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De regio van Durbuy, waar de Ourthe nooit ver weg is, heeft heel wat cultuur, natuur, logies en gastronomie te bieden.
Er zijn trouwens enkele van de beste restaurants van de Ardennen te vinden. Haar prachtige natuur en haar culturele
rijkdommen maken van Durbuy een gedroomde locatie voor excursies weg van de drukte van de grote steden.

Het stadje Durbuy
Durbuy is een charmant stadje dat internationaal bekend is als “het kleinste stadje van de wereld”! De geplaveide
straatjes en oude huizen in blauwe steen maken van deze middeleeuwse stad een echt pareltje. Gelegen in een
prachtige groene omgeving, is Durbuy ook een paradijs voor gastronomen: in elke straat zijn er brasseries,
bistrots en restaurants te ontdekken.
Stadsrondleiding vanaf 9€/pers.
Mogelijkheid om lokale producten te proeven tijdens de wandeling (op voorafgaand verzoek).
www.durbuyinfo.be

Topiary park / Durbuy
Dit creatieve park, uniek in Europa, bevat meer dan 250 in vorm gesnoeide buxusstruiken en andere
heesters (waaronder zeemeerminnen, krokodillen en het beroemde Manneken Pis).
Vrij bezoek of met gids vanaf 4€/pers.
www.topiaires.durbuy.be

Grotten van Hotton
De Grotten van duizend-en-één-nacht zijn integraal erkend als buitengewoon erfgoed
van Wallonië. Dit geologisch juweeltje kreeg terecht twee sterren toebedeeld in de
Michelingids. 65 meter onder de grond ontdekt u spectaculaire galerijen waaronder de
grootste van ons land.
Rondleiding vanaf 8€/pers.
www.grottesdehotton.be

Lekkere tussenstops
Proef een Marckloff bier in Durbuy : natuurlijk, amberkleurig en het
enige bier dat gebrouwen wordt in Durbuy. Bezoek de microbrouwerij
in La Ferme au chêne.
Het bezoek is vrij, gratis en op afspraak.
lafermeauchene.be
En ga langs in het confituurbedrijfje Saint-Amour in Durbuy voor
wat zoete aankopen. Van vader op zoon worden hier al generaties
lang 40 confituursoorten gemaakt op ambachtelijke wijze. En
ook gelei van bloemen (paardenbloemen, seringen) en wilde
vruchten (vlierbessen, meidoorn), gearomatiseerde azijn en
verzorgingsproducten.
www.confitureriesaintamour.be
De heerlijke chocolade zal smelten op uw tong tijdens
een bezoek aan Chocolatier Defroidmont in Erezee.
Ontdek er verschillende chocolade smaken uit de
hele wereld en kijk toe hoe cacaobonen worden
omgetoverd tot pralines.
Audiotour met proeverij vanaf 10€/pers
www.chocolatier-defroidmont.be

Charmante accommodaties
Azur en Ardenne/Durbuy
Vakantieresort aan de rand van Barvaux-sur-Ourthe, op een boogscheut van Durbuy
met moderne en recente infrastructuur, wellnessruimte, restaurant met panoramisch
uitzicht en geraffineerde internationale keuken.
Capaciteit: 54 kamers en 180 couverts.
www.azurenardenne.be
Le Floréal/La Roche-en-Ardenne
Dit vakantiecentrum ligt op wandelafstand van het centrum van het kleine toeristische stadje
La Roche-en-Ardenne. Het is omringd door een prachtig groen park dat aan de Ourthe grenst.
Veel binnen- en buitenactiviteiten: bowlen, dansavonden, minigolf, zwembad, jeu de boules,
multisportterreinen en verschillende speeltuinen. Regionale keuken aangepast aan het seizoen.
Capaciteit: 76 kamers en 80 couverts.
www.florealgroup.be

Niet te missen
La Gargouille/ Heyd
La Gargouille, gelegen aan de rand van een bos, is een 19e eeuwse boerderij die omgetoverd werd tot
een restaurant met een feeërieke setting. Hout, steen, keien, brandhoutkaarsen, ingetogen atmosfeer,…
de originaliteit kent hier geen grenzen. Maar La Gargouille, dat is ook een gezonde, genereuze en verfijnde
keuken met exotische accenten, vergeten groenten en kruiden om bij weg te dromen.
Capaciteit: 70 couverts.
www.lagargouille.be
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