
+32(0)61/46 62 57
www.bouillon-initiative.be
 info@bouillon-initiative.be

S.L DE CORBION
+32(0)61/25 01 00 
www.corbionsursemois.be
sicorbion@gmail.com

S.L DE MOYENNE SEMOIS
La Ferme des Fées
Mont de Zatrou, 1
6830 Les Hayons
 +32(0)61/46 89 17
www.fermedesfees.be
fermedesfees@busmail.net 

S.L DE POUPEHAN
+32(0)472/60 09 18 
www.poupehan.org
floriandabe@live.be

S.L DE ROCHEHAUT
+32(0)477/48 56 52
www.si-rochehaut.be
info@si-rochehaut.be

S.L DU TOMBEAU DU GEANT
6833 Ucimont 
+32(0)61/46 00 76 
sibotassart@gmail.com

Bouillon

Bertrix

Paliseul

Herbeumont

Daverdisse
Gedinne

Bièvre

Vresse-
sur-Semois

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue Albert Raty, 83
5550 Vresse-sur-Semois
tourisme.vresse@skynet.be
+32(0)61/29 28 27

OFFICE DU TOURISME 
place Languillier, 6 - 5575 Gedinne 
+32(0)61/58 74 84 
www.actutourisme-gedinne.be

OFFICE DU TOURISME 
rue de Bouillon, 39b - 5555 Bièvre 
+32(0)61/29 20 92
tourisme.bievre@skynet.be

BIÈVRE, GEDINNE EN VRESSE-SUR-SEMOIS 
Deze drie gemeenten leven op het ritme van het 
water en de groene valleien van de Semois en de 
Houille. Ontdek hun dorpen en erfgoed via 1200km 
bewegwijzerde circuits met talrijke panorama’s voor 
wandelaars en fietsers. In de zomer kunt u hengelen of 
kajakken op de Semois ; in de winter kunt u dan weer 
langlaufen op de pistes van la Croix-Scaille met de  
“Tour du Millénaire”. De fijne gastronomie, het warme 
onthaal in gites, gastenkamers, hotels en campings 
zullen u zin geven om uw verblijf te verlengen.
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Het commerciële centrum BERTRIX, is de poort 
naar de Semoisvallei. Op de “place des 3 fers” staat 
een imposante neoromantieke kerk. In het dorp 
Cugnon zijn er talrijke geklasseerde huizen in schist 
en een molen uit 1695. 

DAVERDISSE is een magische en inspirerende plek, 
zowel op gebied van natuur als van architecturaal 
erfgoed. In Porcheresse ontdekt u de “maisons de 
comité”, kleine noodhuisjes die opgericht werden 
na de ravage van de Duitsers in 1915. 

In HERBEUMONT stroomt de Semois door het 
massief van de Ardennen. De streek is een ideale 
bestemming om te ontspannen in de natuur en 
een paradijs voor wandelaars. De ruïnes van het 
feodale kasteel zijn een uitzonderlijk erfgoed. Voor 
families is de wandeling “Sentier des Songes” een 
aanrader. 

De gemeente PALISEUL ligt tussen de Lesse en de 
Semois op een plateau waar diepe valleien werden 
uitgesneden. De dichter Verlaine beschrijft zijn 
liefde voor deze streek als volgt: “Au pays de mon 
père, on voit des bois sans nombre” … onmetelijke 
bossen, een paradijs met bewegwijzerde circuits 
voor wandelaars en mountainbikers. 

SYNDICAT D’INITIATIVE
place des Trois Fers, 12 
6880 Bertrix
+32(0)61/41 43 92 
www.bertrix-tourisme.be
sibertrix@skynet.be

SYNDICAT 
D’INITIATIVE
allée des Marronniers, 1
6929 Daverdisse
+32(0)84/36 76 30 
www.daverdisse-tourisme.be
info@daverdisse-tourisme.be

ROYAL SYNDICAT 
D’INITIATIVE
avenue des Combattants, 7
6887 Herbeumont
+32(0)61/41 24 12 
www.herbeumont-tourisme.be 
contact@herbeumont-tourisme.be

SYNDICAT D’INITIATIVE
grand-place, 7 - 6850 Paliseul
+32(0)61/28 77 37
+32(0)478/95 29 65
www.si-paliseul.be
info@si-paliseul.be
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bertrix
“IN HET HART VAN DE LEISTEEN” 
rue du Babinay, 1 – 6880 Bertrix - +32(0)61/41 45 21
www.aucoeurdelardoise.be - info@aucoeurdelardoise.be

20STE VERJAARDAG IN 2017
Ontdek het werk van de “scailtons” of leisteenwerkers in de mijnschacht 25 meter onder 
de grond. Met een helm op het hoofd volgt u een parcours met audiogids (Fr/Nl).

Speciale groepsprogramma’s: “La Mine gourmande” (bezoek aan de mijn met 
ondergrondse maaltijd in verschillende etappes), “de Dag van een mijnwerker” 
(interactieve dag voor scholen), “adventure” parcours boven en onder de grond… 
cafetaria, kleine eetgelegenheid.

Open voor individuelen (< 10 pers) : 10 - 18 u. zonder reservering, alle weekends en 
feestdagen, alle dagen tijdens de Belgische schoolvakanties (behalve maandag) en 
woensdag om 14u. 

5 tot 9,50€ met audiogids. 
Supplement gids indien gewenst : 30€ per groep van 25 pers. max.

bouillon
HET HERTOGELIJK MUSEUM 
rue du Petit, 1 – 6830 Bouillon - +32(0)61/46 41 89
www.museeducalbouillon.be - info@museeducalbouillon.be
Ontdek 1000 jaar geschiedenis van Bouillon! 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 (18e eeuw) kreeg de stad bekendheid in het 
oude continent dankzij de boekdrukkunst. Belangrijke kunstschilders uit de streek en het 
rijke industriële verleden vervolledigen het museum. Een interessant en cultureel bezoek. 
Open van Pasen tot 15/11: 10 – 18 u. Oktober, november en schoolvakanties: 10 – 17 u. Vrij 
bezoek of rondleiding op aanvraag in het Fr, Nl of En. 2,20€ tot 4€.

HET TOERISTISCHE TREINTJE “LE TORTILLARD 
BOUILLONNANT” 
rue les quatre-moineaux 23a - 6832 Bouillon 
+32(0)61/46 62 13 - +32(0)479/38 92 46
bouillon@poncin-clebant.be
Vertrek elke dag van de Paasvakantie en juli en augustus aan de brug en aan het kasteel. 
Commentaar in het Fr/Nl. De rit duurt ongeveer 55 minuten. 5 tot 7€.

te ontdekken

BERTRIX

Boerderij met Belgische melkschapen, een met uitsterven bedreigd 
ras. De verse melk wordt op de boerderij verwerkt tot kaas, yoghurt, 
ijs … Nieuw : “l’Oeillet du Château”, een kaas die in de kelders van 
het kasteel van Bouillon gerijpt wordt. 

Kaasmeester Peter en zijn vrouw Barbara ontvangen u met plezier 
(individueel of in groep) voor een rondleiding en degustatie 
van hun producten of andere formules op aanvraag (maaltijd, 
verjaardag, …).

rue de Bernifa, 17 – 6880 Acremont
+32(0)61/53 54 35
www.bergerie-acremont.be
info@bergerie-acremont.be

Open tijdens het schooljaar op zaterdag : 
14 - 17 u., donderdag : 17 – 19 u. Tijdens de 
schoolvakanties, alle dagen open behalve op 
maandag en vrijdag – variabele uren.
Bezoek en degustatie voor groepen op 
reservering vanaf 6€. 

DE SCHAPENBOERDERIJ 
VAN ACREMONT 
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BOUILLON

Vertrek met Godfried van Bouillon op kruistocht!

Gelegen in het prachtige 17e eeuwse klooster is de archeoscoop 
een fascinerende machine om terug te keren in de tijd! Dankzij 
audiovisuele technieken beleeft u de eerste kruistocht naar 
Jeruzalem in het voetspoor van Godfried van Bouillon. Ideaal 
in combinatie met een bezoek aan het kasteel. In andere zalen 
ontdekt u de geschiedenis van de regio van de Semois, de stad en 
het klooster.

quai des Saulx, 14 - 6830 Bouillon 
+32(0)61/46 83 03
www.archeoscopebouillon.be
info@archeoscopebouillon.be

Het hele jaar open - openingsuren 
afhankelijk van de periode. Gesloten 
in januari (behalve schoolvakantie) + 
25/12 en 1/1. (Werken voorzien begin 
2017, te bevestigen). 4,25 tot 6,25€/pers. 
Gecombineerde bezoeken en forfaits voor 
senioren.
Groepen: 1 gratis per 20 betalenden.

DE ARCHEOSCOOP GODEFROID 
DE BOUILLON

BOUILLON

Treed binnen in het kasteel en keer terug in de tijd van de 
middeleeuwen. In de doolhof van gangen met enorme gewelven 
wordt u ondergedompeld in de middeleeuwse geschiedenis van 
Bouillon en zijn bekende kruisvaarder Godfried. 
Het kasteel werd gebouwd op drie rotsen die uitsteken boven de 
Semois en wordt beschouwd als de oudste feodale vesting in België. 
Bezoek de tentoonstelling Scriptura over de evolutie van het 
geschrift van de middeleeuwen tot nu. Mis zeker de roofvogelshow 
niet die hier elke dag wordt opgevoerd (van 01/03 tot 11/11)!

esplanade Godefroy, 1 - 6830 Bouillon 
+32(0)61/46 42 02
www.bouillon-initiative.be
info@bouillon-initiative.be

Alle dagen open in juli en augustus : 10 – 18.30 
u., de rest van het jaar: zie website.
5 tot 7€. Rondleidingen: 45 tot 60€/ gids (1 per 
35 pers.)
Info-boekje (Fr, Nl, De, En): 1,50€ - Audiogids 
(Fr, Nl, De, En): 2,50€.
Avondbezoeken met fakkel voor groepen 
mogelijk na reservering: 5€/ (min.12 j.) en 
studenten: 7€. Supplement fakkel: 2,50€

HET KASTEEL VAN BOUILLON & 
HET ROOFVOGELBALLET 
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BOUILLON

HET DIERENPARK 

chemin de Chanteraine - 6830 Bouillon 
+32(0)61/46 71 52 
www.parcanimalierdebouillon.be
info@parcanimalierdebouillon.be

In deze erkende dierentuin, kunt u kennismaken met dieren die in de Ardense 
bossen leven (herten, everzwijnen, moeflons,… ) maar ook met dieren van 
andere continenten.
Tijdens het parcours van 2 km krijgt u niet minder dan 100 diersoorten te zien: 
de primaten (bavianen, ouistiti’s, lemuren, mandrillen, guereza’s), de roofdieren 
(tijgers, lynxen, witte leeuwen, poema’s, jaguars, …), de runderen van bij ons, 
antilopen en roofvogels.
Nieuwe speeltuin, brasserie, restaurant, grote parking.

Open alle dagen: 9.30 u. tot laatste inkom om 16u. (oktober tot maart), 17 u. (april 
tot juni en in september) en 18 u. (juli en augustus). Gesloten op 25/12 en 1/1
9 tot 12,50€. Groepen: 1 gratis per 20 betalenden. 

BOUILLON

DE BROUWERIJ VAN BOUILLON EN 
“LE MARCHÉ DE NATHALIE”

rue de la Girafe, 76 (RN89) 
grand-rue ,22 
6830 Bouillon
+32(0)61/46 89 40
www.brasseriedebouillon.be
info@brasseriedebouillon.be

De brouwerij van Bouillon bestaat al meer dan 20 jaar. Het bier wordt, samen 
met 350 andere brouwsels, verkocht in de winkel “le Marché de Nathalie”, in het 
centrum van Bouillon. De brouwerij is te bezoeken en op aanvraag worden er 
speciale bieren gebrouwen. 

Open voor groepen (min. 8 pers.) enkel op reservering.
Formules vanaf 7,50€/pers.
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BOUILLON (FRAHAN)

Beleef een ontspannende dag met de kinderen in de Ardennen. 
Talrijke dieren, mini adventure-park, speeltuin, uitgestrekt strand 
aan de Semois, taverne, streekkeuken, ijs, pannenkoeken… 

rue de la Passerelle, 26 - 6830 Frahan
+32(0)61/46 76 46 
ww.semois-aventure.be 
secretariat@semois-aventure.be

Open tijdens de schoolvakanties, weekends 
en feestdagen: 11 - 19 u. Op aanvraag de 
rest van het jaar.
8€/familie - groepen (min. 20 pers.) :  
1,50€/pers.

DE KINDERBOERDERIJ EN 
RELAIS DE LA SEMOIS

BOUILLON (LES HAYONS)

La Ferme des Fées bevindt zich in de buurt van Bouillon, in het 
kleine Ardense dorp “Les Hayons”, dat vroeger bezocht werd door 
toverkollen en feeën. Twee kunstenaars brengen hier legendarische 
personages uit de mysterieuze Ardennen weer tot leven : feeën, 
heksen, elfen,… . 
De figuren zijn gekleed in 19e eeuwse klederdracht en beelden 
alledaagse taferelen uit. 

Mont de Zatrou, 1 - 6830 Les Hayons
+32(0)61/46 89 17
www.fermedesfees.be
fermedesfees@busmail.net

Vrije toegang heel het jaar door:  
10 - 12.30 u. en 13.30 - 18 u. 
Gesloten op dinsdag in juli en augustus, 
op dinsdag en woensdag van september 
tot juni.
Speciale animatie voor groepen 
(kind.,volw.,senioren) op reservering 
(Fr,Nl,En,De,Lu) : 4,90€

LA FERME DES FÉES

BOUILLON (ROCHEHAUT)

EN DAG TUSSEN BOERDERIJ EN BOS, LANDBOUW EN NATUUR
Dit kunt u beleven in Rochehaut, op de hoogtes van de Semois, 
niet ver van Bouillon. Bezoek met het toeristische treintje het 
dierenpark ‘Entre Ferme et Forêt’ waar een 40-tal diersoorten uit 
de Ardennen en elders leven. Het landbouwmuseum toont hoe onze 
voorouders de grond bewerkten. Het brengt verschillende scènes 
uit het landelijke leven van vroeger in beeld en het beschikt ook 
over een mooie collectie oude landbouwwerktuigen. 

rue du Palis, 1 - 6830 Rochehaut
+32(0)61/46 10 00
www.entrefermeetforet.be
www.agrimusee.com
contact@aubergedelaferme.com

Agri-museum: 5 tot 9€. Dierenpark: 6,50 tot 
10€. Gecombineerd ticket : 10 tot 17€.

HET AGRI-MUSEUM EN 
DIERENPARK

BOUILLON (CORBION)

TABAKATELIER EN 
MUSEUM

rue du Tambour, 10 - 6838 Corbion
+32(0)474/79 82 00 
www.tabac-semois.com 
tabacmanil@skynet.be

Bezoeken op afspraak (gesloten op dinsdag en zondag). Winkel open : 9 - 12 u. en 13.30 - 18 u., zondag : 14 - 18 u.
2 tot 5€. “La Route du tabac” : boekje te koop bij het Maison du tourisme van Bouillon (2€) met 2 routes : 1 van 
60km van Alle tot Bohan en 1 van 70km van Alle tot Bouillon. 
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DAVERDISSE (PORCHERESSE)

Geniet van de mooie Ardense landschappen aan boord van de 
“fonduekar”!

Op de kar, getrokken door een Ardens trekpaard, wordt een 
smakelijke Ardense fondue geserveerd. Zo geniet u van een 
gezellige maaltijd in openlucht op het ritme van klapperende 
paardenhoeven. 

rue de Graide, 95 - 6929 Porcheresse
+32(0)495/21 53 78
http://chariotafondue.wixsite.com/laetitia
chariotafondue@gmail.com

De tocht is toegankelijk voor PMB. 
Reservering verplicht.
25 tot 80€

DE FONDUEKAR “ARDENNE 
TRAIT GOURMANDE” 

BOUILLON (BEAUBRU)

“Avontuurlijke sporten voor iedereen” 
Zin in sensatie, ontspanning of gewoon een tof moment met 
vrienden en familie ? 

Probeer onze verschillende activiteiten in volledige veiligheid: 
avontuurlijk parcours, death ride, hangbruggen, via ferrata, 
boogschieten, kano en kajak, avonturenweekend, vlot bouwen,…

carrière de Beaubru - 6830 Bouillon
+32(0)496/52 92 54 
www.semois-aventure.com 
secretariat@semois-aventure.be

Juli en augustus, open alle dagen van 
10 tot 18u., april tot juni, september 
en oktober : weekends, feestdagen en 
belgische schoolvakanties van 11 tot 
17u. Andere periodes : voor groepen op 
reservering.

SEMOIS AVENTURE

DAVERDISSE (PORCHERESSE)

Porcheresse was in de 19e eeuw een dorp van klompenmakers. In die 
tijd was het de derde grootste klompenproducent uit de provincie. 

Jaarlijks werd er 400 m3 beuk verwerkt tot klompen. Het museum 
toont hoe klompen gemaakt werden en het bezit ook een 
klompencollectie van hier en elders.

rue de Graide, 112 - 6929 Porcheresse
+32(0)61/50 33 70
sabotporcheresse@gmail.com

Open heel het jaar: 10 - 18 u. op reservering 
2 tot 3€. Groepen (min. 10 pers.) : 1 tot 2€
Combinatie mogelijk met de historische 
wandeling “Porcheresse 1914” prijs + 50%.

HET KLOMPENMUSEUM

AIR-BEUMONT 
rue Champs Simon, 24, 6887 Herbeumont 
+32(0)61/41 38 48 - +32(0)478/22 90 66
www.air-beumont.be
air-beumont@hotmail.com
Ontdek de streek vanuit de lucht. Op voorhand 
reserveren is noodzakelijk. 1 tot 3 pers. (max.) :  
± 120€/u.

DROMENPAD
Vertrek : valei van de Antrogne voor een 
parcours van 2km. 
www.bouillon-tourisme.be
Langs het dromenpad ontdekt u verschillende 
artistieke werken die u aan het dromen zetten.

DROMENPAD
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HERBEUMONT
TIP
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Ruitertoerisme 
ÉCURIE DES FORÊTS - Auby (Bertrix) 
+32(0)498/15 38 28 - ecuriedesforets@hotmail.be 
Rondtochten te paard.
CAVALIERS DE ST REMACLE - Cugnon (Bertrix) 
+32(0)495/32 23 76 - www.lescavaliersdestremacle.be 
Rondtochten te paard in de Semoisvallei op reservering.
BAUDET D’ÂNE - Jéhonville (Bertrix) 
+32(0)474/37 53 56 - www.baudetdane.be Ezeltochten.
TRAIT EN SEMOIS - Bouillon 
+32(0)476/51 37 45 - untraitensemois@gmail.com
Rondtochten met paard en kar op reservering.
ATTELAGE ARDENNAIS - Rochehaut (Bouillon) 
+32(0)477/42 75 42 - info@attelage-ardennais.be
Rondtochten met paard en kar op reservering.
ÉQUI-PARTENAIRE - Gribomont (Herbeumont) 
+32(0)495/38 21 89 - www.equi-partenaire.be
CERCLE ÉQUESTRE LESSE 
TRANS SEMOIS - Paliseul
+32(0)474/68 41 24 - gailly.jourdan@skynet.be 
Rondtochten met paardenspan.

Avontuurlijke sporten
CAP NATURE - Bertrix - +32(0)488/28 58 20 - www.capnature.org
PARAPENTE ARDENNES CLUB ECOLE 
Bertrix - +32(0)61/41 15 76 - camille.bourg@scarlet.be

Segway®, elektrische fietsen 
TI BOU DE REFUGE - Sensenruth (Bouillon) 
+32(0)475/46 02 90 - www.letibouderefuge.be

SKIën 
LES MAUGIRES - Bertrix
+32(0)61/41 43 92 - www.bertrix-tourisme.be 
3 langlaufpistes van 4, 6 en 8km

KAJAKken
CAMPING LES OCHAYS - Mortehan (Bertrix) 
+32(0)61/41 40 61 - www.kanocamping.be
SEMOIS KAYAKS - Bouillon 
+32(0)475/ 24 74 23 - www.semois-kayaks.be
LES EPINOCHES - Bouillon 
+32(0)61/25 68 78 - www.kayak-lesepinoches.be

HERBEUMONT

DE RUÏNES VAN HET KASTEEL 
VAN HERBEUMONT 

6887 Herbeumont
+32(0)61/41 24 12
www.herbeumont-tourisme.be
contact@herbeumont-tourisme.be

Het kasteel werd gebouwd in de 13e eeuw door Jehan de Rochefort en vernield 
in 1657 door het leger van Lodewijk XIV. De ruïnes van dit belangrijk Waals 
erfgoed steken uit boven het dorp. Op de toren ontdekken bezoekers een 
prachtig panorama over de meanders van de Semois.

Vrije toegang het hele jaar. Begeleid bezoek op aanvraag. 

HERBEUMONT

PERMANENT TRAILSTATION 
Royal Syndicat d’Initiative d’Herbeumont 
avenue des Combattants, 7
6887 Herbeumont
+32(0)61/41 24 12
www.stationdetrail.com
contact@herbeumont-tourisme.be

Herbeumont biedt 5 permanente trailroutes van 8,84 km - 11 km -  
16,11 km, 17,63 km en 30,75 km door een prachtige regio waar de  
Semois en de kronkelende bospaden u adembenemende panorama’s doen  
ontdekken.

Elk jaar, begin juli, wordt er en trailrun georganiseerd met meer dan 1.000 
deelnemers over verschillende afstanden. Douches zijn voorzien.

Sport
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ARDOIS’ALLE
+32(0)497/45 43 74 - www.ardoisalle.be 

UITKIJKTOREN “TOUR DU MILLENAIRE”
Gedinne - +32(0)61/58 74 84 - officedutourisme.gedinne@skynet.be

JARDIN DES HIBOUX ET APICULTURE- Graide 
+32(0)495/72 38 23 - www.jardindeshiboux.be 

CENTRE D’INTERPRÉTATION D’ART DE 
L’ÉCOLE DE VRESSE 
+32(0)61/58 92 99 - www.fondation-chaidron.com

CENTRE RÉCRÉATIF RÉCRÉALLE - Alle
+32(0)61/50 03 81 - www.recrealle.be 

te ontdekken - bièvre/ gedinne/ vresse-sur-semois
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NEUFCHÂTEAU is een Ardens stadje met een 
pittoreske charme. Het is een toffe bestemming voor 
de liefhebbers van natuur, sport en ontspanning. En 
voor de liefhebbers van geschiedenis is de maquette 
(schaal : 1/20.000) van het vroegere feodale kasteel 
een aanrader. 

FAUVILLERS ligt in het hart van het natuurpark 
“Haute Sûre Forêt d’Anlier”. De gemeente telt  
13 aangename dorpen in een bosrijke omgeving.

De gemeente HABAY ligt op de rand van het woud. 
De vele vijvers en kastelen getuigen er van een rijk 
verleden. Dankzij het ijzererts, de immense bossen 
en het levendige riviertje de Rulles floreerde hier een 
ijzerindustrie tot het einde van de 18e eeuw. Proef 
zeker en vast het lokale ambachtelijke bier, la Rulles.

Neufchâteau

Martelange

Fauvillers

Vaux-s-Sûre

Léglise

Habay

Neufchâteau 
Fauvillers
Habay
Léglise
Martelange
Vaux-sur-Sûre

MAISON DU TOURISME 
grand place, 2
6840 Neufchâteau 
+32(0)61/21 80 05
www.foret-anlier-tourisme.be
info@foret-anlier-tourisme.be

OFFICE DU TOURISME
grand place, 2 
6840 Neufchâteau 
+32(0)489/20 18 89
www.neufchateau.be
bureauinformation@neufchateau.be

SYNDICAT 
D’INITIATIVE 
“PORTAIL DE 
LORRAINE”
rue du Luxembourg, 3
6720 Habay-la-Neuve 
+32(0)63/42 22 37
www.habay-tourisme.be
info@habay-tourisme.be

SYNDICAT 
D’INITIATIVE 
“CARREFOUR 
GAUME ET ARDENNE”
place de la Gare, 2
6724 Marbehan 
+32(0)63/63 57 70
+32(0)478/65 77 38 
www.marbehan-tourisme.be
info@marbehan.be

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue de la Misbourg, 35 
6637 Wisembach (Fauvillers)
+32(0)63/43 48 69 
www.fauvillers-tourisme.be
info@fauvillers-tourisme.be

haute sûre 
forêt d’anlier
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De gemeente LÉGLISE is voor meer dan de helft 
bedekt met bossen. Geniet hier van de gezonde 
lucht en de oogverblindende natuur te voet, met 
de fiets of te paard.
De overblijfselen van de hoogovens van Mellier 
zijn een uitzonderlijk erfgoed ; het ijzer werd hier 
gesmolten tot het einde van de 18e eeuw. Sporen 
van dit rijke verleden zijn nog zichtbaar in het dorp 
danzij twee vroegere kalkovens.

MARTELANGE is een oud leisteenwerkersstadje 
op de grens met het Groothertogdom Luxemburg. 
Het is ook de zetel van het natuurpark Haute-Sûre 
Fôret d’Anlier.

VAUX-SUR-SÛRE is een rustige plattelands-
gemeente met religieus erfgoed uit de 17eeeuw 
en een rijke natuur.
.

OFFICE COMMUNAL DU TOURISME 
rue du Luxembourg, 46 - 6860 Léglise 
+32(0)63/57 23 52
www.communeleglise.be
o.t.leglise@gmail.com

SYNDICAT D’INITIATIVE
Complexe Im Wohr 
rue de Radelange, 43A - 6630 Martelange
+32(0)63/60 08 60
www.martelange-tourisme.be
iinfo@martelange-tourisme.be

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue Sous le Bi, 2 - 6640 Vaux-sur-Sûre (Sibret)
+32(0)61/28 76 68 
www.vaux-sur-sure-tourisme.be 
info@vaux-sur-sure-tourisme.be
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HABAY

Het Maison de la Pêche biedt verschillende activiteiten aan 
die specifiek met hengelsport, vistoerisme en het aquatisch 
milieu te maken hebben. Er worden stages georganiseerd om 
te leren vissen en om inzicht te krijgen in waterecosystemen. Er 
is een documentatiecentrum en er worden vriendschappelijke 
hengelwedstrijden georganiseerd waaraan ook rolstoelgebruikers 
kunnen deelnemen (ponton PMB).
Ter plaatse: verhuur van hengelmateriaal (1/2 of volledige dag) 
verkoop van lokaas, bar en voorzieningen. Activiteiten voor elke 
leeftijd vanaf 8 jaar.

rue des Rames, 23 
6720 Habay-la-Neuve 
+32(0)63/21 64 74
+32(0)470/30 14 34
www.mplux.be
thierrythieltgen@mplux.be

Open op woensdag, zaterdag, zondag, 
feestdagen en schoolvakanties: 14 - 18 u. 
Andere periodes op aanvraag.

MAISON DE LA PÊCHE 
DU LUXEMBOURG

te ontdekken

HABAY

Grote Gallo-Romeinse villa gebouwd op meer dan 3ha. Alle overblijfselen 
werden behouden in de staat van hun ontdekking : woningen van de 
arbeiders, groot bad, graanopslagplaats, silotoren, woning van de 
meester, rentmeester en procurator. Neem een troffel en graaf met ons 
mee. Momenteel doen we opgravingen in een grote schuur waar ook 
enkele smeden werken. De gids vertelt u alles over het leven van 2000 jaar 
geleden. Uw kinderen kunnen ook meespelen onder begeleiding van onze 
animatrices. Groot Romeins feest in augustus.

rue de Mageroy, 2 - 6723 Habay-la-Vieille
+32(0)63/75 85 44 
+32(0)63/42 25 33
+32(0)478 79 69 03 
www.villamageroy.com
villa.mageroy@gmail.com

Vrij toegankelijk heel het jaar door.
Begeleide bezoeken op reservering: 
2 tot 3€/pers.
Schoolateliers : 2,50 tot 5€
Initiaties en stages in de zomer.

DE GALLO-ROMEINSE VILLA 
VAN MAGEROY
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FAUVILLERS
DE MOLEN VAN HOLLANGE 
rue de la Strange, 87 - 6637 Fauvillers - +32(0)61/26 68 76 
www.moulindehollange.be - adrienne@moulindehollange.be
Brood op steen gebakken. Molen open van woensdag tot zaterdag.

Habay
JEAN LE CHOCOLATIER
rue de l’Hôtel de ville, 15 - 6720 Habay - +32(0)63/57 29 00 
www.jeanlechocolatier.be 
Productie van verschillende soorten chocolade zoals aperitiefchocolade die geproefd 
kan worden met het bier Jean Chris. Proefavonden op reservering. Prijs volgens de 
gekozen formule. Open op woensdag en vrijdag : 14 – 18 u. en op zaterdag : 10 – 12 u. 
 en 14 - 18 u. 

JUST’UN CHOCOLAT IN HABAY 
rue des écoles, 26 - 6724 Houdemont - +32(0)472/86 52 52
www.justunchocolat.be - info@justunchocolat.be
Productie van chocolade, verkoop op de markt van Tintigny elke vrijdag vanaf 17u.

LES DEMOISELLES DE JADIS 
rue de Neufchâteau, 4 - 6720 Habay-la-Neuve - +32(0)473/99 94 70
Privéverzameling van oude motorrijwielen. Te bezoeken op afspraak.

DE AMBACHTELIJKE BROUWERIJ VAN RULLES
rue Maurice Grevisse, 36 - 6724 Rulles +32(0)63/41 18 38 - +32(0)496/69 48 88
www.larulles.be - visite@larulles.be
Productie van 9 bieren het hele jaar door ; tijdens het seizeon : Cuvée Meilleurs 
Vœux en La Grande Dix. Groepen (min. 10p.) : 7€/pers. degustatie inbegrepen. 
Gecombineerd bezoek met de Gallo-Romeinse villa van Mageroy mogelijk  
(min 10 p.) : 9,5€.

LéGLISE
DE HOOGOVENS VAN MELLIER 
rue de la Gare, 25 - 6860 Mellier - +32(0)63/43 34 84
De overblijfselen van de hoogovens van Mellier zijn een uitzonderlijk erfgoed. 
Begeleide bezoeken op aanvraag.
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martelange
MAISON DU PARC NATUREL 
chemin du Moulin, 2 - 6630 Martelange - +32(0)63/45 74 77 
www.parcnaturel.be - contact@parcnaturel.be 
Het onthaalcentrum heeft 4 tentoonstellingszalen die u de talrijke troeven van de 
streek tonen. Didactische borden, films, maquettes, klank- en lichtspel, …Open 
in juli en augustus : 9 – 12u. en 13 – 17u. (buiten het hoogseizoen op aanvraag).

Neufchâteau 
IN HET SPOOR VAN HET OUDE KASTEEL 
place du Château, 1 - 6840, Neufchâteau - +32(0)496/41 67 94
www.foret-anlier-tourisme.be - info@foret-anlier-tourisme.be
Reconctructie in schist (schaal 1/20) van het vroegere kasteel van Neufchâteau.
Wandelboekje beschikbaar bij het Maison du Tourisme. Begeleide bezoeken op 
aanvraag.

HET TELEFOONMUSEUM 
chemin des Espagnols, 6 - 6840 Petitvoir - +32(0)61/27 74 23
www.foret-anlier-tourisme.be - info@foret-anlier-tourisme.be
Bezoek op afspraak.

DE STERRENWACHT VAN GRAPFONTAINE
chemin de la source, 100 - 6840 Grapfontaine - +32(0)61/61 59 05
www.observatoirecentreardenne.be - ocacnb@hotmail.com
Het OCA (Observatoire Centre Ardenne) is het enige publieke observatorium 
in Wallonië. Het heeft een sterrenwacht met 6 koepels waarvan één speciaal 
uitgerust voor personen met beperkte mobiliteit. Nacht van de vallende sterren 
elk jaar op 14/08 en georganiseerde wandeling eind augustus.

LA REMISE
Chaussée de Luxembourg, 13 - 6840 Offaing - +32(0)474/42 82 40
www.laremise.be - laremise@skynet.be
La Remise is een gezellig ingerichte schuur waar bezoekers worden 
ondergedompeld in het landelijke leven van de Ardennen van vroeger. Open op 
reservering. Taverne en twee gastenkamers ter beschikking van de bezoekers.

Vaux-sur-Sûre
DE BROUWERIJ VAN BASTOGNE
Belleau, 3 - 6640 Vaux-sur-Sûre - +32(0)475/87 83 66
www.brasseriedebastogne.be - info@brasseriedebastogne.be
Productie van “La Trouffette”, het bier van de streek van Bastogne; blond, bruin 
of amber naargelang het seizoen. Bezoek en degustatie op reservering.

NEUFCHATEAU (VERLAINE) 

Streekrestaurant met huisgemaakte vleeswaren. Het museum van 
de ham bevindt zich in een Ardense boerderij uit de 19e eeuw en 
dient eveneens als productieatelier van vleeswaren die verkocht 
worden in de taverne-restaurant “la ferme des Sanglochons”, 
“Bistrot de terroir”.

Gemakkelijk bereikbaar via de E411 (afrit 26).

chaussée de Namur, 42
6840 Verlaine 
+32(0)61/22 22 33 
www.sanglochon.be
sanglochons@hotmail.be

Open alle dagen vanaf 10u, behalve dinsdag. 
Open alle dagen in juli, augustus en 
schoolvakanties. Vrije toegang.

LA FERME 
DES SANGLOCHONS
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LANGLAUFEN 
PISTE DU BOIS DE RULLES - ANLIER (HABAY)
+32(0)63/42 25 19 - +32(0)478/33 59 78
2 pistes : 5 et 7km.

NEU PERLÉ -MARTELANGE
+32(0)63/60 01 47 - +32(0)477/36 79 94
4 pistes : 3, 5, 9, 18km

RUITERTOERISME
L’ASINERIE DE L’O 
rue du Bua, 26a - 6723 Habay-la-Vieille - +32(0)63/43 38 00
www.asinerie.be - contact@asinerie.be
Ezeltherapie, rondtochten met paardenspan (ook voor mindervaliden).

FERME DE LA GÉRONNE
rue Bi du Moulin, 81 - 6860 Chêne (Léglise) 
+32(0)61/25 52 53 - +32(0)473/37 30 91
www.fermedelageronne.be - contact@fermedelageronne.be
Rondtochten met paardenspan en met ezels op reservering.

“A PAS D’ÂNE”
rue du Luxembourg, 1 - 6860 Léglise
+32(0)63/43 38 54 - +32(0)494/94 36 26 
a.henrotte@belgacom.net 
Rondtochten met ezels enkel op reservering.

LA LICORNE D’ABONDANCE
Habaru, 1C - 6860 Léglise - +32(0)497/21 15 47
www.lalicornedabondance.blospot.com
lalicornedabondancejosygaetan@gmail.com
Rondtochten met paardenspan van 2u. tot 1 of meerdere dagen.

FERME DU MONCEAU
rue du Monceau, Juseret, 2 - 6640 Vaux/sur/Sûre - +32(0)61/25 57 51
www.fermedumonceau.be - info@fermedumonceau.be
Paardentherapie, ezeltherapie en/of rondtochten voor individuelen of 
groepen, poney club, rondtochten met paardenspan (max. 8 pers.).

SPORT
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Daverdisse Libin

Thiaumont

VIRTON is de hoofdstad van de Gaume. De streek 
geniet van een microklimaat en de kalksteen van 
de huizen en gebouwen geeft haar een bijzondere 
helderheid. 

CHINY was vroeger een graafschap, vandaag 
is het bekend voor het jaarlijkse internationale 
verhalenfestival. Een historisch parcours met QR 
Codes laat u toe het rijke verleden te ontdekken. 
Izel groepeert drie typische dorpjes : Moyen, Pin en 
Izel; een waar paradijs voor vissers die hier hun hart 
kunnen ophalen aan het meer van de Vierre.

De gemeente ETALLE beslaat zo’n 7.810 ha en 
herbergt een schat aan overblijfselen uit de oudheid. 
De liefhebbers van geschiedenis ontdekken hier 
een vroegere Romeinse heirweg en de “Tranchée 
des Portes”, een versterkte plek uit de IJzertijd. De 
natuurliefhebbers zullen bekoord zijn door de vijver 
“l’Ilé”. Een ander natuurwonder is de plek Abattis, een 
vochtige zone waar verschillende plant- en diersoorten 
leven zoals kikvorsachtigen, vlinders, waterjuffers, 
ijsvogels, reigers en goudvinken...

SYNDICAT D’INITIATIVE 
DU GRAND ÉTALLE
rue du Moulin, 20 - 6740 Étalle 
+32(0)63/45 67 87 
www.sietalle.be
si.etalle@skynet.be

Virton

Florenville
Etalle

Tintigny

Chiny

Saint-Léger
Meix-Dvt-Virton

Musson

Rouvroy

MAISON DU TOURISME
rue des Grasses Oies, 2b
6760 Virton
+32(0)63/57 89 04 
www.soleildegaume.be
mtg@soleildegaume.be

SYNDICAT 
D’INITIATIVE 
DE VIRTON
Zie Maison du tourisme

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue du Millénaire, 6 – 6810 Chiny 
+32(0)61/31 54 04
www.chinytourisme.eu
chiny-si@skynet.be

SYNDICAT D’INITIATIVE 
DE VIERRE-ET-SEMOIS
rue du Faing, 10 C – 6810 Jamoigne 
+32(0)61/32 02 72 
www.si-jamoigne.be
info@si-jamoigne.be

S.L. D’IZEL
avenue G. Gilson, 116
6810 Izel 
+32(0)61/31 29 83
syndicat.initiative.izel@hotmail.be

Gaume
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SYNDICAT D’INITIATIVE
esplanade du Panorama, 1 
6820 Florenville
+32(0)61/31 12 29 
www.florenville.org 
siflorenville@skynet.be

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue de l’Enfer, 1 – 6820 Muno
+32(0)61/32 00 19 
+32(0)471/63 00 32
 jabertaux@live.be

S.L. DE LACUISINE
rue du Fond des Naux, 8
6821 Lacuisine
+32(0)61/32 01 83 
pascal.hubert@skynet.be

S.L. DE CHASSEPIERRE
rue du Breux, 2
6824 Chassepierre
+32(0)61/31 24 74

S.L. DE 
VILLERS-DVT-ORVAL
rue Routis-Bas 17
6823 Villers-dvt-Orval
+32(0)61/61 41 61

S.L. DE SAINTE-CECILE
+32(0)61/31 24 93
www.saintececilesursemois.be

OFFICE DE TOURISME
rue de Gérouville, 5
6769 Meix-devant-Virton
+32(0)63/57 80 51

FLORENVILLE ligt in de Gaume, op de rand van de 
Ardennen. De streek biedt prachtige uitgestrekte 
landschappen over de Semoisvallei. Vanop de 
kerk Notre-Dame (220 trappen) geniet u van een 
prachtig panorama over de streek. 

Het dorp Chassepierre is één van de erkende 
dorpen “Les Plus Beaux Villages de Wallonie” en 
gekend voor het straatkunstenfestival dat elk jaar 
duizenden bezoekers op de been brengt.

MEIX-DEVANT-VIRTON is een pittoreske 
gemeente van de Gaume. Op geologisch gebied 
is het natuurreservaat van la Cawette een bezoek 
waard. In het centrum van het dorp Gérouville 
staat een lindeboom die 750 jaar oud is.
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MUSSON is een charmante plek in de Gaume met een 
rijk historisch en industrieel verleden. De ijzerindustrie 
kende hier zijn hoogtepunt in de XIXde eeuw. Het telt 
ook twee natuurreservaten, dat van de “Crassier” met 
vlinders en dat van de “Marais de la Cussignière” met 
opmerkelijke vogels..

ROUVROY is de meest zuidelijke gemeente van het 
land. Het dorp Torgny is één van de erkende dorpen 
“Les Plus Beaux Villages de Wallonie”. Dankzij het 
zachte microklimaat, wordt hier sinds meer dan tien 
jaar wijn gemaakt. 

SAINT-LÉGER ligt middenin de Gaume en biedt de 
bezoekers talrijke natuuractiviteiten. Het meer van 
Conchibois heeft het label “Pavillon Bleu” en “zone 
de baignade d’excellente qualité”. Hierdoor is het de 
ideale plek om te genieten van een zwempartijtje of 
een waterfiets.

TINTIGNY is een streek van contrasten tussen groene 
weilanden, schaduwrijke bossen en kronkelende 
rivieren. De plaatselijke geologische curiositeiten de 
“crons” zijn één van de vele verborgen schatten. De 
“Halle de Han” is een polyvalent centrum waar elke 
vrijdagavond een plattenlandsmarkt plaatsvindt. 
Muziekliefhebbers kennen Rossignol door het “Gaume 
jazz festival”. 

SYNDICAT D’INITIATIVE
place Abbé Goffinet, 1 - 6750 Musson 
+32(0)63/67 89 45
www.syndicatdinitiativedemusson.be 
ponsardfrancis@yahoo.fr

SYNDICAT D’INITIATIVE 
rue du Moulin, 2 - 6750 Mussy-la-Ville
+32(0)63/67 77 14 
 tvcn102780@tvcablenet.be

SYNDICAT D’INITIATIVE 
“LE MÉRIDIONAL”
place Albert Paul, 6
6767 Torgny
+32(0)63/57 83 81
www.torgny.be 
si_meridional.accueil@torgny.be

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue du Stade, 1
6747 Saint-Léger 
+32(0)63/21 89 70 
+32(0)471/66 96 18
http://sisaintleger.be 

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue Camille Joset,1
6730 Rossignol
+32(0)472/45 36 83 
www.tintigny-tourisme.be 
tourisme.si.tintigny@gmail.com
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CHINY
KASTEEL “DU FAING” IN JAMOIGNE
Op reservering SI Jamoigne 
+32(0)61/32 02 72 - +32(0)479/87 76 98
info-si-jamoigne@skynet.be
Bezoek van 2u. in de week, van 17 tot 20u. en overdag in het weekend. 
3€/pers.voor groep van 6>30pers. (FR/NL/EN/IT)

CHOCOLATIER FRANÇOIS DEREMIENS 
voie d’Orval, 26- 6810 Prouvy (Chiny) et rue du Faing, 6
6810 Jamoigne
+32(0)61/50 29 79 
www.deremiens.com - chocolats@deremiens.com
Winkel open van dinsdag tot zaterdag : 9 - 18 u., zondag : 9 - 12 u. Gesloten op 
maandag. Bezoek met proeverij mogelijk voor groepen (min. 20 pers.). Ontdek de 
volledige cyclus van de productie van chocolade.

ÉTALLE
HET ARCHEOLOGISCHE PARK EN 
HET LAPIDAIRE MUSEUM VAN MONTAUBAN
Montauban - 6743 Buzenol - +32(0)63/57 03 15 
www.museesgaumais.be - courrier@musees-gaumais.be
In Buzenol zijn belangrijke overblijfselen van de klassieke oudheid gevonden. De 
site werd geklasseerd als uitzonderlijk Waals erfgoed. Het lapidaire museum is een 
modernistisch bouwwerk ontworpen door architect Constantin Brodzki. Het bezit 
een reeks Romeinse bas-reliëfs die hier werden opgegraven. Ook het beroemde bas-
reliëf “la moissonneuse des Trévires”, dat bewaard wordt in het Gaumse museum, 
werd op deze site gevonden. In de zomer organiseert het “Centre d’Art Contemporain 
du Luxembourg belge” hier originele openluchttentoonstellingen. De site is vrij 
toegankelijk (didactische borden in Fr, Nl, En). Groepen kunnen een rondleiding 
krijgen (minstens één week op voorhand aan te vragen).
3 tot 5€/pers. (1 speciaal Montaubanboekje/groep inbegrepen). Ticket geeft recht op 
toegang tot andere locaties van het Gaumse museum dezelfde dag.
Supplement gids (groepen 15-25 pers.) : 30€ in de week, 50€ weekends en feestdagen.

DE BROUWERIJ “LA CLOCHETTE” 
rue de Virton, 50 - 6740 Étalle - +32(0)479 27 22 01 
www.brasseriedelaclochette.be
Productie van amber bier dat te koop is in de brouwerij en elders (zie 
verkoopplaatsen op website). Bezoeken voor groepen mogelijk (1>1u.30) van 
5>15 pers: 5€/pers. (bezoek en proeverij inbegrepen), 2€ <16jaar.

te ontdekken

FLORENVILLE 

Maak op een originele en ludieke wijze kennis met de charmante 
Gaumestreek! Tijdens het interactief, rijkelijk geïllustreerd bezoek 
wordt u overweldigd door het prachtige uitzicht op de Semoisvallei en 
laat het visiorama u het landschap ontdekken… een ideale start om de 
streek te verkennen. 
Kinderen kunnen Paysalia bezoeken met de mascotte Mister Patate, het 
pedagogisch boekje is te koop bij het onthaal. 
Dankzij de verschillende leerrijke borden zullen bomen, diersporen, 
fossielen of Gaumse traditionele bouwstijlen geen geheim meer voor 
u hebben!

esplanade du Panorama, 1 
+32(0)61/31 12 29 
www.cip-lorraine-gaumaise.com 
delitbernadette@yahoo.fr

Open: idem toeristische dienst 
Florenville.
Gratis bezoek ; voor schoolgroepen of 
andere (GB/NL) : begeleide bezoeken 
en ateliers op aanvraag.

PAYSALIA, ONTDEKKINSCENTRUM 
VAN DE LANDSCHAPPEN 
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FLORENVILLE (ORVAL)

Het bezoek start met een audiovisuele voorstelling over 
het leven in de abdij en haar geschiedenis. Daarna ontdekt 
de bezoeker de ruïnes van de middeleeuwse abdij, de 18e 
eeuwse kelders, het farmaceutische museum en de tuin 
met geneeskrachtige kruiden. Er is ook een historisch 
interpretatieparcours (Fr, Nl, En). Ontdek de geheimen van 
het plaatselijke trappistenbier in “Les Communs d’Abraham” 
en proef het Orvalbier in de herberg “A l’Ange Gardien” 
naast de abdij. 

Orval, 1 - 6823 Orval
+32(0)61/31 10 60 
www.orval.be
ruines@orval.be

Introductiefilm en rondleiding inbegrepen, elke namiddag 
in juli en augustus, en elke zondagnamiddag in september. 
Duur: 2 u. Aanvang van de bezoeken in het Nederlands : 14u., 
15u., 16u., 17u. Open van juni tot september: 9.30 – 18.30 u. 
Open van maart tot mei en in oktober: 9.30 – 18 u. 
Open in de winter van november tot februari: 10.30 – 17.30 u.
Andere periodes: rondleidingen mogelijk voor groepen 
(vanaf 20 pers.) min. 2 weken op voorhand aan te vragen per 
telefoon en bevestigd per post of mail. 
3 tot 6€/pers. Forfait voor de gids: 40€ (min.20 pers.)

DE ABDIJ 
VAN ORVAL
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VIRTON (ETHE) - VALLÉE DE RABAIS

DROMENPAD
Maison du tourisme de Gaume
www.soleildegaume.be

Vertrek : aan de bosherberg van de confrérie Les Zigomars in Ethe, bewegwijzerd wandelpad van 1,5 km 
(heen en terug). De Gaume is, met haar kleurrijke en feeërieke bossen, romantische architectuur en 
magische legenden, een bron van inspiratie en creativiteit. Enkele kunstenaars hebben geprobeerd om 
“dromen” te vangen in sculpturen, land art, anamorfosen, wilgenstructuren … tijdens een wandeling langs 
het “dromenpad” ontdekt u hun artistieke werken op poëtische plekken.
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FLORENVILLE
UITZICHTTOREN VAN DE KERK NOTRE-DAME 
DE L’ASSOMPTION 
esplanade du Panorama, 1 - 6820 Florenville - +32(0)61/31 12 29
www.florenville.org - siflorenville@skynet.be 
Toegankelijk alle dagen in juli en augustus : 10 – 12u. (behalve zondag) en 14 – 18u. 
(gesloten tijdens misdiensten). Buiten seizoen : op reservering voor groepen (min. 10 
pers.).1€/pers.

LES CHOCOLATS D’ÉDOUARD
place Albert Ier, 36 - 6820 Florenville - +32(0)61/50 29 72
www.leschocolatsdedouard.be
Op aanvraag kunt u het atelier van één van de beste chocolatiers van België bezoeken 
en deelnemen aan een echt chocoladeatelier! Diverse formules mogelijk alleen of in 
groep. Degustatiesalon ter plaatse.

HET TREINTJE CAROLINE
 +32(0)61/46 40 58 
Vertrek in Florenville en aankomst in Chassepierre.
Plaats voor 36 volw. of 48 kinderen.

DE MICROBROUWERIJ SAINTE-HÉLÈNE 
rue d’Arlon, 17b - 6820 Florenville - +32(0)61/46 45 43
www.sainte-helene.be - saintehelene@skynet.be
Winkel alle dagen open, behalve maandag en woensdag : 10 - 18 u.
Brouwerijbezoek op voorhand te reserveren (min. 2 weken) voor groepen (tot 100 pers.).

DE BROUWERIJ GENGOULF 
rue des Hawys, 24 - 6823 Villers-devant-Orval - +32(0)494/18 14 45 
www.gengoulf.be
Productie van blond en amber bier. Begeleide bezoeken mogelijk ‘s zaterdags op 
reservering. 

DE GALLO-ROMEINSE SITE VAN CHAMELEUX
Chameleux, 5 - 6820 Florenville - +32(0)61/31 10 20 
www.lechameleux.be
Chameleux ligt op 4 km van Orval. Ooit liep hier de Romeinse heirweg Reims-Trier en 
stond hier een relais voor Romeinse soldaten en reizigers. Didactische borden geven 
informatie. Naast de site bevindt zich een bistrot de terroir waar u iets kunt drinken 
en eten. Het riviertje Williers voedt de vijvers waarin forel wordt gekweekt.
Rondleidingen voor groepen op aanvraag. 
SI Florenville +32 (0) 61/31 35 89 - edouard.hizette@skynet.be

MUSSON
HET MUSEUM ETIENNE LENOIR
rue du Moulin, 2 (grand place) - 6750 Mussy-la-Ville - +32(0)63/67 77 14
tvcn102780@tvcablenet.be
In dit museum staan vijf bekende figuren uit de streek in de kijker. De meest gekende 
is ongetwijfeld Etienne Lenoir, uitvinder van o.a. de verbrandingsmotor. Het hele jaar 
open op aanvraag.

ROUVROY
HET PLATTELANDSMUSEUM 
place Mgr de Hontheim - 6767 Montquintin - +32(0)63/57 03 15
www.museesgaumais.be - courrier@musees-gaumais.be
Het dorp Monquintin is erkend als buitengewoon Waals erfgoed. Het is een goed 
voorbeeld van hoe de samenleving er uit zag in de tijd van de middeleeuwen: het 
kasteel (XIIIde eeuw) van de landsheren, de romaanse kerk van de clerus en een 
aantal boerderijen en woningen van het gewone volk. De “Ferme de la Dîme” werd 
omgebouwd tot museum en is een getuige van de inheemse architectuur. Meubels en 
voorwerpen uit het alledaagse leven leren u alles over de gewoonten en het onderwijs 
in de Gaume van de XVIIIde eeuw tot 1914.
Open in juli en augustus, alle dagen 14-18 u. Rondleiding voor groepen (min. 5 pers.) 
enkel op aanvraag. Gesloten bij sneeuwval van december tot april.
3 tot 5€/pers. (speciaal Montquintin boekje inbegrepen dat recht geeft op toegang 
tot andere locaties van het Museum dezelfde dag).
Supplement gids: week (30€) - weekend en feestdagen (50€).

TINTIGNY
DE AMBACHTELIJKE BROUWERIJ MILLEVERTUS
chemin de l’Eau Vive, 3 - 6730 Breuvanne (Tintigny) - +32(0)63/22 34 97
www.millevertus.be
NIEUW 2017 : De Nautilus, een “stoom-duikboot-brouwerij” geïnspireerd op de 
fantastische wereld van Jules Verne. Een reis door de tijd, waarin de schuimvolle 
geheimen van het bierbrouwen onthuld worden. Met proeverij van maar liefst 6 
smaakvolle creaties van het huis. 
Bezoek op reservatie: 9€/pers. Minimum forfait: 180€.
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VIRTON
GOLF DISCOVER
plaine de Solumont - 6760 Virton - +32(0)486/96 63 36 
www.golfvirton.be - secretariat@golfvirton.be
Maak kennis met de golfsport in het mooie kader van “la douce Gaume”, op een 
boogscheut van de Franse grens. Deze golfclub legt zich voornamelijk toe op het 
aanleren, vervolmaken en oefenen van golftechnieken. Het terrein bestaat uit 16 
driving ranges waarvan 4 overdekt, 1 natuurlijke en 1 synthetische putting green, 3 
bunkers. Een mooie kans voor zowel debutanten als ervaren golfers!
Greenfee: volw. : 10€, Junior : 5€
Lidgeld: volw. : 320€, Partner : 250€, externe junior : 80 à 95€, Junior Virton: 20€. 

VIRTON (LATOUR)
HET MUSEUM BAILLET LATOUR EN DE OORLOGEN 
IN DE GAUME
rue Baillet-Latour, 24 - 6761 Latour - +32(0)63/57 01 15 - +32(0)496/71 29 90 
www.musees-latour.be 
Het museum Baillet-Latour illustreert de tragische episodes van de Slag der Grenzen 
en het bloedbad van 22 tot 24 augustus 1914 in de Gaume. Het museum geeft 
eveneens een overzicht van de geschiedenis van het dorp, het kasteel en de heren 
van Latour. 
Open van 15/04 tot 30/06 en van 1/09 tot 31/10, zondag en maandag : 14 - 18 u., alle 
dagen in juli en augustus : 14 – 18 u. Andere periodes op aanvraag.
2,5 tot 3,5€/pers. Supplement begeleid bezoek : 30€. (groepen max. 25 pers.).

VIRTON

HET GAUMSE MUSEUM

rue d’Arlon, 38-40 - 6760 Virton 
+32(0)63/57 03 15 
www.museesgaumais.be 
courrier@musees-gaumais.be

Het Museum van de Gaume, het “kleine Louvre van de Gaume”, brengt de 
geschiedenis en de culturele identiteit van Semois tot Chiers in beeld, van gisteren 
tot vandaag. Talrijke themagalerijen tonen in dit XVIIIde eeuwse gebouw het rijke 
historische verleden, de archeologie, beeldende kunst, herinneringen aan de 
kindertijd, tradities, overleveringen en legenden. Werken van Nestor Outer, Camille 
Barthélemy, broeder Abraham van Orval en andere artiesten voeren u mee in een 
fascinerende wereld. 

VIRTON (LATOUR)

HET KASTEEL VAN LATOUR

6761 Latour 
+32(0)63/57 83 52
www.chateaudelatour.be
info@chateaudelatour.be

Bovenop een heuvel liggen de ruïnes van het kasteel van Latour. Het dateert 
waarschijnlijk uit de 9e eeuw toen de eerste leenheer er een verdedigingstoren liet 
bouwen, vandaar de naam van het dorp.

ES
PA

CE
 P

AY
A

N
T

ES
PA

CE
 P

AY
A

N
T

Alle dagen open : 9.30 – 12 u. en 14-18 u. Gesloten van 1/12 tot 28/02 (behalve 
tijdens schoolvakanties) en op dinsdag buiten het seizoen. 
3 tot 5€/pers. Ticket geeft recht op toegang tot andere locaties van het Museum 
van de Gaume dezelfde dag.Rondleidingen voor groepen op reservering + 30€ 
(week), + 50€ (WE, feestdagen en nocturnes).
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Ruitertoerisme
ATTELAGE DE SUXY
rue Grande, 1 - 6812 Suxy
+32(0)61/31 43 37 
http://suxyattelages.wix.com/suxy-attelages
Rondtochten in het bos met trekpaarden, voor 4 à 5 pers.
50€/ 2u.

ATTELAGE NATURE ET PLAISIR 
voie du Banel, 8 - 6740 Sainte-Marie-sur-Semois
+32(0)495/94 13 83
www.attelagenature.be - attelagenature@hotmail.com
Rondtochten met paardenspan van 1u.30 tot 2u., halve of volledige dag 
met mogelijkheid barbecue in het bos, trouwfeest, verjaardagsfeestje, sint-
niklaas,…Toegankelijk voor mindervalden. Open het hele jaar op reservering.

FERME ÉQUESTRE DE MARTUÉ
Martué, 49 - 6821 Lacuisine
+32(0)497/41 02 27
www.ferme-equestre-martue.be
info@ferme-equestre-martue.be
Rondtochten met paardenspan, ruitertochten en met ezels op reservering.

ATTELAGE “LA BALADE DU GAUMAIS”
rue du Marache, 11 - 6747 Saint-Léger 
+32(0)495/28 43 67
www.labaladedugaumais.be - labaladedugaumais@gmail.com
Rondtochten van 1, 2u. of een halve dag.

Avontuurlijke sporten
X-CAPE - FLORENVILLE 
+32(0)61/53 14 20 
www.x-cape.be

GAUME PAINTBALL 
ST LÉGER ET CHÂTILLON
+32(0)498/21 07 27 
www.gaumepaintball.com
3 terrains outdoor et 1 indoor.

KAJAKken - chiny
LE BATIFOL
+32(0)476/27 54 75
www.kayaklebatifol.be

LES KAYAKS DE L’EMBARCADÈRE
+32(0)61/31 17 43
contact@kayak-chiny.be

Sport
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Durbuy

Vielsalm

La Roche-en-Ardenne

Marche-
en-Famenne

St-Hubert

Bouillon

Florenville

Neufchâteau

Virton

Rouvroy

Arlon

Attert

Martelange

Fauvillers

Vaux-s-Sûre

Bertogne

Houffalize

Erezée

Rendeux

Bertrix

Paliseul

Tellin

Libramont

Léglise

Etalle
Tintigny

Chiny

Herbeumont

Habay

Saint-Léger
Meix-Dvt-Virton

Aubange

Messancy

Musson

Nassogne

Tenneville

Sainte-Ode

Gouvy

Bastogne

Manhay

Hotton

Wellin

Daverdisse Libin

ARLON, is de hoofdstad van de provincie Luxemburg 
en één van de oudste steden van België. De Romeinse 
tijd heeft er duidelijke sporen nagelaten zoals de 
Jupiter en Neptunus torens en het archeologische 
museum. De oude wijk Saint-Donat en de kerk Saint-
Martin in het centrum zijn een bezoek waard. Een niet 
te missen evenement is het jaarlijkse Maitrankfeest 
(gearomatiseerde witte wijn). En elke eerste zondag 
van de maand, van maart tot november, is er een 
grote rommelmarkt in het oude stadscentrum.

ATTERT is een deel van de streek van Arlon en ligt 
op de Luxemburgse grens. Ze telt 17 dorpen en 
gehuchten waarvan Nobressart, één van de erkende 
dorpen “Un des Plus Beaux Villages de Wallonie”. Het 
natuurpark van Attert werd gecreëerd in 1994 en 
bezit een belangrijke biodiversiteit. 

Arlon

Attert

Aubange

Messancy

Arlon
Attert
Aubange
Messancy

MAISON DU TOURISME
rue des Faubourgs, 2 
6700 Arlon 
+32(0)63/21 94 54 
www.arlon-tourisme.be
info@arlon-tourisme.be
 

ROYAL OFFICE DU TOURISME
+32(0)63/21 63 60
www.ot-arlon.be
info@ot-arlon.be
Accueil et information touristique
à la Maison du tourisme.

SYNDICAT D’INITIATIVE 
 “VAL D’ATTERT”
voie de la Liberté, 107
6717 Attert
+32(0)63/22 78 55
+32(0)63/23 62 88
www.attert-tourisme.be
info@attert-tourisme.be

arlon
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De gemeente AUBANGE heeft een rijk industrieel 
verleden en is de link tussen de cultuur van de Gaume 
en de streek van Arlon. In oktober organiseert het 
dorp Rachecourt het bekende appelfeest.

De gemeente MESSANCY is een ideale 
bestemming voor shoppingliefhebbers. U kunt 
er ook toffe wandelingen maken doorheen de 
verschillende dorpen. 

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue de Clémarais, 28A 
Batiment “La Harpaille”
6790 Aubange
+32(0)63/38 86 54 
www.aubange-tourisme.be
info@aubange-tourisme.be

S.L DE RACHECOURT
+32(0)63/67 58 03
www.rachecourt.be
jose.bosseler@skynet.be

A
R

LO
N

77



ARLON

Het archeologische museum van Arlon geeft een verhelderende 
kijk op de leefgewoonten en tradities van de Gallo-Romeinen. 
Het bezit gebruiksvoorwerpen en taferelen van grafmonumenten 
die gevonden werden bij het opgraven van een Romeinse vesting 
uit de late 3e - begin 4e eeuw. Een reis van 2000 jaar terug in de 
tijd van onze voorouders. Animaties heel het jaar door rondom de 
permanente en tijdelijke collecties. 

rue des Martyrs, 13 - 6700 Arlon
+32(0)63/21 28 49
www.province.luxembourg.be
musee.archeologique@province.luxembourg.be 

Open van dinsdag tot zaterdag: 9 - 12 
u. en 13 - 17.30 u. De eerste zondag van 
de maand en elke zondag van april tot 
september en op feestdagen : 13.30 - 
17.30 u. Gesloten op 1/11, 2/11, 11/11 en 
tijdens de kerstvakantie.
0 tot 4€/pers. Gratis toegang elke eerste 
zondag van de maand.

HET ARCHEOLOGISCHE 
MUSEUM

te ontdekken

ARLON

In deze luxueuse woning uit de 19de eeuw ontdekt u de geschiedenis 
van Jean en Charles Gaspar, twee broers; de ene was beeldhouwer, de 
andere fotograaf, verzamelaar en mecenas. De gebeeldhouwde dieren 
van Jean mengen zich met de fotografiën van Charles. Het museum 
organiseert eveneens belangrijke tijdelijke tentoonstellingen dankzij 
rijke verzamelingen. Op het einde van het parcours ontdekt u het 
belangrijkste kunstwerk van het museum, het Retabel van Fisenne, 
een meesterwerk van de Antwerpse School uit de 16e eeuw. 

rue des Martyrs, 16 - 6700 Arlon 
+32(0)63/60 06 54
www.ial.be
musee.gaspar@arlon.be

Open van dinsdag tot zaterdag: 9.30u 
- 17.30 u. Vanaf begin april tot begin 
september ook open op zon- en 
feestdagen. Gesloten op 1/11, 11/11, 
15/11 en tijdens de kerstvakantie. 
Gratis toegang elke eerste zondag 
van de maand, behalve januari.
 1 tot 4€ 

HET GASPAR 
MUSEUM 

ES
PA

CE
 P

AY
A

N
T

ES
PA

CE
 P

AY
A

N
T

HET FIETSMUSEUM 
rue de Stehnen, 44 - 6700 Weyler (Arlon) 
+32(0)63/21 72 03
www.museeducycle.be - philippe.tibesar@gmail.com
Zo’n 200 verzamelstukken brengen de fantastische geschiedenis van de fiets in beeld.
Het hele jaar open, enkel op afspraak. Alle bezoeken worden begeleid.2 tot 3€

HET INTERNATIONALE SCOUTSMUSEUM 
rue du Maitrank, 49 - 6700 Bonnert (Arlon) 
+32(0)63/22 15 53
www.museescout.be - musee.scout@tvcablenet.be
Het museum, uniek in Wallonië, bezit zeldzame stukken die wereldwijd verzameld 
werden. Rondleidingen het hele jaar maar enkel op afspraak voor groepen (min. 5 pers.) 
 1 tot 5€.
 

 

INFANTRY MUSEUM 
MILITAIR MUSEUM VAN ARLON
rue de Bouillon, 88 – 6700 Arlon - +32(0)496/78 42 74
guy.klinkenberg@mil.be
Het museum van de infanterie vertelt het heldhaftige verhaal van de “Koningin van de 
Veldslag” van 1830 tot nu, via een verzameling van uniformen, wapens, uitrustingen 
en diverse documenten. De grote gebeurtenissen uit onze geschiedenis komen aan 
bod via vitrines, uniformen en diaporama’s. Gratis bezoek op afspraak.

HET MUSEUM VAN AUTELBAS
rue Am-Eck, 26 - 6706 Autelbas - +32(0)63/23 46 39
www.autelbas.net - sky58485@skynet.be
In de vroege middeleeuwen was Autelbas een belangrijk pottenbakkerscentrum. Ontdek 
verschillende voorwerpen uit dit tijdperk. Open op afspraak. 1 tot 2€. Gids: 20€/uur.

78



ARLON
DE MIDDELEEUWSE SITE VAN CLAIREFONTAINE
rue du Cloître - 6706 Clairefontaine
+32(0)63/21 78 02
www.clairefontaine-arlon.be - info@ot-arlon.be
Archeologische site. Open alle dagen van 8 tot 20u. Gratis ingang, begeleid 
bezoek op reservering via toeristische dienst van Arlon.

ATOMIC KIDS
rue de l’Hydrion, 17 - 6700 Arlon 
+32(0)63/ 22 23 17
www.atomickids.be 
Indoor speeltuin. Schoolperiode : open op donderdag van 10 tot 17.30u., 
woensdag en vrijdag van 10 tot 18.30u., zaterdag en zondag : 10 – 19 u. Gesloten 
op maandag.
Tijdens schoolvakanties: zie website. 3,50 tot 11€

aubange (Halanzy)
CHOCOLAT BONHEUR
rue de la Fraternité, 17 - 6792 Halanzy 
+32(0)467/11 00 07
www.chocolatbonheur.net - regis@chocolatbonheur.net

Aubange (ATHUS)
ATHUS EN HET STAAL
rue du Terminal, 11 - 6791 Athus
+32(0)63/22 18 46 - +32(0)495/46 19 20
www.athus-acier.be - athus.acier@skynet.be
Dit museum getuigt van het belangrijke industriële verleden het de streek. 
Talrijke werktuigen en documenten. Gemakkelijke parking. Bezoeken elke eerste 
zaterdag van de maand van 14 tot 17u. (behalve januari) of op afspraak. 5€/pers.

ATTERT

Het ontdekkingscentrum bevindt zich in het “Centre Européen 
Robert Schuman”. Het besteedt aandacht aan verschillende 
thema’s zoals de geologie, het water, de landbouw van vroeger 
en nu, de geschiedenis en de tradities, de woonwijze, duurzame 
energie en de natuur. Combinatie mogelijk met een bezoek aan 
de steengroeve van Tattert of het dorp Nobressart, één van de 
erkende dorpen “Les Plus Beaux Villages de Wallonie”.

voie de la Liberté, 107 - 6717 Attert
+32(0)63/22 78 55
www.coeurdelattert.be
voyage@coeurdelattert.be

Vrij bezoek van maandag tot vrijdag: 8.30 - 
16 u. (vrijdag tot 14u.). 
3,50 tot 4€/pers.

HET ONTDEKKINGSCENTRUM 
“VOYAGE AU COEUR DE 
L’ATTERT” 

AUBANGE

Voor alle kinderen die later brandweerman willen worden!
Uniek in België: 3500 miniatuur brandweerwagens en meer 
dan 800 helmen uit alle continenten, uniformen, brandspuiten, 
brandblussers, loden figuren,… en een verzameling van oud 
materiaal van het Rode Kruis. Een wondere wereld voor groot en 
klein.

rue Fernand André, bloc 8 PED, zone B1 
6791 Athus 
+32(0)63/38 84 17- +32(0)496/62 76 33 
www.universdespompiers.eu 
universpompiers@gmail.com

Open elke zaterdag : 10 - 12 u. en 14 - 17 u. 
en ook op afspraak. 
1,50 tot 5€/pers. (-12 jaar: gratis).

DE WERELD VAN DE 
BRANDWEER
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LA FERME D’A YAAZ 
route de l’Ermitage, 344 - 6717 Heinstert - +32(0)479/54 13 23
www.lafermedayaaz.be - lafermedayaaz@skynet.be
La Ferme d’A Yaaz is een toeristische boerderij met educatieve doeleinden voor het hele gezin. U kunt er logeren in originele en comfortabele 
overnachtingsplaatsen zoals de familypod, de woonwagen Camille, in een echte tipi of in uw eigen tent op de boerderij tussen de dieren 
(meer dan 12 diersoorten) en met en mooi uitzicht over het woud van Anlier. Uitstapjes met paardenspan zijn ook mogelijk voor 8 pers.

Ruitertoerisme

A
R

LO
N

79



  

E411

N89

N4

N4

E25

E411/E25

DURBUY

VIELSALM

LA ROCHE-EN-ARDENNELA ROCHE-EN-ARDENNE

MARCHE-EN
-FAMENNE

ST-HUBERT

BOUILLON

FLORENVILLEFLORENVILLE

NEUFCHÂTEAU

VIRTON

ROUVROYROUVROYROUVROYROUVROYROUVROYROUVROYROUVROY

ARLONARLONARLONARLONARLON

ATTERTATTERTATTERTATTERT

MARTELANGEMARTELANGEMARTELANGEMARTELANGEMARTELANGEMARTELANGEMARTELANGEMARTELANGEMARTELANGE

FAUVILLERSFAUVILLERSFAUVILLERS

VAUX-S/SÛREVAUX-S/SÛREVAUX-S/SÛREVAUX-S/SÛREVAUX-S/SÛREVAUX-S/SÛREVAUX-S/SÛREVAUX-S/SÛRE

BERTOGNE

HOUFFALIZE

EREZÉEEREZÉE

RENDEUX

BERTRIX

PALISEULPALISEULPALISEULPALISEULPALISEULPALISEULPALISEULPALISEULPALISEULPALISEULPALISEULPALISEULPALISEULPALISEULPALISEULPALISEULPALISEUL

TELLIN

LIBRAMONTLIBRAMONT

LÉGLISE

ETALLEETALLEETALLE
TINTIGNY

CHINY

HERBEUMONT

HABAY

SAINT-LÉGERSAINT-LÉGERSAINT-LÉGERSAINT-LÉGERSAINT-LÉGERSAINT-LÉGERSAINT-LÉGERSAINT-LÉGERSAINT-LÉGERMEIX-DVT-VIRTON-VIRTON
AUBANGEAUBANGE

MESSANCY

MUSSON

NASSOGNE
TENNEVILLETENNEVILLETENNEVILLETENNEVILLETENNEVILLETENNEVILLETENNEVILLETENNEVILLETENNEVILLETENNEVILLE

SAINTE-ODE

GOUVY

BASTOGNE

LIERNEUX

TROIS-PONTS

MANHAY

HOTTON

WELLIN

DAVERDISSE

GEDINNE

BIEVRE

VRESSE
S/SEMOIS

LIBIN

ROCHEFORT

HOUYET

BEAURAING

ClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaine
WeylerWeylerWeylerWeylerWeyler

HalanzyMussy-la-VilleMussy-la-VilleEthe

Latour

BonnertBonnertBonnertBonnert

HeinstertHeinstertHeinstertHeinstertHeinstertHeinstert

Recogne

NobressartNobressartNobressartNobressartNobressartNobressartNobressart

RullesRulles
HoudemontHoudemontHoudemont

Graide
PorcheressePorcheressePorcheressePorcheresse

Redu

Freux
Belleau

HollangeJuseretJuseretJuseret

SberchampsSberchampsSberchampsSberchampsSberchampsSberchamps

Fourneau-St-Michel
Mirwart

Rechimont

MagerotteMagerotte

Petivoir
VerlaineVerlaine

Grapfontaine
OffaingOffaing

TransinneTransinneTransinneTransinneTransinneTransinneTransinneTransinneTransinne

AnloyAnloyAnloyAnloyAnloyAnloyAnloyAnloyAnloyAnloyAnloy

MellierMellierMellier

Wéris

Ny

Waha
AyeAyeAye

Marloie

Forrières

Chevetogne

Celles

Han-sur-LesseHan-sur-LesseHan-sur-LesseHan-sur-LesseHan-sur-LesseHan-sur-Lesse

Sohier

Ambly
ChamplonChamplonChamplonChamplonChamplonChamplonChamplon

Montleban
Limerlé

Deiffelt

BovignySterpigny

SalmchâteauSalmchâteau
JoubiévalJoubiéval

Bihain

RencheuxRencheux

Coo

Wanne

Achouffe
Nadrin

NisramontNisramont

Mousny

Samrée

Mont

Eveux

Soy
Dochamps

Oster

Barvaux

Heyd

IzierBohon

BREDA
ANTWERPEN

AMSTERDAM

EINDHOVEN
MAASTRICHT
LIÈGE

AMSTERDAM

BRUXELLES
NAMUR

OOSTENDE

BRUXELLES
NAMUR

LIÈGE

DÜSSELDORF
KÖLN
AACHEN

BONN

RochehautRochehautRochehaut

CorbionCorbion

Frahan
Alle /SemoisAlle /SemoisAlle /Semois Les HayonsLes HayonsLes HayonsLes Hayons

Buzenol

Breuvanne

Prouvy
JamoigneJamoigneChassepierreChassepierreChassepierreChassepierreChassepierreChassepierre

ChameleuxChameleux

Villers-devant-Orval 

Orval 

Montquintin

Torgny

Autelbas

AthusAthusAthusAthusAthus
TRIER
FRANKFURT

LUXEMBOURG

REIMS
PARIS

SEDAN

Alfabetische Index

A

Arlon 
• Infantry Museum – militair 

museum van Arlon..................... 78
• De middeleeuwse site van 

Clairefontaine  ............................. 79
• Archeologisch museum .......... 78 
• Gaspar museum .......................... 78
• Fietsmuseum (Weyler) ............ 78
• Museum van Autelbas  ............. 78
• Scoutingmuseum (Bonnert) .. 78
• Atomic Kids .................................. 79

Attert 
• Ontdekkingscentrum 

van Attert....................................... 79
• Ferme d’A Yaaz (Heinstert) .... 79
• Nobressart, un des « Plus Beaux 

Villages de Wallonie » .............. 76

Aubange 
• De wereld van de brandweer 

(Athus) ............................................ 79
• Chocolat Bonheur (Halanzy) . 79
• Athus en het staal (Athus) ..... 79

B

Bastogne 
• Museum en Piconrue en het 

Maison des légendes ................46
• Bizonboerderij (Recogne) ......46
• Animalaine ....................................48
• Bastogne War Museum ........... 47
• Museum 101ème Airborne ..........49 
• De Mardasson .............................. 47
• Museum 1er Régiment d’Artille-

rie de Campagne ........................ 47
• Bastogne Barracks ..................... 47
• Naturâne ........................................48

Beauraing
• Park Castel Saint-Pierre ........... 31

Bertrix 
• In het hart van de leisteen ...... 58
• Schapenboerderij van 

Acremont ....................................... 58

Bièvre
• Uilentuin (Graide) ....................... 63

Bouillon 
• Kasteel ............................................ 59
• Archeoscoop ................................ 59
• Hertogelijk museum .................. 58
• Dierenpark .....................................60
• Toeristisch treintje ...................... 58
• Brouwerij van Bouillon .............60
• Landbouwmuseum en die-

renpark (Rochehaut) ................. 61
• Tabakatelier-museum 
• (Corbion) ........................................ 61
• Kinderboerderij en Relais de la 

Semois (Frahan) .......................... 61
• Ferme des Fées (Les Hayons) 61

C

Celles
• Un des “Plus Beaux Villages de 

Wallonie” ......................................... 31

Chiny 
• Chocolatier François Deremiens 

(Prouvy) .......................................... 71
• Kasteel du Faing (Jamoigne) . 71
• 

D

Daverdisse
• Klompenmuseum 

(Porcheresse) ............................... 62
• Fonduekar “Ardenne Trait 

Gourmande” (Porcheresse) ... 62

Durbuy
• Megalietenhuis (Wéris) ................27
• Topiarypark ....................................... 26
• Minigolf ................................................ 26
• Toeristisch treintje ...........................27
• Labyrint ............................................... 26
• Golf Blue Green van Durbuy 

(Barvaux).............................................27
• Zwembad (Bohon).........................27
• Hottemme (Heyd) ..........................27
• Microbrouwerij la Ferme aux 

Chênes  .................................................27
• Geitenboerderij van Ozo (Izier) .... 

 ..................................................................27
• Ambachtelijk confi tuurbedrijf 

“Saint-Amour” ..................................27
• La Petite Merveille 

(avonturenpark) ................................31
• Wéris, un des “Plus Beaux 

Villages de Wallonie” .................... 24

E

Erezée
• Toeristische tramway van de 

Aisne ................................................ 38
• Brouwerij Fantôme (Soy) ....... 39
• Chocolaterie Defroidmont ...... 38
• Cosmos – de odyssee van de 

zalm (Eveux) ................................ 38
• Ontdekkingswandeling “Birds 

and Bees”....................................... 39

Etalle
• Archeologisch park Montauban 

(Buzenol) ........................................ 71
• Brouwerij la Clochette ............... 71

F

Fauvillers 
• Molen van Hollange ...................66

Florenville 
• “Paysalia”, interpretatiecentrum 

van de landschappen ................ 71
• Uitkijktoren van de kerk  ..........73
• Gallo-Romeinse site van 

Chameleux (Chameleux)..........73
• Abdij Notre-Dame d’Orval ......72
• Microbrouwerij Sainte-Hélène 73
• Brouwerij Gengoulf (Villers-de-

vant-Orval) .....................................73
• Chocolats d’Edouard .................73
• Toeristisch treintje Caroline ....73
• Chassepierre, un des “Plus 

Beaux Villages de Wallonie” ..69

G

Gedinne
• Toren ................................................ 63

Gouvy 
• Blotevoetenpad (Montleban) 34
• Mared Indoor (Dei  ̄elt) ............34
• Microbrouwerij les 3 Fourquets 

(Bovigny) .......................................34
• Ferme Madelonne (Sterpigny) ...

34
• Brouwerij Oxymore (Limerlé) 34
• Meer van Cherapont .................34

H

Habay
• Maison de la Pêche ....................66
• Les Demoiselles de Jadis ........66
• Gallo-Romeinse villa van 

Mageroy .........................................66
• Brouwerij van Rulles..................66
• Jean le Chocolatier ....................66
• Just’Un Chocolat (Houdemont) . 

 ...........................................................66

Herbeumont 
• Dromenpad  .................................. 62
• Trailstation  .................................... 63
• Ruïnes van het kasteel  ............ 63
• Air-beumont  ................................ 62

Hotton
• Riveo – interpretatiecentrum 

van de rivier .................................. 28
• Grotten van Hotton ................... 28
• Ny, un des « Plus Beaux Villages 

de Wallonie » ................................ 24

Hou� alize 
• Houtopia ........................................40
• Aqua l’O - Vayamundo .............40
• Vincent Fontaine (Chocolats) 41
• Dierenpark Onays (Achou  ̄e/

Wibrin) ............................................. 41
• Brouwerij van Achou  ̄e 

(Achou  ̄e) ...................................... 41
• Brouwerij Inter-Pol (Mont) ...... 41
• Rots Hérou (Nadrin)..................43

Houyet
• Afvaart van de Lesse 

met kajak ........................................ 31

L

La Roche-en-Ardenne 
• Feodaal kasteel ............................ 41
• Stuwdam van Nisramont.......... 41
• Wildpark  .......................................42
• Grès de La Roche .......................42
• Ferme vivante (Cielle) ............... 41
• Toeristisch treintje ....................... 41
• Museum van de Slag om de 

Ardennen .......................................42
• Cyril Chocolat (Samrée) ..........43
• Avonturenpark  ...........................43
• Pack and Raft ................................ 41
• EscapArdenne .............................43

Léglise
Hoogovens van Mellier .................66

Libin
Euro Space Center (Transinne) 53
Safrananloy (Anloy) ...................... 53

Lierneux
Brouwerij van la Lienne................ 33

Libramont-Chevigny 
Keltenmuseum ................................. 55
La Pause Chocolat-Thé ................ 55
Vijvers van Freux (Freux) ............ 55
Tuin “L’Enclos” (Sberchamps) .. 55

M

Manhay 
Chlorophylle (Dochamps) .......... 39
Brouwerij van Oster (Oster)....... 39

Marche-en-Famenne 
Kerk Saint-Etienne en kerkramen 
van Folon (Waha) ........................... 29
Museum van de Famenne ........... 29
Museum van de Ardense Jagers .... 
................................................................ 29
Internationale vioolbouwschool 
(Marloie) ............................................. 29
Karting/Paintball de la Famenne 
(Aye) .................................................... 29
Fond des Vaulx  .............................. 29
Music Fund ........................................ 29
Comptoir Forestier (Aye) ............ 29

Martelange 
Natuurpark  ....................................... 67
Musson
Museum Etienne Lenoir 
(Mussy-la-Ville) .................................73

N

Nassogne 
Inzofalle ..............................................30
Brouwerij Saint-Monon (Ambly) .... 
................................................................30
Arboretum (Forrières) ..................30
Uitkijkpost Les Huttes ................... 31

Neufchâteau
In het spoor van het kasteel  ..... 67
Telefoonmuseum (Petitvoir) ...... 67
Sterrenwacht (Grapfontaine) .... 67
Museum La Remise (O  ̄aing) ... 67
Ferme des Sanglochons 
(Verlaine) ........................................... 67

R

Redu (Libin)
Boekendorp  ..................................... 52
Museum van de drukkunst ......... 52
Atelier ambachtelijk papier ........ 52
Atelier boekbinden en 
kalligrafi e ............................................ 52
Ontdekkingscircuit : “Tania au 
cœur des légendes” ...................... 52
Framboiseraie .................................. 52
Station ESA ....................................... 52

Rendeux 
Arboretum Lenoir .......................... 39

Rochefort
Domein van de grotten van Han 
(Han-sur-Lesse)................................ 31
Provinciaal domein van Cheve-
togne (Chevetogne) ....................... 31

Rouvroy 
Museum van het plattelandsleven 
(Montquintin) ....................................73
Torgny, un des “Plus Beaux Vil-
lages de Wallonie” .........................70

S

Saint-Hubert 
Basiliek en abdijkwartier  ............54
Museum P. –J. Redouté  ...............54
Wildpark ............................................ 53
Aerodroom ........................................54
Fourneau Saint-Michel .................54
Domein van Mirwart ......................54
Uitkijkpost la Borne ....................... 55
Mirwart, un des “Plus Beaux Vil-
lages de Wallonie” .........................50

Saint-Léger
Gaume Paintball-St Léger ...........75

Sainte-Ode 
Brouwerij Demanez 
(Rechimont) .....................................49
Interpretatiecentrum van de 
paddestoel (Rechimont) .............49

T

Tellin 
Klokkengieterij van Tellin............. 53

Tenneville 
Marcassou (Champlon) ................49
Uitkijkposten.....................................49

Tintigny 
Brouwerij Millevertus (Breuvanne) 
73

Trois-Ponts
Kaasmakerij Bairsou ...................... 33
Hydro-elektrische centrale
van Coo (Coo) ................................. 33
Museum van de Wanne (Wanne) .. 
................................................................ 33

V

Vaux-sur-Sûre 
Brouwerij van Bastogne (Belleau)  
................................................................ 67
Boerderij Monceau (Juseret) ..... 67

Vielsalm 
Ontdekkingsparcours Maison du 
Pays de Salm .................................... 35
Sunparks Ardenne Aquafun ...... 35
Museum van de Coticule 
(Salmchâteau) .................................34
Bulge Relics museum 
(Joubiéval) ........................................ 35
Museum Général Jacques 
(Rencheux)........................................34
Museum 83rd Infantry Division 
(Bihain) ............................................... 35
Bos Grand bois ................................ 35

Virton 
Museum van de Gaume  ...............74
Golf discovery van Solumont .....74
Dromenpad (Ethe) ..........................72
Museum Baillet Latour en de 
oorlogen in de Gaume (Latour) 74
Kasteel van Latour (Latour) ........74

Vresse-sur-Semois
Ardois’alle (Alle-sur-Semois) ..... 63
Interpretatiecentrum van 
Vresse  ................................................. 63
Recreatiecentrum Récréalle ...... 63

W

Wellin
La Safranière (Sohier) .................. 53
Sohier, un des « Plus Beaux 
Villages de Wallonie ».................... 51
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EEN BRON VAN 
ORIGINELE IDEEëN…

Voor uw groepsverblijven 
     en excursies 

Voor uw business meetings &        
     teambuildings… in het groen

Bedrijfsevenementen
info@ardenne-meetings.be 

➜

➜

ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR!
Aarzel niet om ons te contacteren voor een deskundig en gratis advies. Met onze 
goede kennis van het aanbod in onze provincie, kunnen wij u suggesties geven die 
perfect beantwoorden aan uw wensen en budget.

BELGISCH LUXEMBURG

www.ardenne-meetings.be
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ONTDEK de eerste grote routes van de 
Ardennen, te voet, met de fiets en met de auto...

OVER WEGEN OVER PADEN MET DE FIETS

WWW.VISITARDENNE.COM

INSPIREREN
BETOVEREN

De Franse, Belgische en Luxemburgse 
Ardennen zijn verenigd in het zogeheten 
« Destination Ardenne ». En niet zonder 
goede reden. Deze Ardennen zijn 
verbonden door hun geschiedenis, hun 
legendes en hun tradities.

De kracht van deze identiteit zit hem in 
het grote vermogen om mensen te laten 
dromen, om emoties los te maken, om 
te verbazen en verschillende menselijke 
dimensies te voeden.

De magie van de Ardennen haalt zijn 
kracht uit een uitzonderlijke natuur, waar 
talrijke bossen, groene hoogvlaktes, 
rustgevende valleien en fascinerende 
grotten verenigd worden.

De Ardenner, hoeder van deze 
adembenemende plaatsen, heeft een 
innemend karakter, en de Ardennen zijn 
een land van zeldzame emoties die het 
leven betoveren van zij die er leven en zij 
die het ontdekken…
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Welkom in 
de Ardennen

FIETS WELKOM

Label voor toeristische partners 
(toeristische diensten, attracties, 
restaurants, Bistrots de Terroir,…) die 
meerdere specifi eke diensten en logies 
aanbieden voor wielertoeristen. 

KORTINGSPAS

Ontvang een gratis Kortingspas wanneer u logeert 
bij een deelnemende partner in Belgisch Luxemburg 
en geniet van de voordelen in meer dan 70 attracties 
en musea van de provincie, geldig voor 4 personen 
(2 volw. en 2 kinderen).

TOEGANKELIJK BELGISCH LUXEMBURG

De toeristische federatie van Belgisch Luxemburg wenst 
duidelijke informatie te geven over de toegankelijkheid van de 
toeristische attracties.
Hiervoor werkt ze samen met de vzw Atingo om audits uit te 
voeren. Het toegankelijkheidsniveau wordt weergegeven a.d.h.v. 
pictogrammen. 

* Groen: de site is volledig autonoom toegankelijk.

* Oranje: toegankelijk met hulp van een derde persoon. 

Het logo Atingo staat bij infrastructuren 
die het niveau van toegankelijkheid niet 
bereiken. Meer info over de toegankelijkheid 

vindt u op onze website www.luxembourg-belge.be.
De plus-en minpunten zijn terug te vinden zijn op onze website 
(rubriek Toerisme&Handicap).

Enkele evenementen engageren zich ook in deze 
dynamiek: Carnaval van Bastogne, carnaval van Meix-devant-
Virton, het verhalenfestival van Chiny, de landbouwbeurs van 
Libramont, het Straatkunstenfestival van Chassepierre en 
het Luchtballonfestival van Hotton, dat over een aangepaste 
luchtballonkorf beschikt.
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De Waalse toeristische attracties 
krijgen een kwaliteitslabel 
(zonnen), toegekend door het 
Commissariaat Generaal voor 
Toerisme.

DEZE BESTEMMING 
HEEFT ALLES VOOR 
FAMILIES….

Het pictogram “Familie” 
staat voor activiteiten die 
bijzonder goed geschikt zijn 
voor families.

Toeristische federatie 
Belgisch Luxemburg

9, Quai de l’Ourthe 
B-6980 La Roche-en-Ardenne 

Tel. +32 (0)84 411 011
Fax. +32 (0)84 412 439

www.luxembourg-BELGE.be

Alle informatie 
ook op:

Onze blog blik-ardennen.luxembourg-belge.be

Onze blog traces-memoire.luxembourg-belge.be 

Onze nieuwsbrief (neem alvast een abonnement!)

Onze facebook.com/belgischluxemburg

ons magazine blik op de ardennen (gratis publicatie)

Belgisch Luxemburg

Toeristische federatie Belgisch Luxemburg - quai de l’Ourthe, 9 - B-6980 La Roche - 
Tel: +32 (0)84/411 011 - Fax : +32 (0)84/412 439

Verantwoordelijke uitgever: Sabine Vandermeulen, Directeur FTLB - B-6980 La Roche-en-Ardenne 
D/2017/5046/1

Fotoverantwoording: les Maisons du tourisme, les musées et attractions, 
FTLB (A. Delberghe, P. Willems, A. Segers, G. Bissot, K. Gevaert, M.Mathis, B.Petit), FTLB/L.Aprosio, 
FTLB/JLBPhoto, CBAMI/dbcreation, Ardenne All Access/ Agence Laetis, FTLB/Kevin Manand, FTLB/
DBCreation.be, P.Gérard, A.Petit, Atelier Environnement, Labyrinthe, ASBL Terre de Durbuy, COD, Rivéo, 
Musée de de la Famenne/Marc André Housiaux, La Petite Merveille, MT Marche-Nassogne, Patrick Germain, 
Christian Deblanc/DAC, Ferme de la Planche, Mared Indoor, Sunparks Ardenne, MT Vielsam-Gouvy, Henk 
Bleijenberg, Brasserie 3Fourquets, Cosmos, Chocolaterie Defroidmont, Chlorophylle, ASBL « Côté Enfance 
», Aqua l’O, Musée de la Bataille des Ardennes, O.Lefèvre, Cyril Chocolat, Ardenne Aventures, Musée en 
Piconrue, Ferme des Bisons, Tempora, Bastogne War Museum, Animalaine, Naturâne, 101stAirborne Museum 
Bastogne, ISTOCK/Frahous 173553240, Euro Space Center, MT Haute Lesse, M.Gillet, Safrananloy, Domaine 
provincial du Fourneau St Michel, Fonderie de Tellin/Causard, Musée des Celtes, WBT/JL Flémal, WBT/
JP Remy, Province de Luxembourg Musée Archéologique, Musée Gaspar, Voyage au Cœur de l’Attert, 
MT Forêt d’Anlier/MC Marchal, Villa Mageroy, ISTOCK/HKPNC K7477961, Maison de la Pêche, JLBrocart/

Ferme des Sanglochons, Ardoisalle, Ardenne Namuroise, Bergerie Acremont, Falcons Residence, Parc 
animalier Bouillon, Ferme des Fées, Ferme pour enfants, Semois aventure, Agrimusée, Chariot à fondue, SI 
Herbeumont, La Lorraine Gaumaise/M.Laurent, MTG/A.Reuter, L.Charlier, Laurence Lecuivre, Bernard Cozier, 
Samuel Denis, Kevin Manand, Paysalia, Abbaye Orval, Philippe Toussaint, Tommy Van den Berge, Jacques 
Cornerotte, X-Cape, Philippe Lempereur, Pierre Pauquay, MT Ourthe et Aisne/C.Mottet, Azur en Ardenne, 
F.Deremiens, ISTOCK/Lise Gagne, I.Jusseret, Pays de Famenne.

Grafische opmaak: FTLB/S.Preudhomme, A.Segers, G.Bissot

Redactie: C. Binet - B.Petit - P. Willems - R. Delaet - A. Goris - P. Ghislain - H.Velden- A.Quoitin – 
E.Batter, J.Polet.

Opmerking: Deze brochure werd verwezenlijkt op basis van gegevens in ons bezit op 16-11-2016. Deze 
werden verkregen via telefonische en schriftelijke enquêtes. De FTLB kan niet verantwoordelijk worden 
gesteld voor eventuele wijzigingen die haar niet tijdig meegedeeld werden. De vermelde prijzen en 
openingstijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen die in de loop van 2017 kunnen plaatsvinden. 
Verantwoordelijken van groepen en verenigingen raden wij aan om de prijzen en openingsuren op voorhand 
te checken. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van teksten, illustraties en circuits uit deze brochure, is 
onderworpen aan voorafgaande toelating van de directie van de FTLB.

 

Welkom in 
de Ardennen

Belgisch Luxemburg
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