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Adembenemende landschappen, prachtige wandeltochten, culturele rijkdommen … Welkom in de vallei van de Semois.
Van Bouillon tot Orval ontdekt u historisch belangrijke plaatsen en kunt u oog in oog te staan met de mooiste vergezichten
van het land. De kronkelende Semois met het uitzicht op het “Graf van de Reus”, dat beschermd buitengewoon erfgoed
is van Wallonië, zijn een bezoek zeker waard.

Kasteel van Bouillon
Geklasseerd als “Belangrijk erfgoed van Wallonië” is deze oudste feodale vesting van België bekend van Godfried van
Bouillon die naar Jeruzalem trok met de eerste kruisvaarders. Laat u tijdens een bezoek verrassen door het ballet van
roofvogels in openlucht.
Vrij te bezoeken, met gids of audiogids vanaf 5€/pers.
www.bouillon-initiative.be

Abdij van Orval
De abdij, gesticht in 1132, is een van de opmerkelijkste cisterciënzerabdijen van België. Ze is tot op
vandaag bewoond door een trappistengemeenschap en ze is vooral bekend om haar trappistenbier en
kaas. In de ruïnes van de oude abdij zijn de Communs Abraham, waar de geheimen van het Orvalbier
worden onthuld en de tuin met geneeskrachtige planten twee hoogtepunten van het bezoek. Ontdek
er ook de mooie legende verbonden aan de geschiedenis van Orval.
Vrij te bezoeken of met gids vanaf 4€/pers.
www.orval.be

Streekproducten
Trappist en kaas van Orval : In de taverne A l’Ange Gardien, naast de abdij, kunt u proeven
van de typische abdijproducten. Het is ook de enige plek waar u kunt proeven van de
Groene Orval van het vat.
Capaciteit: 130 couverts.
www.alangegardien.be
"La Rulles" : een verfrissend karakterbier uit de Gaume! Bijzonder kenmerk is dat het
bier hergist op de fles en dat de gist van Oval komt. Maak van de gelegenheid gebruik
om de brouwerij te bezoeken.
Rondleiding met proeverij vanaf 7€/pers.
www.larulles.be
Les chocolats d’Edouard in Florenville : fijne chocolade met traditionele
en orginele smaken. Tijdens een bezoek ontdekt u hoe Edouard Bechoux,
een chocolatier op topniveau, de kunst van het chocolademaken perfect
beheerst!
Rondleiding met proeverij vanaf 7€/pers.
www.leschocolatsdedouard.com

Culinaire stops en leuke overnachtingsplaatsen
Auberge de la Ferme in Rochehaut

In dit hotel in van het dorp Rochehaut, aan het prachtige uitzichtpunt op
Frahan verwent de familie Boreux u met typische gerechten van eigen
bodem. Het etablissement is uniek omdat het zowel een taverne,
dierenpark, agrimuseum en boetiek met Ardense specialiteiten beheert.
Capaciteit: 70 kamers en 100 couverts.
www.aubergedelaferme.com

Hotel de la Poste in Bouillon

Gelegen aan de oever van de Semois, in het hart van Bouillon
heeft dit pand een spectaculair uitzicht op het kasteel. In het
hotel, waar ooit Napoleon III nog logeerde, geniet u van
een gastronomische keuken in een gezellig interieur.
Capaciteit: 60 kamers.
www.hotelposte.be

Niet te missen
Euro Space Center (Transinne)
Uniek in Europa, een centrum waar u de ruimte
op een speelse manier ontdekt. Dompel u
onder in het dagelijks leven van astronauten
en herbeleef de grote momenten van de
ruimteverovering! Reis door het universum aan
de hand van een spektakelparcours, een Space
Show, tentoonstellingen en enkele Space Heroes.
Rondleiding met gids of audiotour vanaf 9,50€/pers.
www.eurospacecenter.be
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