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De oorlogen hebben sporen achtergelaten: martelaarsdorpen, monumenten, begraafplaatsen, kapellen, kruisbeelden
en musea.Laten we samen de conflicten en slachtoffers herdenken en een duik nemen in de Slag om de Ardennen.

Bastogne War Museum
Referentiecentrum over de tweede wereldoorlog en belangrijke herdenkingsplaats die fascineert voor zowel jong
als oud. Het museum verheldert op een moderne en interactieve manier de oorzaken, gebeurtenissen en gevolgen
van WOII, met de Slag om de Ardennen als invalshoek.
Vrij bezoek of met audiogids vanaf 8€/pers.
www.bastognewarmuseum.be

Amerikaanse oorlogsmonument Mardasson in Bastogne
Dit stervormig monument, ontworpen door architect Georges Dedoyard en opgericht als eerbetoon
aan de 76.890 Amerikaanse soldaten, die sneuvelden, gewond of vermist geraakten tijdens
de Slag om de Ardennen.
Vrij te bezoeken en gratis.

Onze streekproducten
Ontdek hoe het bekende kabouterbier La Chouffe gemaakt wordt! Dit speciaal bier uit Achouffe
is licht hoppig en fruitig van smaak en de verse koriander geeft het een fris accent. Tijdens
een rondleiding in de brouwerij de buurt van Houffalize (21 km van Bastogne), ontdekt u de
geheimen van het brouwen van het bier en haar geschiedenis.
Rondleiding met proeverij vanaf 9€/pers.
www.achouffe.be
In het Marcassou Center (Champlon, op 22 km van Bastogne) kunt u zien hoe de
smaakvolle Ardense vleeswaren worden gemaakt (salami, gedroogde ham,…).
Rondleiding met proeverij vanaf 7€/pers.
www.marcassou.be

Lekker tafelen en comfortabel slapen
Hôtel Melba **** (Bastogne)

Gelegen in het centrum van Bastogne, op een paar stappen van de befaamde
Place McAuliffe, zal dit hotel-restaurant u aangenaam verrassen door het
warme onthaal, de comfortabele kamers en kwaliteitsvolle service.
Capaciteit: 50 kamers en 70 couverts.
www.hotel-melba.eu

Wagon Léo (Bastogne)

Geniet van een lunch of diner in een oude Oriënt Express
wagon. De gerechten zijn seizoensgebonden, vooral het
Ardense wild is een echte aanrader.
Capaciteit: 250 couverts.
www.wagon-leo.com

In de buurt…
La Roche-en-Ardenne
Op 33 km van Bastogne ligt het kleine toeristische stadje La
Roche-en-Ardenne, dat ook zwaar getekend werd door de
Slag om de Ardennen. Een groot museum, een monument
en een Sherman tank getuigen nog van dit conflict. Profiteer
van deze trip om het befaamde feodale kasteel te bezoeken,
met uitzicht op de stad.
Rondleiding door het museum vanaf 5 €/pers.
www.batarden.be
Rondleiding op het kasteel vanaf 5 €/pers.
www.chateaudelaroche.be
Vergeet niet om een typische slagerswinkel binnen te
stappen waar u de echte Ardense Ham kunt kopen! Proeven
is mogelijk in de degustatieruimte van slagerij Bouillon.
www.maison-bouillon.be
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