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Wat zoekt u voor uw vakantie of kort verblijf? Ontspanning, een goed gevoel,
ontdekkingen, hartelijke ontmoetingen, authentieke streekproducten, een
rijk erfgoed, een mooie natuur…? In Wallonië hebben we dat allemaal!
Wallonië bestaat uit 5 provincies in het zuiden van België en telt 3,3 miljoen
inwoners die verspreid zijn over 262 gemeenten. Op een relatief kleine
oppervlakte van 16 844 km² vindt u een verbazingwekkend gevarieerd
toeristisch aanbod. Wallonië is een concentraat van ontspanningsmogelijkheden, ontdekkingen en activiteiten.
Enkele voorbeelden? Citytrips in steden met een fantastisch historisch en
cultureel erfgoed zoals Doornik, Bergen, Namen, Charleroi of Luik. Omzwervingen in landschappen waar om de haverklap pittoreske dorpen, abdijen of
kastelen opduiken. Wallonië heeft ook een creatief patrimonium en het
verbaast dat kunstenaars uit zo’n klein land soms wereldwijde bekendheid
genieten. Het Waalse museumaanbod is uitzonderlijk en dat uit zich zowel in
de permanente als tijdelijke tentoonstellingen, die regelmatig vernieuwd
worden. Wie het een beetje uitpluist, zal ontdekken dat Wallonië een
bestemming is met een goedkoop prijskaartje. De vervoerkosten liggen nooit
hoog. Alles ligt er dicht bij elkaar en tijdens één weekend kunt u zich uitleven
in een sportieve activiteit, een kasteel bezoeken, u amuseren in een recreatiepark, streekproducten proeven en een van de vele evenementen bijwonen
(tentoonstelling of spektakel, feestelijke tradities enz.).
Kom met uw gezin of met vrienden genieten van onze vele attractieparken of
kies voor natuuractiviteiten (wandelingen, ﬁetstochten, waterplezier, extreme
sporten…). Het kan in alle seizoenen. Zoals velen die al van Wallonië hebben
geproefd, komt u zeker terug. Al was het maar om eens deel te nemen aan
een van de vele feestelijkheden of evenementen: carnavals, kerstmarkten,
kermissen (de fameuze ‘ducasses’), Napoleontische marsen, festivals…
Voor uw volgend verblijf bij ons, rest u enkel nog te kiezen tussen onze
‘Escapades’. Wij wensen u een aangename lectuur toe!

Wallonië
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Zie kortingsbon of voordeel
achteraan in de brochure.
De voorwaarden van de
aanbieding zijn vermeld op
elke bon.
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Wallonië, echt een bestemming om er eens uit te zijn.
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Wallonië in de praktijk

Een realisatie van Wallonië-Brussel Toerisme, vzw (WBT / OPT) op initiatief van
haar Waalse clubs “Détente-Découverte Excursions et Séjours” • Coördinatie:
WBT / Philippe Cléda, Sylvie Delépierre, Anne Neuville, Béatrice Walgraeve •
Concept en prepress: www.helloagency.com • Omslagfoto: Corbis • De
informatie in deze brochure werd met de grootste zorg samengesteld. De
uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen die zich zouden
voordoen tussen het verzamelen van de gegevens en de verschijningsdatum
van de brochure. Verantwoordelijke uitgever: V. Jacobs, Directrice • Gedrukt in
België (11/2011).
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Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit: wordt louter ter
informatie gegeven. De uitgever kan in geen enkel geval aansprakelijk
worden gesteld. Het is sterk aanbevolen contact op te nemen met de
betrokken infrastructuur voor bijkomende informatie.
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DOORNIK, een

karrenvracht geschiedenis

© Mathieu Langrand

Het Gallo-Romeinse Turnacum bestond al vóór onze
tijdrekening. Eeuwenlang waaiden de winden van de
geschiedenis door de stad en lieten overal sporen na.

De Waalse
cultuursteden,
dichtbij maar
toch een andere
wereld

Hoewel verschillende getuigen verwoest werden in mei 1940,
bleven er ook heel wat behouden, zoals de gevels van enkele van
de oudste huizen van België (einde 12e eeuw) en de brug over
de Schelde (13e eeuw). De boeiende geschiedenis van Doornik
kunt u bekijken in het Ofﬁce du Tourisme, met het spektakel ‘De
gang van de tijd’. Ga nadien ﬂaneren langs de gerenoveerde
Scheldekaaien of volg het bewegwijzerde wandelcircuit door
de historische stadskern. Plekjes groen, fonteinen en kronkelende
winkelstraatjes wisselen af met architecturale bezienswaardigheden. De kroonjuwelen van Doornik zijn het belfort en de OnzeLieve-Vrouwekathedraal. Beide zijn door Unesco opgenomen als
Werelderfgoed. Het belfort dateert uit de 12e eeuw en is het oudste
van België. Wie de moed heeft om de 257 trappen te beklimmen,
krijgt boven een weergaloos uitzicht op de stad en haar omgeving,
tot in Frankrijk. De reusachtige Onze-Lieve-Vrouwekathedraal telt
vijf massieve torens en is misschien wel de mooiste van België.
Schip en transept zijn romaans, het koor is vroeggotisch. In 1999
werd de kathedraal geteisterd door een storm en sindsdien wordt
ze grondig gerestaureerd.

Rijzige kathedralen, ﬁere belforten, aantrekkelijke monumenten,
mooie parken, boeiende en soms unieke musea … Wallonië toont
zich gul op alle gebieden. Dat merkt men ook aan de gastvrije
inwoners, die graag hun culturele rijkdommen delen met bezoekers. Die erfenis bestaat niet uitsluitend uit oude stenen. Tradities
en folklore, gastronomie, ambachtslui en kunstenaars hebben
mee de ziel van dit land gesmeed. In een snoer van cultuursteden,
van Luik tot Namen, van Doornik tot Charleroi en Bergen, koestert
men zorgvuldig de erfenis van het verleden. Om al die schatten te
ontdekken moet men op stap gaan en zijn neus volgen: de parels
liggen gewoon voor het rapen.
De Waalse cultuursteden zijn ook steden op mensenmaat. Hun
historische centra kan men te voet verkennen en de bezienswaardigheden liggen bijna altijd op wandelafstand. Zij nodigen u vandaag
uit voor een gezellige citytrip, voor een ontdekking van een andere
wereld, die toch heel dichtbij ligt.
2 Q De Waalse cultuursteden…
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Wallonië heeft een woelige geschiedenis achter de
rug en daar vinden we heel wat resten en littekens
van terug. Maar er valt veel meer te ontdekken. Enkele
cultuursteden zijn daar het levendige bewijs van.

MAISON DU TOURISME DE LA WALLONIE PICARDE
OFFICE DU TOURISME DE TOURNAI
Vieux Marché aux Poteries, 14
B-7500 TOURNAI
Tel.: +32(0)69.22.20.45
tourisme@tournai.be
www.visitwapi.be

CHARLEROI: verleden,

heden en toekomst

MAISON DU TOURISME
DE LA RÉGION DE MONS
Grand-Place, 22 • B-7000 MONS
Tel.: +32(0)65.33.55.80
info.tourisme@ville.mons.be
www.monsregion.be

BERGEN,

een aantrekkelijk
cultureel menu
Deze vroegere mijnstad heeft een hele metamorfose
ondergaan en maakte van cultuur haar belangrijkste
toeristische troef.
Wetenschappen, hedendaagse kunst, industrieel erfgoed, sierkunsten… het is er allemaal. De cultuurtempels bezorgen een tweede leven
aan oude industriële complexen die ooit het kloppend hart vormden van
de Borinage, de mijnstreek waar Vincent van Gogh verbleef in de periode
1879-1880. Bergen wordt overigens in 2015 Culturele Hoofdstad
van Europa. Maar men mag ook het historische erfgoed niet vergeten.
In de collegiale kerk Sainte-Waudru kan men de albasten beelden
van de bekende beeldhouwer Jacques du Broeucq bewonderen.
Het belfort, het enige in België in barokstijl, heeft een beiaard met
49 klokken en op het marktplein verrijst het stadhuis, dat men gedeeltelijk kan bezoeken. Na het cultureel menu lonken de vele terrassen en
restaurants op de Grand-Place. Bergen koestert haar verleden maar het
blijft tegelijk een stad met veel aandacht voor folklore. Aan de top staat
de 7 eeuwen oude processie van de Gouden Koets en het gevecht
van de Lumeçon. In de Gouden Koets worden de relieken van SainteWaudru rondgedragen. Na de processie weerklinkt de ‘Doudou’, een
populair lied, terwijl St-Joris het gevecht met de draak aangaat. Dat
noemt men de ‘Lumeçon’ en het symboliseert de overwinning van
het goede op het kwade. Unesco nam dit kleurrijk evenement op als
immaterieel Werelderfgoed.
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Charleroi was aanvankelijk een klein dorp. De
Spanjaarden maakten er in 1666 een belangrijke
militaire versterking van en noemden die ‘Caroloregium’,
naar hun koning Karel II.

MAISON DU TOURISME DU PAYS DE CHARLEROI
Place Charles II, 20 • B-6000 CHARLEROI
Tel.: +32(0)71.86.14.14
maison.tourisme@charleroi.be
www.paysdecharleroi.be • www.charleroi.be

Al is de stad slechts een paar honderd jaar oud, elke bladzijde van
haar geschiedenis heeft een afdruk nagelaten. De navel van het historische centrum is de Place Charles II, een plein in renaissancestijl.
Het is zeshoekig en elke zijde meet 50 meter. De uitwaaierende straten
zorgen voor een zee van licht. Dergelijke stedenbouw is zeer zeldzaam in Europa. Op het plein trekken het stadhuis en het belfort
alle aandacht. Op het einde van de 19e eeuw deed art nouveau zijn
intrede in de stad. In die periode was een welgestelde klasse ontstaan,
een gevolg van de bloeiende industrie (ijzer, glas en steenkool). De
industriëlen wilden woningen die hun succes weerspiegelden en art
nouveau beantwoordde perfect aan hun verwachtingen. Nog steeds op
de Place Charles II verrijst de basiliek van Saint-Christophe. In 1957
werd het koor verfraaid met een enorm en uniek mozaïek. Het ontwerp
is Belgisch, de uitvoerders waren Venetianen en het geheel herinnert
aan de virtuositeit van de Byzantijnse kunstenaars. Meer hedendaags
is het befaamde en zelfs unieke Museum van de Fotograﬁe. Of de
striphelden Lucky Luke, Robbedoes en lotgenoten die u in de stad
ontdekt, want Charleroi is ook de hoofdstad van het stripverhaal en
maakt zich klaar om een motor te worden van de Waalse cultuur.

Bergen 2015, ‘Where technology meets culture’! Bergen, stad van erfgoed en creatie, telt 92 000 inwoners en bevindt zich in het hart
van een agglomeratie met 250 000 inwoners. Op cultureel gebied is Bergen vrij ambitieus en maakt zich op om Culturele Hoofdstad van
Europa te worden in 2015. Dat wordt een uitzonderlijke gelegenheid om de stad op Europees niveau te positioneren als aantrekkelijke bestemming. Het thema
van het evenement, ‘Where technology meets culture’, zal een brug slaan tussen het erfgoed en het cultureel verleden van de stad en haar toekomstige ontwikkeling op het gebied van digitale kunsten. Dit intellectueel concept zal zich materialiseren met het toekomstige station van Bergen dat wordt ontworpen door
architect Santiago Calatrava, maar ook met het nieuwe congrescentrum van Daniel Libeskind. ‘Where technology meets culture’ wordt een gelegenheid om de
grote figuren te (her)ontdekken die mee de geschiedenis van de stad hebben geschreven: Vincent Van Gogh voor het beeld, Roland De Lassus voor de muziek,
Verlaine voor de woorden en Sint-Joris (Doudou) voor de herinnering. De kennis op het gebied van spitstechnologie zal in de schijnwerpers komen met Technocité,
het Park Initialis en de Digital Innovation Valley waar zich internationale ondernemingen vestigden zoals Google en Microsoft. Informatie: www.mons2015.eu
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NAMEN,

aan de samenvloeiing
van Samber en Maas

© eltgv-Alain Janssens - Calatrava

Levensgenieters, dit is een stad voor u! Iedereen raakt er
onder de indruk van haar levensvreugde, zijn gastvrijheid,
haar gastronomie en haar historische schatten.

© Jacques Verres

MAISON DU TOURISME DU PAYS DE LIÈGE
Place Saint-Lambert, 32-35
B-4000 LIÈGE
Tel.: +32(0)4.237.92.92
mtpaysdeliege@provincedeliege.be
www.liegetourisme.be

LUIK,
MAISON DU TOURISME DU PAYS DE NAMUR
Pavillon du Tourisme, Square Léopold
B-5000 NAMUR
Tel.: +32(0)81.24.64.49
info@namurtourisme.be
www.namurtourisme.be

In de jaren 1990 hebben archeologische opgravingen in Namen
aangetoond dat de linkeroever van de Maas al 6700 jaar vóór onze
tijdrekening bewoond werd. Blijkbaar was deze locatie zeer aantrekkelijk voor de mens. Uit haar lange geschiedenis heeft Namen veel
erfgoed behouden, zoals haar belfort, barokke en classicistische
kerken, wijken met 18e-eeuwse architectuur, stadspaleizen…
Een uitzonderlijk staaltje van 16e-eeuwse bouwkunst is de ‘Halle
al’Chair’ (het vleeshuis), waar nog steeds het wapen van de Spaanse
koning Filips II boven de toegangspoort prijkt. Vandaag huist het
archeologisch museum in het gebouw. Aan musea is er in Namen
overigens geen tekort. Er zijn er liefst 13 en ze verwennen bezoekers
met de meest diverse verzamelingen. Ook de in Namen geboren
schilder en tekenaar Félicien Rops kreeg een eigen museum dat
zijn lievelingsthema’s belicht: de dood, vrouwen, het leven in Parijs
en erotiek. En wilt u weten hoe de aristocratie leefde tijdens de Eeuw
der Verlichting, dan moet u zeker een bezoekje brengen aan het
museum Groesbeeck de Croix. Maar het meest indrukwekkende
bouwwerk van de stad is ongetwijfeld de befaamde Citadel. Het is
een van de grootste vestingen van Europa, een echt geschiedenisboek dat verhaalt over de periode tussen de vroege middeleeuwen
en het begin van de 19e eeuw.
4 Q De Waalse cultuursteden…

kruispunt van Europa
Op 1 uur van Brussel en op nauwelijks 15 minuten van
de Nederlandse grens ligt Luik, een stad met een sterke
identiteit en een blik op de toekomst.
Ga er wandelen langs de oevers van de Maas, in de steegjes van de
pittoreske wijk Outremeuse of in de befaamde ‘Carré’, de levendige
wijk waar overdag wordt gewinkeld en ’s nachts wordt gefeest. Luik
is een volkse stad waar men graag op een terrasje geniet van een
kofﬁe, een glaasje ‘pékèt’ (jenever) of een schuimend, ambachtelijk
gebrouwen biertje.
In deze metropool staat het oude erfgoed te pronken naast een reeks
nieuwe realisaties, zoals het ultramoderne station Luik-Guillemins voor
de hogesnelheidstrein, ontworpen door de befaamde Spaanse architect
Santiago Calatrava, of het audiovisuele complex Médiacité.
Het historische hart van de stad ligt onder de grond, op de Place
Saint-Lambert. In het Archeoforum wandelt men tussen eeuwen
geschiedenis. Luik werd vanaf de 8e eeuw bestuurd door een prinsbisschop en groeide uit tot ‘de stad met de honderd klokkentorens’.
De aantrekkelijkheid van Luik is ook te danken aan het grote aantal
musea. De jongste topper is ‘Le Grand Curtius’, het nieuwe complex
met prestigieuze verzamelingen uit vijf musea. Men stelt er wapens,
glasproducten, archeologische vondsten, sierkunst en religieuze kunst
tentoon. Maar misschien bezoekt u liever ‘La Batte’, de zondagmarkt
langs de Maas? Het is een van de grootste van Europa.

Wat is er gemeenschappelijk aan de Kathedraal van Doornik en het Belfort van Namen, de hydraulische Scheepsliften
van het Centrumkanaal en de Vuursteenmijnen van Spiennes? Allemaal zijn ze opgenomen als Werelderfgoed door
Unesco, dat tussen het rijke Waalse erfgoed ook enkele folkloristische hoogtepunten beschermt.

© Ofﬁce du Tourisme de Tournai
© WBT / R. de la Riva

© WBT / J.-L. Flémal

© WBT / J.-L. Flemal

De waaier van Waals Werelderfgoed omvat de belforten van
Doornik (het oudste van België), Bergen, Namen, Charleroi,
Binche, Thuin en Gembloux. In Doornik is ook nog de prachtige
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal erkend. De lijst gaat verder met de
hydraulische Scheepsliften van het Centrumkanaal die gebouwd
werden om een hoogteverschil van 17 m te overbruggen, en dat met
één enkele energiebron: water! En ten slotte zijn er nog de Vuursteenmijnen van Spiennes. Tijdens het neolithicum, tussen 4200 en
2500 voor Christus, werden er tal van silexmijnen uitgegraven. Enkele
ervan werden bijgewerkt door archeologen en kunnen bezocht worden.
Maar er is ook nog het ‘Oraal en immaterieel erfgoed van de
mensheid’. Daarbij hoort het Carnaval van de Gilles van Binche.
Op hun klompen, met bellen aan hun kostuums en struisvogelpluimen op hun hoeden, verjagen de Gilles de winter tijdens de
optocht van Vastenavond. In Bergen vindt tijdens de jaarlijkse
‘Ducasse’ de Processie van de Gouden Koets en het gevecht van de
Lumeçon plaats. Deze processie is maar liefst 7 eeuwen oud. Na
de processie vindt het gevecht van St-Joris met de draak plaats. Dit
gevecht dat ‘Lumeçon’ wordt genoemd, symboliseert de overwinning van het goede op het kwade. De lijst wordt afgesloten met de
Gouyasse-vespers en de processie van de reuzen in Ath. Tijdens het
vierde weekend van augustus viert Ath haar traditie en folklore. Dit
feest vindt zijn oorsprong in een middeleeuwse processie.
De folklorestad Bergen wordt in 2015 Culturele Hoofdstad van Europa.
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Onze-LieveVrouwekathedraal
van Doornik
De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik,
gebouwd in de 12e eeuw
en een topreferentie van
de religieuze romaanse en
gotische kunst.
© M. Legrand

De processiereuzen en -draken van België zijn door Unesco opgenomen
als immaterieel Werelderfgoed. Wallonië is vertegenwoordigd door de
Ducasse (volkskermis) van Ath en de Draken van Bergen.

De 7 Belforten
van Wallonië
De 7 Belforten van Wallonië, gelegen in 7 historische steden, zijn bouwkundige symbolen van de
gemeentelijke rechten die
verworven werden tussen de
11e en 17e eeuw. (Binche,
Bergen, Charleroi, Namen,
Thuin, Doornik, Gembloux)

© MRW / G. Focant / DPat

De Reuzen en Draken

De neolithische vuursteenmijnen
Het Carnaval van Binche

© WBT / J.-L. Flémal

De neolithische vuursteenmijnen van Spiennes zijn de oudste en meest
uitgestrekte van Europa. Zij kenmerken zich door de extreme diversiteit
van extractietechnieken. (Bergen)
© WBT / J.-L. Flémal

Het Carnaval van Binche is een traditie die stamt uit de 16e eeuw.
De Gilles en andere personages gooien met sinaasappelen terwijl ze
in stoet door de straten van Binche trekken.

De 4 Hydraulische liften
van het Centrumkanaal

De Doudou

© WBT / R. de la Riva

De Doudou, de rituele Ducasse van Bergen, de Processie van de
Gouden Koets en het ‘Lumeçon’-gevecht maken deel uit van het
traditionele culturele erfgoed van Bergen. De feestelijkheden vinden
plaats in juni op de historische Grand-Place.
6 Q Het Waalse Werelderfgoed
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De 4 Hydraulische liften van het Centrumkanaal en hun sites getuigen
van het Waalse industriële verleden. Zij dateren uit de 19e eeuw en zijn
opmerkelijk goed bewaard gebleven. Het zijn de enige ter wereld die
nog werken in hun originele staat. (La Louvière, Le Roeulx)

© Didier Mosseray

© Gina Santin

Erfgoed, geschiedenis
en cultuur
Erfgoed heeft veel gezichten. Het kan historisch, immaterieel, cultureel maar
ook industrieel zijn. Zo is Wallonië niet weinig fier op zijn hydraulische scheepsliften die door Unesco zijn opgenomen als Werelderfgoed. Overigens werden
op de Waalse waterwegen nog meer kunstwerken gebouwd die de moeite
lonen om ze te bezoeken.
Een van de historische pijlers van de Waalse industrie was de steenkoolontginning. Daar werden heel wat pagina’s economische geschiedenis mee
gevuld. Enkele musea, ondergebracht in voormalige mijngebouwen, belichten
dat epos en in Blegny kan men zelfs afdalen in een authentieke mijn. Dat de
oude terrils heroverd werden door de natuur en een bijzondere biotoop vormen,
is een apart hoofdstuk dat al menig bezoeker heeft verbaasd.
Als we ons louter tot de geschiedenis van onze tijdrekening beperken, dan moeten
we beginnen in het centrum van Luik waar de ondergrond zijn eeuwenoude geheimen prijsgeeft aan de bezoekers. Dat België het slagveld van Europa is geweest,
wordt in verschillende musea bewezen, onder meer in Waterloo, in de citadellen
langs de Maas en in de musea rond het Ardennenoffensief. Maar er is ook meer
vredelievend erfgoed, zoals het Gasthuis Onze-Lieve-Vrouw met de Roos bewijst,
een uniek voorbeeld van hoe het er aan toe ging in oude ziekenhuizen. En dan zijn
er ook nog de steden met hun vaak mooi gerestaureerd historisch centrum, de
belforten die elk hun eigen verhaal vertellen, de toeristische spoorlijnen waar oude
stoomtreinen hun passagiers onderdompelen in nostalgie…
Op het gebied van musea ten slotte, wordt u in Wallonië echt wel verwend. De
verscheidenheid is zeer groot: oude en nieuwe kunstenaars, folklore en tradities,
wapens en het vroegere leven op het platteland, fotografie en het befaamde
porselein uit Doornik… ‘L’embarras du choix’, zegt men in het Frans. Het wordt
moeilijk kiezen.
7

Het Park van Kanalen en Kastelen ligt in de driehoek die gevormd
wordt door La Louvière, Ronquières en Seneffe, en nodigt u uit voor
een mooie escapade. Ontdek de wereld van de binnenscheepvaart
bij het Hellend Vlak van Ronquières, ervaar zelf de doortocht van de
hydraulische scheepsliften van het Historisch Centrumkanaal, die
door Unesco zijn opgenomen als Werelderfgoed, en bewonder de
kolossale scheepslift van Strépy-Thieu.
Maak een sprong in de geschiedenis op de mijnsite van Bois-du-Luc
en ontdek het prestigieuze kasteel van Seneffe en zijn verzameling
siersmeedwerk van de Franse Gemeenschap, of ontdek de vele rijkdommen van het Koninklijk Museum van Mariemont.
Het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap hebben
de stad La Louvière aangeduid als ‘Métropole Culturelle
2012’. Er wacht u een hele rist toeristische en culturele activiteiten in La Louvière, maar ook in het Park van Kanalen
en Kastelen.

“Weekend langs het water”
Strépy-Bracquegnies

© B.Vanroye

Het Historisch Centrumkanaal

OPEN: van 15/03 tot 30/10, van 9.30 tot 17 u. (scheepslift en spektakelparcours, duur: 1.30 u).
Boot (duur: 1 u) op zondag van 06/05 tot 16/09.
PRIJS: volwassenen: lift € 5,50 / boot € 5,50 / combinatie € 9 – jongeren (13-18 jaar) en
senioren (60+): lift € 5 / boot € 5 / combinatie € 8 – kinderen (4-12 jaar): lift € 2,50 / boot
€ 3,50 / combinatie € 5 – kroostrijke gezinnen: lift € 4,50 per pers. / boot € 4,50 per pers. /
combinatie € 7 per pers.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit behalve de boot.
en , vertrek om de 5 minuten.
BEZOEK MET AUDIOGIDS: in het , ,
EVENEMENTEN: tal van activiteiten in het kader van ‘La Louvière Métropole Culture 2012’ –
volledig programma op http://voiesdeau.hainaut.be

© B.Vanroye

€
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ASCENSEUR FUNICULAIRE DE STRÉPY-THIEU
C/O ASBL VOIES D’EAU DU HAINAUT
Rue Raymond Cordier, 50
7070 THIEU (LE ROEULX)
Tel. : +32(0)78.059.059 of (0)64.67.12.00
Bon
info.strepy_thieu@hainaut.be
info.voiesdeau@hainaut.be
http://voiesdeau.hainaut.be

De grootste scheepslift ter wereld. Spektakelparcours ‘Land van Uitblinkers’
op de bovenverdieping van de lift. Beleef het creatieve kunnen van België op
het gebied van beeldverhalen, kunst, muziek, sport, economie en burgerlijke
bouwkunde… Al deze thema’s worden met behulp van verschillende visuele
en ludieke technieken belicht. Kuifje, Cedric, maar ook Emile Verhaeren,
René Magritte, Jacques Brel en Eddy Merckx houden u gezelschap. Elke
zondag van mei tot september kunt u zelf de doortocht maken met de lift.
Er zijn 4 afvaarten voorzien.

Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux
Place Mansart 21/22 • 7100 La Louvière
Tel. : +32 (0)64 26 15 00 • Fax : +32 (0)64 31 22 88
maisondutourisme@lalouviere.be
www.parcdescanauxetchateaux.be – www.lalouviere2012.eu

Historisch Centrumkanaal
Hydraulische liften

© WBT / CHP

© FTPH / C.Carpentier

Scheepslift van Strépy-Thieu

OPEN: van 01/04 tot 31/10. Vertrek om 10 u. en 14 u. Duur: ongeveer 2.30 u.
PRIJS: volwassenen: € 12 – kinderen (4-12 jaar): € 8 – jongeren (13-18 jaar) en
senioren (60+): € 10 – kroostrijke gezinnen: € 9,50 per pers. De prijs omvat de tocht
h/t met de boot, het bezoek aan de machinezaal met een gids en het bezoek aan de
ludieke tentoonstelling ‘De fabelachtige machine van ingenieur Clark’.
OPMERKING: niet toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
en
(op aanvraag).
RONDLEIDING: in het , ,
EVENEMENTEN: tal van activiteiten in het kader van ‘La Louvière Métropole Culture
2012’ – volledig programma op http://voiesdeau.hainaut.be
8 Q Erfgoed, geschiedenis en cultuur
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Door Unesco opgenomen als Werelderfgoed. Ontdek het beroemde
Historisch Centrumkanaal en zijn kunstwerken (liften, draaiende
bruggen, ophaalbruggen, machinezalen…). Er zijn heel wat mogelijkheden en parcours (boot, toeristentreintje enz.). Voor de boottocht is
reserveren aanbevolen.

Bon

CANAL DU CENTRE HISTORIQUE
C/O ASBL VOIES D’EAU DU HAINAUT
Rue Tout-y-Faut, 90
7110 HOUDENG-GOEGNIES (LA LOUVIÈRE)
Tel. : +32(0)78.059.059 of +32(0)64.84.78.31
info.canalducentre@hainaut.be
info.voiesdeau@hainaut.be
http://voiesdeau.hainaut.be

© FTPH / C. Carpentier

Spektakelparcours ‘Een boot, een leven’
bij het Hellend Vlak van Ronquières
Beleef bij het Hellend Vlak van Ronquières een uitzonderlijke ervaring en volg de
binnenschipper in zijn dagelijkse leven: driedimensionale decors, audiovisuele technieken, automaten… Toegang tot de top van de toren, uitzonderlijk panorama.
Riviervaarten en doortocht van het Hellend Vlak elke zondag van mei tot september.
Ontdek de site op een andere manier vanuit het Visitor Center: panoramische lift en
glazen loopbrug over de site.

p. 1 0
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€

Koninklijk Museum van Mariemont
Midden in een schitterend park ligt een museum waarin China en Japan in gezelschap
verkeren van Egypte, Griekenland en het oude Rome, en waar het verleden van Henegouwen wordt weerspiegeld door collecties die gaan van de prehistorie, via de GalloRomeinse en Merovingische beschavingen, tot de 20e eeuw. Het museum bezit ook
de mooiste verzameling ter wereld van porselein uit Doornik. U ontdekt verder nog een
verzameling waardevolle boeken (meer dan 12 000 werken). In het park, een der
mooiste arboretums van Wallonië, verrijzen monumentale bronzen, zoals ‘de Burgers
van Calais’, van Rodin.
OPEN: dagelijks open (niet op maandag behalve wanneer het een feestdag is) van april tot september,
van 10 tot 18 u. en van oktober tot maart van 10 tot 17 u. Gesloten op 01/01 en 25/12.
PRIJS: permanente verzamelingen: € 1 – tijdelijke tentoonstellingen: € 4 (kortingen mogelijk).
Gratis op de eerste zondag van elke maand.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
en .
RONDLEIDING: op aanvraag in het ,
BEZOEK MET AUDIOGIDS: in het , : € 3.
EVENEMENTEN: tentoonstelling ‘De Wolf! Van ons platteland tot onze verbeelding’ van 06/04
tot 02/09/2012 – Tentoonstelling ‘Schrijvers: gebruiksaanwijzing. Van Voltaire tot bleuOrange
(hypermediatiek literair magazine)’, van 02/11/12 tot 17/02/13.

Getuigenismuseum van Bois-du-Luc
Mijnsite van Bois-du-Luc
Bois-du-Luc vertelt over het dagelijkse leven van de mijnwerkers, van de top van
zijn mijnbergen tot het hart van de mijnwijk. De mijnput – “die mensen inslikt en
steenkool uitspuwt” (Zola) – werd aangevuld met een dorp dat gebouwd en bewaakt
werd door de werkgevers. In dit unieke dorp in Europa werd gezorgd voor de voeding
van de mijnwerkers (kruidenierszaak, slager), voor de verzorging (medische post,
ziekenhuis), voor de ontspanning (feestzaal, kiosk, vrijetijdsinfrastructuur), voor de
opvoeding (scholen, bibliotheek) en voor hun zielenheil. Bois-du-Luc is beschermd
als ‘Uitzonderlijk Erfgoed’ van het Waalse Gewest en is een ankerpunt op de
Europese Route voor Industrieel Erfgoed (Erih). Bois-du-Luc is samen met drie
andere Waalse mijnsites (‘Grand-Hornu’, ‘Le Bois du Cazier’ en ‘Blegny-Mine’)
kandidaat voor een opname als Werelderfgoed door Unesco.
OPEN: van half april tot eind oktober in de week (gesloten op maandag): van 9 tot 17 u. – in het
weekend en tijdens de feestdagen: van 10 tot 18 u. Van november tot half april (gesloten in het
weekend en op maandag): van 9 tot 17 u., na reservering en alleen voor groepen.
PRIJS: volwassenen: € 7,50 – kinderen: € 5 – senioren: € 6,20 – gezinsticket (2 volwassenen
+ 1 tot 3 kinderen): € 13.
RONDLEIDING: bezoek met een gids-animator in het , gids op reservering in het .

ÉCOMUSÉE DU BOIS-DU-LUC
Rue Saint-Patrice, 2b
7110 HOUDENG-AIMERIES (LA LOUVIÈRE)
Tel. : +32(0)64.28.20.00
info@ecomuseeboisduluc.be
www.ecomuseeboisduluc.be

€
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MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
Chaussée de Mariemont, 100
7140 MORLANWELZ
Tel. : +32(0)64.21.21.93
info@musee-mariemont.be
www.musee-mariemont.be
Bon

PLAN INCLINÉ DE RONQUIÈRES
C/O ASBL VOIES D’EAU DU HAINAUT
Route Baccara, 1w – 7090 RONQUIÈRES
Tel. : +32(0)78.059.059
of (0)67.64.66.80
info.ronquieres@hainaut.be
info.voiesdeau@hainaut.be
http://voiesdeau.hainaut.be
Bon

© B. Vanroye

© Musée royal de Mariemont / Michel Lechien

OPEN: toren en spektakelparcours (duur: 2 u) van 15/03 tot 31/10. Boottocht (duur: 1 u) 4 keer
per dag (vrijdag en zaterdag) en doortocht van de sluis (zondag van 10 tot 17 u): van 01/05 tot
16/09.
PRIJS: volwassenen: toren en parcours: € 7 – boot: € 3,50 – combinatie: € 8,50. Kinderen
(4-12 jaar): toren en parcours: € 4 – boot: € 3 – combinatie: € 6. Jongeren (13-18 jaar) en
senioren (60+): toren en parcours: € 5,50 – boot: € 3,25 – combinatie: € 6,75. Kroostrijke
gezinnen: toren en parcours: € 5,50 per pers. – boot: € 3 per pers. – combinatie: € 6,75 per pers.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. De top van de toren en de
boot zijn moeilijk toegankelijk.
en
met infrarood koptelefoon.
BEZOEK MET AUDIOGIDS: in het , ,

Bon
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© Ofﬁce du Tourisme, Ville de Tournai

De Dienst voor Toerisme verhuist naar een onthaalinfrastructuur die aangepast is aan het glorievolle verleden van de stad met de 5 klokkentorens.
U vindt het Ofﬁce du Tourisme voortaan dus in een statig herenhuis op de
Place PE Janson, in het hart van de wijk van de kathedraal, die in volle
evolutie is. De inrichting van het interieur toont verschillende buitengewone
opstellingen die het erfgoed van Doornik in de schijnwerpers stellen en een
plaats creëren die gelinkt is aan de regionale identiteit. Het gebouw wordt
zo een echte vitrine die gewijd is aan Doornik. De bezoekers vinden er een
gemoderniseerde ‘Gang van de tijd’, een ruimte die gewijd is aan de
Europese kathedralen, een winkel, een gespecialiseerde boekhandel, een
vergader- en conferentiezaal, wiﬁ-zones, animaties en tentoonstellingen.
OPEN: in de lente van 2012.
RONDLEIDINGEN: in het , , ,
max. 25 personen). Meertalige folders.

,

en

(€ 50 voor 2 u. en 1 gids voor

© OT Mons

OFFICE DU TOURISME DE TOURNAI
Place PE Janson B-7500 Tournai
Tel. : + 32(0)69.22.20.45
tourisme@tournai.be
www.tournai.be

Doornik: De wijk van de kathedraal
en het nieuwe Ofﬁce du Tourisme

10 Q Erfgoed, geschiedenis en cultuur

OPEN: van 01/04 tot 31/10 open op zaterdag, zon- en feestdagen van 14 tot 18.30 u.
Van 01/07 tot 31/08 open van dinsdag tot zondag van 14 tot 18.30 u. Laatste toegang
om 17.45 u. Gesloten op maandag.
PRIJS: volwassenen: van € 5 tot € 9 al naargelang het soort bezoek en de eventuele kortingen – kinderen:
van € 3,50 tot € 4 al naargelang het soort bezoek.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
RONDLEIDING: om 15 u. (duur van het bezoek: ± 1.45 u) of audiogidsen in het , . Ook audiogidsen
in het . Bezoekfolder in het , , . Uitgebreide rondleiding op elke eerste zondag van de maand,
van april tot oktober (behalve in september) om 14.30 u. (duur: ± 3 u) met pauze collatie in de cafetaria.
EVENEMENT: heropening voor het publiek van de barokke kapel van het Gasthuis O.L.V. met de Roos,
na twee jaar restauratie.

HÔPITAL NOTRE-DAME
À LA ROSE
Place Alix de Rosoit
7860 LESSINES
Tel. : +32(0)68.33.24.03
info@notredamealarose.com
www.notredamealarose.com

€
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Volledig gasthuiscomplex met boerderij, tuinen, ijskelder en begraafplaats.
Een getuige van de werking van middeleeuwse ziekenhuizen. Het Gasthuis
bezit een grote farmaceutische en medische verzameling die in een
authentieke omgeving tentoon staan. Opening van vier nieuwe zalen rond
farmacie, geschiedenis van de medicijnen en de evolutie van de voeding in
het gasthuis. Boetiek en cafetaria. Opgenomen als ‘uitzonderlijk erfgoed van
het Waalse Gewest’.

© Hôpital Notre-Dame à la Rose

Gasthuis Onze-Lieve-Vrouw met de Roos

Bon
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Het Belfort van Thuin, door Unesco opgenomen als Werelderfgoed, kunt u van
boven tot onder bezoeken. Via een audiogids geeft ‘Ruﬁn le Tribouleur’ (de oude
klokkenluider) u uitleg over de beiaard en de belangrijkste klokken. Helemaal
boven (40 meter) bieden vier nissen een uitzonderlijk panorama op de omliggende
valleien. Een ﬁlm verhaalt over de restauratie die een jaar heeft geduurd en
drietalige borden geven aanvullende informatie over de geschiedenis van het
belfort en de ‘gezellen’ die ook opgenomen zijn als Werelderfgoed.

€
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BEFFROI DE THUIN
OFFICE DU TOURISME DE THUIN
Place du Chapitre
6530 THUIN
Tel. : +32(0)71.59.54.54
thuin@ofﬁce-tourisme.org
www.thuin.be
Bon

OPEN: van 01/04 tot 30/09: van 10 tot 12 u. en van 13 tot 18 u.
(laatste toegang om 17 u). Van 01/10 tot 31/10: van 10 tot 12 u. en
van 13 tot 17 u. (laatste toegang om 16 u). Dagelijks open in juli en
augustus en tijdens de paas- en herfstvakantie. Op weekdagen gesloten tussen 12 en 12.30 u.
PRIJS: volwassenen: € 3 – senioren : € 2 – kinderen (12 tot 18 jaar):
€ 1 – kinderen onder 12 jaar vergezeld van hun ouders: gratis.
OPMERKINGEN: enkel de gelijkvloerse verdieping is toegankelijk
voor personen met beperkte mobiliteit. Zone met interactieve zuilen.
AUDIOGIDSEN EN DIDACTISCHE BORDEN: in het , , .

€
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© Jean-Luc Deru / photodaylight.com

€

Bon

LE BOIS DU CAZIER
Rue du Cazier, 80
6001 MARCINELLE (CHARLEROI)
Tel. : +32(0)71.88.08.56
info@leboisducazier.be
www.leboisducazier.be

12 Q Erfgoed, geschiedenis en cultuur

Le Bois du Cazier, het verleden
aanwezig voor de toekomst
Le Bois du Cazier is een plaats voor ontmoetingen in een industrieel erfgoed. Hier
vond een mijntragedie plaats die diepe sporen naliet. Vandaag is het een museum
gewijd aan steenkool, staal en glas die u in het Industriemuseum, het Glasmuseum en het Museum van 8 augustus vindt. Het opmerkelijke architecturale
geheel is omgeven met groen en drie terrils waarop wandelpaden zijn aangelegd.
En vergeten we ook de smelterij niet, waar de arbeiders ingeslapen machines
nieuw leven inblazen.
OPEN: van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 17 u. Tijdens het weekend van 10 tot 18 u.
PRIJS: volwassenen: € 6 – kinderen en studenten (6 tot 18 jaar): € 4,50 – kinderen onder
6 jaar: gratis.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
en .
DIDACTISCHE PANELEN, FILMS EN AUDIOGIDSEN: in het , ,

p. 1 1 9

© OT Thuin

Belfort van Thuin

Bon

Museum van het Plattelandsleven

MUSÉE DE LA VIE RURALE
Rue Augustin Melsens, 28
7950 HUISSIGNIES (CHIÈVRES)
Tel. : +32(0)69.68.61.80 / +32(0)69.68.94.00 / +32(0)68.64.59.61
musee.vierurale@skynet.be
www.ofﬁcedutourismechievres.be/museevierurale.asp

€
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OPEN: op zon- en feestdagen van mei tot september, van 14.30 tot 19 u.
Op zaterdag van mei tot september van 14 tot 18 u. Individuele bezoeken
van april tot oktober: dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 12 u. en
van 13 tot 16 u.
PRIJS: volwassenen: € 2,50 – kinderen (6 tot 12 jaar): € 1,50 – groepen: € 2 /pers.
OPMERKING: het museum is grotendeels toegankelijk voor personen met
beperkte mobiliteit. De zalen van de bovenverdieping kunnen bekeken
worden op video.
RONDLEIDING: voor groepen enkel in het , . Groepen op afspraak
ook buiten het seizoen.

© Béatrice Caufriez

In het Museum van het Plattelandsleven staat de tijd stil. Bezoek de
oude schoolklas en de molen. Maak kennis met het werk op het
land, de smidse, de melkerij en de ateliers van de ambachtslui.
Ontdek het leven van weleer via werktuigen en machines die
versleten zijn door handelingen die duizenden keren werden
herhaald. Meer dan 40 zalen vertellen over een leven dat allesbehalve gemakkelijk verliep.

Bon

Getuigenismuseum van de Viroin

© asbl Dire

Permanente tentoonstelling ‘Verleden, heden, toekomst, vervoegde tijden’. Dit ‘Écomusée’ belicht de belangrijkste traditionele
beroepen van het gebied tussen Samber en Maas. Demonstratie
van het maken van klompen op de oude manier (rondleiding).
Cafetaria, winkel.

€
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ÉCOMUSÉE DU VIROIN (Ferme-château)
Rue E. Defraire, 63
5670 TREIGNES
Tel. : +32(0)60.39.96.24
bbarbier@skynet.be
www.ecomuseeduviroin.be
Bon

OPEN: van 09/01 tot 22/12, van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u. en van
13 tot 17 u. Van 02/04 tot 04/11 tijdens het weekend en op feestdagen van
10.30 tot 18 u.
PRIJS: volwassenen: € 4 – senioren, studenten: € 3 – kinderen (vanaf
6 jaar): € 2. Rondleiding: € 3/pers. en per expositie.
OPMERKING: enkel op de gelijkvloerse verdieping toegankelijk voor
personen met beperkte mobiliteit..
na reservering.
RONDLEIDING: in het
EVENEMENT: tijdelijke tentoonstelling 2012: ‘Kookpotten, braadpannen
en c°’ (in samenwerking met de ‘Musées du Fourneau Saint-Michel’). Hoe
aten onze voorouders? En wat aten ze? Onze eetgewoontes zijn op korte
tijd ingrijpend veranderd. Maak een sprong van 200 jaar in het verleden
met onze tentoonstelling over de keuken van toen.
Erfgoed, geschiedenis en cultuur Q 13

© Didier Mosseray

Stoomtrein van de 3 Valleien
(Mariembourg – Treignes)
Gun uzelf de luxe van een nostalgische reis in het verleden met de authentieke stoomtrein van
de 3 Valleien. Ontdek een van de mooiste museumspoorlijnen van Europa en doorkruis de
ongelofelijke landschappen van de ‘3 Valleien’. De trein vertrekt in Mariembourg, passeert
Nismes, Olloy-sur-Viroin en Vierves om de terminus te bereiken in Treignes, het laatste station
voor de Franse grens. Groepsactiviteiten (op reservering): geïndividualiseerde reizen met
privébar/buffet en personeel aan boord. Kennismaking met lokale producten en bezoek aan
het treinmuseum.

€
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CHEMIN DE FER À VAPEUR
DES TROIS VALLÉES
Chaussée de Givet, 49
5660
MARIEMBOURG
n
Bo
Tel. : +32(0)60.31.24.40
cfv3vmariembourg@skynet.be
http://cfv3v.in-site-out.com
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© Cristian Genard

© Renaud Biot

© Cristian Genard

OPEN: van 07/04 tot 28/10 (stoomtrein en/of dieselmotorrijtuig): zaterdag, zondag en feestdagen. Dagelijks in
juli en augustus. Treintraject: 40 minuten per rit met de stoomtrein en 30 minuten met het dieselmotorrijtuig.
PRIJS: rit (heen en terug): volwassenen: € 12 – kinderen (6 tot 12 jaar): € 8. Spoormuseum: volwassenen: € 5 –
kinderen (6 tot 12 jaar): € 3. Combinatie treinrit + museum: volwassenen: € 16 – kinderen (6 tot 12 jaar): € 10,50.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
en .
AUDIOGIDS EN INFOZUILEN: in het , ,
RONDLEIDING: op reservering in het .
EVENEMENT: Stoomfestival: 22 en 23/09 (speciaal tarief tijdens het festival).

Treignes, museumdorp

€
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OPEN: het hele jaar, afhankelijk van het museum.
PRIJS: van € 3 tot € 6, afhankelijk van het museum.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit (volgens museum).
DIDACTISCHE BORDEN, RONDLEIDINGEN EN ANIMATIES: voor groepen op reservering, audiogidsen (Arthur Masson Museum en Treinmuseum) in het , . Rondleidingen
(Getuigenismuseum en ‘Musée du Malgré-Tout’) of audiogidsen (Arthur Masson Museum en
Treinmuseum) in het . Audiogidsen (Arthur Masson Museum en Treinmuseum) in het .
EVENEMENT: Halloween op zondag 28 oktober 2012.

© Treignes, Village des Musées

Bezoek onze prachtige streek met uw gezin of met vrienden. Treignes biedt activiteiten
aan voor ieders smaak. Zoals het Getuigenismuseum van de Viroin waar oude beroepen
in scène zijn gezet alsof de ambachtsman net zijn atelier heeft verlaten of het Arthur
Masson Museum waar het spektakelparcours ‘Trignolles’ het leven in de Ardennen
evoqueert met personages van deze romanschrijver, de Waalse Pagnol. Verder is er
het Treinmuseum: van de stoomlocomotief tot het dieselrijtuig, op ware grootte en als
maquette. We sluiten af met het Musée du Malgré-tout en het Park van de Prehistorie
dat u op een actieve manier meeneemt naar het verre verleden. En dan zijn er nog de
tijdelijke tentoonstellingen en de gevarieerde landschappen van Viroinval!

Bon
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CITADELLE DE DINANT
Place Reine Astrid, 5
5500 DINANT
Tel. : +32(0)82.22.36.70
info@citadellededinant.be
www.citadellededinant.be

€
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© Yvan Verzar

Citadel van Dinant

Bo

De citadel, in 1051 opgetrokken door de Prins-Bisschop van Luik,
verheft zich ﬁer boven Dinant en biedt een aangrijpend uitzicht op
de Maas. U gaat er heen met een kabellift met glazen wanden.
Naast het wapenmuseum ontdekt u tijdens uw bezoek voorwerpen en
didactische borden die het luisterrijk verleden van de stad aan de
Maas belichten. U kunt uw bezoek afronden met een halte op het
terras ‘tussen kanonnen en kazematten’.
OPEN: in januari : enkel op weekends en tijdens de schoolvakantie. Van april tot
september dagelijks van 10 tot 18 u. Van oktober tot maart van 10 tot 16.30 u,
behalve op de vrijdag na Allerheiligen.
PRIJS: toegang + kabellift : volwassenen en senioren: € 7,80 – kinderen (4 tot
12 jaar): € 5,80.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit langs de
bovenste toegang.
RONDLEIDING: in het , duur ± 45 min) en in het en op aanvraag (duur
± 45 min). In het hoogseizoen: vertrek van de gidsen om de 20 minuten. In januari
enkel op reservering. Vrij bezoek in het laagseizoen, behalve tijdens de weekends.
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Citadel van Namen

CITADELLE DE NAMUR
Route Merveilleuse, 64
5000 NAMUR
Tel. : +32(0)81.65.45.00
info@citadelle.namur.be
www.citadelle.namur.be
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De Citadel van Namen, een van de grootste versterkingen van Europa en beschermd door
het Waalse Gewest, opent zijn deuren voor u. Verschillende originele bezoeken evoqueren
de geschiedenis van de Citadel. Met de Citadel Pass geniet u van: het becommentarieerde parcours met het toeristentreintje, de rondleiding in het grootste ondergrondse
gangenstelsel van Europa (in een citadel), ‘La Médiévale’ (wandeling in het middeleeuwse
gedeelte, tentoonstelling, middeleeuwse tuin), de ﬁlm ‘2000 jaar geschiedenis’. Vertrek
vanuit Terra Nova. Een niet te missen historische plek!

Bo

OPEN: van 31/03 tot 30/09, 7 dagen/week. In de winter open tijdens het weekend, op feestdagen, op woensdag en tijdens de schoolvakanties. Voor groepen dagelijks op reservering.
Jaarlijkse sluiting van 24/12/2012 tot 04/01/2013.
PRIJS: Citadel Pass (treintje, ondergrondse gangen, ‘Médiévale’ en film ‘2000 jaar geschiedenis):
volwassenen: € 9 – jongeren (- 18 jaar), senioren en leerkrachten: € 6 – onder 4 jaar: gratis.
Prijs voor 1 bezoek naar keuze: volwassenen: € 5 – jongeren (- 18 jaar), senioren en leerkrachten: € 4 – onder 4 jaar: gratis. Groepen (volwassenen, scholen) op reservering (min.15 pers.) het
hele jaar uitgezonderd van 24/12/2012 tot 04/01/2013.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. Pendelbus stadscentrum –
Citadel, de ‘Citad’in’, haltes ‘Place de l’Ange’ en ‘Grognon’. RONDLEIDING: in het , en .
EVENEMENT: programma ‘de Citadel krijgt vleugels’ met muziek, toneel, geschiedenis en bezoeken.

© C. Recoura / Pistolleros
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CULTURESPACES
CHAMP DE BATAILLE DE WATERLOO
Route du Lion, 252 – 1410 WATERLOO
Tel. : +32(0)2.385.19.12
reservations@waterloo1815.be
www.waterloo1815.be

Bo

Culturespaces
Het Slagveld van Waterloo
Beleef de laatste veldslag van Napoleon. Een reis naar het hart van de geschiedenis:
De Heuvel van de Leeuw: klim op de heuvel en ontdek boven een panorama van het
ongerept gebleven slagveld. De ﬁlms: twee ﬁlms op groot scherm bieden een reis
naar het hart van de veldslag. Het Panorama: een immens fresco dat u midden in de
gevechten plaatst, met alle geluiden van de veldslag. Het Wassenbeeldenmuseum:
Napoleon en zijn staf, Wellington en Blücher, alsof u er zelf bij was. De Battleﬁeld
Tour: ontdekking van de historische wegen aan boord van een terreinvoertuig.
OPEN: dagelijks van 01/04 tot 30/09 van 9.30 tot 18.30 u. Van 01/10 tot 31/03 van 10 tot 17 u.
PRIJS: Pass Slagveld: € 12 (verlaagde prijs € 9). Pass Gehucht van de Leeuw: € 8,70
(verlaagde prijs € 6,50). Heuvel van de Leeuw + Panorama: € 6.
en
op reservering (reservations@waterloo1815.be).
RONDLEIDING: in het , ,
EVENEMENTEN: de 3e elegantiewedstrijd voor oldtimers bij de Heuvel van de Leeuw – op 16
en 27 juni: 13e Napoleontische bivakken.

Het Wellingtonmuseum bevindt zich in het hart van Waterloo, in een voormalig
postkoetsrelais uit de 18e eeuw. De Hertog van Wellington was de opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten die het opnamen tegen het leger van
Napoleon. Op deze plek installeerde hij op 17 en 18 juni 1815 zijn hoofdkwartier.
De Hertog stelde ook hier zijn overwinningsbericht op dat gericht was aan
de Britse regering. Het museum toont een goed gestoffeerde en instructieve
verzameling. U ontdekt er tal van documenten, wapens en authentieke herinneringen. Elke zaal is gewijd aan een natie die deelnam aan de veldslag van
18 juni 1815. In de laatste zaal toont een reeks verlichte diagrammen de
opeenvolgende fases van de verschrikkelijke veldslag.

© JML

Wellingtonmuseum

OPEN: dagelijks van 01/04 tot 30/09, van 9.30 tot 18 u. Dagelijks van 01/10 tot 31/03, van 10 tot 17 u. Gesloten
op 25/12 en 01/01.
PRIJS: volwassenen: € 5 – kinderen (7 tot 12 jaar): € 2 – studenten en senioren: € 4.
en
inbegrepen in de prijs. Mogelijkheid om een gids te
AUDIOGIDS: in het , , , , , ,
reserveren.
EVENEMENTEN: Parcours-expositie rond de ‘Smaken van het Keizerrijk’. Tentoonstelling, proeverijen, en interactieve ontdekkingen vanaf eind april. Deelname aan de Lente en de Nocturnes van de musea en de Erfgoeddagen.

MUSÉE WELLINGTON
Chaussée de Bruxelles, 147
1410 WATERLOO
Tel. : +32(0)2.357.28.60
museewellington@skynet.be
www.museewellington.be
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OPEN: van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 17 u. Zaterdag en zondag van 10 tot 18 u. Gesloten op maandag.
Gesloten op 24, 25, 31/12 en 01/01.
PRIJS: volwassenen: € 9 – studenten en senioren: € 7 – kinderen (6 tot 12 jaar), leerkrachten, groepen van min.
10 pers.: € 5 /pers. – schoolgroepen: € 4 /pers. – personen met beperkte mobiliteit + kinderen onder 6 jaar: gratis.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
RONDLEIDING: , ,
,
en
. Schriftelijke vertaling van de commentaren van de films in
en .
het , , ,
EVENEMENT: actie ‘La Wallonie des Saveurs’: de Stichting Folon schaart zich aan de zijde van de
‘Taverne de l’Homme Bleu’ en biedt een proeverij van regionale specialiteiten, en een formule ‘bezoek aan
het museum + proeven van een regionaal bier’: – € 1 op het honingbier ‘Barbar’, op vertoon van het
ingangsticket van het museum.

€

FONDATION FOLON
Drève de la Ramée, 6A
1310 LA HULPE
Bo Tel. : +32(0)2.653.34.56
fondation.folon@skynet.be
www.fondation.folon.be
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De Stichting Folon vond onderdak in de boerderij van het Kasteel van Terhulpen, op het
regionaal domein Solvay. Ze herbergt 40 jaar creatie en de ongeveer 500 werken die er tentoon staan, illustreren het parcours van de veelzijdige en ervaren kunstenaar: zeefdrukken,
aquarellen, afﬁches, sculpturen, allemaal gepresenteerd in een originele en interactieve
scenograﬁe die de bezoekers, jong en oud, uitnodigt voor een reis in de wereld van Folon.
Muziek, ﬁlms en optische effecten verlevendigen het parcours, dat zich richt tot een breed publiek.

© Folon, ADAGP 2012

De Stichting Folon
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MUSÉE HERGÉ
Rue du Labrador, 26
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Tel. : +32(0)10.48.84.21
info@museeherge.com
www.museeherge.com
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Hergé Museum
Een parcours door de creatieve wereld van een der grootste kunstenaars van de
20e eeuw. Hij was graﬁcus, journalist, karikaturist, tekenaar… Het Hergé Museum
toont alle facetten van de kunst. Meer dan 80 originele graveerplaten, 800 foto’s,
documenten en voorwerpen werden op één plaats samengebracht in WaalsBrabant, dat Hergé zo dierbaar was.
OPEN: van 10.30 tot 17.30 u. van dinsdag tot vrijdag en van 10 tot 18 u. op zaterdag en
zondag. Gesloten op maandag, 1 januari en 25 december.
PRIJS: individuele bezoekers, volle prijs: € 9,50/pers. – verlaagd tarief voor kroostrijke
gezinnen en studenten (met kaart): € 7/pers. – jongeren (7 tot 14 jaar): € 5/pers. Groepen
enkel op reservering (min. 4 dagen op voorhand) – groepen volwassenen (vanaf 15 personen): € 7/pers. – schoolgroepen (vanaf 10 kinderen): € 5/kind.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
en .
AUDIOGIDS: in het , , ,
EVENEMENTEN: tijdelijke tentoonstelling: Kuifje en Bobbie bij de Arumbaya’s, van
27 oktober 2011 tot 04 maart 2012. In het kader van Europalia Brazilië brengt het Hergé
Museum een nieuwe lectuur van het album ‘Het gebroken oor’, dat het verhaal vertelt van de
ontdekking van de Arumbaya’s, een fictieve volksstam die in de republiek San Theodoros
woont, en hun woeste vijanden, de Bibaros (koppensnellers).

cultuur

Het enige wat hier ontbreekt... is uzelf.
wellness

mie
gastrono
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© Musée de la vie Wallonne

© FTPL

© Thermes de Spa

© FTPL

Welkom in de Provincie Luik

9000 jaar geschiedenis onder de ‘Place Saint-Lambert’! Groot en klein, specialisten en liefhebbers of gewoon nieuwsgierige mensen, het Archeoforum neemt
u mee naar de oorsprong van de Vurige Stede. Achtereenvolgens ontdekt u de
sporen van de eerste bewoners uit de prehistorie, de overblijfselen van een indrukwekkend Romeins gebouw, de crypte van Saint-Lambert, de vermoorde
bisschop, en ten slotte de resten van de verschillende kerken en kathedralen,
symbolen van de prins-bisschoppelijke macht gedurende bijna duizend jaar. Op
de site vonden verschillende archeologische opgravingen plaats. Men houdt er
originele tentoonstellingen die toegespitst zijn op de evolutie van de maatschappij
en organiseert ook enkele animaties (rally’s, bezoeken voor gezinnen enz.)

OPEN: het hele jaar van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 17 u. en op weekends vanaf 10 u. Gesloten op
maandag en op feestdagen.
PRIJS: volwassenen: € 5,50 – gezinnen: € 12,50 (max. 5 pers, waaronder 1 kind). De rondleiding
of animatie is inbegrepen in de prijs. Vrije bezoek: € 3.
RONDLEIDING: vanaf 10 personen en op reservering. De rondleidingen (duur: 1.30 u) in het ,
,
en
zijn inbegrepen in de toegangsprijs. Rondleidingen ook in .

ARCHÉOFORUM DE LIÈGE
Place St-Lambert
4000 LIÈGE
Tel. : +32(0)4.250.93.70
archeo@archeoforumdeliege.be
www.archeoforumdeliege.be

€
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Archeoforum van Luik

© SPW / Géron

Fédération du Tourisme de la Province de Liège
ftpl@provincedeliege.be • Tel. +32 (0) 4 237 92 92 • Fax + 32 (0) 4 237 92 93
www.liegetourisme.be

Bo

‘Le Grand Curtius’
‘Le Grand Curtius’ geeft in een uitzonderlijk gebouw onderdak aan de prestigieuze
verzamelingen van het Wapenmuseum, het Glasmuseum, het Museum voor
Archeologie en Sierkunsten en het Museum voor Religieuze en Maaskunst.
Meer dan 5200 stukken in een chronologisch en thematisch parcours.
Dagelijks van 10 tot 18 u. Gesloten op dinsdag en op 01/01 – 01/05 – 1, 2 en 11/11 – 25/12.
Volwassenen € 9 – Jongeren (12-18 jaar) en senioren € 5 – Gezinsticket (2 volwassenen en 2 kinderen) € 20.
Gratis op de 1e zondag van de maand.

www.grandcurtiusliege.be • T. +32(0)4 221 68 17
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OPEN: het hele jaar, elke dag van 10 tot 18 u. Gesloten op maandag en dinsdag, behalve tijdens
de schoolvakanties en wanneer het een feestdag is. Ook gesloten op 25/12 en 01/01. Laatste
toegang om 17.25 u. Raadpleeg onze website voor onze jaarlijkse sluitingen.
PRIJS: volwassenen € 7,50 – kinderen (8 tot 12 jaar): € 6. Groep volwassenen: € 6,50/pers. –
groep kinderen (8 tot 12 jaar): € 5 /pers.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
en
inbegrepen in de toegangsprijs.
AUDIOGIDS: in het , ,

€

BAUGNEZ 44 HISTORICAL CENTER
MUSÉE BATAILLE DES ARDENNES
Route de Luxembourg, 10
4960 MALMEDY
Tel. : +32(0)80.44.04.82
info@baugnez44.be
www.baugnez44.be
Bo
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Het Centrum opende zijn deuren in december 2007 en wordt nu al beschouwd als
een der mooiste musea rond het thema van de Slag om de Ardennen. De verschillende grote operaties worden er toegelicht, samen met 16 gereconstrueerde scènes
en 120 vitrines. Verschillende unieke stukken die in verband staan met de moordpartij
van Malmedy staan er tentoon. Er wordt ook een archiefﬁlm van 25 minuten vertoond.
Twee zalen dompelen u met klank en licht onder in de winter van 1944. Een unieke
en onvergetelijke ervaring!

© Baugnez44

Baugnez 44 Historical Center
Museum van de Slag
om de Ardennen

© Blegny-Mine

Blegny-Mijn

BLEGNY-MINE ASBL
Rue Lambert Marlet, 23
4670 BLEGNY
Tel. : +32(0)4.387.43.33
domaine@blegnymine.be
www.blegnymine.be

De koolmijn van Blegny-Mijn is de parel van het Waalse industriële erfgoed!
Ondergronds bezoek via afdaling met de mijnkooi (30 en 60 meter diep),
verkenning van galerijen en gangen, demonstraties met machines… Videoprojectie. Bezichtiging van de was- en sorteerinstallaties van de kolen.
Andere mogelijkheden: mijnmuseum en/of tocht met toeristentreintje en/of
biotoop van de mijnberg. Nog meer activiteiten: speelplein, mijn-golf,
ontspanningspark met vijvers, volières en dieren.
OPEN: bezoek aan de mijn: weekends en feestdagen van 18/02 tot 16/12. Dagelijks van
02/04 tot 07/09. Tijdens de krokus- en herfstvakantie, met beperkt uurrooster.
PRIJS: volwassenen: € 9,30 – kinderen (6 tot 12 jaar): € 6,50 – senioren (+ 60 jaar): € 8,10.
RONDLEIDING: in het
om 11 u., 13.30 u. en 15.30 u. (+ 14.30 u. op zon- en
feestdagen). Van 09/07 tot 26/08 ook om 12.30 u., 14.30 u. en 16.30 u. Rondleiding in
om 11.30 u, 14 u. en 16 u. + van 09/07 tot 26/08 ook om 13 u. en 15 u.
het
en .
Audiogidsen in het
OPMERKING: mogelijkheid van dagarrangement Blegny-Mijn (mijn + mijnmuseum
+ treintje + biotoop van de terril), fijnproeversbezoeken of weekendarrangementen met
overnachting.

Het lederatelier belicht de hele wereld van het leder, van de oorsprong tot de sluiting van de laatste
leerlooierij van Malmedy. Het atelier van het carnaval is een bezoek aan de folklore van Malmedy en
omvat een gang met reuzendia’s, een projectie op een spiegel en 15 traditionele maskers die de ‘cwarmê’
voorstellen. Het atelier dat gewijd is aan het papier dompelt de bezoeker onder in de geschiedenis, de
fabricatie en het gebruik van papier, langs een parcours met archieven, maquettes en ﬁlms. Neem deel
aan de magie van de schepping en maak zelf een blad papier in het papieratelier. Het historium brengt
dan weer de geschiedenis van Malmedy met een reis door 14 eeuwen en met thema’s als economie,
erfgoed, grote evenementen, dorpen, natuur, regionale producten… Films, documenten, voorwerpen,
manuscripten, interactieve zuilen, tastschermen… alles bij elkaar een aantrekkelijke scenograﬁe…

© Syndicat d’Initiative de Malmedy

Het ‘MALMUNDARIUM’ - in Malmedy heeft het oude
klooster een gedaanteverandering ondergaan…

OPEN: van Pasen tot Allerheiligen van 10 tot 18 u.; van november tot Pasen van 10 tot 17 u. Gesloten op maandag,
uitgezonderd tijdens de schoolvakanties.
PRIJS: volwassenen: € 6 – kinderen (6-12 jaar) en schoolgroepen: € 3 – kinderen tot 5 jaar: gratis – gezinsdagkaart: € 15
(2 ouders + kinderen) – groepen (15 pers.), senioren en studenten: € 5/pers. Jaarabonnement: €12 (6-18 jaar) en €15 (+19 jaar).
AUDIOGIDSEN: in het , , en . RONDLEIDING: in het , , op reservering. Max. 20 pers. : 1 uur,
atelier naar keuze: € 30 – 2 uur volledig bezoek (zonder papierfabricatie): € 50.
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LE MALMUNDARIUM,
Place du Châtelet, 9
4960 MALMEDY
Tel. : +32(0)80.79.96.68
info@malmundarium.be
www.malmundarium.be

© Abbaye de Villers asbl

© Château de Lavaux-Sainte-Anne

Abdijen
en kastelen
In Wallonië verrijst liefst 1 kasteel per 25 vierkante kilometer! Dankzij de
weergaloze keuze en diversiteit komen liefhebbers van romantiek, cultuur,
kunst en geschiedenis bijzonder goed aan hun trekken.
Om te beginnen heeft Wallonië een rijke erfenis uit de middeleeuwen, burchten
die elk een eigen, meestal gewelddadig verhaal vertellen, doordrenkt van bloed,
tranen en… legendes.
Daarna verschenen de residentiële kastelen. De meeste worden nog steeds
bewoond, maar een aantal eigenaars stelt zijn deuren open voor het publiek.
En in sommige kastelen kan men zelfs overnachten. Best een leuke ervaring:
eventjes “leven als een kasteelheer”. De interieurs geven een sfeervolle
impressie van het reilen en zeilen bij de adel in de afgelopen eeuwen. De
residentiële kastelen zijn meestal omringd door schitterende tuinen of parken en
de zalen zijn opgesmukt met antieke meubelen, wandtapijten, schilderijen en
beelden, oude wapens en uitzonderlijke verzamelingen...
In tegenstelling tot de burchten waren de abdijen oases van rust, bezinning,
kennis en cultuur. De eerste abdijen in ons land werden al gesticht in de
7e eeuw. Stavelot, opgericht door St-Remaclus, is daar een voorbeeld van. In
latere eeuwen groeide het aantal abdijen gestaag. Sommige wisten zich een
stevige reputatie te verwerven. Namen als Orval of Maredsous – om er maar
enkele te noemen – zullen u allicht niet onbekend in de oren klinken. Helaas
werden veel religieuze gebouwen vernield na de Franse Revolutie. Dat
overkwam ook de abdij van Villers-la-Ville, ooit een van de grootste en mooiste
cisterciënzer kloostercomplexen van Europa en vandaag een der meest
romantische ruïnes van het land.
Abdijen doen niet alleen denken aan religie en bezinning, maar ook aan kaas en
bier. Terecht. Bij een abdijbezoek hoort meestal een proeverij van ambachtelijk
gemaakte kaas, bier of andere streekproducten. Naast drie erkende trappistenbieren worden in Wallonië ook nog een hele rist abdijbieren gebrouwen.
21

OPEN: het hele jaar van 10 tot 18 u. Tot 19 u op zaterdag van april tot september en op weekdagen in
juli en augustus. Tot 20 u op zondag van april tot september. Wijzigingen van de uren zijn mogelijk voor
groepen.
PRIJS: vrije toegang: abdijkerk, Onthaalcentrum, inleidende film, bewegwijzerde wandelingen. Rondleiding:
volwassenen: € 4, senioren en studenten: € 3, groepen: € 3/pers. Kinderen onder 12 jaar: gratis.
Proeverij mogelijk mits supplement.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
tijdens de schoolvakanties van Kerstmis, krokus, Pasen, zomer en
RONDLEIDING: tweetalig ,
Allerheiligen: dagelijks om 14 en 16 u. De rest van het jaar op zaterdag en zondag om 14 u en 16 u.
(15.30 u in de winter). Duur: 1.30 u.
EVENEMENTEN: ‘Jardinature’, tuinsalon op 26, 27 en 28/05 – 7e kerstwandeling op 29/12 (vertrek
van 7.30 tot 18 u., parcours van 4 tot 18 km).



ABBAYE DE MAREDSOUS
Rue de Maredsous, 11
5537 DENÉE
Tel. : +32(0)82.69.82.84
accueil@maredsous.com
www.tourisme.maredsous.be

€
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In de Abdij van Maredsous, een oord van rust en spiritualiteit in een groene omgeving, zet men
de traditionele gastvrijheid van de benedictijnen voort.
De monniken, erfgenamen van een duizend jaar oude traditie, ontvangen u in het St-Joseph
Onthaalcentrum, waar een cafetaria, een souvenir- en boekenwinkel en een gratis toegankelijk
speelplein open staan voor het hele gezin. Proeverij van lekkere abdijproducten: brood, kaas en
bier van Maredsous.

© Centre d’accueil Saint-Joseph Maredsous

Abdij van Maredsous

Bo

Abdij van Notre-Dame d’Orval
De abdij Notre-Dame d’Orval dateert van de 12e eeuw. Bezoekers kunnen de
oude cisterciënzer abdijruïnes bezoeken, het museum dat is ondergebracht in
de kelderverdieping van de 18e-eeuwse abdij en de tuin met geneeskrachtige
planten. In de abdij worden kaas en bier geproduceerd.

© WBT J.-L. Flémal

OPEN: van november tot februari van 10.30 tot 17.30 u. Maart, april, mei en oktober van
9.30 tot 18 u. Juni tot september van 9.30 tot 18.30 u.
PRIJS: volwassenen: € 5,50 – senioren en studenten: € 5 – jongeren (7-14 jaar): € 3 –
groepen van meer dan 20 personen: € 4,50/pers. – groepen senioren of studenten: € 4/pers.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
in juli en augustus, elke namiddag, en in september op
RONDLEIDING: in het ,
en
na voorafgaande reservering.
zondagnamiddag. Rondleiding in het
ABBAYE NOTRE-DAME D’ORVAL
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL
Tel. : +32(0)61.31.10.60
ruines@orval.be
www.orval.be

Abdij van Villers

OPEN: van 01/11 tot 31/03, van 10 tot 17 u. (gesloten op dinsdag) en van 01/04
tot 31/10 van 10 tot 18 u. Gesloten op 24, 25, 31/12 en 01/01.
PRIJS: (plannetje voor het bezoek inbegrepen) volwassenen: € 6 – studenten/
senioren: € 5 – kinderen (6-12 jaar): € 2,50 – kinderen onder 6 jaar en personen
met beperkte mobiliteit: gratis. Audiogids: € 2.
OPMERKING: de site is gedeeltelijk toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
RONDLEIDING: audiogids en plannetje in het , , en . Plannetje evenen .
eens beschikbaar in het , , , ,
EVENEMENTEN: paasmaandag 09/04 (van 10 tot 18 u): De Lente van de Abdij,
gezinsdag met meer dan 30 activiteiten voor groot en klein. Markt met streekproducten en ambachtslui. Zaterdag 20/10 (van 19 tot 22 u): ‘Instant Magique’,
avondwandeling voor het gezin met ontdekking van verschillende artiesten.
Info: +32(0)71.88.09.80 – www.villers.be
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© Abbaye de Villers asbl

Bezoek de Abdij in de vier seizoenen, te midden van de bossen, en
maak een reis door de tijd. Op deze plaats worden heel wat activiteiten
georganiseerd: spektakels, concerten, tentoonstellingen in openlucht,
ontdekkingsbezoeken, animaties voor gezinnen en scholen…


ABBAYE DE VILLERS ASBL
Rue de l’Abbaye, 55
1495 VILLERS-LA-VILLE
Tel. : +32(0)71.88.09.80
info@villers.be
www.villers.be

ABBAYE DE STAVELOT
Cour de l’Abbaye, 1
4970 STAVELOT
Tel. : +32(0)80.88.08.78
etc@abbayedestavelot.be
www.abbayedestavelot.be

€



np
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De Abdij van Stavelot nodigt u uit om kennis te maken met haar verschillende musea: het Museum van
het Prinsdom Stavelot-Malmedy met het geschiedkundige parcours van een onafhankelijke staat, van
de 7e eeuw tot vandaag; het Museum van het circuit
van Spa-Francorchamps dat de passie voor competitiesport belicht; het Museum Guillaume
Apollinaire, gewijd aan het verblijf van de dichter in Stavelot. Uitzonderlijke archeologische overblijfselen, een museumwinkel en een taverne ronden uw bezoek af. NIEUW: de Wilbald-ruimte,
rijksabt uit de 12e eeuw. De Abdij van Stavelot: een bestemming met vijf zonnetjes…

© Abbaye de Stavelot

Abdij van Stavelot

Bo

OPEN: dagelijks van 10 tot 18 u. Gesloten op 01/01, 25/12 en de zondag en maandag van halfvasten (‘Laetare’).
PRIJS: € 8,50 all-in (3 musea + tijdelijke tentoonstelling). Korting voor 6-18 jarigen, senioren, groepen
en schoolgroepen. Gratis onder 6 jaar.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
en .
RONDLEIDING: op aanvraag of gratis audiogids in het , ,
EVENEMENTEN: ‘Reiszakboekjes – Victor Hugo – Guillaume Apollinaire’ en ‘Wie heeft schrik van de wolf?’ tot 15/01/2012.
Fototentoonstelling: ‘Een zekere Robert Doisneau, 1912 – 2012’ van 3 februari tot 30 september 2012.

 CHÂTEAU DE BELOEIL

€
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© WBT / A. Kouprianoff

Kasteel van Beloeil

Rue du Château, 11
7970 BELOEIL
Bon
Tel. : +32(0)69.68.94.26
fondschateaudebeloeil@skynet.be
www.chateaudebeloeil.com

Het kasteel is eigendom van de prinsen de Ligne sinds de 14e eeuw. Het
is volledig gemeubileerd en bevat een uitgebreide verzameling kunstvoorwerpen uit de 15e tot de 19e eeuw en een befaamde bibliotheek met
20 000 werken. De Franse tuin strekt zich uit over 25 ha. Groen en water,
licht en schaduw gaan er speels en harmonieus samen. Het toeristentreintje van Beloeil rijdt enkel in het weekend en op feestdagen.
OPEN: april, mei, juni en september, tijdens het weekend en op feestdagen van
13 tot 18 u. Van 01/07 tot 31/08 dagelijks van 13 tot 18 u.
PRIJS: kasteel + park: volwassenen: € 8 – kinderen (6 tot 12 jaar): € 4 –
studenten en senioren (+65): € 6,50.
Enkel park: volwassenen: € 4 – kinderen (6 tot 12 jaar): € 2 – studenten en
senioren (+65): € 3. Treintje: € 2. Kinderen onder 6 jaar: gratis.
OPMERKING: het park en de gelijkvloerse verdieping van het kasteel zijn
toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
en . Rondleiding in het ,
en
op
FOLDERTJES in het , ,
reservering voor groepen van minstens 20 personen.
EVENEMENTEN: Amaryllisfestival van 28/04 tot 06/05, van 10 tot 18 u.
De ‘Musicales de Beloeil’ op 25/08.
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Burcht van Bouillon en zijn roofvogelballet

© J. Barras Pict

De burcht van Bouillon is een opmerkelijke synthese van bijna 1000 jaar geschiedenis en militaire
architectuur. Boven op de ‘Tour d’Autriche’ (1551) realiseert men zich pas hoe groot de versterking
aan de Semois is. Mogelijkheid om het bezoek te combineren met de Archeoscoop Godfried van
Bouillon en het Hertogelijk Museum. Dagelijks roofvogelshow van 01/03 tot 11/11 en nadien alle
weekends en schoolvakanties. Didactische tentoonstelling over de roofvogels en de tentoonstelling
‘Scriptura, van pluim tot pc’, zijn inbegrepen in de toegangsprijs.

CHÂTEAU FORT DE BOUILLON
Esplanade Godefroid, 1
6830 BOUILLON
Tel. : +32(0)61.46.42.02
info@bouillon-initiative.be
www.bouillon-initiative.be

OPEN: december en februari: op weekdagen van 13 tot 17 u. + in het weekend: van 10 tot 17 u. Maart
en november: dagelijks van 10 tot 17 u. April, mei, juni en september: op weekdagen van 10 tot 18 u.
+ in het weekend van 10 tot 18.30 u. Juli en augustus: dagelijks van 10 tot 19 u. Oktober: op weekdagen
van 10 tot 17 u. + in het weekend van 10 tot 18 u. Kerstvakantie + krokusvakantie: dagelijks van 10 tot
17 u. Gesloten op 25/12, 01/01 en van 09 tot 27/01 (open op zaterdag en zondag van 10 tot 17 u.).
PRIJS: volwassenen: € 6,50 – kinderen (-12 jaar) en studenten: € 4,50 – senioren: € 6.
OPMERKING: personen met beperkte mobiliteit kunnen op het binnenplein de roofvogelshow bijwonen.
en
of gidsjes (€ 1), ook in het .
RONDLEIDING: op aanvraag voor groepen in het , ,
EVENEMENTEN: Festival van de Forel van 01 tot 15/04. Middeleeuws feest op 11 en 12/08. Vuurwerk
op 19/08. Feest van de jacht op 11/11.

Wanneer
geschiedenis
rijmt
op natuur …
Quand histoire
rime avec
nature…
… hetleLand
Paysvan
de Bouillon

www.bouillon-tourisme.be
+32 (0)61 46 52 11

OPEN: van mei tot september elke dag van 10 tot 18 u. In april en oktober, tijdens de
weekends en de schoolvakanties van 11 tot 17 u.
PRIJS: volwassenen: € 3 – kinderen (4 tot 12 jaar): € 1,50 – senioren (+ 65 jaar): € 1,50.
(duur: 1.30 tot
INTERACTIEF BEZOEK : met persoonlijke audiogids in het , , en
3 u). Prijs audiogids: € 1,50.
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CHÂTEAU DE FRANCHIMONT
COMPAGNONS DE FRANCHIMONT ASBL
Allée du Château
4910 THEUX
Tel. : +32(0)87.53.04.89
secretariat@chateau-franchimont.be
www.chateau-franchimont.be

€

p. 1 1 3

Franchimont, een oude versterking van het prinsbisdom Luik, verrijst op de uitloper
van een rots die neerkijkt op drie prachtige valleien in het noorden van de Ardennen,
op 8 km van Spa. De huidige overblijfselen zijn spectaculaire getuigen van een middeleeuwse versterking die in het begin van de ‘moderne’ tijden werd aangepast. Interactieve bezoeken met persoonlijke audiogids. De burcht uit de 11e-12e eeuw vormt
de kern van het geheel. In het begin van de 16e eeuw werd hij uitgebreid met een
grote artilleriewal. Dit is een van de zeldzame voorbeelden van een defensiesysteem
dat tijdens de renaissance werd aangepast aan de evolutie in de oorlogsvoering. De
kazematten en de ondergrondse toegangen vormen een van de hoogtepunten van
uw rondwandeling. Het bezoek aan deze romantische plek kunt u op een aangename
manier afsluiten in de taverne ‘Au-delà du Château’ met een kaart voor de kleine
honger, drankjes voor de picknick en een lommerrijk terras met zicht op de burcht.

© Compagnons de Franchimont asbl

Burcht van Franchimont

Bon

Kasteel en Tuinen
van Freÿr-sur-Meuse

© Axel Bonaert

Een historisch gebouw (16e-18e eeuw) met een meubilair dat doet denken
aan Versailles. U zult beslist gefascineerd zijn door de intimiteit van de tuinen
die zachtjes afdalen tot aan de Maas, het gemurmel van de fonteinen, de
geuren van de driehonderd jaar oude sinaasappelbomen en het charmante
Trianon. Een labyrint van haagbeuk (6 km) onthult u zijn mysterie. Het geheel
is beschermd als ‘Uitzonderlijk Erfgoed’ van Wallonië.

OPEN: van april tot september: op weekends en feestdagen van 10.30 tot 12.45 u.
en van 14 tot 17.45 u. Juli en augustus: ook van dinsdag tot vrijdag met hetzelfde
uurrooster. Van oktober tot maart: op zondag van 14 tot 16.30 u. Tijdens de schoolvakanties (B + NL): op woensdag volgens het uurrooster van de betrokken maand.
PRIJS: volwassenen: € 7,50 – senioren en junioren (>= 12 jaar) + groepen van min. 20 pers.: € 6 – kinderen
(< 12 jaar) vergezeld van hun ouders: gratis.
OPMERKING: de gelijkvloerse verdieping van het kasteel en het laagste gedeelte van de tuinen zijn
toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
RONDLEIDING: plastic fiche in het , ,
en
of rondleiding op reservering.
EVENEMENT: weghalen van de sinaasappelbomen uit hun winterverblijf op 01/05, van 14.30 tot 16 u.


CHÂTEAU DE FREŸR-SUR-MEUSE
Freÿr, 12
5540 HASTIÈRE
Tel. : +32(0)82.22.22.00
info@freyr.be
www.freyr.be

© Château de Jehay

Kasteel van Jehay

CHÂTEAU DE JEHAY
Rue du Parc, 1
4540 AMAY
Tel. : +32(0)85.82.44.00
info@chateaujehay.be
www.chateaujehay.be

€

p. 1 1 3



Dit indrukwekkende kasteel dateert uit de 16e eeuw en is opgenomen in het ‘Uitzonderlijk
Erfgoed’ van het Waalse Gewest vanwege zijn architectuur die uniek is in Europa. De oude woning
van Graaf Guy van den Steen is gemakkelijk herkenbaar vanwege zijn dambordgevel. Binnen
proeft u de bijzondere verﬁjning van het kasteelleven en maakt u een reis door de wereld van de
kunst. De verzameling is zeer eclectisch: meubelen, edelsmeedkunst, schilderijen, wandtapijten,
keramiek, boeken…
OPEN: van 31/03 tot 04/11. Van dinsdag tot vrijdag van 14 tot 18 u. Tijdens het weekend
en op feestdagen van 11 tot 18 u. Laatste toegang om 17 u.
PRIJS: volwassenen: € 5 – senioren en studenten: € 4 – jongeren tot 18 jaar: € 2,50 –
kinderen onder 6 jaar: gratis.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
RONDLEIDING: audiogids (huur: € 1/toestel) in het , , en . Of gids op reseren .
vering (max. 25 personen): € 40 per gids, in het , , , ,
EVENEMENTEN: het kasteel van Jehay biedt een tentoonstelling van grafiek van Paul
Delvaux. Er zijn ook evenementen gepland met Pasen, tijdens de zomer en voor Halloween.

Bon

Burcht van La Roche



CHÂTEAU FÉODAL DE LA ROCHE
Rue du Vieux Château, 4
6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE
Tel. : +32(0)84.41.13.42
info@chateaudelaroche.be
www.chateaudelaroche.be

€

p. 1
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OPEN: juli en augustus van 10 tot 18.30 u. April, mei, juni, september en oktober
van 11 tot 17 u. Van november tot maart van 13 tot 16 u op weekdagen en van 11
tot 16.30 u tijdens de weekends en de schoolvakanties. Gesloten bij sneeuwval of
ijzel. Gesloten op 01/01, 17 en 18/03 en 25/12.
PRIJS: volwassenen: € 5 – kinderen: € 3. Op dagen dat er roofvogelshows zijn
(11.30 u, 14 u en 16 u), namelijk tijdens het weekend van Hemelvaart (17 tot 19/05)
en Pinksteren (25 en 26/05), alsook van zaterdag 07/07 tot zaterdag 25/08,
bedraagt de ingangsprijs € 5,50 voor volwassenen en € 3,50 voor kinderen.
RONDLEIDING: bezoekfolder in het , , en (€ 0,50) of rondleiding in het
,
en
(€ 30) op reservering.
EVENEMENT: middeleeuws weekend op 04 en 05/08/2012.

© O. Lefèvre

Een eerste versterking werd gebouwd in de 9e eeuw door Sereman, die in
dienst stond van de hertogen van Lotharingen. In de loop van de 12e eeuw
werd de burcht herbouwd. Deze plek was achtereenvolgens een neolithisch
toevluchtsoord, een oppidum, een Romeins fort en een verblijf van de Frankische koningen. Van half juli tot half augustus verschijnt dagelijks het huisspook van de burcht: Berthe de la Roche (behalve wanneer het regent of hard
waait). In het seizoen zijn er ook roofvogelshows en middeleeuwse animaties.

Bon

Abdijen en kastelen Q 25

Kasteel van Lavaux-Sainte-Anne
Maak kennis met dit prachtige Waalse vlaktekasteel en zijn drie musea:
het herenleven in de 17e en 18e eeuw, het plattelandsleven in de
Famenne in de 19e en 20e eeuw en het Museum van de Natuur*. Zet uw
bezoek verder in de Vochtige Zone met haar poelen en vijvers, waar groot
en klein via een ludiek en didactisch parcours de typische ﬂora en fauna
van de Famenne ontdekken.



CHÂTEAU DE LAVAUX-SAINTE-ANNE
Rue du Château, 8
5580 LAVAUX-SAINTE-ANNE
Tel. : +32(0)84.38.83.62
info@chateau-lavaux.com
www.chateau-lavaux.com
Bon

€
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© Alain Petit

OPEN: van woensdag tot zondag, van 10 tot 18 u. (van 01/11 tot 01/04, tot 17 u).
Verkoop laatste tickets tot 1.15 u. voor de sluiting. Dagelijks open tijdens de
schoolvakanties. Jaarlijkse sluiting van 09/01 t.e.m. 04/03 (behalve voor groepen op
reservering).
* Voor het Museum van de Natuur zijn wijzigingen mogelijk in functie van de evenementen. Contacteer ons voor meer informatie.
PRIJS: volwassenen: € 8 – senioren: € 7 – kinderen: € 5.
Groepsprijs (minimaal 15 personen) op aanvraag.
en .
RONDLEIDING: in het ,
EVENEMENTEN: de agenda van onze activiteiten kunt u raadplegen op www.chateau-lavaux.com.

Kasteel van Modave

OPEN: van 01/04 tot 15/11 van 10 tot 18 u. (laatste
tickets om 17 u). Gesloten op maandag, behalve
wanneer het een feestdag is + juli en augustus.
PRIJS: volwassenen: € 7,50 – studenten: € 4 –
senioren: € 6,50 – kinderen onder 12 jaar: gratis.
Gratis parking.
OPMERKING: enkel de gelijkvloerse verdieping is
toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit.
AUDIOGIDS: inbegrepen in de toegangsprijs, in het
, , ,
en .

CHÂTEAU DE MODAVE
4577 MODAVE
Tel. : +32(0)85.41.13.69
info@modave-castle.be
www.modave-castle.be

€
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© Château de Modave asbl

De bouw van het kasteel begon in 1658. Het is een verbazend gebouw, dat
middeleeuws lijkt vanwege de torens en dat een voor die tijd totaal vernieuwende architectuur vertoont. U ziet er een uitzonderlijk interieur met beelden, schilderijen, Brusselse wandtapijten en meubilair uit de 18e eeuw.
Een audiogids in vijf talen laat iedereen de geheimen ontdekken van dit
kasteel dat is opgenomen bij het ‘Uitzonderlijk Erfgoed’ van het Waalse
Gewest. Momenteel eigendom van Vivaqua.

Bon

Kasteel van Reinhardstein

OPEN: rondleidingen in de weekends om
11.15 u. en 14.30 u. Tijdens schoolvakanties:
dinsdag en donderdag om 14.30 u + uurregeling weekend. Het hele jaar open voor
groepen en scholen op reservering.
PRIJS: volwassenen: € 6,50 – jongeren
(+ 6 jaar), studenten en senioren (65+): € 5.
en
RONDLEIDING: in het weekend in het
, en op aanvraag in het
en .
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CHÂTEAU DE REINHARDSTEIN
Chemin du Cheneux, 50
4950 OVIFAT-ROBERTVILLE
Tel. : 32(0)80.44.68.68
info@reinhardstein.net
www.reinhardstein.net/blog
Facebook : Château de Reinhardstein

© WBT / Philippart

Het kasteel werd in 1354 gebouwd door Renaud de Waimes. Het werd
bewoond door tal van bekende families zoals de familie Nesselrode,
Nassau en de graven van Metternich die er drie eeuwen verbleven. Het
werd vernield na de Franse Revolutie en volledig gerestaureerd in
1969. Het is vandaag een museum met een verzameling harnassen,
wapens en hellebaarden, tapijten, historisch meubilair en een van de
mooiste collecties marionetten van Europa.

Kasteel van Seneffe

Bon

Val Saint Lambert:
Kasteel en Kristalfabriek
Kunst en techniek gaan hand in hand op de prestigieuze site van de Kristalfabriek
Val Saint Lambert. Een bezoek in het hart van het kristal, een boeiende halve of
hele dag voor iedereen, groot en klein. Ontdek de kristalbewerking en de eeuwenoude geschiedenis van de site van Val Saint Lambert in een van de weinige kristalfabrieken van Europa die haar deuren opent voor het publiek. Beleef samen met de
ambachtslui de magie van de transformatie van een boeiend materiaal. Met behulp
van historische en hedendaagse stukken, ﬁlms en levendige demonstraties, neemt
u een duik in de fascinerende wereld van het kristal.

VAL SAINT LAMBERT – CRISTAL DISCOVERY
Esplanade du Val
4100 SERAING
Tel. : +32(0)4.330.36.20
info@cristaldiscovery.be
www.cristaldiscovery.be
Bon

€

Kasteel van Vêves
Alle kinderen worden verkleed als prinses of ridder tijdens hun bezoek!
Ontdek op 10 minuten van Dinant het bijzonder fraaie kasteel van Vêves, dat
beschermd is als ‘uitzonderlijk erfgoed’ van Wallonië. In het kasteel, dat
uitkijkt op een prachtige vallei, ontdekt u de middeleeuwen met grote M! Ook
het volledig bemeubelde interieur is zeer bezienswaardig en zal groot en klein
kunnen charmeren. Het Kasteel van de Schone Slaapster wordt nog altijd
bewoond door dezelfde familie.

 CHÂTEAU DE VÊVES
Noisy 5
5561 CELLES (HOUYET)
Tel. : +32(0)82.66.63.95
veves-noisy@skynet.be
www.chateau-de-veves.be

€

p. 1 1 5

© FAST

OPEN: voor individuele bezoekers elke dag van 10 tot 17 u., van zaterdag 31/03 t.e.m. zondag 04/11.
Laatste vertrek voor een bezoek aan de fabriek om 15.30 u. Duur van het hele bezoek: ± 3 u. (aanpasbaar). Voor groepen op reservering, 7 dagen per week, het hele jaar (groepsprijzen op aanvraag).
PRIJS: volwassenen: € 12 – senioren: € 10 – jongeren (6 tot 18 jaar): € 6.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
en . Film en spektakelparcours in het , ,
RONDLEIDING: in de kristalfabriek in het
en .

p. 1 1 3

€

OPEN: van dinsdag tot zondag van 10 tot 18 u. Gesloten op maandag, behalve
wanneer het een feestdag is, en op 24, 25, 31/12 en 01/01.
PRIJS: volwassenen: € 5 – senioren en studenten: € 4 – kinderen (-12 jaar) en
personen met beperkte mobiliteit: gratis.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
RONDLEIDING: op reservering in het , , en (tel. : +32(0)64.55.89.92).
EVENEMENTEN: tijdelijke tentoonstellingen in het Kasteel-Museum van
Edelsmeedkunst: ‘De mysterieuze reis van Blauwkapje’ tot 05/02/2012 – ‘Juwelen
in de 18e eeuw’, een tentoonstelling die de juwelen in hun historische en sociale
context plaatst, toegespitst op vrouwen, van 06/10/2012 tot 17/02/2013. Andere
evenementen: raadpleeg de website www.chateaudeseneffe.be.

© Val Saint Lambert (Cristal Discovery)

DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE
MUSÉE D’ORFÈVRERIE
Rue L. Plasman, 7-9
7180 SENEFFE
Tel. : +32(0)64.55.69.13
info@chateaudeseneffe.be
www.chateaudeseneffe.be

p. 1 1 3



© Michel Clinckemaille

Dit kasteel in neoclassicistische stijl werd gebouwd in de 18e eeuw.
Samen met de schitterende tuinen vormt het een uitzonderlijk geheel.
Ontdek de wereld van de 18e eeuw met ‘Praal en Intimiteit’, een
dynamische en levendige benadering van de permanente collectie van
het Museum voor Edelsmeedkunst. Prijs van de Musea 2011 – Prijs
van de Jury.

Bon

OPEN: van 01/04 tot 04/11, alle weekends en feestdagen. Van 14/07 tot 02/09, tijdens de paasvakantie en de
herfstvakantie, dagelijks van 10 tot 17 u. (laatste bezoek).
Het hele jaar toegankelijk op reservering voor groepen.
PRIJS: volwassenen: € 7,50 – kinderen: € 4,50 – studenten
en senioren: € 6,50. Groepen vanaf 20 pers.: volw.: € 6.
RONDLEIDING: in het , , , ,
en
(€ 50
per gids). Audiogidsen in het , , en . In de zomer
bezoeken met ludieke animaties voor gezinnen (zie website)
+ pedagogische bezoeken.
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© Hostellerie de la Claire Fontaine

© Pierre-Eric Leclercq

Parken
en tuinen
Tuinen bestaan in Wallonië al sinds de oudheid. Boomgaarden en groentetuinen, perken met helende kruiden, siertuinen met bloemen … Ze werden
al aangelegd door onze verre voorouders.
Wie op zoek wil gaan naar hedendaagse tuinen in Wallonië, kan onder
meer terecht bij de vzw ‘Open Tuinen van België’. Deze vereniging geeft u
de kans om van lente tot herfst een brede waaier aan privéparken en tuinen
te bezoeken, grote en kleine. Haar website www.open-tuinen.be biedt een
zoekfunctie per (Waalse) provincie.
Ook de Waalse kastelen zullen menig tuinliefhebber kunnen bekoren. De
meeste zijn omringd door aantrekkelijke stukjes ‘getemde natuur’. Nu eens
zijn dat kleurrijke siertuinen, dan weer romantische parken. In Wallonië
treft men zowel geometrische Franse tuinen aan, als Engelse landschapsparken. En vaak zijn de groene ruimtes nog verfraaid met fonteinen,
beelden … En dan zijn er nog de thematuinen. Regelmatig voorkomend
zijn de tuinen met geneeskrachtige planten, een traditie die we erfden van
de middeleeuwse abdijen. Die hadden een kruidentuin om hun zieken
te verzorgen.
Parken vindt men ook in onze steden, waar ze een groene long vormen en
op het gebied van aantrekkelijkheid kunnen concurreren met menig kasteelpark. Onze eerste publieke stadsparken zagen het daglicht in de
19e eeuw. Oorspronkelijk waren het eenvoudige bomenlanen die men
‘promenades’ noemde. Later ontwikkelden ze zich tot groene oases,
midden in de stad. Ze zijn doorgaans aangelegd in Engelse landschapsstijl,
met ronde vormen, veel bomen en waterpartijen.
28

© Domaine de Hottemme

Domein van Hottemme



€

np
.115

COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME
DOMAINE DE HOTTEMME
Route de Hottemme, 58
6941 TOUR-HEYD
Tel. : +32(0)86.21.30.11
Bo
info.hottemme@skynet.be

Dit centrum gewijd aan de natuur en de duurzame ontwikkeling opende zijn deuren in
1980. Het is een echt educatief en cultureel domein dat een tentoonstelling herbergt over
de natuurgeschiedenis van ons platteland en onze bossen en de zorg voor biodiversiteit
en milieubescherming. U kunt er de fauna van ons platteland en onze bossen ontdekken,
van het kleine goudhaantje tot de grote herten. Deze opmerkelijke tentoonstelling is
toegankelijk voor iedereen, zowel op pedagogisch als op wetenschappelijk gebied. Het
park met bomen en bloemen nodigt uit voor een wandeling. Het is elke dag gratis
toegankelijk, het hele jaar. Restaurants zijn er niet maar picknicken is toegestaan. Er zijn
automaten met warme en koude dranken. Het drinkwater is gratis.
OPEN : het Onthaal- en Tentoonstellingscentrum is van 01/04 tot 31/10 dagelijks open, van 10.30 tot
17.30 u. en tijdens de weekends van 10.30 tot 18 u. In de winterperiode, van 01/11 tot 31/03, van 10
tot 17 u. en tijdens de weekends van 9.30 tot 17 u. Gesloten op 25/12 en 01/01. PRIJS : volwassenen:
€ 2 – W.I.G.W.: € 1,25 – groepen + 12 personen: € 1,25/pers. – kinderen (-12 jaar): gratis. Gratis
parking. OPMERKINGEN : de tentoonstelling is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit, het
park slechts gedeeltelijk. Honden aan de leiband zijn toegelaten in het park en de Tentoonstellings. Voor een
centrum. RONDLEIDING: op reservering voor groepen van + 12 personen in het
rondleiding in een andere taal verwijzen wij u naar de website van de Toeristische Federatie van Belgisch
Luxemburg, waar men beschikt over de adressen van alle natuurgidsen van de streek.



OPEN : van 31/03 tot 04/11 van 9.30 tot 17.30 u.
In juli en augustus van 9.30 tot 18.30 u. Van 05/11 tot 30/03 van 9 tot 17 u. op weekdagen en tijdens het weekend
op afspraak (volwassenen: € 4 – kinderen, studenten en personen met beperkte mobiliteit: € 2).
PRIJS : volwassenen : € 7,80 – kinderen en studenten: € 5,20 – personen met beperkte mobiliteit: € 4,50.
OPMERKING : toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. RONDLEIDING: vrij bezoek met folders in
en . Ook folders met uitleg beschikbaar in het ,
en .
het , ,

© Yves Dufrane

Bo



ASBL Valorisation touristique
des parcs et jardins exceptionnels de Wallonie

http://jardins.tourismewallonie.be
jardins.tourismewallonie@gmail.com
Maatschappelijke zetel: Rue du Parc – 4577 Modave

© Yves Dufrane

© Yves Dufrane

Negen tuinen die als ‘uitzonderlijk’ erfgoed zijn geklasseerd en
die toegankelijk zijn voor het publiek, hebben zich verenigd om een
kwaliteitsvol netwerk te vormen, waarin elke tuin zijn eigenheid
heeft bewaard. Zij verwachten u… De tuinen zijn echte plaatsen
voor recreatie en ontdekking geworden en beantwoorden aan
de verwachtingen van een veeleisend publiek. Zij nodigen u uit
om op uw eigen tempo het werk van de landschapsarchitecten
van de afgelopen eeuwen te ontdekken. Of om gewoon even
weg te dromen tussen het fraaie groen. In het kader van het
themajaar van de smaken, organiseert de vereniging picknicks in de tuinen. Meer informatie vindt u op onze website.

€
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Alle charme en verﬁjning van de 18e eeuw wacht u in
een groen decor met een weelderig stukje getemde
natuur. Annevoie is de enige watertuin van België en een
van de mooiste van Europa. Hij is overigens opgenomen
bij het ‘Uitzonderlijk Erfgoed’ van Wallonië. Voor het
unieke waterspel wordt geen gebruik gemaakt van
pompen of machines. Het wordt een mooie wandeling
tussen waterpartijen, perken en sensuele haltes. In het
seizoen kunt u in de frambozentuin bessen plukken.
Nieuw: de groentetuin.

© M. Hennemans

Tuinen van Annevoie
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Herba Sana, de tuin van de gezondheid
HERBA SANA
Hinter der Heck, 46
4750 ELSENBORN
Tel. : +32(0)80.28.13.89
e-mail via contactformulier op website
www.herba-sana.be

OPEN : van juni tot september: dagelijks van 10 tot 17 u.
PRIJS : volwassenen: € 4.
OPMERKINGEN : toegankelijk voor personen met beperkte
mobiliteit op afspraak. Ingang via muntautomaat: 2 x € 2.
en .
DIDACTISCHE BORDEN : in het , ,

© Ortis

Een didactisch parcours op 2 hectare met:
• 100 geneeskrachtige planten, gegroepeerd per gebruikstoepassing;
• 80 wilde soorten die typisch zijn voor de
veenbiotoop;
• 150 didactische borden die de mysteries
van de fytotherapie onthullen.
Rondleidingen en themabezoeken:
raadpleeg onze website of bel naar
+32(0)80.44.00.55.

PARC DES TOPIAIRES
Rue Haie Himbe, 1
6940 DURBUY
Tel. : +32(0)86.21.90.75
topiaires@durbuy.be
www.topiairesdurbuy.be
30 Q Parken en tuinen
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© Parc des Topiaires

Parc des Topiaires – Vormsnoeipark

Bo

Een grote tuin met in vorm gesnoeide planten, waarvan de meerderheid bestaat uit buxusboompjes. Meer dan 250 ﬁguren: krokodillen, vogels, Manneken Pis, sirenes, herten… Sommige planten zijn meer dan 120 jaar oud.
Het park strekt zich uit langs de Ourthe en biedt een panoramisch uitzicht op
de kleinste stad ter wereld. Nieuw voor groepen sinds 2011: demonstratie
van het snoeien van een buksboompje, enkel op dinsdag en na reservering.
Het parcours omvat de rondleiding van een uur + een snoeidemonstratie van
30 minuten + 1 buksboompje met model voor € 20/persoon.
OPEN : van 18/02 tot 16/03: tijdens de weekends en de schoolvakanties van 10 tot
17 u. Van 17/03 tot 31/10: dagelijks van 10 tot 18 u. November: dagelijks van 10 tot
17 u. December: tijdens de weekends en de schoolvakanties van 10 tot 16 u.
PRIJS : volwassenen : € 4,50 – senioren en studenten : € 4 – kinderen (6 tot
12 jaar) : € 1 – kinderen (0 tot 5 jaar) : gratis – groepen vanaf 10 pers. : € 4/pers.
OPMERKING : toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
RONDLEIDING: niet voor individuele bezoekers, na reservering voor groepen in het
,
en . Ook folder beschikbaar in het
, , , , , en .

Crupet © PBVW / Scripto

Deigné-Aywaille © WBT / J.-L. Flémal

De Mooie Dorpen
Een rustiek kerkje dat oprijst
tussen een klad huizen
in natuursteen, een leuk
dorpsplein dat de sfeer van
vroegere tijden uitademt,
straatjes opgefrist met kleurrijke bloembakken, de witgekalkte muren van een
oude schuur, hier en daar
een genereuze groene toets
en een merkwaardige getuige van een ver verleden…

Dit is een plek uit een andere wereld, ver weg van het stadsgewoel. Ze baadt in sereniteit en authenticiteit. Aan de rand van het dorp worden de huizen schaarser, verschijnt
hier en daar een eeuwenoude boerderij en maken oude stenen stilaan plaats voor
golvende landschappen… een fraai natuurschrijn voor een stenen juweel.
Leuke en karaktervolle dorpen waar je met warmte wordt ontvangen, vind je overal in
Wallonië. 24 onder hen, verspreid over heel Wallonië, vormen de vereniging van
‘De Mooiste Dorpen van Wallonië’. Het initiatief wil een stukje Waals plattelandserfgoed
opwaarderen en in stand houden voor de latere generaties, met behulp van de overheid
maar ook van de inwoners zelf. De leden van de vereniging zijn geen museumdorpen.
Zij hebben gewoon een gemeenschappelijke passie: u laten kennismaken met de
streekeigenheid en u uitnodigen voor een ontdekking van hun geschiedenis, hun erfgoed, hun cultuur en hun inwoners.
Schoonheid, levenskunst, charme en authenticiteit zijn de ingrediënten van de cocktail
die ze aanbieden. Kennismaken met de dorpen en alle activiteiten van de vereniging
kan op de website www.beauxvillages.be.
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Mooiste dorpen van Wallonië Q

/HV3OXV%HDX[9LOODJHVGH:DOORQLHDVEO
7HOID[
 
ZZZEHDX[YLOODJHVEH
De Mooie Dorpen Q 31

© WBT / J.-P. Remy
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Lekkere smaken
en ambachten
Wallonië is onmiskenbaar een land van lekkere smaken. Op het erepodium staan
de bieren waarvoor België wereldwijd bekendheid geniet: de trappistenbieren, de
abdijbieren, maar ook de vele ambachtelijke streekbieren, die soms volgens heel
oude recepten worden gebrouwen. Schol!
Het lijstje met alcoholische dranken telt ook allerlei aperitieven en wijnen, en een
bijzonder plaatsje verdient de ‘pékèt’ of Waalse jenever. Pékèt is Waals voor ‘pikant’
en dat verwijst naar de jeneverbes.
Op het gebied van voedingsproducten is de waaier bijna niet te overzien: van de
weergaloze hervekaas en het gamma abdijkazen tot allerlei fijne vleeswaren, een
domein waarin de lekker geurende Ardense ham de ongekroonde koning is.
Maar op de menukaart voor lekkerbekken staan ook gebak en chocolade,
fruitsiroop, wijngaardslakken, eendenlever, forel en een eindeloze reeks lokale
specialiteiten die vaak een festijn voor de smaakpapillen zijn. En dan is er nog het
rundvlees van het befaamde Witblauw ras, de bout van jong everzwijn, het
bizon- en struisvogelvlees...
Bij heel wat bezoeken in Wallonië krijgt u de kans om producten te proeven. Wij
noemen dat een ‘dégustation’: een woord dat niet alleen de belofte van proeven
maar ook een notie van genieten inhoudt.
Het vakmanschap van onze ambachtelijke producenten ontdekt u niet alleen op
het gebied van drank en voedingswaren. Ook de kunstambachten laten zich niet
onbetuigd. Pottenbakkers, beeldhouwers, graveerders, koper- en tinbewerkers,
wevers, siersmeden, glazeniers, meubelmakers… Onze ambachtslieden zijn van
vele markten thuis. Heel wat musea zijn gewijd aan dit vakmanschap. Anderzijds
laten heel wat handwerkers en kunstenaars u graag hun werkplaats bezoeken en
kennismaken met hun passie en vaardigheden. U wordt er altijd hartelijk ontvangen
en kunt vragen stellen naar hartenlust. Het wordt beslist een verrijkende ervaring.
32
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LA BRASSERIE DES FAGNES
Route de Nismes, 26
5660 MARIEMBOURG (COUVIN)
Tel.: +32(0)60.31.15.70
mail@fagnes.be
www.fagnes.com

© Distillerie de Biercée

OPEN : van dinsdag tot donderdag van 11 tot 19.30 u. Vrijdag, zaterdag en zondag, juli en
augustus en alle feestdagen van 10 tot 22 u. Gesloten op maandag, met uitzondering van juli,
augustus en feestdagen. In januari: enkel open op vrijdag, zaterdag, zondag en tijdens de
schoolvakantie.
PRIJS : gratis toegang – vrij bezoek of groepsforfait met proeverij: € 6/pers. (minimaal 20 personen).
OPMERKING : toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
en .
INTERACTIEVE ZUILEN : in het ,
EVENEMENTEN : 2e weekend van juli: Groot Bierfeest.

€
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.115

De ‘Brasserie des Fagnes’ bestaat uit twee brouwerijen die
u laten kennismaken met 150 jaar technologische evolutie
in de bierproductie. De ene is een moderne versie, die
7 dagen per week werkt en waar men de beroemde Super
des Fagnes brouwt: Blond, Bruin en Griottes (kriek). De andere is een wedersamenstelling van een brouwerij uit 1858.
Uw proeverij gaat vergezeld van een hapje terwijl u in de winter geniet van de open haard en in de zomer van het terras.
Er is ook een speelplein voor de kinderen.

Bo

© Brasserie du Bocq
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De Brouwerij van de Venen

Bo

De Brasserie du Bocq
Traditionele brouwerij die u haar fabricatietechnieken toont. Rondleiding in de brouwerij en proeverij van de bieren: La Gauloise (blond,
bruin, amberkleurig), Saison Régal, Triple Moine, Blanche de Namur,
Saint Benoît (blond, bruin), Deugniet, Agrumbocq, Bocq Christmas,
Applebocq, Redbocq, Waterloo.

BRASSERIE DU BOCQ
Rue de la Brasserie, 4
5530 PURNODE (YVOIR)
Tel. : +32(0)82.61.07.80 of 90
visite@bocq.be
www.bocq.be

€
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OPEN : van 02/04 tot 04/11: rondleidingen om 14 en 17 u., enkel tijdens het
weekend, op feestdagen en tijdens Belgische schoolvakanties. Juli en augustus:
elke dag om 14 en 17 u.
PRIJS : volwassenen: € 5,50 – kinderen: € 4.
RONDLEIDING : in het , en : zie uurrooster.

Bo
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NIEUW IN 2012
LA DURBUYSSONNIÈRE

Een ontdekking van…
eetbare
wilde planten
Alles begint met de ontdekking van de planten.
Dankzij het zicht, de tastzin, de geur en uiteraard
de smaak leren wij planten kennen op het terrein.
Nadien kunt u zelf soepen, salades en lekkere desserts maken.
U ontdekt in Durbuy 101 smaken tijdens een geleide
wandeling van 2 uur.
Vertrek Vertrek van de rondleiding om 14 u. op de 2e zaterdag van de maand.
Van 15 maart tot 15 november. Duur: 2 u.
Volwassenen: € 7/pers. • Kinderen van 6 tot 10 jaar: € 5 • Kinderen – 6 jaar: gratis
Minimaal 10 personen. Maximaal 25 personen.

© RSI Durbuy

ENKEL OP RESERVERING
en afhankelijk van de weersomstandigheden
Info en reservering: R.S.I DURBUY
+32(0)86/21.24.28 of +32(0)86/21.36.17
Per fax: +32(0)86/21.30.81 • Per mail : info@durbuyinfo.be

OPEN : het hele jaar van 10 tot 17 u., uitgezonderd van november tot maart: open tijdens de weekends
en de schoolvakanties van 11 tot 17 u. Gesloten op maandag, uitgezonderd op feestdagen en van
01/07 tot 31/8. Jaarlijkse sluiting: van 09/01 tot 03/02.
PRIJS : volwassenen: € 5 – kinderen (4 tot 12 jaar): € 3. Schotel met Ardense ham + 1 biertje
‘Féodale de La Roche’: € 5.
OPMERKING : toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. AUDIO-GIDS : in het , , en .
EVENEMENTEN : Opendeurdag op 14/07. ‘Cuissons de la St-Etienne’ op 26/12.

GRÈS DE LA ROCHE
Rue Rompré, 28
6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE
Tel. : +32(0)84.41.18.78
info@gresdelaroche.be
www.gresdelaroche.be

€
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U bent hier in een oude pottenbakkerij die haar deuren opende in 1878. Vandaag wacht u een
multimedia-uitnodiging voor een ontdekking van de Grès de La Roche, maar ook van de wereld
van de Ardense ham, van de productie op de boerderij tot op uw bord. Ontdek het aardewerk,
van de bodem tot de tafel, via een moderne museale opstelling, en neem een duik in de
geschiedenis van onze streek. Met een koptelefoon, die u gidst in uw eigen taal, en een holograﬁsche projectie, ontdekt u de oorsprong van het steengoed (aardewerk), van de groeve
waar de klei wordt ontgonnen tot het atelier van de pottenbakker. U maakt ook kennis met de
vele praktische en artistieke toepassingen. Mogelijkheid om een kleine Ardense schotel te
bestellen in onze taverne. Mis vooral onze schotel met Ardense ham niet, die wordt opgediend
met een lokaal biertje, de ‘Féodale de La Roche’!

© Olivier Lefèvre – Grès de La Roche

Grès de La Roche – De Ardennen door de jaren heen

Bo

Ontdek Durbuy, het kleinste stadje ter wereld, op een andere manier!

© RSI / Gillet

Durbuy nestelde zich in een van de vele meanders van de Ourthe, aan de grenzen van de
Ardennen, de Famenne en de Condroz. Het stadje onderscheidt zich door een verleden dat
zwanger is van geschiedenis. Dat willen we u graag laten ontdekken tijdens een wandeling,
begeleid door een gids, die ook enkele fijnproevershaltes voorziet.
Want Durbuy mag uitpakken met een hele waaier van streekproducten die uw smaakpapillen
beslist kunnen verleiden: fijne vleeswaren, bieren, chocolade, kaas, confituur…
Langs het parcours wordt u de ontwikkeling voorgesteld van Durbuy tijdens de jongste tien
jaar. Commentaar in het Frans, Nederlands, Engels en Duits.
Voor individuele bezoekers in 2012: op 1e en 3e zaterdag van de maand (van maart tot november)
om 10.30 u. Groepen dienen minimaal een week op voorhand te reserveren. Bevestiging van de
boeking door een storting van € 50 op rekening ING BE 53 3400 9576 9653. Reserveren verplicht.
Prijs per persoon: volwassenen: € 7, kinderen tot 12 jaar: € 5, gratis onder 6 jaar.
Vertrek: Place aux Foires 25 in 6940 Durbuy. Duur: 2 uur.
Info en reservering: R.S.I DURBUY +32(0)86/21.24.28 • +32(0)86/21.36.17
Per fax +32(0)86/21.36.81 • Per e-mail: info@durbuyinfo.be

S.I. DURBUY • T. +32 (0)86 21 24 28 & 21 36 17 • F. +32 (0)86 21 36 81 • www.durbuyinfo.be • info@durbuyinfo.be
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Het Huis van het Aardewerk brengt hulde aan de Waalse pottenbakkers van gisteren en
vandaag. U ontdekt er een aantrekkelijk scenograﬁsch parcours over de oorsprong, de
evolutie en de technieken van kwalitatief hoogstaand aardewerk. Het Huis van het Aardewerk is ook een gezellig centrum met een multifunctionele zaal waar tijdelijke tentoonstellingen worden gehouden, een documentatiecentrum, een ludieke ruimte, een souvenirwinkel, interactieve zuilen en een cafetaria. U kunt uw ontdekking voortzetten met een
bezoek aan een van de drie ambachtelijke pottenbakkerijen die nog actief zijn of genieten
van de vele facetten van de stad Châtelet.

© Histoires d’Images

Huis van het Aardewerk



© WBT / Philippe Lermusiaux
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MAISON DE LA POTERIE
OFFICE DU TOURISME DE CHÂTELET
Rue Général Jacques, 4
6200 BOUFFIOULX (CHÂTELET)
Tel. : +32(0)71.39.51.77 (weekend)
of Ofﬁce du Tourisme de Châtelet
Tel. : +32(0)71.24.32.66
tourisme@chatelet.be
www.chatelet-poterie.be
Bo
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OPEN : het hele jaar, op woensdag, zaterdag en zondag van 10 tot 17 u., andere dagen op afspraak
(laatste tickets om 16 u.). Groepen enkel na reservering. Duur van het bezoek: 1.30 u. Jaarlijkse
sluiting van 24/12 t.e.m. 02/01.
PRIJS : volwassenen: € 5 – kinderen (6 tot 12 jaar): € 3,50 – studenten (vanaf 12 jaar): € 4,50 –
senioren: € 4,50. Verschillende bezoekmogelijkheden met kortingen voor groepen en scholen.
OPMERKING : toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit..
en .
RONDLEIDING: op aanvraag in het , ,
Vrij bezoek: audiovisuele presentatie en didactische borden.
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Zin in ongewone ontdekkingen? Ga daarvoor niet naar de andere kant van de
wereld. Dicht bij huis zorgt Wallonië voor heel wat verrassingen.
Een Amerikaanse Space Shuttle op ware grootte. Een ritje met de auto in een
park waar giraffen, gnoes, zebra’s en nog veel meer Afrikaanse dieren vrij rondlopen. Wonderbaarlijke onderaardse taferelen die geboetseerd zijn door de
natuur. In de huid kruipen van de prehistorische mens. Een kijkje in het leven
van de Kelten of de Gallo-Romeinen. Hoe wetenschap avontuur wordt. Een
origineel recreatiepark dat zich toelegt op kinderrechten. De grootste Chinese
tuin van Europa ontdekken. Een reuzegroot labyrint in een echt maïsveld. En
om in superlatieven te blijven schrijven: de langste (bevaarbare) ondergrondse
rivier ter wereld. Waar vindt u het allemaal? Eén antwoord volstaat: in Wallonië.
Twijfel er niet aan: in het zuiden van België valt heel wat ongewoons te ontdekken, van natuurfenomenen tot vreemde folkloristische tradities.
Naast de recreatieparken die zich toeleggen op een specifiek thema, vindt u
in Wallonië ook een hele reeks wildparken, met zowel inheemse als exotische
soorten. Men vindt ze op verschillende plaatsen in de Ardennen en alles bij
elkaar hebt u de keuze tussen een tiental parken.
De parel van de natuurfenomenen steekt diep onder de grond, maar vertellen
dat Wallonië mooie druipsteengrotten heeft, is allicht een open deur intrappen.
Zo zijn de Grotten van Han zelfs Europees vermaard en het domein kreeg drie
welverdiende sterren toebedeeld in de Michelin reisgids. Maar wist u ook dat
Wallonië nog 15 andere grotten heeft waar u via mysterieuze gangen en zalen
kunt afdalen in de buik van de aarde? Schitterende druipsteenformaties, vaak
vergezeld van klank en licht, brengen de bezoeker in een ‘andere wereld’.
36

© WBT / J.-L. Flémal

© SI La Roche / O. Lefèvre

Andere werelden
verkennen

OPEN: dagelijks: op weekdagen van 9 tot 17 u. Tijdens het weekend,
op feestdagen, tijdens de paasvakantie en in juli en augustus: van 10 tot 18 u.
PRIJS: individuele bezoekers: volwassenen: € 6 – senioren: € 5 – jongeren (13-18 jaar): € 5 – kinderen (6-12 jaar):
€ 4,30 – onder 6 jaar: gratis. Korting voor groepen.
RONDLEIDING : in het , , en . Forfait ingang en rondleiding voor groepen en schoolgroepen (min.
15 pers.): volwassenen: € 7,20/pers. – senioren: € 6,50/pers. – scholen: € 4,60/pers. – kleuterscholen: € 2/pers.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
EVENEMENT: tentoonstelling over walvissen: ‘Quand les baleines se trompent de route’.


AQUARIUM-MUSEUM
Quai Van Beneden, 22
4020 LIÈGE
Tel.: +32(0)4.366.50.21
aquarium@ulg.ac.be
www.aquarium-museum.be

€

Archeopark van Rochefort
Het Gallo-Romeinse Malagne
© Malagne

2000 jaar geleden was de Gallo-Romeinse villa van Malagne in volle activiteit. Het
was een van de grootste landbouwexploitaties van Noord-Gallië. Vandaag nodigt het
Archeopark u uit voor een ontdekking van het dagelijkse leven van de vroegere bewoners. In volle natuur, rond de oude overblijfselen, ontdekt u de gereconstrueerde
schuur en smidse, de tuinen, de gewassen, de veeteelt, de ambachten en ateliers
voor experimentele archeologie. Geniet van het terras, de interactieve zaal en de audiovisuele voorstelling.
Op reservering voor groepen: bezoek aan de microbrouwerij en het atelier waar brood wordt gemaakt of
Immersio, het Gallo-Romeinse rollenspel. Raadpleeg de agenda van de animaties en evenementen op
onze website en ontdek hoe Malagne op sommige zon- en feestdagen weer tot leven komt.

€
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OPEN: van 01/04 t.e.m. 04/11: dagelijks tijdens de schoolvakanties, de weekends en op feestdagen (uitgezonderd schoolvakanties), van 11 tot 18 u. (laatste toegang om 17 u). Voor groepen elke dag van het jaar, op reservering.
PRIJS: volwassenen: € 4,90 – kinderen, senioren: € 4,10 – Dagen met animatie: volwassenen: € 6,90 – kinderen, senioren: € 4,60.
RONDLEIDING: in het ,
en , en op reservering. Opmerking: gratis audiogids op zaterdagen en zondagen
zonder animatie.
OPMERKING: gedeeltelijk toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
EVENEMENTEN: 28 en 29/07: Zomerfeest. 07/10: Herfstfeest.

ARCHÉOPARC
DE ROCHEFORT
MALAGNE LA GALLOROMAINE ASBL
Rue du Coirbois, 85
5580 ROCHEFORT
Tel.: +32(0)84.22.21.03
info@malagne.be
www.malagne.be
Bo
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Voor bezoekers van 2 tot 102 jaar is er altijd wel iets dat verbazing opwekt
in het Aquarium-Museum. In het Aquarium neemt u een ‘droge’ duik…
in het hart van de oceanen, zeeën, meren en rivieren uit de hele wereld:
piranha’s, clownvissen, hondshaaien, zwartpuntrifhaaien… In het Museum
ontdekt u de rijkdom en de schoonheid van het dierenrijk: van de vlo tot
de walvis, van de anaconda tot de spinnen, en ook schelpdieren, een
beer, chimpansees en andere primaten... Proﬁteer van uw bezoek om te
proeven van La Requine, het bier van het Aquarium-Museum.

© Aquarium Muséum ULG

Aquarium-Museum van Luik
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© Claude Demarez

Archéosite en Museum van Aubechies:
geschiedenis binnen handbereik
De Archéosite en het Museum van Aubechies laten u 5000 jaar door de geschiedenis reizen. Dit openluchtmuseum toont het leven van de verschillende volkeren in
onze streek via wedersamenstellingen die gebaseerd zijn op talrijke archeologische
vondsten. De prehistorie wordt geïllustreerd door verschillende woningen, gaande
van het neolithicum tot de tweede ijzertijd. Na een Gallische woning ontdekt u de
Gallo-Romeinse tijd die geëvoqueerd wordt met een tempel, een necropolis, een villa en een aak
(platbodemboot). Op zon- en feestdagen van half april tot half oktober komt de site tot leven met
ambachtelijke en muzikale animaties. Speelplein.

© WBT JL. Flémal

OPEN: het hele jaar, van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 u. Van half april tot half oktober ook op zondag en
feestdagen van 14 tot 18 u. In juli en augustus van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 u. en op weekends en
feestdagen van 14 tot 19 u. Gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar.
PRIJS: volwassenen en senioren: € 7,50 – kinderen (4 tot 12 jaar): € 3,50 – onder 4 jaar: gratis.
RONDLEIDING: op reservering + borden met uitleg + introductiefilm van 20 minuten in het ,
en .
OPMERKINGEN: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. Honden aan de leiband zijn toegelaten.
EVENEMENTEN: Vreugdevuur van Beltaine (zaterdag 30/06 en zondag 01/07). Weekend experimentele
archeologie (zaterdag 25 en zondag 26/08).

ARCHÉOSITE® ET MUSÉE
D’AUBECHIES-BELOEIL ASBL
Rue de l’Abbaye, 1y
7972 AUBECHIES
Tel.: +32(0)69.67.11.16
contacts@archeosite.be
www.archeosite.be

OPEN: dagelijks van 16/03 tot 14/11 van 10 tot 17 u. In juli en augustus van 10 tot 18 u.
PRIJS: volwassenen: € 6 – kinderen (3 tot 12 jaar): € 4,50 – gezinnen (max. 2 volwassenen
en min. 2 kinderen van 3 tot 12 jaar): € 4,30/pers.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
RONDLEIDING: op reservering. Pedagogisch dossier, te downloaden op de website (1e pagina
, , en .
onderaan) in het
EVENEMENTEN: Chlorophyllefeest op zondag 20/05 – Herfstfeest op zondag 16/09.
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Een originele kennismaking met het bos. Een loopbrug in de
kruin van de bomen. Panoramahut. Groot themaspeelplein.
Avonturenparcours. Beelden van reuzeninsecten. Wegwijzers
naar de grote bossen in de wereld. Module op het water. Reproducties van schilderijen. Nieuw koordennet en nieuwe reuze
glijbaan. Brasserie met panoramisch terras. Honden zijn niet
toegelaten in het park.

© José Burgeon

Chlorophylle Park, recreatief,
pedagogisch en artistiek bospark

Bo

PARC CHLOROPHYLLE
Rue des Chasseurs Ardennais, 60
6960 DOCHAMPS-MANHAY
Tel.: +32(0)84.37.87.74
info@parcchlorophylle.com
www.parcchlorophylle.com

OPEN: dagelijks (behalve op maandag tijdens de schoolperiode) van 02 tot 08/01, van 18 tot 26/02, van
31/03 tot 04/11, op 15/10 en van 26 tot 30/12. Enkel tijdens het weekend: van 03 tot 25/03 en van
10/11 tot 23/12. Open van 10 tot 18 u. (laatste vertrek van het bezoek om 16 u). Juli en augustus: van
10 tot 19 u. (laatste vertrek van het bezoek om 17 u).
PRIJS: volwassenen: € 11 – kinderen (6 tot 12 jaar): € 8 – studenten (+12 jaar) en senioren: € 10.
Supercombinatie: bezoek + simulator moonwalk + sessie planetarium: volwassenen: € 17 – kinderen
(van 6 tot 12 jaar): € 14 – studenten (+ 12 jaar) en senioren: € 16.
OPMERKING: gedeeltelijk toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
en .
RONDLEIDING: koptelefoon indoor/brochure ‘Bezoekersgids’ outdoor in het , ,
EVENEMENTEN: Feest op zondag: 08/07 – Nacht van de Sterren: 09/08.

€

EURO SPACE CENTER
Rue devant les Hêtres, 1
6890 TRANSINNE
Bo Tel.: +32(0)61.65.01.33 of 34
info@eurospacecenter.be
www.eurospacecenter.be
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Een hele dag in de ruimte. Binnen (2 u) laat een spektakelparcours met speciale effecten u reizen van de big bang tot de meest futuristische projecten
voor de verovering van de ruimte. U stapt ook in een Amerikaanse spaceshuttle op ware grootte en u loopt door het Europese laboratorium Columbus.
Buiten (4 u) wacht u een activiteitenparcours met wedstrijdspelletjes waaronder een zonnestelsel dat de oppervlakte heeft van een voetbalveld, een galactisch plantenlabyrint en een ruimtewandeling van 6 km.

© Laurent Van Steensel

Euro Space Center – A Space Odyssey

Bo

DOMAINE DES GROTTES DE HAN
Rue Joseph Lamotte, 2
5580 HAN-SUR-LESSE
Tel.: +32(0)84.37.72.13
info@grotte-de-han.be
www.grotte-de-han.be

OPEN: van 18/2 tot 4/11, variabel uurrooster volgens seizoen, tussen 10 en 16.30 u. of 17.30 u.
PRIJS: PassHan (Grot van Han + Wildpark + PrehistoHan) : volwassenen: € 25 – kinderen
(4-12 jaar): € 16. Grot van Han en PrehistoHan : volwassenen: € 16 – kinderen (4-12 jaar): € 10.
Wildpark : volwassenen: € 13 – kinderen (4-12 jaar): € 8,50.
OPMERKING: De Grot en het Wildpark zijn gedeeltelijk toegankelijk voor personen met beperkte
mobiliteit, maar enkel na reservering. PrehistoHan is volledig toegankelijk.
RONDLEIDING: in het
et
, dagelijks volgens de openingsperiode. Rondleiding in het
op aanvraag.
en

Grotten van Remouchamps
De langste ononderbroken onderaardse boottocht ter wereld! De Grotten
van Remouchamps worden al sinds 1828 bezocht door toeristen. Vroeger verplaatsten de bezoekers zich met behulp van harshoudende toortsen. Vandaag biedt de aangebrachte verlichting een spektakel met een
unieke schoonheid. Een gids vertelt over de geschiedenis van enkele
schoonheden in de verschillende zalen en voor de terugkeer vaart u
langs de meanders van de Rubicon. Te voet en per boot verkent u een
fascinerende wereld die tegelijk mysterieus en rijk aan ontdekkingen is.
Duur van het bezoek: 1.15 u.
OPEN: van 01/02 tot 30/11 van 10 tot 17.30 u. Van 01/12 tot 31/01 tijdens het
weekend en de schoolvakanties van 10 tot 16.30 u.
PRIJS: volwassenen: € 11 – kinderen (3 tot 12 jaar): € 8 – kinderen (-3 jaar):
€ 2,50 – senioren: € 9,50. Deze prijzen worden ter informatie gegeven en kunnen
in de loop van het seizoen gewijzigd worden (informeer u vooraf). Groepen
(min. 20 pers.): volwassenen: € 10/pers. – senioren: € 9/pers. – kinderen (3 tot
12 jaar): € 7/pers. – kinderen (-3 jaar): € 2/pers.
en .
RONDLEIDING: in het en . Rondleiding op aanvraag in het

€

GROTTES DE REMOUCHAMPS
Rue de Louveigné, 3
4920 REMOUCHAMPS
Bo
Tel.: +32(0)4.360.90.70
marketing@mondesauvage.be
www.grottes.be
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Breng een volledige dag door op het Domein van de Grotten van Han: bezoek aan de
beroemde grot, traject met 100 jaar oude tram, klank- en lichtspel, uitgang langs
grote loopbruggen over de onderaardse rivier. In 2012 wordt een nieuwe uitzonderlijke zaal geopend. Parcours met een ‘safaricar’ door het Wildpark, een oase van
rust in de Ardense bossen. Nieuw: PrehistoHan, een boeiende tentoonstelling van
de tijd der mammoeten tot het neolithicum. Maaltijden in ‘La Ferme’ of ‘Le Pavillon’.

© Monde Sauvage Safari

© Domaine des Grottes de Han

Domein van de Grotten
van Han-sur-Lesse
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© Les Découvertes de Comblain

LES DÉCOUVERTES
DE COMBLAIN
Place Leblanc, 1
Bo 4170 COMBLAIN-AU-PONT
Tel.: +32(0)4.369.26.44
tourisme@comblainaupont.be
www.decouvertes.be
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€

De 'Grotte de l’Abîme' in Comblain-au-Pont
In de 'Grotte de l’Abîme' ontdekt u een verbazende wereld waar de natuur zijn sporen heeft nagelaten.
Deze site, die beschermd is als ‘onderaardse holte met wetenschappelijk belang’, herbergt een ongerept ecosysteem en biedt elke winter onderdak aan een steeds groeiende kolonie vleermuizen. U kunt
dit natuurjuweel het hele jaar bezoeken. Het is verlevendigd met originele animaties die een combinatie
vormen van fantasie, humor en wetenschappelijke informatie. Bezoek ook het Informatiecentrum van
de Vleermuis waar alle geheimen rond dit vreemde zoogdiertje worden onthuld. In de Steengroeven
van Géromont kunt u zich laten rondleiden op een site die getuigt van het rijke industriële verleden van
de streek. Voor groepen organiseren wij, op reservering, het hele jaar natuur- en themawandelingen.
OPEN: 'Grotte de l’Abîme': alle weekends van mei tot september. Thema-animaties: dagelijks van 31/03 tot
15/04, van 01/07 tot 31/08 en van 27/10 tot 04/11. Rondleidingen om 11 u., 13 u., 14.30 u. en 16 u.
Informatiecentrum van de Vleermuis: dagelijks van 27/10 tot 04/11. Rondleidingen om 11 u., 13 u., 14.30 u.
en 16 u. In de loop van het jaar worden enkele themaweekends georganiseerd in het Informatiecentrum van
de Vleermuis en/of op de site van de steengroeven van Géromont.
PRIJS: 'Grotte de l’Abîme': volwassenen (vanaf 12 jaar): € 8 – kinderen (4-11 jaar): € 5 – onder 4 jaar:
gratis. Het Informatiecentrum van de Vleermuis of de steengroeve van Géromont: volwassenen (vanaf 12 jaar):
€ 5 – kinderen (4-11 jaar): € 3 – onder 4 jaar: gratis.
(Duur: 1.15 u). In het en enkel op aanvraag tijdens de reservering
RONDLEIDING: in het en
(min. 3 weken op voorhand).

Grot van Lorette
Vooraleer af te dalen in de buik van de aarde brengt de ﬁlm ‘Videokarst’
u in de juiste stemming, samen met het onderzoekslaboratorium van Val
d’Enfer. Nadien volgt een indrukwekkende afdaling naar de Sabbatzaal.
Op 60 meter onder de grond begeleiden de betoverende echo‘s van een
klank- en lichtspel een traag opstijgende luchtballon…

€
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GROTTE DE LORETTE – ROCHEFORT
Drève de Lorette
5580 ROCHEFORT
Tel.: +32(0)84.21.20.80
grottedelorette@skynet.be
www.grotte-de-han.be

© Grotte de Lorette-Rochefort

OPEN: van 31/03 tot 04/11, het uurrooster varieert al naargelang het seizoen.
PRIJS: volwassenen: € 8 – kinderen (4 tot 12 jaar): € 5.
en
elke dag. Bezoek in het
en
op aanRONDLEIDING: in het
vraag.

Bo

Grot ‘La Merveilleuse’

© Histoires d’Images
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OPEN: van 01/04 tot 31/10: dagelijks van 11 tot 17 u. (tijdens de
weekends van 01/07 tot 31/08 van
10 tot 18 u). Van 01/11 tot 31/03
tijdens de weekends en schoolvakanties van 13 tot 16 u.
PRIJS: volwassenen: € 8 – kinderen:
€ 5. Groepen volwassenen: € 7/pers. –
kinderen: € 4,50/pers.
RONDLEIDING: in het
,
en .

€
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‘La Merveilleuse’ werd ontdekt in 1904 en wordt beschouwd als een
van de mooiste grotten van België. U kunt er talrijke stalactieten en
watervallen bewonderen, de ene al ﬁjner en witter dan de andere. De
grot bevindt zich op het niveau van de oppervlakte en het bezoek verloopt moeiteloos.

Bo

GROTTE LA MERVEILLEUSE
Route de Philippeville, 142
5500 DINANT
Tel.: +32(0)82.22.22.10
robert.libert@busmail.net
www.dinantourism.com

Houtopia

LE LABYRINTHE
Rue Basse Commène
6940 BARVAUX-SUR-OURTHE
Tel.: +32(0)86.21.90.42
info@lelabyrinthe.be
www.lelabyrinthe.be

€
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© Patrick Moers Balloide

Bo



HOUTOPIA – CÔTÉ ENFANCE ASBL
Place de l’Eglise, 17
6660 HOUFFALIZE
Tel.: +32(0)61.28.92.05
info@houtopia.be
www.houtopia.be
Bo

€
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OPEN: dagelijks, uitgezonderd op zaterdag, van 11 tot 17 u. Juli en augustus 7 dagen per week
van 10 tot 19 u. Gesloten in januari, behalve tijdens de schoolvakantie + 24 ,25, 31/12 en 01/01.
PRIJS: volwassenen: € 6,25 – kinderen (3-12 jaar): € 5,75 – kroostrijke gezinnen (3 betalende
kinderen): € 5,25/pers.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
en , geen rondleidingen behalve voor schoolgroepen.
RONDLEIDING: in het , ,
Vrij parcours.

© DB Création

Recreatiepark dat zich toespitst op ontdekkingen, bezinning en
sensibilisering voor de rechten van onze kinderen. Maak op een
leuke en ludieke manier kennis met gezondheid, veiligheid, tolerantie en milieu. Bekijk een multimediaspektakel op 5 schermen
en laat u meeslepen in de wervelwind van beelden en speciale
effecten. Ga nadien naar de ontdekkingsruimte, een binnenparcours met verrijkende ervaringen. Het speelplein in het afgesloten
park zal met zijn drie grote springkastelen (in de zomer) groot en
klein plezieren.

Het Labyrint
Elke zomer ontrolt zich op 11 hectare een nieuw spektakel, een nieuwe
tekening, een nieuw labyrint, waarin bezoekers op de dool gaan en een
magisch avontuur beleven. Een geweldige attractie in volle natuur, met
verschillende mogelijkheden: het reuzenlabyrint in een maïsveld, waar
acteurs voor leven in de brouwerij zorgen, het labyrint met deuren die
slechts opengaan met verborgen codes, het kinderlabyrint (3 tot 8 jaar)
en de tentoonstelling van miniatuurlabyrinten. Gratis parking, restaurant,
cafetaria, winkel. Honden zijn niet toegelaten.
OPEN: van 07/07 tot 07/10. Het reuzenlabyrint van maïs wordt dagelijks geanimeerd door acteurs van 07/07 tot 31/08, tijdens de weekends van september,
op 27/09, 06 en 07/10 van 10.30 tot 19.30 u. (laatste toegang om 17.30 u).
Speciale dagen voor scholen op 28/09 en 01/10.
PRIJS: volwassenen: € 9,50 – kinderen (- 1,50 m): € 7 – onder 3 jaar: gratis.
Prijzen voor groepen (min. 20 personen, op reservering): volwassenen: € 8,50/pers.
– kinderen (- 1,50 m): € 6/pers.
INLICHTINGEN: LABYTOURISME – Grand Rue, 16 – Barvaux-sur-Ourthe
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
ANIMATIES: in het en .
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OPEN: voor individuele bezoekers: van 1 april tot 30 september: open op zon- en
feestdagen van 10 tot 17 u. Groepen: het hele jaar op afspraak voor groepen van
min. 25 personen.
PRIJS: volwassenen: € 7,50 – kinderen (- 12 jaar): € 5 – kinderen (- 3 jaar): gratis.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
RONDLEIDING: in het , en .

Ingekapseld in het groen, op slechts 25 km van Luik, ontdekt u Monde Sauvage, een uniek
park in zijn soort vanwege de ongewone activiteiten. U onderneemt er een safari als was u
in Afrika of Zuid-Amerika. De tocht voert u langs een hele rist (vaak beschermde) dieren,
een grappig spektakel met zeeleeuwen, een roofvogelshow, de Jungle Dome en de show
met de vliegende papegaaien, een speelplein met boerderij voor kinderen, een winkel met
souvenirs… U hebt ter plaatse ruim de gelegenheid om een hapje te eten. Voor nog een
aparte beleving kunt u ontbijten in gezelschap van de giraffen of een wandeling maken op
de rug van een dromedaris. Monde Sauvage bezorgt u beslist een ongewoon dagje uit.
NIEUW! Met een gids tussen de roofvogels: een dag met uitleg door een verzorger. Bij de
witte wolven: een uur tussen drie getemde witte wolven, omkaderd door een professioneel.
OPEN: van half maart tot half november, vanaf 10 u.
PRIJS: volwassenen: € 19 – senioren: € 17 – kinderen (3-12 jaar): € 14 – kinderen (- 3 jaar): € 3. Treintje:
€ 3/persoon – Parking: € 3/voertuig. Groepen (min. 20 personen): volwassenen en senioren: € 14/pers. –
kinderen (3-12 jaar): € 9/pers. – kinderen (- 3 jaar): € 2,50/pers. De vermelde prijzen zijn ter informatie.
Ze kunnen nog wijzigen in de loop van het seizoen (vooraf even controleren).
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
en .
DIDACTISCHE BOORDEN: in het
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MONDE SAUVAGE SAFARI
Fange de Deigné, 3
4920 AYWAILLE
o
B
Tel.: +32(0)4.360.90.70
marketing@mondesauvage.be
www.mondesauvage.be
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Monde Sauvage Safari

© Monde sauvage 2011

€
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© Philippe Geuse

€

Er was eens… de verzameling Mahy, die vanwege haar diversiteit zijn
gelijke niet kent in de wereld. Oldtimers, vedettewagens uit ﬁlms en
strips, vrachtwagens, bussen, chassis, miniaturen, auto’s met pedalen,
ﬁetsen uit de jaren 1860, motoren, stoommachines, koetswerken…
Kortom, alles wat betrekking heeft op voertuigen en wegtransport sinds
1895 wordt in Mahymobiles getoond met 300 museumstukken. Elk
voertuig heeft een eigen verhaal of anekdote en alles ademt passie uit.
Nog iets ongewoons: een zicht in vogelperspectief vanaf een loopbrug
op een deel van de ‘reserves’, verborgen schatten die iedere bezoeker
graag zou ontdekken. Dankzij deze reserves (500 stuks) wordt de tentoonstelling regelmatig vernieuwd.
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MAHYMOBILES
Rue Erna, 3
7900 LEUZE-EN-HAINAUT
Tel.: +32(0)69.35.45.45
mahymobiles@skynet.be
www.mahymobiles.be
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© Mahymobiles Michel Weber

Mahymobiles

Pairi Daiza biedt u een unieke gelegenheid om een onvergetelijke dag tussen een verrassend
waaier dieren door te brengen. Reis naar alle uithoeken van de wereld… op een dikke steenworp van bij u. U ontmoet er giraffen, nijlpaarden, zebra’s, olifanten, zeeleeuwen, pinguïns,
otters, maki’s, doodskopaapjes en veelkleurige vogels. Woon er een demonstratie bij met roofvogels in vrije vlucht. Maak kennis met de reuzenaquariums van de Nautilus. Laat u charmeren
door de koningin der bloemen in de rozentuin en vind de Zuid-Spaanse warmte en geuren terug
in de Andalousische tuin. Bezoek nadien ‘de Droom van keizer Han Wu Di’, de grootste Chinese
tuin in Europa en mis zeker het ‘Koninkrijk van Ganesha’ niet, een authentieke Indonesische
tuin van bijna 4 hectare. In de lente van 2012 opent Pairi Daiza niet minder dan acht hectare
die gewijd zijn aan Afrika. De grote roofdieren vervoegen dan, in een prachtig savannelandschap, de overige 5.000 dieren die een aangenaam leven doorbrengen in het park.

© Pairi Daiza Luc Wiseler

Pairi Daiza

PAIRI DAIZA

OPEN: dagelijks (7 dagen per week), van Pasen tot Allerheiligen, van 10 tot 18 u. (tot 19 u. in juli en augustus).
PRIJS: volwassenen (12 tot 59 jaar): € 22 – kinderen (3-11 jaar): € 17 – gratis onder 3 jaar – senioren (60+): € 20.
De directie behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen (informeer u vooraf).
OPMERKINGEN: het park is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. Enkel de ‘Onderaardse rillingen’,
de ‘hangbruggen’ en de ‘Nautilus’ zijn niet toegankelijk voor kinderwagens en mensen in een rolstoel.
en .
AAN TE KOPEN GIDS van het park in het

Domaine de Cambron
7940 BRUGELETTE
Tel.: +32(0)68.25.08.50
info@pairidaiza.eu
www.pairidaiza.eu

© O.Lefèvre SI La Roche

Wildpark van La Roche
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PARC À GIBIER DE LA ROCHE
Parc du Deister, 1
6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE
Tel.: +32(0)84.31.10.15
info@parcagibierlaroche.be
www.parcagibierlaroche.be

Observeer de dieren uit het bos en hun verwanten van de boerderij. Dit park van 10 ha,
gelegen in volle natuur op de hoogtes van La Roche, toont u de bewoners van onze
bossen die hier in halve vrijheid leven. Langs het wandelparcours van 1,2 km ziet u
herten, damherten, moeﬂons, oerossen, everzwijnen met hun jongen, wolven, lynxen,
vossen, wasberen, oehoes...Taverne en speelplein, binnen- en buitenbarbecue op aanvraag, winkel met souvenirs. Een leuke escapade in openlucht voor het gezin of voor
groepen. Ontdek ook ons ludiek en informatief parcours rond de vogels uit onze bossen.
OPEN: het park is open van Pasen tot begin november, dagelijks van 10 tot 17 u. Van begin
november tot Pasen enkel tijdens het weekend en de schoolvakanties, van 10 tot 17 u. In juli en
augustus van 10 tot 19 u. Buiten het seizoen is de cafetaria gesloten op dinsdag en donderdag.
PRIJS: volwassenen: € 5 – kinderen (3 tot 12 jaar): € 3.
OPMERKING: gedeeltelijk toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit
en
. Bezoek met verzorger: supplement van € 30 per groep.
RONDLEIDING: in het
en .
Folder in het
EVENEMENTEN: ‘Randonailles GTA en Ardenne’ in augustus. Wandeltocht van 2 uur met een
tweetalige natuurgids. Proeverij van streekproducten. In september en oktober het burlen van
de herten.

OPEN: tijdens de schoolperiodes: op weekdagen van 9 tot 16 u. (gesloten op woensdag). Het laatste weekend
van elke maand en op feestdagen van 13 tot 18 u. Tijdens de schoolvakanties: dagelijks van 10 tot 18 u.
PRIJS: volwassenen: € 12,50 – kinderen (6-14 jaar): € 7,50 – senioren: € 10 - onder 6 jaar: gratis.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. BEZOEK : animaties, ateliers, begeleid
bezoek, interactieve elementen en didactische borden in het en . Interactieve elementen en didactische
borden in het . EVENEMENTEN: Loustixs met Kerstmis (spektakels voor een jong publiek). Activiteiten,
animaties en feestelijke weekends tijdens de zomer.

€

PASS FRAMERIES
Rue de Mons, 3
7080 FRAMERIES
Tel.: +32(0)70.22.22.52
pass@pass.be
www.pass.be
p. 1
21

Het Pass is een verbazingwekkend museum rond wetenschap en maatschappij
met 10 interactieve en ludieke tentoonstellingen over de meest gevarieerde onderwerpen, van genetica tot materialen, van geld tot Antarctica en water, en boeiende animaties voor groot en klein (het maken van een robot, een televisie-uitzending, een huis in mousse…). Dan is er nog de ﬁlm ‘H20’ die geprojecteerd wordt
op de 5 zijden van een reusachtige kubus en een park van 28 ha met observatiepunten en een terril met een geweldig ecosysteem. Ook liefhebbers van architectuur blijven niet op hun honger zitten. De site werd hertekend door Jean Nouvel en
toont een combinatie van de beschermde gebouwen van een voormalige steenkoolmijn met een indrukwekkende hedendaagse architectuur.

© Pass AV-Press

Het Pass – Wetenschappelijk Avonturenpark

Bon
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PRÉHISTOSITE DE RAMIOUL
Rue de la Grotte, 128
4400 FLÉMALLE
Tel.: +32(0)4.275.49.75
info@ramioul.org
www.ramioul.org
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© Mahaut

De Prehistosite van Ramioul

Bo

Kom met uw gezin of met vrienden naar Ramioul en ervaar de prehistorie! Word zelf een prehistorische mens voor enkele uren of een dag, op 20 minuten van Luik en te midden van de ongerepte
natuur. Beleef zelf de prehistorie in het experimentendorp. Ga de speerdrijver hanteren of boogschieten op schitterende 3D-doelwitten met afbeeldingen van dieren uit de oertijd, maak vuur en
kap silex. Eet een maaltijd die denkbaar was in de prehistorie in de prehistorische herberg. De archeologische vindplaats van de Grot van Ramioul, met een ondergronds netwerk en mooie kalkafzettingen, versterkt deze ongewone ervaringen. Een archeoloog-animator vergezelt u bij deze
boeiende terugkeer naar de bron. De uitgebreide verzameling van het Museum van de Prehistorie
in Wallonië vormt een interessante aanvulling van deze ludieke en culturele uitstap.
OPEN: vrij bezoek aan het museum en schietparcours: van september tot juni op weekdagen van
9 tot 17 u. Tijdens de lente- en zomerschoolvakantie, en tijdens de weekends van 30/03 tot 28/10:
van 10 tot 18 u. Ervaringsbezoek om 14 u. van 02/04 t.e.m. 28/10 in het weekend en tijdens de
schoolvakanties. PRIJS: vrij bezoek van het museum : volwassenen: € 3,50 – kinderen (6-12 jaar):
€ 2,50. Parcours met boogschieten of speerwerpen: volwassenen: € 8,50 – kinderen: € 6,50.
Animatie: volwassenen € 9,50 – kinderen: € 8. Combinatie alle activiteiten: volwassenen: € 13 –
en het .
kinderen: € 10,50. BEZOEK MET ANIMATIE : 1 vertrek om 14 u. (duur: 3 u), in het
EVENEMENT: Het tijdperk van de schors: natuurlijke vezels in het steentijdperk, van 10/05 tot 30/09/2012.

Een prachtig RAVeL-netwerk, meer dan 5.000 kilometer bewegwijzerde wandelpaden
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© Scrl Chaudfontaine Promotion

Source O Rama – In het hart van het water

€
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SOURCE O RAMA
ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE
Parc des Sources,
Avenue des Thermes, 78 bis
4050 CHAUDFONTAINE
Tel.: +32(0)4.364.20.20
info@sourceorama.com
www.sourceorama.com
Bo

Een uitnodiging om de mysteries van zoet water te ontdekken
via 15 attracties die de meest geavanceerde multimediatechnieken
gebruiken (4D-ﬁlm, virtueel personage, artiﬁciële intelligentie, 3Danimaties, interactiviteit, plasmaschermen…).Verander uzelf in een
waterdruppel en beleef de fantastische reis van de wolken tot de bron,
dankzij de combinatie van een dynamisch platform en een 4D-ﬁlm. Laat
u bekoren door het fantastische spel van water en licht op muziek die
meesterlijk georkestreerd wordt door onze mascotte ‘O’.
OPEN: van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 u, op zondag van 10 tot 18 u, op
feestdagen en tijdens de schoolvakanties (7 dagen per week) van 10 tot 18 u.
Gesloten op zaterdag + de eerste helft van september.
PRIJS: volwassenen: € 10 – kinderen (6 tot 12 jaar): € 7 – studenten (+ 12 jaar),
senioren, personen met beperkte mobiliteit: € 8,50 – gezinnen (2 volwassenen
en 2 kinderen onder 12 jaar): € 25.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
en .
MULTIMEDIAS : in het , ,

© istockphoto

© Michel Pitance

Ontspanning en
recreatieparken
Rillen en gillen. Sensatie en adrenaline. Lachen en ontspannen. De Waalse
attractieparken wachten op u en u hoeft er niet eens ver voor te rijden. Het park
met de kangoeroe moeten we waarschijnlijk niet meer voorstellen. Walibi is
bekend tot ver buiten de landsgrenzen, maar het is zeker niet het enige park in
Wallonië dat succes kent. Kijk maar naar Plopsa Coo, en zo zijn er nog meer.
Bent u niet echt op zoek naar een pretpark met duizelingwekkende attracties,
dan kunt u gerust een van de vele provinciale, gemeentelijke of privérecreatiedomeinen opzoeken. Voor een ‘zachte’ vrijetijdsbesteding, een wandeling, een
fitnessparcours, een zwempartijtje, een tochtje met een waterfiets of roeiboot…
zijn deze parken ideaal. Doorgaans hebben ze ook speelpleinen voor de kinderen.
Een buitenbeentje is het Domein van de ‘Lacs de l’Eau d’Heure’, het grootste merencomplex van België, waar niet enkel een hele waaier aan watersporten, maar
verder ook de meest diverse activiteiten worden aangeboden. Een van
de toppers is de unieke amfibiebus ‘Crocodile Rouge’ die zijn passagiers een
sensationele ervaring bezorgt.
In alle Waalse provincies vindt u sport- en openluchtactiviteiten in volle natuur.
Boerengolf, railbiken in een wondermooie vallei, een tochtje met een stoomtrein
of met een koets, circuits voor ruiters, fietsers, rolschaatsers, wandelaars… Heel
populair zijn de afvaarten met een kajak of kano en verschillende Waalse rivieren
lenen zich daartoe.
Ook voor kinderen valt heel wat te ontdekken. Wallonië is bezaaid met locaties
waar ze kunnen zwemmen en met waterparadijzen of tropische zwembaden
met jacuzzi’s en glijbanen.
Toerisme, ontspanning, wellness, recreatie en sport vormen samen een brede
waaier aan mogelijkheden. Kom en geniet ervan, met uw gezin of met vrienden.
45

PRIJS: Cruise Dinant – Anseremme – Dinant: volwassenen: € 6,50 – kinderen: € 5,50.
Cruise Hastière – Dinant – Hastière : volwassenen: 15 € – kinderen: 12 €. Cruise Dinant –
Givet – Dinant: volwassenen: € 25. Cruise Dinant – Freyr – Dinant: volwassenen: € 11 –
kinderen: € 8. Prijzen voor groepen van € 5 tot € 20/pers., en al naargelang de cruise.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit (vooraf contact
opnemen met de rederij).
COMMENTAAR VAN DE GIDS: in het , , .



BATEAUX BAYARD
Route de Philippeville, 142
5500 DINANT
Tel.: +32(0)82.22.30.42
robert.libert@busmail.net
www.dinantourism.com

€
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Ontdek de fraaie vallei van de Boven-Maas ter hoogte van Dinant aan boord van
een van onze cruiseboten. Inschepen: Kaai 1, Boulevard W. Churchill in Dinant. Er
worden 4 verschillende cruises aangeboden:
• Dinant – Anseremme – Dinant (duur: 45 min.): dagelijks afvaarten van 01/04
tot 31/10, van 11 tot 16 u.
• Hastière – Dinant – Hastière : afvaarten op dinsdag van 1/07 tot 31/08. Vertrek: brug
van Hastière om 10 u., terug om 17.30 u. (vrije tijd in Dinant van 12 tot 15.30 u.).
• Dinant – Givet – Dinant : afvaarten op donderdag van 1/07 tot 31/08. Vertrek
om 10 u., terug om 19 u. (vrije tijd in Givet van 13 tot 16 u.).
• Dinant – Freyr – Dinant (duur: 2 u.).

© Bateaux Bayard / M. Libert

De Bayard-boten

Bo

Elektrische boten zonder vaarvergunning

YACHT CLUB DINANT
(een aktiviteit van
LESSE KAYAKS)
Place Baudouin 1er, 2
5500 DINANT
Tel.: +32(0)82.22.43.97
info@lessekayaks.be
www.lessekayaks.be

© Dinant Aventure

Elektrische boten waarvoor u geen vaarvergunning nodig hebt.
U bestuurt zelf deze comfortabele, veilige en geruisloze boten
met een maximale capaciteit van 7 personen. De besturing is
heel eenvoudig. Met één enkele hendel bepaalt u de vaarrichting en de snelheid. Voor het besturen is geen speciale kennis
vereist, enkel gezond verstand. Huur een boot, per uur, voor een
gezellige en veilige tocht met uw gezin of met vrienden. Stap in
de schoenen van de vroegere rivierschippers en verken de
Boven-Maas in de omgeving van Dinant.
OPEN: van 15/04 tot 15/10 van 10 tot 18 u. De openingstijden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden (informeer u vooraf). Het vertrekpunt
van de boten ligt in het centrum van Dinant, aan de Boulevard Sasserath,
juist stroomafwaarts van de brug (rechteroever).
PRIJS: per boot (7 pers. max.) 1 uur: € 35 op weekdagen en € 40 tijdens
het weekend.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
DIDACTISCHE LEAFLET: in het .

OPEN: volgens de cruises (zie uren hiervoor)
PRIJS: volwassenen: van € 6,50 tot € 13 – kinderen: van € 5,50 tot € 11, al naargelang de cruise.
en .
COMMENTAAR VAN DE GIDS: al naargelang het type cruise in het , ,
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€

COMPAGNIE DES BATEAUX
NAMUR ET DINANT
Rue Daoust, 64
5500 DINANT
o
Tel.:
+32(0)82.22.23.15
B
ciedesbateaux@busmail.net
www.bateaux-meuse.be
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De mooiste cruises op de Maas. De beste manier voor een verkenning van de
Boven-Maas en haar prachtige landschappen. Verwarmde boten met bar en sanitair. Gids aan boord. Wij bieden 5 cruises aan:
• Dinant-Anseremme (45 min. h/t) van 01/04 tot 02/11 van 10.30 tot 18.30 u. Inschepen: Bld W. Churchill, Kaai 5.
• Dinant-Freyr (2 u. h/t) van 01/05 tot 31/08, vertrek om 14.30 u. Inschepen: Kaai 2.
• Dinant-Waulsort (2.30 u. h/t) van 15/07 tot 19/08, vertrek om 14 u. Inschepen: Kaai 8.
• Namen Samber en Maas (50 min. h/t) van 01/04 tot 30/09 van 11 tot 17 u. Inschepen:
de ‘Grognon’, Bld Baron Louis Huart, quai des Chasseurs Ardennais.
•

© WBT / A. Kouprianoff

Bootmaatschappij
van Namen en Dinant




© Lacs de l’Eau d’Heure

De ‘Lacs de l’Eau d’Heure’
De ‘Crocodile Rouge’

LE CROCODILE ROUGE
LES LACS DE L’EAU D’HEURE
Route de la Plate Taille, 99
6440 BOUSSU-LEZ-WALCOURT
Tel.: +32(0)476.29.89.11
www.lecrocodilerouge.be

Een tip voor een unieke uitstap in Europa! Een ongewone verkenning
van de ‘Lacs de l’Eau d’Heure’ met een… Rode Krokodil! Deze
ongelofelijke ‘amﬁbiebus’ waarvan slechts 9 exemplaren bestaan
in de wereld, kan zowel voortbewegen op het land als in het water
met 40 passagiers aan boord.
De ‘Crocodile Rouge’ vaart uit van april tot november (weekends,
feestdagen, schoolvakanties: 7 dagen/week), van 13 tot 18 u.
Zijn standplaats: Froidchapelle, tussen de dorpen Silenrieux en
Cerfontaine.
Neem deel aan een onvergetelijk avontuur en ontdek de aantrekkelijke omgeving van de ‘Lacs de l’Eau d’Heure’. Aan boord van de
‘Crocodile Rouge’ geniet u van een onvergetelijk uitzicht op de sites van het domein, terwijl u een cruise maakt op het Meer van la
Plate Taille. Een excursie waar het hele gezin plezier aan beleeft.
OPEN: de vakanties van Pasen en Allerheiligen + juli en augustus:
7 dagen per week van 13 tot 18 u.
April, mei, juni, september en oktober: tijdens het weekend en op feestdagen van 13 tot 18 u.
PRIJS: volwassenen: € 15 – kinderen van 4 tot 12 jaar: € 13 – groepen (min.
20 pers.): € 13/pers.

U zoekt een waterparadijs met het hele jaar een ideale temperatuur waar u met het hele gezin
kunt van genieten? Dan geven we u afspraak in het ‘Aquacentre’ van de ‘Lacs de l’Eau
d’Heure’. U vindt er een sport- en relaxatiezwembad, een plonsbad voor de kinderen, een
waterglijbaan, een duikplank, een buitenzwembad met een grote ligweide, een ontspanningsruimte, sauna, hamam en jacuzzi. Maar u kunt er ook squashen, tennissen en aquagymlessen
volgen. Wilt u in de zomer baden in het meer en u vermaken met allerlei wateractiviteiten?
Afspraak in het recreatiecentrum ‘Le Relais de Falemprise’ in Cerfontaine. Het omvat een
strand, een beveiligde zwemzone, waterﬁetsen, een minigolf, een speelplein, trampolines…
en een mooi terras met zicht op het meer, waar u kunt genieten van een glaasje!
OPEN: ‘Aquacentre’: het hele jaar (zie uurrooster op de website www.lacsdeleaudheure.be)
‘Relais de Falemprise’: van Pasen tot de laatste zondag van september.
PRIJS: ‘Aquacentre’: volwassenen: € 7,50 – kinderen: van 8 tot 16 jaar: € 6 – van 3 tot 7 jaar: € 3,20
– onder 3 jaar: gratis. ‘Relais de Falemprise’: toegang € 2 – onder 1 meter: gratis. Forfait van
€ 6/pers. voor de activiteiten (waterfiets, minigolf, trampolines). Onder voorbehoud, vooraf informeren.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
ONTHAAL: in het , , .

© Lacs de l’Eau d’Heure / Landal

De ‘Lacs de l’Eau d’Heure’
‘Le Relais de Falemprise’ en het ‘Aquacentre’




LES LACS DE L’EAU D’HEURE
Centre d’Accueil de la Plate Taille
Route de la Plate Taille, 99
6440 BOUSSU-LEZ-WALCOURT
Tél. : +32(0)71.50.92.92
info@lleh.be
www.lacsdeleaudheure.be

€
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© Paul Arnould

De railbikes van de Molignée
Maak kennis met de gezellige spoorﬁetsen van de Molignée. Gun
uzelf en uw gezin een ontspannend moment en ﬁets op uw eigen
tempo op een oude spoorlijn die zich door de mooie en schilderachtige
vallei van de Molignée slingert. Kies uit 3 trajecten: van Warnant naar
Falaën en terug (8 km), van Falaën naar Maredsous en terug (6 km) of
van Warnant naar Maredsous en terug (14 km). Speciale ﬁetslorrie
voor personen in een rolstoel.

LES DRAISINES
Bo DE LA MOLIGNÉE
Rue de la Molignée, 116
5522 ANHÉE
Tel.: +32(0)82.69.90.79
draisines@skynet.be
www.draisine.be

OPEN: het hele jaar, vertrek in Falaën tussen 10 en
11.30 u. – 13 en 13.30 u. – 15 en 15.30 u. – 17 en
17.30 u. Vertrek in Warnant van 01/04 tot 31/10, elke
dag (behalve op maandag) tussen 10 en 10.30 u. –
12 en 12.30 u. – 14 en 14.30 u – 16 en 16.30 u.
PRIJS: fietslorrie voor 4 personen: € 17.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met
beperkte mobiliteit.
ONTHAAL: in het , , .
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Zeer mooi recreatiecentrum aan de oever van de Semois, op 20 km van Bouillon
en 40 km van Charleville (F). Afvaart van de Semois met een kajak: BouillonAlle (27 km), Alle-Bohan (22 km), Poupehan-Alle (12 km), Alle-Vresse (7 km),
Alle-Membre (12 km). Laat uw voertuig achter op onze grote privéparking, onze
bussen brengen u gratis terug naar Récréalle na uw afvaart. Vestiaires, douches.
Andere activiteiten: ijsbaan (in de winter), verhuur van mountainbikes, bowling,
minigolf, (gratis toegankelijk) speelplein, elektrische miniquads, springkasteel en
avonturenparcours voor kinderen, tafeltennis, snookers, treintje, klimmuur…
Badzone erkend door het Waals Gewest. Grote parking. Gecombineerde
programma’s: kajak/mountainbike/barbecue, ook voor scholen en senioren.
Restaurant: toeristenmenu’s, jachtmenu’s … Brasserie, frietkraam. Organisatie
van dagvullende activiteiten voor groepen, ondernemingen, families, scholen...

© Récréalle

Recreatiecentrum Récréalle



OPEN: dagelijks van Pasen tot eind september vanaf 9.30 u. Van oktober tot Pasen: weekends, schoolvakanties en
feestdagen.
PRIJS: kajak: vanaf € 12,50/pers. – mountainbike: vanaf € 28/pers. Andere activiteiten: prijs op aanvraag of op www.recrealle.be.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

RÉCRÉALLE
Rue Léon Henrard, 16
5550 ALLE-SUR-SEMOIS
Tél.: +32(0)61.50.13.43
recrealle@recrealle.be
www.recrealle.be
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© OT Namur

Uw animator bezorgt u een vragenlijst en een route,
en u vertrekt met verschillende teams om de historische,
culturele en culinaire rijkdommen van de stad te ontdekken.
Er bestaan meerdere arrangementen,
afhankelijk van uw budget en uw interesse.

Voor meer informatie: www.namurtourisme.be • Dienst groepen • info@namurtourisme.be • + 32 (0)81/24.64.44

© Belpark SA / NV

Walibi



WALIBI – BELPARK
Boulevard de l’Europe, 100 – 1300 WAVRE
Tel.: +32(0)10.42.15.00
info-wbe@walibi.com
www.walibi.com
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2011 was het jaar van de grote veranderingen voor Walibi: de beroemde popstar
Walibi maakt voortaan deel uit van een band met de naam W.A.B. en maakt zich
klaar om de confrontatie aan te gaan met zijn tweelingbroer Squad, die een rivaliserend groepje heeft opgericht: The SkunX. Dat belooft heel wat avonturen…
Stap met uw gezin of met vrienden op de trein van de Calamity Mine en waag u op
de rivieren Flash Back en Radja River. Of kies voor het houten circuit van 1 km van
de Weerwolf. Voor de durvers is er de Vampire, de Dalton Terror of de Cobra….
niet te missen! De kleintjes van hun kant worden in Walibi Playland verwend met
meer dan 10 attracties. Bezoek ook het Paleis van de Geest, de mysteries van
farao Toutankhamon en geniet van de meanders van het Gold River Aventure.
Ontdek verder het buitengewone spektakel van Walibi en zijn tweelingbroer
Squad, maar ook de nieuwe ﬁlm Rokken Roll in 4D… Eindig uw dag in Aqualibi,
dat in 2011 volledig werd vernieuwd. Op het programma: nieuwe glijbanen, minibeach voor de kinderen, de beroemde Rapido en het golfslagbad.
OPEN: van 31/03 tot 15/04, op 21/04, van 27/04 tot 01/05, alle weekends van mei
+ 1, 4, 17, 18, 28 en 31/05; in juni dagelijks open behalve van 4 tot 7 en van 11 tot 14;
van 1/07 tot 31/08: dagelijks ; in september en oktober alle weekends + 27/09 ;
Halloween: van 27/10 tot 04/11.
PRIJS: (Aqualibi niet inbegrepen) kinderen van 3 tot 11 jaar: € 28; vanaf 12 jaar: € 32
(onder voorbehoud).

PLOPSA COO
Coo, 4
4970 COO-STAVELOT
Tel.:+32(0)80.68.42.65
info@plopsa.be
www.plopsa.be

© Thermes de Spa

Bo

© Thermes de Spa

€

© Thermes de Spa

© Thermes de Spa

OPEN: van 31/03 tot 31/08, behalve van 16/04 tot 20/04 en van 23/04
tot 27/04. In mei en juni gesloten op maandag, dinsdag en woensdag,
behalve op 1, 2 en 28/05. Open tijdens de weekends van september en oktober,
en tijdens de herfstvakantie.
PRIJS: puntenkaart of all-inticket. Kinderen < 85 cm: gratis – kinderen > 85 cm
en < 1 m: € 8,50 – personen > 1 m: € 24 – personen met beperkte mobiliteit:
€ 12 – personen +70 jaar: € 8,50. Plopsa-FunCard (jaarabonnement): € 79.
OPMERKING: de site is toegankelijk met bepaalde faciliteiten voor personen
met beperkte mobiliteit.

np
.121

Ontdek in het hart van de Ardennen een mengeling van natuur, avontuur en plezier
met de handtekening van Plopsa. Wicky de Viking is neergestreken in Plopsa Coo
met zijn nieuwe spinning coaster ‘Vicky The Ride’, de eerste grote achtbaan van dit
soort, die u meeneemt voor een duizelingwekkende rit van 400 meter.
In gezelschap van Plop en Bumba bewondert u de spectaculaire watervallen en
beleeft u aangename momenten met een twintigtal attracties zoals Mega Mindy
Flyer, de bobsleepiste, de Coaster, de Splash of de karting. En dan is er nog het
wildpark dat u bezoekt met een treintje en de stoeltjeslift die u meeneemt voor
een schitterend panorama van de vallei van de Amblève!

© Plopsa

Plopsa Coo, een waterval van avonturen!

In het water voelt iedereen zich goed.
Ontdek onze baden en geniet van een moment van pure ontspanning. 800 m2 binnen- en buitenbaden met mineraal water uit de
Clémentinebron, verwarmd tot 33°, jacuzzi’s, sauna’s, hamams…
In het Wellnesscenter Schoonheid en Gezondheid ervaart men het best de vakkennis van de Thermen van Spa. Ontdek ons gamma
weldadige balneotherapiebehandelingen die hun nut bewezen hebben, de esthetische behandelingen voor gezicht en lichaam, en
onze verschillende massages. Ons team zet zijn beste beentje voor om u optimaal te laten ontspannen.

OPEN: elke dag van 9 tot 21 u, op vrijdag tot 22 u, op zondag tot 20 u. Jaarlijkse sluiting van 12 tot 22 juni.
PRIJS: voor 3 uur: volwassenen: € 18 – kinderen (van 6 tot 15 jaar) € 13 – studenten: € 16.
Groepsprijzen op aanvraag. OPMERKING: kinderen onder 6 jaar zijn niet toegelaten.

Tel.: +32(0)87 77 25 60 • info@thermesdespa.com • www.thermesdespa.com

€
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De Thermen van Spa
Bo
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© Ingrid Jusseret

© O. Lefèvre

Wandelingen
en tochten
Wandelen is het favoriete tijdverdrijf van veel bezoekers in Wallonië. Terecht.
De mooie landschappen, de vele prachtige valleien en de groene natuur
vormen een ideaal decor om erop uit te trekken, een frisse neus te halen en
zuurstof te tanken.
De mogelijkheden zijn zeer gevarieerd: er zijn meerdaagse trektochten
mogelijk, routes in heuvelachtig gebied, maar op de menukaart staan ook
gemakkelijke wandelingen in valleien of op plateaus, en korte gezinswandelingen. Zo kunnen de uitstappen een semi-avontuurlijk karakter hebben of
gezapig en ontspannend zijn. Bij de lokale toeristische diensten en vooral de
‘Maisons du Tourisme’ zijn doorgaans een of meerdere wandelkaarten te
verkrijgen. Aarzel niet om er informatie op te vragen. De uitgestippelde en
bewegwijzerde routes, meestal in de vorm van een lus, brengen u bij de
mooiste plekjes van de streek.
Een alternatief bieden de GR of Grote-Routepaden, permanente wandelroutes die bewegwijzerd zijn in wit en rood. De routes worden beschreven in
topogidsen die voorzien zijn van een NGI-kaart en die informatie verschaffen
over afstanden en bezienswaardigheden onderweg. Wallonië wordt doorkruist door 4000 km GR-paden en dat biedt ruimschoots de mogelijkheid
om de meest ongerepte en meest interessante locaties te ontdekken. Er zijn
verder ook dagcircuits in lusvorm die gebaseerd zijn op GR-paden.
En dan is er nog de RAVeL (Réseau Autonome de Voies Lentes), een
netwerk voor ‘langzame’ weggebruikers, dat niet alleen door wandelaars
en joggers maar ook door fietsers wordt gebruikt. De RAVeL-trajecten
werden aangelegd langs jaagpaden en voormalige spoorwegbeddingen en
vermijden zo alle verkeersdrukte.
50

Het Natuurcentrum bevindt zich te midden van de Hoge Venen en organiseert evenementen en dag- en weekenduitstappen. Er zijn ﬁetsroutes en
men kan er langlaufen. Van maart tot november biedt het programma
90 begeleide wandelingen door heide, venen en bossen. Een open wagen
met banken, voortgetrokken door een tractor, neemt u mee voor een tocht
van 18 km waarbij u kennismaakt met de landschappen, het klimaat, de
veenriviertjes, de typische hagen in de dorpen…
Voor kinderen is er een speelplein rond het thema natuur.
OPEN: het hele jaar, op weekdagen van 9 tot 18 u, tijdens het weekend en op feestdagen van 10 tot 18 u. Gesloten op 25/12 en 01/01.
PRIJS: begeleide wandelingen: volwassenen: € 4 (3 uur) – € 5 (6 uur) – kinderen: € 3
(3 uur) – € 4 (6 uur). Tochten met de open wagen voorzien van banken: volwassenen:
€ 6 – senioren: € 5 – kinderen (tot 12 jaar): € 3,50 – kinderen onder 1 meter: gratis.
OPMERKING: toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
AUDIO-GIDS: in het , , en .
EVENEMENTEN: gratis toegankelijke tijdelijke tentoonstellingen.



© Parc Naturel Hautes-Fagnes – Eifel

Natuurpark Hoge Venen – Eifel

ASBL CENTRE NATURE DE BOTRANGE
MAISON DU PARC NATUREL
Route de Botrange, 131 – 4950 ROBERTVILLE
Tel.: +32(0)80.44.03.00
info@botrange.be
www.botrange.be
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De ‘Transardennaise’ – De grote
doortocht van de Ardennen

© Europ’Aventure


EUROP’AVENTURE (LIC A 1660)
Sprimont 41
6680 SAINTE-ODE
Tel.: +32(0)61.68.86.11
contact@europaventure.be
www.europaventure.be

OPEN: het hele jaar.
PRIJS: een dagarrangement dat binnen ieders bereik ligt: vanaf € 20, of een arrangement van 2 tot 7 nachten met of zonder bagagetransport, van € 220 tot € 700.
Speciaal arrangement ‘Gîte van de trekker’ in Saint-Hubert (4 dagen: € 250). Kaarten:
€ 15 + portkosten. Topogids: € 15.

€

np
. 123

Tochten in de Ardennen: een ontspannend tijdverdrijf voor iedereen en voor
elk budget. Ontdek een streek op uw eigen tempo gedurende één of meerdere dagen. Beleef dit avontuur tussen La Roche – Saint-Hubert – Bouillon,
tussen de valleien van de Ourthe en de Semois. Doorkruis bossen en
velden, te voet, met de mountainbike, de ﬁets of de wagen, met het gezin,
met of zonder kinderen. De afstanden bepaalt u zelf. U beschikt over een
topogids en NGI-kaarten. Onderweg geniet u van kortingen bij attracties en
restaurants. Er is transfer voorzien naar het vertrekpunt van de tocht.



Bo

De Valleien van de Ourthe en de Laval
tussen Saint-Hubert en Bastogne
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SYNDICAT D’INITIATIVE DE SAINTE-ODE
Amberloup 19 – 6680 SAINTE-ODE
Tel.: +32(0)61.32.88.01
info@sainte-ode.be
www.sainte-ode.be
Bo

€
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© Europ’Aventure

Dit ideaal gelegen gebied in het zuiden van het Natuurpark van de twee Ourthes
leent zich zeer goed voor wandelaars, trekkers en mountainbikers. Dankzij de topogids ‘L’Ardenne à pied’ verneemt u alles over het permanent IVV en GTA circuit
van 105 km en over paddenstoelen. Laat u verleiden door een regionale maaltijd,
de smaken van de bospaddenstoelen of specialiteiten zoals de ‘Cuvée de la Jonquille’… en haar recepten! Geef u over aan het plezier van het hengelen in een
rivier of een vijver en ontspan u met de ﬁets tijdens een rit langs de rivieren… Dat
zijn de ingrediënten van een aangenaam verblijf dat u kunt reserveren in een logie
met erkende kwaliteit: gastenkamers (al dan niet met ‘tables d’hôtes’), landelijke
gîtes of gîtes op de boerderij, campings of hotels. Verblijven vanaf € 50 in halfpension in een gastenkamer met ‘table d’hôtes’, en vanaf € 125 /nacht in een gîte.
Kaart met 268 km wandelwegen: € 8. Boek/topogids: € 15. Als geschenk voor iedereen: de ‘Carte d’hôte de l’Ardenne’ (gastenkaart) met tal van kortingen (onbeperkt
geldig en ongeacht het aantal personen) + vakantiegeschenk ‘Pass attractions’.

De Grote-Routepaden
De GR-paden vormen een belangrijk netwerk met meer dan 4000 km witrood bewegwijzerde paden in Wallonië en Brussel. Lineaire GR-routes (pad
van de Ourthe, van de Semois, van de Terrils, GR-5…) of grote lusvormige
routes (ronde van de Famenne, van West-Henegouwen…) worden beschreven in topogidsen die ook NGI-kaarten, toeristische informatie, foto’s en
praktische inlichtingen (logeeradressen, openbaar vervoer) bevatten.

© Sentiers de Grande Randonnée


LES SENTIERS DE GRANDE RANDONNÉE A.S.B.L. (SGR)
Rue Nanon, 98 – 5000 NAMUR
Tel.: +32(0)70.223.023
info@grsentiers.org – www.grsentiers.org
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© MT Ardenne namuroise

Er zijn ook lusvormige wandelingen, die gebaseerd zijn op GR-paden. Het
zijn dagcircuits met afstanden van 15 tot 25 kilometer. Deze circuits laten
de wandelaar toe een eigen route à la carte uit te stippelen, afhankelijk van
zijn eigen wensen, het weer, zijn metgezellen enz. De lijst met de topogidsen
kan men inkijken op onze website www.grsentiers.org. Men vindt er ook tal
van andere inlichtingen over trektochten in Wallonië en Brussel. Ongeacht
of u er voor enkele uren of enkele dagen op uittrekt, de wit-rode bewegwijzering neemt u mee naar de mooiste plekjes en bezorgt u een onvergetelijke
wandelervaring.
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Zin om een nieuwe bestemming te verkennen?
De Valleien van de Smaken, een streek aan de poort naar de Ardennen!
Uw nieuwe bestemming ligt in een mooie groene streek, niet ver van de grote verkeersaders
(80 km ten zuiden van Brussel), waar de natuur en de groene heuvels u uitnodigen voor
sublieme ontdekkingen.
Het Land van de Condroz en de Famenne is een bevoorrechte streek waar levenskunst een sleutelwoord is en die zeer intrek is bij fijnproevers en wandelaars. Hier neemt
men de tijd. De tijd die nodig is om de mooie dorpen, de schitterende landschappen en
de mooie kastelen uit vervlogen tijden te bezoeken. U zult hier ook genieten van een
gastronomie die vooral gebruik maakt van streekproducten.
Natuurliefhebbers en wandelaars komen volop aan hun trekken. Zij kunnen zich uitleven
op honderden bewegwijzerde paden en een nieuwe RAVeL-route van bijna 40 km tussen
Ciney en Huy (via Hamois en Havelange).

N 63

Havelange
Hamois
Somme-Leuze
Heure
Marcheen-Famenne

Bastogne

© Maison du Tourisme Condroz-Famenne

U wilt er meer over vernemen?
Vraag de rijk geïllustreerde en gratis gids aan van meer dan 100 pagina’s. Of neem een kijkje op onze website www.valleesdessaveurs.be.
Info: Maison du Tourisme Condroz-Famenne (Ciney, Hamois, Havelange en Somme-Leuze) +32(0)86/40.19.22 of info@valleesdessaveurs.be

Het Domein van de ‘Lacs de l’Eau d’Heure’

LES LACS DE L’EAU D’HEURE ASBL
Centre d’Accueil de la Plate Taille
6440 BOUSSU-LEZ-WALCOURT
Tel.: +32(0)71.50.92.92
info@lleh.be
www.lacsdeleaudheure.be

.
© Xpresseo
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Het Romaanse land, een streek voor
fijnproevers, te ontdekken op uw eigen manier

becq Ro
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Het Maison du Tourisme du Roman Païs nodigt u uit om het hele jaar
te ontspannen met een rist activiteiten.

© Rail Re

Bestel meteen onze nieuwe gratis brochures ‘Landelijke tocht door het Romaanse
land’ en ‘Het Roman Païs ontdekken op uw eigen manier’ op het nummer
+32 (0)67 22 04 44 of via onze website www.tourisme-roman-pais.be

© Xpresseo

U vindt er een hele reeks ideeën voor uitstappen en ontdekkingen.

Maison du Tourisme du Roman Païs asbl
Rue de Saintes, 48 – 1400 Nivelles
Tel. + 32(0)67 22 04 44 • info@tourisme-roman-pais.be • www.tourisme-roman-pais.be
Ons onthaalbureau is open van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 u;
tijdens het weekend en op feestdagen van 9 tot 17.30 u.
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Nivelles • Rebecq • Tubize

Braine-le-Château • Ittre

OPEN: het hele jaar gratis toegang.
FICHES EN WANDELKAARTEN: in het
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Het Domein van de ‘Lacs de l’Eau d’Heure’ is omringd door uitgestrekte bossen en is een echt paradijs voor natuurliefhebbers. Op de
website www.lacsdeleaudheure.be kunt u meer dan 100 km wandelpaden downloaden. Ontdek de 10 routes in de vorm van pdf-ﬁches, variërend van een korte gezinswandeling van 2 km tot een
meer technische tocht van 24 km. Kwaliteitsvolle omschrijving en
kaart. Mogelijkheid om de ﬁets of kinderwagen mee te nemen langs
bepaalde parcours. Via plattelandswegen, de GR 125 of de RAVeL,
kunt u het hele jaar het merengebied op een andere manier ontdekken. De wandelﬁches en een NGI-kaart zijn verkrijgbaar bij het onthaalcentrum van la Plate Taille. De ﬁches kunnen ook gratis gedownload worden op de website www.lacsdeleaudheure.be.

© WBT / D. Rys
© J.-M. Nicolas

© WBT / Bruno d’Alimonte

Langs de RAVeL

De RAVeL (‘Réseau Autonome de Voies Lentes’) is een netwerk van
wegen, dat is voorbehouden voor niet-gemotoriseerde gebruikers:
wandelaars, fietsers, rolschaatsers, personen met beperkte mobiliteit enz.
Oude spoorwegbeddingen, voormalige lijnen van de buurtspoorwegen
en jaagpaden zijn perfect geschikt voor dit soort gebruikers: de hellingen
zijn zacht, de paden zijn breed genoeg en de kruisingen met andere
wegen zijn beveiligd en overigens weinig talrijk.
Op termijn zal dit netwerk heel Wallonië dooraderen
en in totaal 1500 km tellen. Het zal ook de ruggengraat
vormen van de mobiliteitsplannen voor nietgemotoriseerde verplaatsingen op lokaal en regionaal
niveau. Naast de 5 hoofdroutes van de RAVeL, die
heel Wallonië doorkruisen, zullen nog meer secties
ontwikkeld worden om belangrijke attractiepolen met
elkaar te verbinden. Als voorbeeld kunnen we de
grensoverschrijdende initiatieven aanhalen, met
Frankrijk in de streek van Chimay, of met Duitsland en
het Groothertogdom Luxemburg in de Oostkantons.

Om u toe te laten de trajecten te
raadplegen, heeft het team van de RAVeL
een interactieve en gebruiksvriendelijke
kaart gemaakt:
http://ravel.wallonie.be
Het is ook mogelijk kaarten met de circuits
van de RAVeL per provincie te bekomen.
Contact: SPW / Dhr. Yves Wuidar
yves.wuidar@spw.wallonie.be
Raadpleeg voor meer informatie de
website van de RAVeL
http://ravel.wallonie.be
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© FTPN / C. Genard
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Zin in een verkwikkende ﬁetstocht langs een bewegwijzerde en autoluwe route? Geeft u de voorkeur
aan een meerdaags ﬁetsarrangement? Zoekt u iets
meer opwindends met de mountainbike? Een echte
‘kuitenbijter’? Of wilt u er gewoon met de kinderen
op uit langs een gezellig en veilig ﬁetspad?
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© V. Arnould

Het kan allemaal, want het is een mythe dat
Wallonië enkel geschikt zou zijn voor ‘sportieve’
fietsers. Neem nu de RAVeL-routes. Ze volgen
trajecten waar geen gemotoriseerd verkeer is
toegelaten, langs oude spoorbeddingen en
jaagpaden. Samen bieden ze meer dan duizend kilometer fietsplezier, voor het hele gezin.
De geweldige variatie in de landschappen vertaalt zich in een even grote verscheidenheid aan
fietstrajecten. Zowel gezinnen met kinderen, senioren als wielertoeristen en sportieve fietsers
komen bij ons aan hun trekken. Van een ritje
langs de oever van een kronkelende rivier, een
parcours door een licht golvend landschap, tot
een kuitenbijter die u op de top beloont met een
fantastisch uitzicht… de waaier is eindeloos. Ga
uw licht opsteken bij de ‘Maisons du Tourisme’.
De medewerkers zullen u graag raad geven en
u uitstappen of routes voorstellen die tegemoetkomen aan uw wensen. Bovendien kunt u via
de toeristische dienst ook een fiets of een
mountainbike huren.
En wie uit is op een uitdaging vindt in Wallonië
een ideaal en levensgroot speelterrein. Mountainbikers kunnen zich naar hartenlust uitleven
op de hellingen of ‘hossen in de bossen’. In alle
uithoeken van Wallonië zijn mountainbikeroutes
uitgestippeld en aan hobbelige kronkelpaden
en technische parcours is er zeker geen tekort.

© WBT

Op de fiets

www.maisonsdescyclistes.be
www.provelo.org
http://ravel.wallonie.be
www.randovelo.org
www.tourismegps.be

© WBT / A. Petrosino

© WBT / J.-P. Remy

Golf in Wallonië
Enkele suggesties voor 18-holesparcours…
• GOLF DE LOUVAIN-LA-NEUVE
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Tel.: +32(0)10/45.05.15
www.golflln.com
• GOLF DE RIGENÉE
1495 VILLERS-LA-VILLE
Tel.: +32(0)71/87.77.65
www.rigenee.be

Henegouwen
• ROYAL GOLF CLUB
DU HAINAUT
7050 ERBISOEUL
Tel.: +32(0)65/22.02.00
www.golfhainaut.be
• GOLF DE PIERPONT
6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES
Tel.: +32(0)71/88.08.30
www.pierpont.be
• MONT GARNI GOLF CLUB
7331 BAUDOUR
Tel.: +32(0)65/62.27.19
www.golfmontgarni.be

• INTERNATIONAL GOMZE
GOLF CLUB
4140 GOMZE-ANDOUMONT
Tel.: +32(0)4/360.92.07
www.gomze.be
• GOLF CLUB DE MERGELHOF
4851 GEMMENICH
Tel.: +32(0)87/78.92.80
www.mergelhof.com

Namen
• GOLF DE FALNUÉE
5032 MAZY
Tel.: +32(0)81/63.30.90
www.falnuee.be
• GOLF DE ROUGEMONT
5170 PROFONDEVILLE
Tel.: +32(0)81/41.14.18
www.golfderougemont.be
• FIVE NATIONS GOLF CLUB
5372 MEAN
Tel.: +32(0)86/32.32.32
www.fivenations.be
• GOLF CLUB DU CHÂTEAU
ROYAL D’ARDENNE
5560 HOUYET
Tel.: +32(0)82/66.62.28
www.royal-ardenne.be

Luxemburg
• GOLF DE DURBUY
6940 BARVAUX-SUR-OURTHE
Tel.: +32(0)86/21.44.54
www.bluegreen.com/fr/les-golfs/
belgique/golf-durbuy.html

Luik
• ROYAL GOLF CLUB DES FAGNES
4900 SPA
Tel.: +32(0)87/79.30.30
www.golfdespa.be
• ROYAL GOLF CLUB
DU SART-TILMAN
4031 LIÈGE
Tel.: +32(0)4/336.20.21
www.rgcst.be
• GOLF & BUSINESS CLUB
HENRI-CHAPELLE
4841 HENRI-CHAPELLE
Tel.: +32(0)87/88.19.91
www.golfhenrichapelle.be

© WBT / J.-P Remy

• GOLF DU CHÂTEAU
DE LA BAWETTE
1300 WAVRE
Tel.: +32(0)10/22.33.32
http://bawette.mygolf.be
• GOLF DU BERCUIT
1390 GREZ-DOICEAU
Tel.: +32(0)10/84.15.01
www.golfdubercuit.be
• L’EMPEREUR,
LE GOLF AU BOUT DU MONDE
1474 WAYS
Tel.: +32(0)67/77.15.71
www.golfempereur.com
• GOLF CLUB D’HULENCOURT
1472 VIEUX-GENAPPE
Tel.: +32(0)67/79.40.40
www.golfhulencourt.be
• GOLF CLUB
DE SEPT FONTAINES
1420 BRAINE-L’ALLEUD
Tel.: +32(0)2/353.02.46
www.golf7fontaines.be
• GOLF CHÂTEAU
DE LA TOURNETTE
1400 NIVELLES
Tel.: +32(0)67/89.42.66
www.tournette.com
• ROYAL WATERLOO GOLF CLUB
1380 OHAIN
Tel.: +32(0)2/633.18.50
www.rwgc.be
• GOLF LA BRUYÈRE
1495 SART-DAMES-AVELINES
Tel.: +32(0)71/87.72.67
www.golflabruyere.be

© WBT / J.-P Remy

Waals-Brabant
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Voor meer informatie en de volledige lijst van de clubs van de AFG:
ASSOCIATION FRANCOPHONE BELGE DE GOLF ASBL
Terhulpensesteenweg, 110/3B – 1000 BRUSSEL
Tel.: +32(0)2/679.02.20 – Fax: +32(0)2/672.08.97
www.afgolf.be
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Sport en
avontuur
Zoveel is zeker: het aantal avonturenparken in Wallonië zit de jongste jaren in
de lift. Hoe kan het anders? Met zijn dichte bossen, snelstromende rivieren en
ruige rotspartijen vormt Wallonië een zeer geschikte bestemming voor actieve
mensen die niet kunnen weerstaan aan de lokroep van natuur en avontuur.
De activiteiten kunnen allerlei vormen aannemen: van gewoon sportief tijdverdrijf tot spannende uitdagingen.
Zo kan men rustig en met het gezin een rivier afvaren met een kajak en dat is
overigens een van de meest favoriete toeristische activiteiten in het zuiden
van België. Maar men kan ook opteren voor een meer opwindende rafting. Of
over het water scheuren met een jetski op de ‘Lacs de l’Eau d’Heure’.
Uitdagingen zijn geen synoniem voor gevaar. Bij alle avontuurlijke sporten is
er begeleiding door professionele monitoren. Dat geldt zowel voor kinderen
die zich wagen aan een avonturenparcours in de bomen, als voor jongeren
die een deathride of een bungeesprong aandurven, of avonturiers die kiezen
voor speleologie, het beklimmen van rotswanden, via ferrata …
Ontdekkingstochten met een 4x4 terreinwagen of een quad, paintball,
schieten met karabijn of boog, helicopterdroppings, parapente … zowat
alle natuuractiviteiten die u zich kunt indenken zijn mogelijk en worden
doorgaans aangeboden door gespecialiseerde organisaties die een ruime
evaring hebben op dit gebied.
De activiteit kan uiteraard ook iets minder avontuurlijk zijn, zoals wandelen en
fietsen of golfen. Wallonië beschikt over een veertigtal golfterreinen. Ze zijn
verdeeld over alle Waalse provincies maar het hoogste aantal vindt u in
Waals-Brabant.
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Beleef avonturen tussen hemel en aarde, en volg
een van de 11 acrobatische parcours in de bomen.
Op het programma staan 145 uitdagingen en
obstakels: Tarzansprong, reuzenstappen, apenbruggen… Vrije toegang tot de parcours zonder
tijdslimiet. Twee reuzentokkelbanen (deathride) van
120 m in parallel. Waag u aan onze sprongen die
uniek zijn in België: de Forest Jump van 5 en
8 meter hoog en de bungeesprong. Kom uw vrijgezellenfeestje of uw verjaardag vieren! Op weekdagen onthaal van scholen en teambuilding voor
ondernemingen.
OPEN: van 31/03 tot 11/11 van 10 tot 18.30 u: weekends en schoolvakanties; op weekdagen op reservering.
PRIJS: afhankelijk van de gekozen activiteit. Informeer u
op www.aventureparc.be

© Aventure Parc

Aventure Parc



AVENTURE PARC ADVENTURE PARK SPRL
Rue Sainte-Anne, 152
1300 WAVRE
Tel.: +32(0)10.22.33.87
info@aventureparc.be
www.aventureparc.be

© Adrenaline Events 2009 / Stéphane Marin

Coo Adventure
Your Outdoor & Adventure Partner



COO ADVENTURE
(ADRENALINE EVENTS)
Petit Coo, 4 – 4970 STAVELOT
Tel.: +32(0)80.68.91.33
info@coo-adventure.com
www.coo-adventure.com

Het ‘Outdoor Activity Center’ bevindt zich vlakbij de watervallen van Coo, in het hart
van de Ardennen.
Ter plaatse vindt u een ruime parking. Wij bieden een leuke ‘Avonturendag’ met een
mooie kajaktocht van 9 km op de Amblève, mountainbike, paintball, high rope
challenge, quadtocht, helicopterdropping, klimmen, speleologie, boogschieten en
zelfs een rit met een Ferrari!
Onze activiteiten zijn ideaal om de vallei van de Amblève te ontdekken. Mogelijkheid
om verzorgde maaltijden (ontbijt, lunch, BBQ …) te voorzien in een restaurant van
de streek. U wordt begeleid door onze sympathieke en professionele instructeurs en
wij stellen materiaal van de beste kwaliteit ter beschikking. Voor de fun wachten we
enkel nog op u!
OPEN: dagelijks van 9 u. tot zonsondergang. Tijdens de week: op reservering.
PRIJS: kajak: € 16 – combi kajak + mountainbike: € 29 – paintball: € 22 – tocht van 2 uur met
de quad: € 80 – paardrijden: € 29 – tocht met de mountainbike: € 18 – boogschieten: € 12 –
avonturenparcours in de bomen: € 29 – rit met de Ferrari: € 85.

Breng actie in uw leven en krijg een adrenalinekick
op ons touwenparcours. Het is aangelegd in een
oude beboste steengroeve van 17 hectare, hoog
boven de Maas- en Lessevallei. Per groep van
15 personen, voorzien van helm en draagriemen,
wordt u begeleid door een gebrevetteerde monitor
die waakt over uw veiligheid. Na een brieﬁng trekt u
erop uit voor een initiatieparcours, een parcours
boven en onder de grond en een rappelafdaling. Via
Ferrata, 40 apenbruggen, klimmen en rappelafdaling, deathride, evenwichtsparcours, ondergronds
parcours, paintball. Nieuw: funcable en slinger.
OPEN: het hele jaar van 10 tot 18 u. Reservering aanbevolen.
PRIJS: 8 programma’s naar keuze, van 2.30 u. tot 1 volledige dag – van € 18 tot € 43.
MONITOREN: in , , en .

© DIinant Aventure

Dinant Aventure

DINANT AVENTURE
(een activiteit van Lesse Kayaks)
Place Baudouin 1er, 2
5500 DINANT
Tel.: +32(0)82.22.43.97
info@dinantaventure.be
www.dinantaventure.be
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Durbuy Adventure

€

OPEN: van 1 april tot 31 oktober: dagelijks van 9 tot 17.30 u. Van 1 november
tot 31 maart enkel op vrijdag, zaterdag
en zondag.
PRIJS: volgens de gekozen activiteiten.
Beschrijving van activiteiten en prijzen
op www.durbuyadventure.be.

Bo

© Durbuy Adventure

DURBUY ADVENTURE
Rue de Rome, 1
6940 ROME (DURBUY)
Tel.: +32(0)86.21.28.15
info@durbuyadventure.be
www.durbuyadventure.be

np
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Talloze mogelijkheden voor sensationele sporten en activiteiten: quad, challengerparcours, via ferrata, deathride, speleologie, kajak, rafting, mountainbike, karabijnschieten, boogschieten, lasergame, elektrische karts, paintball, speelplein...
Overnachting in chalets, woningen, tenten, iglo’s, Indiaanse tipi’s, kamers in het
Gallisch dorp. Voor uw maaltijden kunt u terecht in een zelfbedieningsrestaurant
en een brasserie.

Durbuy Adventure:
kajakken of rafting

Bo

DURBUY ADVENTURE
Rue de Rome, 1
6940 ROME (DURBUY)
Tel.: +32(0)86.21.28.15
info@durbuyadventure.be
www.durbuyadventure.be

© Durbuy Adventure

€

OPEN: dagelijks, van 01/04 tot 31/10.
PRIJS: tweepersoonskajak: € 14/pers. –
rafting: € 16/pers.

np
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Afvaart van de Ourthe met een tweepersoonskajak tussen Durbuy en Barvaux.
Duur: ± 2 uur. Aankomst in Barvaux bij de
taverne Le Juliénas waar u de mogelijkheid
hebt om een hapje te eten. Er is ook een
speelplein, een terras en een minigolf. Gratis
pendelbusje voor de terugkeer naar Durbuy.
Mogelijkheid tot rafting op een traject van 8 km.

‘Lesse Kayaks’
Afvaart van de Lesse

60 Q Sport en avontuur

OPEN: van 01/04 tot 31/10. Reservering aanbevolen.
PRIJS: vanaf € 16/pers. voor een afvaart van de
Lesse van 12 of 21 km in een tweepersoonskajak Super Comfort. Vanaf € 13/pers. voor een kano
voor drie personen en vanaf € 18 voor een Comfort
eenpersoonskajak.
ONTHAAL: in , en .

LESSE KAYAKS
Place Baudouin 1er, 2
5500 ANSEREMME-DINANT
Tel.: +32(0)82.22.43.97
info@lessekayaks.be
www.lessekayaks.be

€

np
. 123

© Lesse Kayak

De afvaart van de Lesse is sportieve recreatie die gepaard gaat met de
ontdekking van 21 km ongerepte natuur. De Lesse kronkelt door een landschap
van middeleeuwse burchten, prehistorische holen en uitdagende rotspartijen.
En dan zijn er nog de twee afdammingen waar u overheen moet… Fun en
opwinding zijn gegarandeerd. Maar alles blijft veilig. Er zijn 2 trajecten
mogelijk: 21 km (ong. 5 u) of 12 km (ong. 3 u). Kajak voor 1 of 2 personen,
Canadese kano met 3 plaatsen. Exclusief model van kajak, super comfortabel.
Speciﬁek programma voor ondernemingen, groepen en scholen.

Bo

Afvaart van de Lesse
‘Kayaks Libert ’

2 parcours: Houyet-Anseremme: 21 km, duur: 5 u.
Gendron-Anseremme: 12 km, duur: 3 u.



© Crok Photography Fotolia

OPEN: van 01/04 tot 31/10.
PRIJS: standaard eenpersoonskajak: € 17 – comfort: € 20.
Standaard tweepersoonskajak: € 26 – comfort: € 34. Kano:
€ 39. De zwemvesten zijn inbegrepen in de prijs. Lichte peddels
en hermetische emmer te huur voor € 2/stuk.



LES LACS DE L’EAU D’HEURE
Centre d’Accueil de la Plate Taille
Route de la Plate Taille, 99
6440 BOUSSU-LEZ-WALCOURT
Tel.: +32(0)71.50.92.92
info@lleh.be
www.lacsdeleaudheure.be

KAYAKS JAUNES LIBERT
Quai de Meuse, 1
5500 DINANT
Tel.: +32(0)82.22.61.86
kayakslibert@skynet.be

€
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© Kayaks Libert

Een dag in de natuur in alle rust en vrijheid, met onze geelwitte kajaks met platte bodem (voor 1 of 2 personen en
kano voor 3 personen). De kajaks zijn licht, onzinkbaar en
hebben supercomfortabele kuipstoelen. U kunt ook kiezen
voor een boot met stuurman. Langs het hele parcours
geniet u van de ongerepte schoonheid van de rivier, de
oevers en de Ardense rotsen.

Bo

De ‘Lacs de l’Eau d’Heure’
Welkom in het grootste watersportgebied van België (600 ha meren, 70 km oevers, 600 ha
bossen, 600 ha weiden), dat zich uitstrekt over de provincies Namen en Henegouwen. Hier
kunt u zich naar hartenlust overgeven aan een hele rist sportieve en recreatieve activiteiten:
zeilen, surfen, kajakken, varen met een catamaran of plezierbootje, duiken, water- en jetskiën,
teleski (uniek in België) waterﬁetsen, mountainbiken, een tocht met de amﬁbiebus ‘Crocodile
Rouge’, hengelen, een vlucht maken met een helicopter… Verder is er ook een strand, een
minigolf, een speelplein, trampolines, een multisportruimte, een waterparadijs, een avonturenparcours in de bomen (Natura Parc) en ook een bezoek aan de grootste stuwdam van België
staat op het programma. Rond de meren vindt u RAVeL-routes en tal van wandelcircuits
(routes voor het hele gezin). En ten slotte zijn er de restaurants, de snackbars en de vakantiedorpen. Ideaal voor zowel een daguitstap als een langere vakantie. Een toeristisch gebied in
volle uitbreiding in een prachtige streek die u het hele jaar kunt bezoeken.
OPEN: het hele jaar open, 7 dagen per week. Januari, februari, maart, oktober, november en december:
van 10 tot 17 u. April, mei, juni, september: van 10 tot 18 u. Juli en augustus: van 10 tot 19 u.
PRIJS: het hele jaar vrije toegang tot het merengebied. Prijs van het geleid bezoek aan de grootste
stuwdam van België: volwassenen: € 5,50 – kinderen (6 tot 12 jaar): € 4,50 – kinderen onder 6 jaar: gratis.
RONDLEIDING: in , en .

OPEN: van vrijdag 1 juli tot woensdag 31 augustus, dagelijks van 10 tot 20 u. Van april tot juni en
van september tot Allerheiligen op woensdag van 13 tot 18 u. Tijdens de schoolvakanties van
13 tot 18 u. Op zon- en feestdagen van 10 tot 18 u. Op zaterdag van 13 tot 18 u.
PRIJS: volwassenen (+ 16 jaar): € 21 – junioren (11-15 jaar): € 17 – kinderen (7-10 jaar):
€ 12. Groepsprijs vanaf 15 personen.

NATURA PARC – ALSACE AVENTURE Belgique
Route de la Plate Taille, 99
6440 BOUSSU-LEZ-WALCOURT
Tel.: +32(0)71.20.22.52
info@naturaparc.be
Bo
www.naturaparc.be

€
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In het gebied tussen Samber en Maas, aan de oever van De ‘Lacs de l’Eau
d’Heure’, zag deze zomer een nieuw activiteitenpark het daglicht ‘tussen hemel
en water’. De oevers van het water werden het speelterrein van het Natura Parc
l’Eau d’Heure. In dit groene domein van 3 hectare, ver weg van de stadspollutie,
kunnen avonturiers en liefhebbers van pittoreske wandelingen zich uitleven in
de sportieve en culturele attracties van de site. Het Natura Parc l’Eau d’Heure
staat voor 100% natuur en biedt allerlei bosspelen aan. Tokkelbanen, apenbruggen, Tarzansprongen, netten en tonnen bevinden zich in dit stukje natuur
aan de oevers van het meer van la Plate Taille. Uniek in België: tokkelbaan heen
en terug over het meer. Ontdek ook onze talrijke formules voor groepen
en scholen met onder meer teambuilding, verjaardagsarrangementen en vrijgezellenfeestjes... Op het programma: natuur, sport en ontdekkingen.

© Alsace Aventure

Natura Parc – De ‘Lacs de l’Eau d’Heure’
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© C. Mottet

Sneeuwplezier
Met zijn plateaus op hoogtes van meer dan 500 meter,
leent het zuiden van het land zich tot echt sneeuwplezier. Op meer dan 80 plaatsen kunt u langlaufen,
glijden met een slee, wandelen op sneeuwschoenen,
zelfs tochten maken met een sneeuwscooter en uiteraard alpineskiën. Er zijn 7 pistes voor alpineskiërs
waarvan de hoogste 652 meter haalt. Daarnaast zijn er
150 langlaufpistes met verschillende moeilijkheidsgraden, zowel voor beginners als voor gevorderden.

© Fotolia

Sneeuwplezier in Wallonië, de euforie
van het skiën in een gezellige sfeer
en een leuke omgeving.

SNEEUWTELEFOON
CENTRE D’ACTION TOURISTIQUE
DES PROVINCES WALLONNES (CATPW)
Tel.: +32(0)84.41.19.82
(Met een overzicht van alle pistes in de Ardennen.)

© SI de Tenneville

DIENST VOOR TOERISME VAN DE OOSTKANTONS
Tel.: +32(0)80.22.74.74

62 Q Sneeuwplezier

SNEEUWINFO OP INTERNET
www.catpw.be
www.ardenne-ski.be
www.hiver-cantonsdelest.be

© Hostellerie de la Claire Fontaine

voor sympathieke prijzen
en voor ieders smaak!

© Emmanuel Mathez

© FGW

Uw korte vakanties
in Wallonië

© FTPN / Ch.Genard
© Thibaud Dispa

44 ideeën voor een verblijf
Een aantrekkelijke prijs, een kwaliteitsvol logiesaanbod, al dan niet met maaltijden, zeer
gevarieerde activiteiten (ontspanning, wandeltochten, sport, avontuur, stadsverkenningen,
attracties...). Ontdek Wallonië, waar u alles vindt dat u kan verleiden.

Vooraleer u uw keuze maakt in onze waaier van aanbiedingen,
geven wij u enkele tips:
1) Om te reserveren kunt u rechtstreeks telefoneren of mailen naar het
vermelde adres en opgeven dat u wilt genieten van de speciale prijs uit de
brochure ‘Echte Ardennen en Waalse Steden 2012’.
2) De vermelde prijs per persoon voor het arrangement is
gebaseerd op een tweepersoonskamer. Dat wil zeggen dat de
persoon die uw kamer deelt ook dezelfde prijs betaalt.
3) De prijzen zijn berekend voor volwassenen. In bepaalde gevallen
kunnen kinderen genieten van een speciale prijs en dat is dan
Reserveer meteen!
duidelijk vermeld.
4) Afspraak op uw logeeradres want het is daar dat u de tickets
Alle aanbiedingen vindt u op
zult ontvangen voor de activiteiten die inbegrepen zitten in het
www.wallonie-toerisme.be
arrangement.
5 ) De geldigheidsduur van het arrangement en de eventuele
supplementen zijn altijd duidelijk vermeld.
6 ) Alle aanbiedingen zijn geldig volgens beschikbaarheid.

Reservering

Wij wensen u een aangenaam verblijf toe!
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RESERVERING

Verblijf in een tipi/tent
in de vallei van de Semois
© Lavigne David Le Batifol - B & B Concept

SPRL CAMPINGS ET GÎTES
CAMPING « LE CANADA »
Pont St Nicolas, 1
6810 CHINY
Tel.: +32(0)495.54.32.31
info@campinglecanada.be
www.campinglecanada.be

Wat doe ik?

AL

•

Waar overnacht ik?
In een originele en comfortabele tipi/tent (een groot tweepersoonsbed en twee stapelbedden,
keukenhoek, koelkast, picknicktafel en barbecue beschikbaar) op de familiecamping
‘Le Canada’, gelegen in Chiny, aan de oever van de Semois en op een steenworp van de
beroemde brug Saint-Nicolas.

€

40

RESERVERING
DURBUY ADVENTURE S.A.
Rue de Rome, 1
6940 DURBUY
Tel.: +32(0)86.21.28.15
Fax: +32(0)86.21.20.07
info@durbuyadventure.be
www.durbuyadventure.be
© Durbuy Adventure

© Durbuy Adventure

/PERSOON

Reserveringscode: Escapades 2012

Avonturenweekend in Durbuy

Wat doe ik?
Zin in een origineel weekend vol actie? Durbuy Adventure stelt u verschillende activiteiten voor.
Een afvaart van de Ourthe met een kajak met een unieke doortocht door Durbuy, het kleinste
stadje van de wereld, gevolgd door een schattenjacht met behulp van een interactieve strip.
Langs een parcours van 7 km vindt u aanwijzingen die u toelaten de winnende combinatie
te ontdekken. Nadien beleeft u opwindende momenten op onze gloednieuwe piste
voor elektrische karts. Na al deze avonturen kunt u even rondwandelen in Durbuy waar u
gecharmeerd wordt door de typische straatjes.

In het Gallische dorp waar elke kamer een wastafel, douche en wc heeft. U brengt uw
slaapzak, uw hoofdkussen en uw avonturiersuitrusting mee. Opmerking: toegankelijk
voor iedereen (karting vanaf 1,40 m). Op aanvraag worden ook andere verblijven, à la
carte, georganiseerd.

RIJS

• 1 nacht in een tipi/tent
op Camping ‘Le Canada’
(1 nacht verlenging aanbevolen)
• 1 ontbijt, aan bed gebracht (in een mand)
• 1 afvaart van de Semois met een kajak
Aanbieding geldig voor alle weekends
van 01/04 tot 31/10/2012, uitgezonderd
tijdens de vakanties van Hemelvaart en
Pinksteren, en in juli en augustus.
Supplement single: € 40
Kinderen (-12 jaar): € 20/nacht
Supplement warme douche: € 1/pers.

Na een sympathiek ontbijt vertrekt u om de vallei van de Semois te ontdekken met een kajak. Uw
aankomst ligt in Lacuisine of Florenville. Proﬁteer van deze escapade om te picknicken langs de
oevers of aan de rand van de bossen. ’s Avonds kunt u genieten van heerlijke streekproducten
rond een tafel aan de oever van de Semois. Vogelgezang en het kabbelen van de rivier zorgen
voor achtergrondmuziek. Wanneer u uw verblijf met 1 nacht verlengt, eindigt u uw weekend
met schitterende wandelingen in de bossen die neerkijken op de meanders van de Semois.

Waar overnacht ik?
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€

40

• 1 nacht in het Gallische dorp
(min. 4 pers.)
• 1 ontbijt in het zelfbedieningsrestaurant
• 1 afvaart van de Ourthe met een kajak
• 1 sessie met elektrische karts (8 min.)
• 1 dagschotel (dranken niet inbegrepen)
in het zelfbedieningsrestaurant
• 1 schattenjacht (te voet) met behulp van een
interactieve strip (parcours van 7 km)
Aanbieding elke dag geldig van 01/04
tot 30/09/2012, volgens beschikbaarheid.
Optie: zaterdagnacht: supplement van € 10/pers.
Reserveringscode: Escapades 2012
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© Lespagnard

‘Fun time’ in Dinant

HÔTEL ibis DINANT
Rempart d’Albeau, 16
5500 DINANT
Tel.: +32(0)82.21.15.00
Fax: +32(0)82.21.15.79
ibisdinant@skynet.be

Wat doe ik?

Trek uw zwempak en reddingsvest aan, we zijn vertrokken voor een tocht van 21 km met de
kajak op de Lesse. Een verrassend parcours op een rivier die zich door een mooi stukje
natuur slingert en uitzicht biedt op middeleeuwse burchten en indrukwekkende
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
rotspartijen. Spanning verzekerd bij de doortocht van 2 afdammingen! Langs het
in hotel Ibis in Dinant
parcours zijn er picknickzones waar u een hapje kunt eten. Moe van het peddelen?
• 1 ontbijt in buffetvorm
Ga even wandelen in Dinant, er valt heel wat te ontdekken en u treft er ook
• 1 afvaart van de Lesse in een tweepersoonskajak
sympathieke restaurantjes aan. Mits een supplement van € 17 per persoon kunt u
of 1 tocht van een half uur op de Maas met een
de 2e dag uw handigheid en evenwicht testen op het avonturenparcours
elektrische boot, enkel wanneer de weersomstan‘Challenge Ardennes’ van Dinant Aventure.
digheden de afvaart met de kajak niet toelaten
Aanbieding geldig van 01/01 tot 31/12/2012,
elke dag (behalve vrijdag en zaterdag in juli
en augustus), volgens beschikbaarheid
en uitsluitend na reservering.
Supplement single: € 30.

In een tweepersoonskamer in hotel Ibis in Dinant. Bij mooi weer proﬁteert u van
het nieuwe terras langs de Maas, waar u een lekkere trappist van bij ons kunt
drinken. Opmerking: u moet inchecken in het hotel vooraleer u begint aan de
afvaart van de Lesse.

© Imageglobe - Philippe Clément

Reserveringscode: Escapades 2012

Waar overnacht ik?

250 IDEEËN EN
88 KORTINGSBONNEN
OOK ONLINE!
Tijd om je volgende uitstap te plannen!
De website van Wallonie-Brussel Toerisme
biedt volledige overzichten van verblijven,
bezienswaardigheden, musea, attracties,
gastronomie, cultuur- en evenementenagenda’s van de Echte Ardennen en de
mooiste Waalse steden!

WAS IK MAAR…
…ONLINE EEN TRIP NAAR
WALLONIË AAN HET PLANNEN!

WWW.WALLONIE-TOERISME.BE
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Surf naar www.wallonie-toerisme.be
en ontdek snel het aanbod!

RESERVERING
DURBUY ADVENTURE S.A.
Rue de Rome, 1
6940 DURBUY
Tel.: +32(0)86.21.28.15
Fax: +32(0)86.21.20.07
info@durbuyadventure.be
www.durbuyadventure.be

© Durbuy Adventure

© Durbuy Adventure

Actieve ontspanning met het gezin
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Wat doe ik?

RIJS
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€

50

AL
Trek met het hele gezin op avontuur in Durbuy. Verveling is er niet bij, Durbuy Adventure maakte voor
u een programma op maat met verschillende activiteiten die voor iedereen geschikt zijn. Zoals een
afvaart van de Ourthe met een kajak, met een unieke doortocht door Durbuy, het kleinste stadje
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
ter wereld. Nadien beleeft u een opwindend avontuur op onze nieuwe piste voor elektrische
in hotel L’Esplanade
karts. De schattenjacht laat u de stad ontdekken op een originele manier, met behulp van
• 1 ontbijt
een interactieve strip, met aanwijzingen die u toelaten de winnende combinatie te
• 1 afvaart van de Ourthe met een kajak
ontdekken. Als optie kunt u uw evenwicht testen op het Challenger Parcours, met bijna
• 1 sessie met een elektrische kart (8 min.)
50 hangbruggen in de bomen: een sensationele ervaring. En waarom niet nog enkele
• 1 dagschotel in L’Esplanade (dranken niet inbegrepen)
uurtjes doorbrengen in Durbuy? De stad herbergt verschillende bezienswaardigheden.

Waar overnacht ik?
In hotel L’Esplanade, gevestigd in een schitterend gebouw in natuursteen (einde
19e eeuw) op het stadsplein. L’Esplanade – Place aux Foires 23, 6940 Durbuy.
Opmerkingen: activiteiten geschikt voor iedereen, vanaf 1,40 m. Op aanvraag kunnen
andere verblijven georganiseerd worden, à la carte.

• 1 schattenjacht (te voet) met behulp van
een interactieve strip (parcours van 7 km)
Aanbieding elke dag geldig van 01/04 tot 30/09/2012
behalve op zaterdag en volgens beschikbaarheid.
Optie: Challenger parcours: supplement
van € 20/persoon.

RESERVERING
HÔTEL COSY
Rue au dessus de la Ville, 23
6830 BOUILLON
Tel.: 32(0)61.46.04.62
info@hotelcosy.be
www.hotelcosy.be

© Hôtel Cosy

© Chrislet François

Bouillon: bubbelbad…
en bouillon van cultuur
© Antony Dehez

Reserveringscode: Escapades 2012

Wat doe ik?
Dit verblijf in Bouillon zorgt voor herbronning van lichaam en geest. Enerzijds door het plezier
van de wandelingen in het hart van de vallei van de Semois. Anderzijds door de 2 bezoeken die
u zelf kunt uitkiezen tussen de culturele sites van onze mooie streek. U hebt volgende keuzes:
in Bouillon zelf is er de befaamde burcht, de Archeoscoop van Bouillon of het Hertogelijk
Museum. Iets verder selecteerden we de Abdij van Orval. U kent toch de uitdrukking ‘een
gezonde geest in een gezond lichaam’? Wel, uw lichaam komt aan zijn trekken in het
borrelende water van een jacuzzibad en een zacht ‘kingsize’ bed.

Waar overnacht ik?
In hotel Cosy, een charmant etablissement met een bevoorrechte ligging (prachtig
panorama van de stad en de burcht), op een steenworp van het stadscentrum. De
eigenaar, Patrick Verhulst, is gepassioneerd door binnenhuisinrichting en heeft alles
smaakvol aangekleed. Men ontdekt voorwerpen die hij links en rechts op de kop heeft
getikt, mooie antieke meubelen, enkele knusse salons met open haard, een lounge in
middeleeuwse sfeer, een aangenaam terras. Ook uw kamer zal u beslist kunnen bekoren.
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• 1 nacht in een tweepersoonskamer
met jacuzzi
• 1 ontbijt
• 2 bezoeken naar keuze
Aanbieding het hele jaar geldig
behalve op feestdagen en de weekends
van oktober en november.
Supplement zaterdagnacht
in juli en augustus: € 10.
Optie: de keuken is smakelijk en mild.
Reserveringscode: Escapades 2012
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Romantische nacht in Luik
© The Image Factory

HÔTEL HUSA DE LA COURONNE
Place des Guillemins, 11
4000 LIÈGE
Tel.: +32(0)4.340.30.00
Fax: +32(0)4.340.30.01
info.couronne@husa.es
www.hotelhusadelacouronne.be

© The Image Factory

RESERVERING

Wat doe ik?

Wij nodigen u uit om te proﬁteren van het romantische aspect van ons modern en comfortabel
hotel waar u ontvangen wordt met een welkomstdrank. Nadien kunt u proeven van de jovialiteit
van de ‘rue des Guillemins’ waar u een hele rist etablissementen vindt die een grote variëteit
aan Luikse gastronomie aanbieden. ‘Le Carré’ is een ideale wijk om rustig rond te wandelen
en een glas te drinken na een lange voormiddag winkelen. Voor natuurliefhebbers is er
• Welkomstdrankje
de ‘boulevard d’Avroy’ of het ‘Parc de la Bouverie’, waar u ook het Museum voor
• 1 overnachting in een tweepersoonskamer
Moderne Kunst aantreft. Als u terugkeert naar uw hotel, geniet u op uw comfortabele
• 1 ﬂes champagne
kamer met een bed van 1,80 m breed, van een glas champagne en Belgische
• Belgische chocolade
chocolade om een onvergetelijke nacht te beleven. Om uw leuke weekend af te
• 1 ontbijt
sluiten, bieden wij u een uitgebreid en gevarieerd ontbijt aan.
Aanbieding geldig voor alle weekends
van 01/01 tot 31/12/2012. Uitgezonderd
van 27/06 tot 03/07, van 24 tot 27/08,
van 31/08 tot 03/09 en van 24 tot 29/09.
Supplement single: € 45/persoon.

Waar overnacht ik?
In Hotel Husa de la Couronne recht tegenover het nieuwe TGV-station
Liège-Guillemins. Het hotel telt 77 kamers met een maximaal comfort. Ze zijn
uitgerust met airco en verwarming, telefoon, gratis internet, een kluis, satelliet-tv
en een haardroger.

Reserveringscode: Escapades 2012

Het Land van Bergen: Erfgoed,
streekeigenheid, tradities & cultuur
© Pass

MAISON DU TOURISME
DE LA RÉGION DE MONS
Grand-Place, 22
7000 MONS
Tel.: +32(0)65.35.34.88
Fax: +32(0)65.35.63.36
benoit.vancaenegem@ville.mons.be
thomas.gondry@ville.mons.be
www.monsregion.be

© OT Mons

RESERVERING

© FTPH / C. Carpentier

€

Wat doe ik?
PRIJS/PERSOON

Dag 1: na het onthaal in het ‘Maison du Tourisme’ trekt u op verkenning in Bergen onder leiding
van 2 kleurrijke gidsen (de schepen en de kanunnik) via een audiogids die ter beschikking wordt
gesteld (FR,NL,EN). Bezoek nadien twee sites naar keuze die inbegrepen zijn in het arrangement
(mee te delen tijdens de reservering): de Kerkschat van de collegiale kerk Sainte-Waudru, het
Museum voor Sierkunsten François Duesberg, de kapel Saint-Calixte (11e-12e eeuw) of het
Huis Van Gogh in Cuesmes.
Dag 2: na het ontbijt, bezoekvan een regionale site naar keuze (mee te delen tijdens
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
de reservering): de site van Le Grand Hornu/MAC’s, het PASS (wetenschappelijk
+ ontbijt
avonturenpark in Frameries) of het Kasteel van Havré (14e-17e eeuw). Laat u tot
• Optie: 1 streekmenu (3 gangen, zonder
dranken - dagelijks) in ‘No Maison’,
slot verleiden tot een paar uurtjes shopping en ontdek onze originele winkels (gratis
een typisch etablissement op de Grand-Place
folder in het ‘Maison du Tourisme’, de handelszaken zijn gesloten op zondag).
of in restaurant ‘Le Lumeçon’ (2 gangen,
NB : controleer vooraf de openingsuren van de bezienswaardigheden en attracties.

ALL-IN

€

50

zonder dranken, van maandag tot vrijdag) voor
€ 20 (keuze vermelden tijdens de reservering).
Aanbieding geldig van 03/01 tot 31/12/2012,
behalve van 27/05 t.e.m. 10/06.
Supplement single: varieert volgens gekozen hotel.
Reserveringscode: Escapades 2012
68 Q Ideeën voor een verblijf

Waar overnacht ik?
In een comfortabele tweepersoonskamer, hetzij in een hotel*** in het centrum,
een gezellig hotel, hetzij in een hotel**** dat genesteld ligt in het groen, op een
steenworp van Bergen (Nimy). Volgens beschikbaarheid. De 2 etablissementen
behoren tot een bekende hotelgroep.

© Ouren Herbst

RESERVERING
VAL D’ARIMONT
Chemin du Val, 30
4960 MALMEDY
Tel.: +32(0)80.33.07.61
Fax: +32(0)80.33.96.39
info@val-arimont.be
www.val-arimont.be

© M. Charlier

Er even uit in de Hoge Venen
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Wat doe ik?
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€
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AL
Afspraak in Val d’Arimont, uw vakantieadres! Een volledige sport- en vrijetijdsinfrastructuur
(logies, restaurant, sport en recreatie met zwembaden, hamam, jacuzzi, golf, tennis, petanque…)
staat klaar om u een aangenaam verblijf te bezorgen. Het vakantiecomplex Val d’Arimont
bevindt zich aan de voet van de Hoge Venen, in een weelderige vallei en aan de oever van
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
de Warchenne. De mooie ligging is een extra troef voor mensen die graag begeleide
• 1 ontbijt in buffetvorm
natuurwandelingen maken. Te voet, met de ﬁets (nieuwe RAVeL) of met de auto trekt u
• 4 wandelkaarten
naar Stavelot waar de indrukwekkende abdij in 2002 gerenoveerd werd. Naast de
• Toegang tot de sport- en
fraaie gebouwen ontdekt u er 3 musea (Museum van het Prinsdom Stavelot, Museum
ontspanningsinfrastructuur
van het Circuit Spa-Francorchamps, Museum Guillaume Apollinaire). Tussen de
(buiten- en binnenzwembad met jacuzzi,
hamam, minigolf, petanque, tennis, multisport)
karrenvracht ideeën voor ontdekkingen of bezoeken voor ’s anderendaags (of de dag
Aanbieding geldig van 01/01 tot 31/12/2012,
voordien), vindt u onder meer het beroemde Formule 1-circuit van Francorchamps,
van zondag tot woensdag.
het Chocolade-museum Jacques in Eupen en een wandeling naar Mont Rigi.
Niet geldig tijdens de schoolvakanties.
Supplement single: € 40/nacht.

Waar overnacht ik?
In een tweepersoonskamer in het hotelgedeelte van het vakantiecomplex van Val d’Arimont.
Opmerking: een tweede nacht kunt u boeken aan de uitzonderlijke prijs van € 40/persoon.

RESERVERING

Typisch Luik

€

np
. 123

WAL’INCOMING
Tel.: +32(0)4.355.80.16
Fax: +32(0)4.358.39.93
incoming@walincoming.be
www.walincoming.be

© FTPL

© FTPL

Reserveringscode: Escapades 2012

Bo

Wat doe ik?

OON
/PERS
Proﬁteer van een citytrip om Luik, de Vurige Stede, te (her)ontdekken. Op het menu van
RIJS
P
N
uw verblijf: bezoek aan het historische centrum en zijn collegiale kerken, de heuvels van
L-I
AL
de Citadel (bijna 13 km bewegwijzerde paden in een groene omgeving waar de natuur werd
gerespecteerd), de diverse musea (het Museum van het Waalse Leven, Le Grand Curtius, het
Archeoforum, om er maar een paar te noemen)…
Luik is ook de ideale bestemming voor shopping, dankzij de vele voetgangersstraten,
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
• 1 ontbijt in buffetvorm
waar luxueuze boetieks en gespecialiseerde zaken elkaar verdringen. Op het gebied
• 1 maaltijd met ‘boulets’ (Luikse gehaktballen)
van gastronomie bulkt de stad van leuke restaurants waar men smakelijke lokale
met frieten in een typisch etablissement in
specialiteiten kan proeven. Wij stellen voor om in een typische zaak de beroemde
het centrum (dranken niet inbegrepen)
Luikse ‘boulets’ te proeven, en ook een ‘Pékêt’, de lievelingsdrank van de lokale
• 1 proeverij van ‘Pékêt’ (fruitige jenever)
folkloristische ﬁguur Tchantchès.

€

Waar overnacht ik?
Hotel Husa de la Couronne*** heeft een bevoorrechte ligging, recht tegenover het nieuwe
TGV-station Liège-Guillemins, dat ontworpen is door de Spaanse architect Santiago Calatrava.
Het etablissement telt 77 kamers met een maximaal comfort. Zij zijn uitgerust met centrale
verwarming, airco, telefoon, internetaansluiting, kluis, satelliet-tv en haardroger.

50

Aanbieding het hele jaar geldig, volgens
beschikbaarheid en op reservering.
Supplement hoogseizoen
(01/09 tot 31/12): € 7/persoon
Supplement single: € 35/nacht
Bijkomende nacht: € 35/persoon
Reserveringscode: Escapades 2012
Ideeën voor een verblijf Q 69
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€

55

Ontspanning en wellness in Waulsort
© Ourthe & Somme

€

np
. 123

OURTHE & SOMME
Trou du Renard, 9
5377 SOMME-LEUZE
Tel.: +32(0)86.32.21.19 of
(0)86.32.27.17
Fax: +32(0)86.32.28.82
info@ourthe-somme.be
www.ardennen-online.com

© Ourthe & Somme

RESERVERING

Wat doe ik?

Natuurliefhebber of behoefte aan rust? In Waulsort vindt u alles wat u zoekt. Dit kleine vakantiedorp, hoog op de rotsen van de Maasvallei, tussen Dinant en Givet, is de ideale plaats om u
te ontspannen en prachtige landschappen te bewonderen. Op twee minuten stappen
van uw bungalow krijgt u een weergaloos uitzicht op de Maas, 80 meter boven de
rivier. Geniet van een ontspannend moment in onze nieuwe herbronningsruimte.
• 1 overnachting
Gedurende 2 uur hebt u toegang tot de jacuzzi, de sauna en de ontspanningsruimte.
• Toegang tot de herbronningsruimte (sauna,
’s Anderendaags (of de dag voordien) hebt u geen tijd om u te vervelen: de railbike
jacuzzi, ontspanningsruimte): 2 u per persoon.
Thee, badhanddoek en badjas. Toegang tot
van de Molignée, de Tuinen van Annevoie, een cruise op de Maas, een wandeling
het buitenzwembad (van juni tot september).
of een ﬁetstocht langs het jaagpad, een bezoek aan een kasteel... Stel zelf uw
Aanbieding geldig van 09/01 tot 21/12/2012.
programma samen, er is keuze genoeg. In de zomer kunt u ook proﬁteren van
Voor de periodes van 27/04 tot 04/05, van 14/05
het openluchtzwembad van het vakantiedorp.
tot 28/05 en van 07/07 tot 24/08, is het alleen
mogelijk per e-mail of per telefoon te reserveren.
50% korting voor de 2e nacht (bij 2 nachten =
2 x 2 u toegang tot de herbronningsruimte).
50% korting voor de 3e en 4e persoon.
Reserveringscode: Escapades 2012

ALL-IN

PRIJS/PERSOON

© Johan de Turk

Aanmeren in Dinant, dochter van de Maas
© Johan de Turk

HÔTEL BEST WESTERN DINANT
CASTEL DE PONT-À-LESSE
Pont-à-Lesse, 31
5500 DINANT
Tel.: +32(0)82.22.28.44
Fax: +32(0)82.21.63.03
reservation@casteldepontalesse.be
www.casteldepontalesse.be
www.bestwestern.com

© Dinant Aventure

RESERVERING

Waar overnacht ik?
In het kleine vakantiedorp van Waulsort, in een bungalow van het type A voor 2 personen
(1 slaapkamer met een tweepersoonsbed) of in een bungalow van het type C voor
4 personen (1 kamer met een tweepersoonsbed + 1 kamer met stapelbedden). De bungalows hebben een keuken, een salon met tv, een badkamer, een balkon en een barbecue.

Wat doe ik?

Wat ook uw verwachtingen zijn, in Dinant worden ze ingelost. Het hotel laat u kiezen tussen
twee programma’s: de Dinant Tour voor de liefhebbers van culturele ontdekkingen, met een
bezoek aan de citadel (toegang met kabellift) en de grot ‘La Merveilleuse’. Haar naam verraadt
al hoe mooi ze is. En nadien volgt de klassieke riviercruise om de stad van op het water te
ontdekken. Als cultuur u minder aanspreekt en u liever voor sport en natuur kiest, opteer dan
voor de formule Dinant Aventure. In het hart van een beboste oude steengroeve van 14 ha
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
kunt u zich wagen aan 40 apenbruggen, een deathride, een ondergronds parcours…
• 1 ontbijt in buffetvorm
2.30 u vol avontuur en opwinding gegarandeerd! ’s Anderendaags (of de dag voordien)
• 1 parcours ‘Ardenne Challenger’
bieden zich verschillende mogelijkheden aan: de Tuinen van Annevoie, een tochtje
bij Dinant Aventure
met de railbike of de mountainbike… en dat is niet alles. Op amper 20 minuten ligt
OF
de stad Namen. Een uitnodiging om te ﬂaneren in de typische wijken, te winkelen en
• 1 Dinant Tour (bezoek aan de citadel, de grot
een glas te drinken op een terrasje…
‘La Merveilleuse’ en cruise met een toeristenboot).

€

60

Aanbieding geldig van 01/05 tot 31/10/2012, volgens
beschikbaarheid en de weersomstandigheden.
Reserveringscode: Escapades 2012

70 Q Ideeën voor een verblijf

Waar overnacht ik?
In een tweepersoonskamer in Hotel Best Western, recent gerenoveerd in een
hedendaagse stijl. Geniet van de beboste omgeving, het prachtige terras en het
fantastische restaurant.

RESERVERING

Ontspanning in de Hostellerie
‘Le Charme de la Semois’ in Vresse
© Charme de la Semois

HOSTELLERIE
LE CHARME DE LA SEMOIS
Rue de Liboichant, 12
5550 VRESSE SUR SEMOIS
Tel.: +32(0)61.50.80.70
Fax: +32(0)61.50.80.75
info@charmedelasemois.com
www.charmedelasemois.be

AL

Wat doe ik?

NP
L-I

RIJS

/PERSOON

€

60

De Hostellerie Le Charme de la Semois*** ligt aan de oever van de Semois in een van de
mooiste meanders van de Ardennen die al menig kunstenaar en dichter heeft geïnspireerd.
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
Het hotel beschikt over 18 standaardkamers, 3 junior suites, 1 gezinskamer en een
• 1 ontbijt
seminariezaal voor 40 personen. Bij de troeven van het hotel vinden we een tuin en
• 1 aperitief van het huis
een terras die uitgeven op de Semois, een buitenzwembad en een grote parking.
• 1 toegang tot de ‘Ardoisière d’Alle’
Een restaurant, een bar met een open haard en een salon vervolledigen op harmoAanbieding geldig van 01/01 tot 31/12/2012
nieuze wijze de infrastructuur. Het restaurant biedt een traditionele en Franse
iedere dag volgens beschikbaarheid.
keuken en nodigt u uit voor familiediners, ceremonieën en jachtmaaltijden.
Reserveringscode: Escapades 2012
Het dorp Alle-sur-Semois biedt tal van activiteiten zoals een afvaart van de
Semois met een kajak, wandelingen, tochten te paard of met de mountainbike,
hengelen en er is ook een recreatiecentrum.

Waar overnacht ik?
In een standaard tweepersoonskamer in een hotel aan de oever van de Semois.

RESERVERING
OL FOSSE D’OUTH
Ol Fosse d’Outh, 1
6660 HOUFFALIZE
Tel.: +32(0)61.28.88.01
Fax: +32(0)61.28.88.04
RESERVERING@olfossedouth.com
www.olfossedouth.com

© WBT / A. Kouprianoff

© Ol Fosse d’Outh

Een break met het gezin in Houffalize

Wat doe ik?
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De kinderen zullen vast een leuke tijd beleven in het waterparadijs Aqual’O van Ol Fosse
d’Outh: een zwembad van 25 meter lang met een glijbaan, wildwaterrivier, plonsbad… En
voor de mama’s en de papa’s is er de goed uitgeruste zen-ruimte met een jacuzzi, hydrojet,
• 1 nacht in halfpension
massagebaden, balneobad… Een hele rist recreatieve activiteiten zorgt ervoor dat het
in een comfortabele twinkamer
hele gezin zich kan overgeven aan zijn favoriete sport (voetbal, tennis, petanque, ping• 1 toegang per persoon voor het centrum Aqual’O
pong, speelruimte…). ’s Anderendaags (of de dag voordien) is het tijd voor een paar
• 1 toegang per persoon voor Houtopia
belangrijke zaken uit het leven zoals milieu, veiligheid, gezondheid… Uw kinderen
Aanbieding geldig van 01/02 tot 16/12/2012,
vinden in Houtopia alle antwoorden op hun waarom-vragen, dankzij de ludieke en
elke dag met uitzondering van zaterdagen zondagnacht en de schoolvakanties.
pedagogische ontdekkingszones. Ten slotte hebt u ook de mogelijkheid om
Supplement single: € 20.
’s middags of ’s avonds, al naargelang uw programma, te eten in Ol Fosse d’Outh.

Waar overnacht ik?
In een comfortabele twinkamer in Ol Fosse d’Outh (Waals voor ‘de diepte langs de
Ourthe’), waar het contact met de natuur intens is.

Prijs voor kinderen: 1 kind (tot 10 jaar) gratis
op de kamer van de ouders.
Enkel de maaltijden worden aangerekend: € 14
(ontbijt + 1 maaltijd).
Reserveringscode: Escapades 2012
Ideeën voor een verblijf Q 71

RESERVERING

UNESCO erfgoed
De laatste scheepsliften ter wereld

ALL-IN

€
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60
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© SPW

© Christian Carpentier

HÔTEL INFOTEL
Rue d’Havré, 32
7000 MONS
Tel.: +32(0)65.40.18.30
Fax: +32(0)65.35.62.24
info@hotelinfotel.be
www.hotelinfotel.be

Wat doe ik?

Maak een sprong in het verleden en ontdek deze tijdloze kunstwerken die door Unesco zijn
opgenomen als Werelderfgoed. Ontdek de hydraulische scheepsliften die elk een hoogteverschil
van 17 meter overbruggen met slechts één energiebron: water.
De vier hydraulische scheepsliften van het historische Centrumkanaal zijn een opmerkelijk
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
of twin met parking in het stadscentrum
goed bewaard gebleven voorbeeld van een industrieel landschap uit het einde van de
• warm en koud ontbijtbuffet naar believen
19e eeuw. Van de acht scheepsliften die in die tijd en in het begin van de 20e eeuw op
• het audiovisueel spektakel over Bergen (Mons)
de hele wereld zijn gebouwd, zijn de vier van het Centrumkanaal de enige werkende
en omstreken
die nog in hun originele staat verkeren.
• de gedocumenteerde wandeling in de straatjes
In het oude gebouw van de site van scheepslift nr. 1, kunt u een ludieke
en tuinen van de stad
tentoonstelling bezoeken: ‘De fabelachtige machine van ingenieur Clark’, die de
• de excursie met het toeristentreintje en de boot,
geschiedenis en de werking van de scheepsliften belicht.
met inbegrip van de doortocht door minstens 1 sluis
• de tentoonstelling ‘De fabelachtige machine
van ingenieur Clark’
• 1 streekgerecht in de oudste brasserie van de stad: ‘Chez Henri’
Aanbieding geldig van 15/03 tot 31/10/2012 op basis
van een tweepersoonskamer en volgens beschikbaarheid.
Reserveringscode: Escapades 2012

ALL-IN

€
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Verblijf ‘opwindende ervaringen’

© Durbuy Adventure

DURBUY ADVENTURE S.A.
Rue de Rome, 1
6940 DURBUY
Tel.: +32(0)86.21.28.15
Fax: +32(0)86.21.20.07
info@durbuyadventure.be
www.durbuyadventure.be

© Durbuy Adventure

RESERVERING

Waar overnacht ik?
U overnacht in het historische hart van de stad, in hotel Infotel. Dit driesterrenhotel
met typische lokale architectuur uit de 18e eeuw is ideaal gelegen op een
privépleintje met een pittoreske charme. U krijgt er aandacht, comfort, advies en
informatie om uw escapade onvergetelijk te maken.

Wat doe ik?

Het arrangement dat Durbuy Adventure voorstelt, richt zich tot iedereen die houdt van
‘extreme’ sporten. Van op de top van een marmergroeve (40 meter hoog), die u klimmend
bereikt langs een via ferrata, lanceert u zich voor een deathride van 100 meter langs een
• 1 nacht in een indiaanse tipi (min. 4 pers.)
• 1 ontbijt in het zelfbedieningsrestaurant
stalen kabel. Het challenger parcours, met 50 hangbruggen in de bomen, brengt u
• 1 dagschotel (zonder dranken) in het
geleidelijk naar een hoogte van 12 m. Geniet van het plezier van paintball zonder de
zelfbedieningsrestaurant
impact van de verfkogels: het Lasergame, en leef u nadien uit op onze piste voor
• 1 Challenger parcours
elektrische karts. In de galerijen van de Romeinse mijn wachten u enkele
• 1 Lasergame
valstrikken en obstakels die u moet overwinnen. Proﬁteer van uw verblijf om de
• 1 sessie met elektrische karts (8 min.)
attracties te ontdekken van het kleinste stadje ter wereld: Durbuy.
• 1 bezoek aan de Romeinse mijn
• 1 via ferrata en 1 deathride
Aanbieding geldig elke weekdag van 01/04 tot
30/09/2012, volgens beschikbaarheid.
Weekendformule en tijdens schoolvakanties:
supplement van € 25/pers.
Reserveringscode: Escapades 2012
72 Q Ideeën voor een verblijf

Waar overnacht ik?
In een verwarmde tipi (voor 4 personen). De tent ligt in het indiaanse dorp
aan de rand van een vijver. Opmerking: geschikt voor iedereen, vanaf 1,40 m.
Andere georganiseerde verblijven of verblijven à la carte zijn mogelijk op aanvraag.

© Alohafred.com

© Dolce La Hulpe

Een oase van rust en ontspanning
in Terhulpen

Wat doe ik?
U wandelt in het Zoniënwoud en geniet van de omliggende natuur. In het hotel
bent u ‘zen’ en hebt u gratis en onbeperkt toegang tot het wellnesscentrum met
binnenzwembad (van 6 tot 23 u.), sauna, hamam en ﬁtnesszaal (24 u/dag).

Waar overnacht ik?
In een ‘Superior’ kamer. Alle kamers hebben een uitzonderlijk en bevoorrecht
uitzicht op het omliggende Zoniënwoud en zijn uitgerust met een minibar, kluis en
airco/verwarming.

RESERVERING
DOLCE LA HULPE BRUSSELS
Chaussée de Bruxelles, 135
1310 LA HULPE
Tel.: +32(0)2.290.98.98
Fax: +32(0)2.290.99.00
RESERVERINGs.lahulpe@dolce.com
www.dolcelahulpe.com
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• 1 nacht in een ‘Superior’ tweepersoonskamer
• Ontbijt in buffetvorm
• Toegang tot het zwembad,
de sauna, hamam en ﬁtness
• Gratis parking
• Gratis en ongelimiteerd wiﬁ
Aanbieding geldig van 01/01 tot 30/12/2012
Supplement 1 persoon in een single
Superior kamer met hetzelfde arrangement: € 53
Supplementair ontbijtbuffet: € 21,50
Lunch- of dinerbuffet (dranken inbegrepen): € 39
Kinderbed: € 25 per nacht
Reserveringscode: Escapades 2012

Wat doe ik?

RESERVERING
HAMPTON’S HOTEL NAMUR
Chaussée de Dinant, 1149
5100 NAMUR (WÉPION)
Tel.: +32(0)81.46.08.11
Fax: +32(0)81.46.19.90
info@hamptons-hotel.com
www.hamptons-hotel.com

€
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© Hampton’s Hotel Namur

© WBT / J.-P. Remy

Een ongewone ervaring
in de streek van Namen
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Geniet met uw gezin of met vrienden van twee uur ontspanning in de schilderachtige vallei van de
Molignée. Het is trappen geblazen, maar u hoeft niet noodzakelijk een ervaren ﬁetser te zijn.
De railbikes (ﬁetslorries) zijn voor iedereen geschikt en elk houdt zijn eigen tempo aan. Terug in
• 1 overnachting
het hotel eindigt uw dag in schoonheid met een duik in het zwembad en een ontspannend
in een tweepersoonskamer
moment in ons wellnesscentrum waar massages en behandelingen worden gegeven.
• 1 ontbijt in buffetvorm
De avond begint met een aperitief op het terras van onze bar en een lekkere maaltijd in het
• 1 driegangenmaaltijd
restaurant dat uitzicht geeft op de vallei. Een dag die u zich lang zult herinneren!
(voor-, hoofd- en nagerecht)
’s Anderendaags (of de dag voordien) kunt u een cruise maken op de Maas, ﬁetsen langs
zonder dranken
het jaagpad, een kasteel bezoeken, winkelen in de stad… Keuze genoeg!
• 1 ticket voor de railbike van de Molignée

Waar overnacht ik?
In een tweepersoonskamer in het Hampton’s Hotel, aan de oever van de Maas.
Opmerking: de tochtjes met de railbike zijn mogelijk onder alle weersomstandigheden. Het volstaat aangepaste kleding aan te trekken. Wenst u een kamer met
uitzicht op de Maas, dan betaalt u een toeslag van € 10 per kamer en per nacht.

• 1 koopbon ter waarde van € 3 die geldig is in
de chocoladewinkel ‘Galler’ in Namen
Aanbieding geldig van 01/03 tot 30/12/2012,
behalve op 24 en 25/12.
Supplement single: € 42,50/nacht.
Reserveringscode: Escapades 2012
Ideeën voor een verblijf Q 73
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Cultuur en ontdekkingen in Luik

© Joseph Jeanmart

CROWNE PLAZA LIÈGE
Mont Saint-Martin, 9-11
4000 LIÈGE
Tel.: +32(0)4.267.67.45
Fax: +32(0)4.222.93.93
ccharlier@crowneplazaliege.be
www.crowneplazaliege.be

© Joseph Jeanmart

RESERVERING

Wat doe ik?

Luik heeft heel wat rijkdommen… Aan u om ze te ontdekken! De Maas, die de stad van zuid
naar noord doorkruist, de steile en beboste heuvels die de stad omsingelen en het
uitgesproken reliëf zorgen voor een verbazende charme. Een folklore die door de
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
inwoners zorgvuldig wordt gekoesterd, de zin in feesten, de geanimeerde wijken en
• 1 ontbijt in buffetvorm
het grote aantal restaurants maken van de stad een niet te missen etappe voor
• 1 Luik City-Pass per persoon die toegang
iedereen die Wallonië bezoekt. En dan is er nog het bouwkundig erfgoed en het
geeft tot 13 musea en een wandelcircuit
goed gevulde culturele en artistieke leven… Ook de omgeving van de stad is
met een audiogids, en die ook korting verleent
op Maascruises en het toeristentreintje.
interessant, vanwege de vele wandelmogelijkheden en toeristische attracties.
• 1 toegang tot ons wellnesscenter ‘Osmose’
met ﬁtness, zwembad, sauna, hamam en jacuzzi
Aanbieding het hele jaar geldig, op reservering en
volgens beschikbaarheid.
Supplement single: € 55/nacht
Supplement week (maandag tot en met donderdag):
€ 100 per persoon per nacht.
Reserveringscode: Escapades 2012
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© Martin’s Spa Hotels

€

Een ‘Château du Lac’ - ervaring

np
. 125

CHÂTEAU DU LAC - MARTIN’SPA
Avenue du Lac, 87
1332 GENVAL
Tel.: +32(0)2.655.71.11
reservations.cdl@martinshotels.com
www.martinshotels.com

In een kamer in het Crowne Plaza Luik, het enige vijfsterrenhotel van de provincie.
Het bevindt zich op een steenworp van het historische centrum, vlakbij de Place
Saint-Lambert en op 5 minuutjes van de verschillende culturele- en winkelcentra.
Het hotel heeft een gastronomisch restaurant, een brasserie, een bar en een
wellnesscenter ‘Osmose’ (supplement voor de spa).

© Martin’s Spa Hotels

RESERVERING

Waar overnacht ik?

Wat doe ik?

U wilt ‘er eens uit zijn’? Kies voor een overnachting in het ‘Château du Lac’, op enkele kilometers
van het centrum van Brussel, in een groene omgeving en aan de oever van het meer van Genval.
Het ‘Château du Lac’ is ideaal gelegen in Waals-Brabant en biedt een omgeving die zich
goed leent voor recreatieve activiteiten, sport en ontspanning, bezoeken en ontdekkingen,
zoals de Stichting Folon, de Abdij van Villers-la-Ville, de Leeuw van Waterloo of het
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
van het type ‘Great’
Hergé Museum. Geniet bij uw terugkeer van een ontspannend moment in Martin’Spa
• 1 ontbijt in buffetvorm
Bodywhealth en nadien op uw kamer van de ﬂes champagne die klaar staat voor u.
• 1 ﬂes champagne op de kamer
Langs beide zijden van de hotelreceptie hebt u toegang tot twee aparte werelden:
• Toegang tot Martin’Spa Bodywhealth
rechts de bijzonder elegante lounge & bar ‘Genval.Les.Bains’ voor ﬁjnproeven in
Aanbieding geldig van 01/01 tot 31/12/2012,
een trendy decor, links ‘The Kingﬁsher’, een traditionele bar met een clubsfeer.
elke vrijdag, zaterdag, zondag en feestdag.
Dagelijks van 15/07 tot 31/08/2012,
volgens beschikbaarheid.
Bijkomende nacht: € 110 (kamer + ontbijt)
Supplement single: € 40.
Reserveringscode: Escapades 2012
74 Q Ideeën voor een verblijf

Waar overnacht ik?
Proﬁteer van een authentiek vijfsterrencomfort! Avant-gardistisch design of klassieke
stijl, hedendaagse of romantische sfeer, u geniet altijd van de comfortabele en
sublieme ‘Great’ kamer.

RESERVERING

€
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AUBERGE DU VIEUX CÈDRE
Av. Elisabeth, 1
7850 ENGHIEN
Tel.: +32(0)2.397.13.00
Fax: +32(0)2.397.13.19
aubergeduvieuxcedre@skynet.be
www.auberge-vieux-cedre.com

© Christian Carpentier

© Auberge u Vieux Cèdre

De kracht van water,
in het hart van het land
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Wat doe ik?

75

• 1 nacht in een zeer comfortabele
U ontdekt het Historische Centrumkanaal en zijn hydraulische scheepsliften (bezoek aan
tweepersoonskamer
• 1 ontbijt
het Land van de Uitblinkers), de enige ter wereld die nog werken en die opgenomen
• 1 gratis aperitief bij een maaltijd in het
zijn als Werelderfgoed door Unesco. Laat u bekoren door de meer dan 100 jaar
restaurant
van
de
Auberge
(niet
inbegrepen)
oude charme van deze technologische kunstwerken die een hoogteverschil van
• 1 toegang voor het park van het kasteel
17 meter op de rivier overbruggen met slechts één energiebron: water. Bezoek een
van Enghien (186 ha)
machinezaal in gezelschap van een gids en verneem hoe deze tijdloze hoogstandjes
• 1 toegang voor een bezoek
werken. Ontdek ’s anderendaags (of de dag voordien) de charme en de bloemaan het Land van de Uitblinkers
Aanbieding geldig van 02/02 tot 29/11/2012,
perken van het park van het Kasteel van Enghien.
elke dag volgens de uurroosters.
Supplement single: € 30.
Restaurantoptie: driegangenmenu vanaf € 25
Wij reserveren voor u een comfortabele tweepersoonskamer in de Auberge du Vieux
voor iedere reservering binnen het kader van het
Cèdre***. U kunt ze vooraf bekijken op www.auberge-vieux-cedre.com.
arrangement Escapades 2012.

Waar overnacht ik?

Reserveringscode: Escapades 2012

Wat doe ik?

© Thibaud Dispa

Smaken en ontspanning aan de ‘Lacs
de Eau d’Heure’

RESERVERING
HOSTELLERIE DISPA
HÔTEL ET RESTAURANT
Rue du Jardinet, 7
5650 WALCOURT
Tel.: +32(0)71.61.14.23
hostellerie.dispa@skynet.be
www.hostelleriedispa.be

€

np
. 125

Welkom in de Hostellerie Dispa! Een hotel met een
gastronomisch restaurant waar het onthaal van de
gasten en de kwaliteit van de keuken primeren.
Met dit arrangement kunt u uw smaakpapillen
Bo
verwennen met onze verse streekproducten die
/PERSOON
smaakvol worden bereid. De jonge eigenaars, die
RIJS
P
N
geboeid zijn door het regionale erfgoed, hebben
L-I
AL
van hun ouders een toeristisch-gastronomische
knowhow meegekregen. Zij stellen u mooie wandelingen en kleine escapades voor, weg van de platgetreden paden, met vertrek aan het hotel
of het domein van de ‘Lacs de Eau d’Heure’. Dat domein is een schitterend natuurgebied
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
• 1 ontbijt met regionale producten
met vijf meren (het grootste van België), dat omringd is door bossen en weiden. De site is in
• 1 marktmenu met 3 gangen (voorgerecht,
volle toeristische ontwikkeling en biedt een onvoorstelbare waaier aan activiteiten: zeilen,
hoofdgerecht en dessert)
kajakken, baden (aan het strand), mountainbiken, waterskiën, hengelen, jetskiën,
• 1 toegang tot het Aquacentre van het domein: ludiek
valschermspringen, deathride boven een meer, een tocht met de ‘Crocodile Rouge’
zwembad en balneozone (hamam, jacuzzi, sauna)
(amﬁbiebus, uniek in Europa)… Dit arrangement geeft u ook toegang tot het Aquacentre,
• 20% korting op de normale prijs
een subtropisch waterparadijs. ’s Avonds kunt u regionale bieren van het vat proeven in
van de Crocodile Rouge
de brasserie van het hotel.
• 20% korting op de normale prijs van het

€

Waar overnacht ik?
In een karaktervolle tweepersoonskamer in Hostellerie Dispa***, een familiehotel in
een charmant herenhuis met art deco en hedendaagse elementen. Bekend voor de
kwaliteit van de smakelijke keuken.

80

Natura Park van het domein.
Aanbieding alle dagen geldig volgens
beschikbaarheid van het hotel.
Supplement voor de nachten van vrijdag
en zaterdag: € 5 per pers.
Reserveringscode: Escapades 2012
Ideeën voor een verblijf Q 75

Bo

Ontspannende escapade
in het ‘Quartier Latin’
© Quartier Latin

€
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HÔTEL-RESTAURANT
QUARTIER LATIN
Rue des Brasseurs, 2
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tel.: +32(0)84.32.17.13
Fax: +32(0)84.32.17.12
contact@quartier-latin.be
www.quartier-latin.be

© Quartier Latin

RESERVERING

PRIJS/PERSOO
ALL-IN
N

Wat doe ik?

€

Om eens van omgeving te veranderen of te herbronnen moet u niet noodzakelijk naar het andere
eind van de wereld. Een kort cocoonverblijf in hotel Quartier Latin kan wonderen doen. Aan de
ene kant verrijst een voormalige jezuïetenkerk uit de 18e eeuw in barokstijl, die volledig
werd gerestaureerd. Daar bevindt zich een deel van de comfortabele kamers en het
restaurant. Aan de andere kant bevindt zich de nieuwe vleugel met een hedendaagse
gevel in glas, sober en functioneel. Een geslaagd huwelijk van 2 zeer uiteenlopende
stijlen. Wij bieden u een moment van ontspanning aan in de thermen van onze ‘Spa’
(zwembad met hydromasserende stralen, sauna, hamam, ontspanningsruimte,
theehuis met 101 smaken…). Mits een toeslag proﬁteert u van een waaier aan
kuren, cosmetische behandelingen of massages die gegeven worden door
professionele handen. ’s Avonds kunt u desgewenst proeven van een verﬁjnde
keuken in de restaurant-brasserie waar gastronomie samengaat met eenvoud.
De groene streek is een paradijs voor wandelaars en ﬁetsers maar ook golfers
komen hier aan hun trekken.

80

• 1 nacht in een tweepersoonskamer
Business-Plus
• 1 ontbijt in buffetvorm
• 1 toegang tot de thermen
Aanbieding elke dag geldig van 02/01
tot 01/10/2012.
Verblijf op zaterdag: min. 2 nachten.
Supplement single: € 30/nacht.
Reserveringscode: Escapades 2012

Waar overnacht ik?
In een heel comfortabele tweepersoonskamer Business-Plus.

FLOREAL LA ROCHE-EN-ARDENNE
Avenue de Villez, 6
6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE
Tel.: +32(0)84.21.94.11
Fax: +32(0)84.21.94.45
reception.laroche@ﬂorealclub.be
www. ﬂorealclub.be
Asbl Joie & Vacances,
Tourisme pour tous

€

PRIJS/PERSOON

80

• 1 overnachting in een tweepersoonskamer
• 1 ontbijt in buffetvorm
• 1 ‘Menu des saveurs’: aperitiefhapje,
voorgerecht, hoofdgerecht, dessert
• 1 pannenkoek + kofﬁe
• Gratis toegang tot de minigolf, de tennisterreinen,
het petanqueterrein, het ﬁtnessparcours en het
buitenzwembad (juli-augustus)
Aanbieding geldig van 01/01 tot 23/12/2012,
met uitzondering van de weekends van Hemelvaart
en Pinksteren en volgens beschikbaarheid.
Supplement single: € 12,50/nacht.
Reserveringscode: SAV
76 Q Ideeën voor een verblijf

© Vauban

ALL-IN

Het zoete leven
in La Roche-en-Ardenne

© Floréal La Roche

RESERVERING

Wat doe ik?
La Roche, de parel van de Ardennen, nodigt u uit voor een ontspannend tussendoortje.
Een bad in het groen, een aantal bezoeken (Museum van de Slag om de Ardennen,
Terroir & Tradities, de burchtruïnes, het wildpark…) of gewoon uitrusten op een
charmante plek dicht bij de natuur. ’s Avonds geniet u van ons ‘Menu des saveurs’.
De injectie met gezonde lucht krijgt u er gratis bij!

Waar overnacht ik?
In de Floréal van La Roche-en-Ardenne, een vakantiecentrum dat ingekapseld zit
in het groen, aan de oever van de Ourthe en op 800 meter van het stadscentrum.
De locatie is een ideaal vertrekpunt voor boswandelingen. Overnachting in
tweepersoonskamers die in 2009 gerenoveerd werden.

RESERVERING

Plezier in bruisend Walibi!
© Leonardo Hotel Wavre

© Walibi

LEONARDO HOTEL WAVRE
Rue de la Wastinne, 45
1301 WAVRE
Tel.: +32(0)10.43.47.51
Fax: +32(0)10.41.19.22
reservation.wavre@leonardo-hotels.com
www.leonardo-hotels.com

AL

Wat doe ik?
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U wilt zich eens uitleven met het hele gezin of met vrienden? U kickt op plezierige, dolle of
huiveringwekkende attracties? Dan is dit arrangement iets voor u! Uw entreeticket geeft u
meteen toegang tot alle attracties van het park: achtbanen, het Weerwolf-parcours,
• 1 overnachting in een tweepersoonskamer
wildwaterrivieren, speelruimtes voor de allerkleinsten of nieuwe interactieve ervaringen.
• 1 ontbijt in buffetvorm
In Walibi vindt iedereen zijn gading! Tijdens uw avondmaal – bereid op steengrill – kunt
• 1 maaltijd op steengrill zonder dranken
u gezellig nakaarten over uw leuke dag. De volgende dag kunt u op verkenning gaan
(salade of soep / steengrillgerecht met rauwkost /
in Waals-Brabant (het Slagveld van Waterloo, de Abdij van Villers-la-Ville, het
dessert van de dag)
Domein van het Bois des Rêves voor een boswandeling met het gezin…). Dit verblijf
• 1 ticket voor het pretpark Walibi*
Aanbieding geldig van 31/03 tot 04/11/2012,
kan ook gecombineerd worden met een avond (niet in het arrangement) in Aqualibi
tijdens de openingsdagen van het pretpark Walibi.
dat totaal gerenoveerd werd met vernieuwende technieken.
Supplement single: € 40

Waar overnacht ik?

Reserveringscode : OPT/Walibi
* single = 1 toegangsticket, dubbel = 2 toegangstickets.

RESERVERING

Wat doe ik?

© Auberge d’Alsace - Christel François
© Auberge d’Alsace - Christel François

© Auberge d’Alsace - Christel François

Culturele uitstap in Bouillon

AUBERGE D’ALSACE
HÔTEL DE FRANCE
Faubourg de France 1 et 3
6830 BOUILLON
Tel.: +32(0)61.46.65.88 of 46.60.68
Fax: +32(0)61.46.83.21
info@aubergedalsace.be
www.aubergedalsace.be
www.hoteldefrance.be

€
AL
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In een tweepersoonskamer in het Leonardo Hotel Wavre, gelegen op een steenworp
van Walibi. Opmerking: uw toegangsticket voor Walibi is slechts 1 dag geldig.
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Tijd voor een beetje cultuur! Wij nemen u mee naar de tijd van de kruistocht van Godfried
van Bouillon. Bezoek de Archeoscoop Godfried van Bouillon, een levendige evocatie
• 1 overnachting in een tweepersoonskamer
van een periode uit onze geschiedenis en een uitstekende inleiding voor het bezoek aan
• 1 ontbijt
de burcht van Bouillon. Dat indrukwekkende bouwwerk verrijst op een rotshoogte en is
• 1 diner (3 gangen)
de opmerkelijke synthese van 1000 jaar geschiedenis. Geniet boven op de toren van
• 1 bezoek aan de Archeoscoop
een weergaloos uitzicht op de stad. Ga ’s anderendaags (of de dag voordien) een
Godfried van Bouillon
uurtje wandelen in de groene omgeving van de stad en breng een bezoek aan het
• 1 bezoek aan de burcht van Bouillon
Hertogelijk Museum. Er wacht u ook een heerlijk avondmaal.
• 1 bezoek aan het Hertogelijk Museum

Waar overnacht ik?
In de Auberge d’Alsace & Hotel de France, een etablissement dat bekend is voor zijn
charme en zijn Ardense tradities. In de keuken bereidt men gesmaakte gerechten
aan schappelijke prijzen. Opmerking: vooraf reserveren is verplicht, zeker in de winter.
Het hotel is gesloten van maandagavond tot en met woensdag.

Aanbieding geldig van 01/04 tot 15/11/2012
met uitzondering van feestdagen en de weekends
van begin oktober tot eind november 2012
(buiten het seizoen is reserveren verplicht).
Supplement single: € 15.
Reserveringscode: Escapades 2012
Ideeën voor een verblijf Q 77

RESERVERING

Ruimteweekend Ariane - twee dagen
in de huid van een astronaut
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© Euro Space Center
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EURO SPACE CENTER
Devant les Hêtres, 1
6890 TRANSINNE
Tel.: +32(0)61.65.64.65
Fax: +32(0)61.65.64.61
info@eurospacecenter.be
www.eurospacecenter.be

80

N

Wat doe ik?
Programma:

• 1 nacht in volpension
Dag 1
• Trainingstoestellen voor astronauten,
10 tot 12 u: onthaal en ruimteactiviteiten – 12 u: lunch – 13 tot 16 u: ruimteactiviaangeboden activiteiten: moonwalk,
teiten – 16 tot 16.30 u: vieruurtje – 16.30 tot 17.30 u: ruimteactiviteiten – 18 u:
de multi-assenstoel, de rotatieve stoel
• Oefeningen aan de muur van de gewichtloosheid
vrije tijd en betrekken van de kamers – 19 u: diner + bowling in Libramont.
• Bouw en lancering van een miniraket
Dag 2
• Spektakelparcours ‘A Space Odyssey’
8.30 tot 9 u: ontbijt – 9 tot 12 u: ruimteactiviteiten – 12 tot 13 u: lunch – 13 tot
• Parcours met openluchtactiviteiten waaronder
15 u: ruimteactiviteiten en einde van het arrangement. Elke groep wordt begeleid
de ruimtewandeling van 6 km.
door professionele monitoren.
Aanbieding geldig van 01/01 tot 31/12/2012,
tijdens de weekends, per groep van min.
12 personen of voor individuele bezoekers op
volgende data: 31/03-01/04, 05-06/05, 02-03/06,
In een ruime kamer met een ‘space design’ en 8 bedden. Elke kamer heeft zijn
30/06-01/07, 04-05/08, 01-02/09, 06-07/10.

Waar overnacht ik?

eigen badkamer met 2 wastafels en 1 douche.

Reserveringscode: Escapades 2012

ALL-IN

PRIJS/PERSOON

© Hôtel Verviers
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© Hôtel Verviers

€

Trendy arrangement in Hotel Verviers
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HÔTEL VERVIERS
Rue de la Station, 4
4800 VERVIERS
Tel.: + 32(0)87.30.56.56
Fax: + 32(0)87.30.56.57
reception@hotelverviers.be
www.hotelverviers.be

© Hôtel Verviers

RESERVERING

Wat doe ik?

80

Hotel-restaurant Verviers is ondergebracht in een voormalig douanedepot van het (nu verdwenen)
station van Verviers-West, met een opmerkelijke architectuur uit 1891. De ligging is heel
interessant: op 30 km van Luik en 20 km van het circuit van Spa-Francorchamps, in de
nabijheid van een afrit op de autosnelweg E42 en vlakbij een bioscoopcomplex waarvoor u
een ﬁlmticket ontvangt. Ons restaurant ‘Lounge’ beschikt over een zuidelijk gericht
• 1 welkomstcocktail
terras en is elke dag open. U ontdekt er een uitgebreide en gevarieerde menukaart en
• 1 nacht in een kamer ‘comfort’
gerechten met internationale smaken. Bij mooi weer bestaat de mogelijkheid om een
• 1 ontbijt
ﬁjnproeversavond te organiseren rond het zwembad. Onze ‘Entrepôt’-ruimte
• 1 heerlijk driegangenmenu in ons culinair
beschikt ook over een brasserie waar u een glas kunt drinken in een ontspannen
restaurant ‘L’Entrepôt’
sfeer. De chef nodigt u uit om zijn seizoensuggestiemenu met 3 gangen te proeven.
• Toegang tot het verwarmd openluchtzwembad

€

• 1 ﬁlmticket (1 jaar geldig)
Aanbieding geldig van 01/01 tot 31/12/2012,
elke dag, volgens beschikbaarheid.
Supplement single: € 35/nacht. Verblijfstaks:
€ 1/pers./nacht. Supplement dieren: € 5/nacht
Supplement babybed: € 5 voor het hele verblijf.
Reserveringscode: Escapades 2012
78 Q Ideeën voor een verblijf

Waar overnacht ik?
In een tweepersoonskamer met standaardcomfort, een minibar en een kluis.
Gratis wiﬁ. Sommige kamers hebben uitzicht op het verwarmd openluchtzwembad
dat ter beschikking staat van de hotelgasten.

RESERVERING
HÔTEL JEAN DE BOHÊME
Place aux Foires, 2
6940 DURBUY
Tel.: +32(0)86.21.28.82
Fax: +32(0)86.21.11.68
reservation@jean-de-boheme.be
www.jean-de-boheme.be

© A Ginetti

© A Ginetti

Cocoonen in Durbuy

Wat doe ik?
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Het pittoreske Durbuy koestert zich in de vallei van de Ourthe. Zijn typische straatjes, opeengepakte
AL
huizen, talrijke winkels en de gezelligheid van de inwoners zullen u beslist aanspreken. Historisch,
vredig en harmonieus, zo wordt Durbuy meestal omschreven. Het hele team van hotel Jean
de Bohème houdt de traditie van gastvrijheid in ere door de gasten te ontvangen op een
persoonlijke manier. Bij aankomst wordt u een welkomstdrankje aangeboden, wat
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
meteen de toon zet voor uw escapade. De driegangenmaaltijd die varieert volgens
• 1 ontbijt
het seizoen en de creatieve invallen van de chef, zullen u zeker niet teleurstellen. De
• 1 maaltijd met 3 gangen (zonder dranken)
• 1 welkomstdrankje bij aankomst
smakelijke en kwaliteitsvolle gerechten zijn een bevestiging van de Ardense tradities.
Aanbieding geldig volgens beschikbaarheid.
Kies zelf voor een programma dat u het best zint. En vergeet ’s anderendaags (of de
Supplement single: € 40.
dag voordien) niet om een wandeling te maken in de mooie omgeving van het stadje.
Reserveringscode: Escapades 2012

Waar overnacht ik?
In een tweepersoonskamer met alle comfort in hotel Jean de Bohème****, in het
centrum van de stad. Opmerking: op zondagmorgen vervangt een brunch het ontbijt
(+ € 20 per persoon). De brunch wordt opgediend van 9 tot 12 u. Wanneer er geen
brunch wordt georganiseerd op zondag, wordt een gewoon ontbijt geserveerd.
Informeer u enkele dagen voor uw aankomst.

RESERVERING

Wat doe ik?
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RELAXHOTEL PIP-MARGRAFF
Hauptstrasse, 7
4780 SANKT VITH
Tel.: +32(0)80.22.86.63
Fax: +32(0)80.22.87.61
info@pip.be
www.pip.be
© Hôtel Pip-Margraff

© Hôtel Pip-Margraff

Ontspanning en gastronomie
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Ontsnappen aan de stress van het jachtige leven, u ontspannen, lekker eten… Dat zijn de
genoegens die u zult ondervinden tijdens uw verblijf in hotel Pip-Margraff. Na een paar
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
baantjes in het zwembad, een sauna, een ontspannend bubbelbad of een sessie in
• 1 ontbijt in buffetvorm
het solarium als het buiten grijs oogt, komt u helemaal verkwikt aan tafel. Het • 1 gastronomisch diner met 5 gangen (zonder dranken)
gastronomisch menu (5 gangen) bestaat uit smaakvolle gerechten die bereid zijn met
• 1 toegang tot het wellnesscenter (zwembad
met rotstuintje, sauna) + 50% korting (€ 4 in plaats
seizoensproducten die de streek alle eer aandoen. ’s Anderendaags (of de dag
van € 8) op een penning voor het solarium of de
voordien) is St-Vith een ideaal vertrekpunt voor uitstappen in de Hoge Venen, de
whirlpool (bubbelbad)
Ardennen of de Eifel. Trektochten, sportactiviteiten, culturele bezoeken of een
Aanbieding geldig van 01/02 tot 20/12/2012, elke dag
partij golf (3 golfterreinen op minder dan 30 minuten)… het kan allemaal. Vraag
van de week. Tijdens het weekend en op feestdagen:
documentatie zodra u aankomt in uw hotel.
supplement van € 10 per pers.

Waar overnacht ik?
In een comfortabele tweepersoonskamer in een familiehotel tussen traditie en
moderniteit.

Supplement single: € 20.
Mogelijkheid om verschillende opeenvolgende
nachten te reserveren.
Reserveringscode: Escapades 2012
Ideeën voor een verblijf Q 79

PRIJS/PERSOO
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Arrangement H2O – ontspanning
en gezonde buitenlucht

N

© Hôtel Bütgenbacher Hof

HÔTEL BÜTGENBACHER HOF
Marktplatz, 8
4750 BÜTGENBACH
Tel.: +32(0)80.44.42.12
Fax: +32(0)80.44.48.77
info@hotelbutgenbacherhof.com
www.hotelbutgenbacherhof.com

© Hôtel Bütgenbacher Hof

RESERVERING

Wat doe ik?

Herbronnen en ontspannen, dat zijn de sleutelwoorden van uw verblijf. De natuur van de
Hoge Venen garandeert een optimale conditieverbetering. De hoogte, de zuivere lucht,
600 km bewegwijzerde paden voor wandelaars en ﬁetsers. Trek er op uit en ontdek een
• 1 nacht in een comfortabele
streek met uitzonderlijke landschappen, venen, bossen en meren, bevolkt door een
tweepersoonskamer
opmerkelijke ﬂora en fauna. Is uw nieuwsgierigheid voldaan en bent u moe maar
• 1 ontbijt in buffetvorm
tevreden, ga u dan ontspannen in onze wellnessruimte (sauna, ﬁtness, hamam,
• 1 maaltijd met 4 gangen
hydrojet…). In het hotel beschikt u over een overdekt zwembad. En om de
• 1 toegang tot de wellnessruimte met sauna
resterende spanningen weg te werken, bieden wij u een ontspannende massage
en ﬁtness, en tot het overdekte zwembad
aan (mits supplement). ’s Avonds zijn het uw smaakpapillen die verwend worden
Aanbieding het hele jaar geldig op alle dagen
met een viergangenmaaltijd.
van de week. Supplement van € 10 per persoon
tijdens de weekends en op de vooravond
van een feestdag.
Supplement single: € 15.

Waar overnacht ik?
In een tweepersoonskamer in Hotel Bütgenbacher Hof****, in een vakwerkgebouw
tussen het groen. Nieuw: een schoonheidssalon met massages en gezichts- en
lichaamsverzorging voor hem en voor haar.

Reserveringscode: Escapades 2012
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Ontdekkingen en gastronomie
in de omgeving van Durbuy

© Marc Antoine
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LE NID D’HIRONDELLE
Les Métiers, 20
6940 PALENGE
Tel.: +32(0)86.21.42.44
Fax: +32(0)86.21.13.78
info@lenidhirondelle.be
www.lenidhirondelle.be

© Marc Antoine

RESERVERING

Wat doe ik?
Hotel-restaurant Le Nid d’Hirondelle ligt in Palenge, een charmant en rustig dorpje op het
platteland, op 3 km van Durbuy, het kleinste stadje van de wereld. In de omgeving vindt u
allerlei culturele en sportactiviteiten, naast een aantal mooie bewegwijzerde wandelpaden.
In ons aangenaam restaurant geniet u van een gastronomisch vijfgangenmenu. Tijdens
uw uitstap naar Durbuy bezoekt u het unieke Vormsnoeipark. Wij bieden u een
verblijf in een heel andere omgeving, en toch dicht bij huis.

• 1 nacht in een tweepersoonskamer
‘comfort’
• 1 ontbijt in buffetvorm
• 1 gastronomisch menu met 5 gangen
• Bezoek aan het Vormsnoeipark of 1 wandelkaart
Aanbieding geldig van 01/01 tot 01/10/2012.
Supplement single: € 21.
Reserveringscode: Escapades 2012
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Waar overnacht ik?
Het hotel beschikt over 16 tweepersoonskamers en 5 hotelappartementen die
geschikt zijn voor gezinnen met kinderen. Ze zijn ook toegankelijk voor personen
met een handicap. Grote parking, garage voor motoren en ﬁetsen. Mooi
speelplein en groot terras, aangenaam restaurant met 50 zitplaatsen.

RESERVERING
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Wat doe ik?
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HÔTEL MOULIN DE BOIRON
Moulin de Boiron, 128
5575 GEDINNE – SART CUSTINNE
Tel.: +32(0)61.58.99.59
Fax: +32(0)61.58.98.09
info@moulindeboiron.com
www.moulindeboiron.com

© Moulin de Boiron

© Moulin de Boiron

Zin om u te ontspannen op het
mooiste plekje van de Ardennen?

Bo

L

P
- IN

RIJS

/PERSOON

€

90

Ontdek en geniet van deze uitzonderlijke locatie in de Naamse Ardennen. Verken de streek en
ontspan u met wandelingen (meer dan 1200 km bewegwijzerde paden in de streek); met de
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
mountainbike in de uitgestrekte bossen en heuvelachtige landschappen; met een tochtje per
• 1 ontbijt
koets (elke zaterdag op afspraak); met de kano of kajak (afvaart van de Semois of de
• 1 menu met 4 gangen
Lesse); met bezoeken aan de kastelen van de streek (van het kleinste tot het grootste
• 1 proeverij van bieren (3 bieren/2 pers.)
van Europa); met bezoeken aan mooie grotten of een leisteengroeve; met hengelen op
• 1 kaart van de streek
een van de vijvers van Boiron of langs een rivier; met een partijtje golf in het Château
• 1 boekje over de streek
Royal Ardenne; met sport en avontuur wanneer u actief wil zijn; met dieren- en
• 1 wandelboekje
wildparken (groot en klein); met observatietorens die voor verrassende uitzichten
Aanbieding geldig van 01/01 tot 31/12/2012,
uitgezonderd tijdens de feestperiodes
zorgen; met auto- of motortochten in de streek of langs de Route du Maquis; en ten
en volgens beschikbaarheid.
slotte ook met onze befaamde gastronomie.

Waar overnacht ik?
In een tweepersoonskamer in de authentieke vleugel van het Hotel Moulin de Boiron***,
in een unieke omgeving in de Naamse Ardennen, tussen twee vijvers en aan de voet van
La Croix-Scaille.

Tijdens het weekend minimaal 2 nachten.
Suppl. kamer met terras of balkon: € 8/pers.
Suppl. single: € 20/nacht (kamer Authentique), € 27,50/
nacht (kamer met terras of balkon).
Verblijfstaks: € 0,75/pers./nacht.
Reserveringscode: MB/2012/OPT

RESERVERING
FLORÉAL LE PANORAMIQUE
Place de la Trinité, 2
7542 MONT-SAINT-AUBERT (TOURNAI)
Tel.: +32(0)69.89.16.16
Fax: +32(0)69.23.33.23
mont.saint.aubert@ﬂorealclub.be
www.ﬂorealclub.be

© Floreal

© Floreal

© Floreal

Fijnproeversweekend in Doornik

Wat doe ik?
Dit is een oase van rust om enkele dagen door te brengen in een groene en kalme omgeving,
met een weergaloos uitzicht op de stad Doornik. De ‘Floréal le Panoramique’ is een infrastructuur
met klasse die vriendenprijzen hanteert en een kwaliteitsvolle gastronomie biedt die u zult
kunnen waarderen tijdens het ‘gourmand’ menu dat vergezeld wordt door aangepaste
wijnen. Wij voorzien ook een City Pass voor bezoeken in Doornik, de kunststad met haar
belfort, haar kathedraal met de 5 torens, haar historisch centrum, haar musea en haar
kunstcollecties. ‘s Anderendaags (of de dag voordien) zullen Doornik en haar omgeving
u 101 geheimen onthullen: van exposities tot culturele evenementen. Raadpleeg ook
de website www.tournai.be.

Waar overnacht ik?
In een tweepersoonskamer met alle comfort in het vakantiecentrum Floréal
le Panoramique. Proﬁteer van de omgeving die zich uitstekend leent tot
wandelingen, het mooie terras en de vele activiteiten voor groot en klein
(kindertuin, zomerrodelbaan, minigolf 18 holes).
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• 1 nacht in een tweepersoonskamer
• 1 ontbijt in buffetvorm
• 1 menu ‘gourmand’ met 3 gangen,
wijn inbegrepen
• 1 welkomstaperitief
• 1 City Pass ‘Tournai’ (3 gratis bezoeken)
Aanbieding geldig op vrijdag en zaterdag, van
20/01 tot 16/12/2012, volgens beschikbaarheid.
Supplement single: € 18.
Reserveringscode: Escapades 2012
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RESERVERING

‘Beleef de natuur’
in het Land van Saint-Hubert
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© D-E Ryelandt

© Hôtel Val de Poix

HÔTEL LE VAL DE POIX
Rue des Ardennes, 18
6870 POIX-ST-HUBERT
Tel.: +32(0)61.61.13.29
Fax: +32(0)61.61.12.81
info@levaldepoix.com
www.levaldepoix.com

Wat doe ik?

Midden in het woud van Saint-Hubert, een der mooiste van Europa, vindt u het hotel Le Val de Poix
dat u de Ardense bossen laat ‘beleven’, onder meer met activiteiten van een halve dag waaronder:
een circuit rond Saint-Hubert met een ﬁets die u ter beschikking wordt gesteld; hengelen in
een vijver of bij de rivier in de omgeving van het hotel (vanaf maart); nordic-walking door
het woud van Saint-Hubert; verkenningstocht met de auto in het land van Saint-Hubert
• Logies in een tweepersoonskamer
of de Haute-Lesse, voorzien van een persoonlijk routeboekje en een lunchpakket.
• Een Ardens ontbijt in buffetvorm
’s Avonds proeft u van een gratis aangeboden lokaal biertje in de brasserie
• De organisatie van de gekozen activiteit
‘La Grignote’, vooraleer u als echte gastronoom de benen onder tafel schuift in
(voorwaarden tijdens de reservering)
restaurant ‘Comme chez nous’, waar u een feestelijk streekmenu met 4 gangen
• Een drankje in de brasserie ‘La Grignote’
wacht. ’s Anderendaags, na een typisch Ardens ontbijtbuffet, gaat u op wandel
• Een menu met 4 gangen in restaurant
‘Comme chez nous’
met een GPS of routeboekje in het hart van het mooie woud van Saint-Hubert.
• Het routeboekje of GPS voor de wandeltocht
In Le Val de Poix beleeft u altijd de natuur.
Aanbieding geldig van 01/01 tot 30/12/2012, met
verplichte reservering per telefoon, volgens beschikbaarheid en onder voorbehoud van toegankelijkheid voor
bepaalde activiteiten. Niet geldig op oudejaarsavond.
Reserveringscode: Escapades 2012

HOSTELLERIE LE SANGLIER
DES ARDENNES
Rue Comte d’Ursel, 14
6940 DURBUY
Tel.: +32(0)86.21.32.62
Fax: +32(0)86.21.24.65
info@sanglier-des-ardennes.be
www.sanglier-des-ardennes.be

ALL-IN

PRIJS/PERSOON

Wellness en gastronomie in Durbuy
© Sanglier des Ardennes

RESERVERING

Waar overnacht ik?
In een resoluut hedendaagse tweepersoonskamer waar u enkel het geluid hoort
van de rivier bij het hotel.

© Sanglier des Ardennes

€

Wat doe ik?

100

Laat u verwennen in het gloednieuwe wellnesscenter van een charmant en volledig gerenoveerd
hotel met een authentieke sfeer, omgeven door groen en uitkijkend op het stadje Durbuy. Sauna,
hamam, jacuzzi… een echt waterparadijs. Het wordt een moment van ontspanning, dat
aanzet tot dromen, tijdens het weekend of een break midden in de week. Het restaurant
biedt een gerafﬁneerde keuken, vol lekkere smaken, die vooral gebruik maakt van
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
streekproducten. De chef en eigenaar, Frédéric Caerdinael, werkt volgens de seizoenen
• 1 ontbijt in buffetvorm
en biedt een volledig verjongde Ardense gastronomie. De maaltijd (3 gangen) wordt
• 1 maaltijd met 3 gangen
opgediend in het nieuwe gastronomische restaurant met panoramisch uitzicht op
• 1 toegang tot de wellness
de Ourthe, het Vormsnoeipark en het kasteel van Durbuy. Een warm onthaal,
• 1 privilegekaart met kortingen
wandelen, ﬂaneren, genieten, het oude Durbuy bezoeken, de natuur ontdekken…
bij de handelszaken van Durbuy
u wordt beslist gecharmeerd door dit arrangement.
Aanbieding geldig van januari tot eind augustus

€

2012, uitgezonderd op zaterdag, tijdens
themaweekends, op de vooravond
van feestdagen en volgens beschikbaarheid.
Supplement single: € 40.
Reserveringscode: Escapades 2012
82 Q Ideeën voor een verblijf

Waar overnacht ik?
In een tweepersoonskamer in de Hostellerie van Le Sanglier des Ardennes****,
die uitkijkt op het stadspleintje van Durbuy. Gratis parking.

RESERVERING
HÔTEL LE RELAIS
DE LA HAUTE SAMBRE
Rue Fontaine Pépin, 12
6540 LOBBES
Tel.: +32(0)71.59.79.69
Fax. : +32(0)71.59.79.83
hotel@rhs.be
www.rhs.be

© Etang Bleu

© Relais de la Haute Sambre

De vallei van de Samber en de streek
van Thuin, een land van smaken

Wat doe ik?
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Hotel Le Relais de la Haute Sambre ligt vlakbij de RAVeL 3 en belooft u een aangenaam verblijf met
een uniek uitzicht op de vallei van de Samber. De chefs van het prestigieuze restaurant L’Etang Bleu
in Lobbes, Stéphane Chermanne en Geoffrey Monturier, bereiden hun gastronomische gerechten
in functie van het seizoen en zorgen ervoor dat de meest veeleisende smaakpapillen meer dan
• 1 nacht in een kamer ‘privilège’
tevreden zijn. Tijdens uw escapade in de streek krijgt u een rondleiding in de Distilleerderij
• 1 ontbijt in buffetvorm
van Biercée in Ragnies, een van de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’. Met het sorteren, het
• 1 gastronomisch driegangenmenu
versnijden van het fruit, de fabricatie en het bottelen, ziet u het bedrijf in volle werking.
(dranken inbegrepen)
In de ‘Grange des Belges’ volgt een proeverij. Verkoop ter plaatse van Eau de Villée,
• 1 rondleiding in de Distilleerderij van Biercée
P’tit Peket, Poire Williams n°1, Noir d’Ivoire enz. Hebt u daar zin in, dan kunt u ook nog
Aanbieding geldig van januari tot eind december
proﬁteren van onze charmante groene plekjes en onze historische monumenten.
2012, volgens beschikbaarheid en onder

voorbehoud van toegankelijkheid
voor bepaalde activiteiten.

Waar overnacht ik?

Reserveringscode: Escapades 2012

In Lobbes, vlakbij Thuin, ontvangt Hotel Le Relais de la Haute Sambre*** u in zijn groene
omgeving van 4 hectare. Toegankelijk voor gehandicapten, ruime kamers, tuin, park, vijver,
materiaal voor baby’s, parasols, parking.

RESERVERING

Wat doe ik?

Conference & Spa
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CHÂTEAU DE LIMELETTE
Rue Charles Dubois, 87
1342 LIMELETTE
Tel.: +32(0)10.42.19.50
Fax: +32(0)10.41.57.59
reservation@chateau-de-limelette.be
www.chateau-de-limelette.be

© Pierre Dubrunfaut

© Marie Nella Deniers

Wellnessverblijf
in het Château de Limelette
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Welkom in het Château de Limelette waar u gecharmeerd wordt door de magie van de plek.
Er wacht u een ‘zen’ programma waarbij u een dag lang toegang hebt tot het balneotherapiecentrum. Daar geniet u van de weldaden van het water dat verrijkt is met etherische elementen.
• 1 welkomstdrankje in de bar van het hotel
Sauna, hamam, zwembad, jacuzzi, ontspanningscocon en een ﬁtnesszaal staan ter
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
beschikking. Tussen de waaier aan behandelingen die wij aanbieden, kozen wij het
• 1 ontbijt
hydromasserend bad met etherische oliën die ontspannend, verkwikkend en water• 1 toegang voor een dag in het
afdrijvend werken. Proﬁteer van uw verblijf om de streek en haar bezienswaardigheden
balneotherapiecentrum, op de dag na aankomst
te bezoeken, zoals de Abdij van Villers-la-Ville, het Hergé Museum, Walibi en het
• 1 hydromasserend bad met etherische oliën
Aventure Parc, te wandelen in het bos van Lauzelle of een uitstap te maken naar
Aanbieding geldig op elke dag van het jaar.
Brussel dat slechts 25 minuten ver ligt.
Opgelet: voor aankomsten op vrijdag is de

Waar overnacht ik?
In een zeer comfortabele kamer in het Château de Limelette, een charmant pand uit
de 19e eeuw in Anglo-Normandische stijl en omringd door een park van 3 hectare.
Gratis parking.

toegang tot het centrum en de behandelingen
voorzien op dezelfde dag en niet op zaterdag.
Supplement single: € 40.
Reserveringscode: Escapades 2012
Ideeën voor een verblijf Q 83
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Ervaar de magie van een
uitzonderlijke plek als gast
van het Château des Thermes
© Château des Thermes
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LE CHÂTEAU DES THERMES
Rue Hauster, 9
4050 CHAUDFONTAINE
Tel.: +32(0)4.367.80.67
Fax: +32(0)4.367.80.69
info@chateaudesthermes.be
www.chateaudesthermes.be
www.seminaireardennes.be

© Château des Thermes

RESERVERING

Wat doe ik?

Het Château des Thermes is een uitzonderlijke plaats waar wellness en tafelplezier
• 1 nacht in een tweepersoonskamer ‘Authentique’
samengaan. Laat u verwennen in een serene en verﬁjnde sfeer en geniet vanaf de
• 1 ontbijt in buffetvorm
dag van aankomst van de weldadige effecten van het bronwater in onze thermen.
• Toegang tot de thermen op de dag van
Een prestigieuze omgeving waar harmonie en ontspanning de sleutelwoorden zijn.
aankomst en de dag van vertrek (thermaal
openluchtbad van 34°, overdekt zwembad,
Als gast overnacht u in een van onze 47 comfortabele en gezellige kamers, of laat
jacuzzi, sauna’s, hamams, caldarium, zoutcabines,
u verleiden tot een verblijf in een van onze majestueuze suites (mits supplement).
aromadouches, voetbaden, ontspanningsruimtes) –
Beleef een uniek moment in een verﬁjnde omgeving, doordrongen van authenticiteit,
behandelingen op voorhand te reserveren.
klasse, elegantie en vakkennis. .
Aanbieding geldig van 01/01 tot 20/12/2012.
Supplement single: € 46 per nacht. Mogelijkheid voor
halfpension (menu met 3 gangen): € 40 zonder dranken.
In een tweepersoonskamer van het type ‘Authentique’, gelegen in de voormalige
1 lunch in de vorm van een buffet: € 25/persoon/dag.

Waar overnacht ik?

paardenstallen van het kasteel. Kamer met douche, telefoon, tv, haardroger, gratis
kluis en minibar.

Reserveringscode: Escapades 2012
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© Château de la Poste

ALL-IN

De natuur beleven zoals thuis
© Château de la Poste

CHÂTEAU DE LA POSTE
(HÔTEL-RESTAURANT)
Ronchinne, 25
5330 MAILLEN
Tel.: +32(0)81.41.14.05
Fax: +32(0)81.41.28.94
info@chateaudelaposte.be
www.chateaudelaposte.be

© Château de la Poste

RESERVERING

Wat doe ik?

Neem een kasteel uit de 19e eeuw, voeg er enkele dromerige maar ambitieuze zielen aan
toe, een landschapspark van 42 hectare met bossen en tuinen, een authentieke keuken
met streekproducten, 42 kamers die historische charme combineren met modern
comfort, een waaier van mogelijkheden en gevarieerde of sportieve activiteiten
• 1 diner in het restaurant de avond
van aankomst (zonder dranken)
(ﬁetsen ter beschikking), knusse salons om te verpozen bij het haardvuur en een
• 1 overnachting in een tweepersoonskamer
zuidelijk gericht terras waar u kunt genieten van de zon, zelfs in de winter maar
(klassiek, klein kasteeltje)
dan onder een warme plaid…
• 1 ontbijt in buffetvorm
Het Château de la Poste, een mengeling van natuur en gezelligheid, ontvangt u het
• Terbeschikkingstelling van ﬁetsen voor een volle dag
hele jaar in zijn salons, de jagershut en het Gallisch dorp.
• Vrije toegang tot alle activiteiten van het domein
Aanbieding geldig van 01/01 tot 30/12/2012,
behalve op zaterdag en de avond voor feestdagen.
Supplement single: € 25 per nacht.
Reserveringscode: Escapades 2012
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Waar overnacht ik?
In een comfortabele tweepersoonskamer, een echte pelsjagerstent of een
boomhut in de natuur.

RESERVERING
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HÔTEL SPA BALMORAL
Route de Balmoral, 33
4900 SPA
Tel.: +32(0)87.79.32.50
Fax: +32(0)87.79.32.41
reservations@hotelspabalmoral.be
www.hotelspabalmoral.be
© Maxine Büchter

© Maxine Büchter

Ontspannend verblijf
in Hotel Spa Balmoral

Bo

NP
L-I

RIJS

€

/PERSOON

110

Spa, het kleine sympathieke en gastvrije stadje in het hart van de Ardennen, heeft zijn naam
gegeven aan een befaamd mineraal water, maar ook aan een vorm van wellness die al sinds
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
de Romeinse tijd bekend is. De toeristische aantrekkelijkheid van Spa berust op veel
• 1 ontbijtbuffet
troeven. Natuur: minerale bronnen en wandelingen in de bossen, te voet of te paard, op
• 1 welkomstcocktail in onze Lounge Bar
ski’s of op twee wielen… Sport: golf, tennis, kajak, valschermspringen, mountainbike...
• Toegang tot ons overdekt zwembad
Cultuur: abdijen, kastelen en musea, festivals en folklore... en uiteraard het legendarisch
en het wellnesscenter
circuit van Spa-Francorchamps. Proﬁteer van uw verblijf om de mooie streek en de
• 1 toegang voor 3 uur in de Thermen van Spa
Thermen van Spa te ontdekken, en geniet van een heerlijk driegangenmenu in het
• 1 diner met 3 gangen (zonder dranken)
restaurant ‘Au Rendez-vous de l’Europe’.
Geldig tijdens het hele jaar 2012 op aanvraag en
Hotel Spa Balmoral is ideaal gelegen, op 2 km van het centrum van Spa. Het beschikt
over 126 comfortabele kamers, het restaurant ‘Au Rendez-vous de l’Europe’, een Bar
Lounge, een overdekt zwembad en een wellnesscenter met een jacuzzi, een ﬁtnesszaal,
een relaxatiezaal, een hamam, een sauna en behandelingen à la carte.

volgens beschikbaarheid. Niet geldig tijdens wedstrijden
op het circuit van Spa-Francorchamps en tijdens
de Francofolies. Verblijfstaks: € 0,90/pers./nacht.
Supplement single: € 40. Optie mits supplement:
behandelingen in het wellnesscenter van het hotel.
Reserveringscode: Escapades 2012

Wat doe ik?

RESERVERING
FÉDÉRATION DU TOURISME DE LA
PROVINCE DE LIÈGE/ WAL’INCOMING
Tel.: +32(0)4.355.80.16
Fax: +32(0)4.358.39.93
incoming@walincoming.be
www.walincoming.be

€

© Joseph Jeanmart

© FTPL

Shop’In Design in Luik, een trendy
verblijf in een vijfsterrenhotel
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Waar overnacht ik?
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Een trendy verblijf met een ontdekking van de Vurige Stede en zijn vele nieuwigheden: het
TGV-station Liège Guillemins (S. Calatrava), Médiacité (R. Arad), ‘Le Grand Curtius’, het Museum
van het Waalse Leven… En ook een stad met grootse evenementen zoals de Internationale
Biënnale van het Design. Luik is uitgegroeid tot een echte avant-gardemetropool in alle
• 1 nacht in een vijfsterrenhotel
artistieke sectoren. Geniet tijdens uw verblijf van alle trendy facetten van de stad, van
• 1 ontbijt in buffetvorm
de hedendaagse architectuur tot de gerenoveerde gebouwen, van de kunstgalerijen tot
• 1 menu met 3 gangen in een restaurant met
de ateliers van de Luikse designers, van de gespecialiseerde winkels tot de trendy
‘design’-inrichting (zonder dranken)
restaurants… Een parcours met meer dan 50 adressen, een jonge, soms ongewone
• 1 design-parcours in Luik
sfeer en verschillende ’lifestyles’. De gastronomie van haar kant, verwent u met een
• 1 toeristische documentatie
originele en kwaliteitsvolle keuken.
Aanbieding het hele jaar geldig,

Waar overnacht ik?
Het gloednieuwe vijfsterrenhotel Crowne Plaza bevindt zich in het centrum van de Vurige
Stede en biedt een zeldzame ervaring, samengesteld uit luxe, gastronomie, wellness,
gezelligheid en erfgoed. Het hotel telt 126 kamers waarvan 32 met privésalon, 6 juniorsuites,
9 suites van meer dan 50 m², kamers voor personen met beperkte mobiliteit, een hele
waaier aan diensten en een wellnesscenter van 1 300 m².

volgens beschikbaarheid en op reservering.
Aanbieding enkel in het weekend. Supplement
single : € 55 . Suppl. nacht vrij-zat-zon: € 75/pers.
Suppl. nacht van maandag
tot donderdag: € 100/pers.
Reserveringscode: FTPL / Escapades 2012
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Geldig voor minimum 2 pers.
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
in een superieure categorie
• 1 ontbijt in buffetvorm
• 1 menu ‘Saveurs’ met 4 gangen
• 1 wandeling (geschikt voor iedereen)
van ± 3 uur met een natuurgids
• Mountainbikes ter beschikking
Aanbieding geldig van 01/02 tot 31/12/2012,
volgens beschikbaarheid.
Supplement single: € 44.
Supplement single tijdens het weekend: € 48.
Reserveringscode: Escapades 2012

RESERVERING

De Hostellerie La Claire Fontaine heeft het genoegen u La Roche-en-Ardenne voor te
stellen, samen met haar Natuurpark van de twee Ourthes, en hoe kan dat beter dan
met een wandeling in gezelschap van een natuurgids? U gaat op stap in de sporen
van everzwijnen en herten, u leert vogelgezang herkennen en u maakt kennis
met de ﬂora van onze bossen. Langs mooie paden ontdekt u ook de prachtige
landschappen op de achtergrond, de trots van onze streek. En over alles krijgt u
commentaar van een kenner van de natuur en de streek. ‘s Avonds geniet u aan
tafel van het menu ‘Saveurs’ van de Hostellerie, bereid met een combinatie van
kwaliteitsvolle producten, een feest voor uw smaakpapillen.

Waar overnacht ik?
In een tweepersoonskamer van een superieure categorie in de Hostellerie.

In het Land van Saint-Hubert,
de ‘Auberge du Sabotier’
© Frédéric Raevens

L’AUBERGE DU SABOTIER
Grand’Rue, 21
6870 AWENNE
Tel.: +32(0)84.36.65.23
Fax: +32(0)84.36.63.68
aubergedusabotier@skynet.be
www.aubergedusabotier.be

Wat doe ik?

ALL-IN

€
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© Frédéric Raevens

€
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© Frédéric Raevens

ALL-IN

Een groenbad
in La Roche-en-Ardenne

© LaClaire Fontaine

HOSTELLERIE LA CLAIRE FONTAINE
Rue Vecpré, 64
6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE
Tel.: +32(0)84.41.24.70
Fax: +32(0)84.41.21.11
logis@clairefontaine.be
www.clairefontaine.be

© LaClaire Fontaine

RESERVERING

Wat doe ik?

In het hart van Awenne, vroeger het dorp van de klompenmakers, bevindt zich een plaats die zich
volledig wijdt aan de gastronomie: restaurant Les 7 Fontaines d’Awenne. Ontdek een intuïtieve
en verﬁjnde keuken die zich vooral toespitst op streekproducten. De chef-eigenaar en zijn
team hebben het goed begrepen: men moet verder durven gaan dan de klassieke clichés.
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
De keuken evolueert mee met de seizoenen. Uiteraard kan opperste verﬁjning niet
• 1 ontbijt
zonder een aangepaste wijnkaart. ‘s Anderendaags kunt u wandelen in de tuinen en
• 1 welkomstaperitief
boomgaarden rond het gebouw of naar het Natuurpark van de twee Ourthes trekken.
• 1 streekmenu met 4 gangen
Met de auto bent u er op 15 minuten.
• 1 gratis toegang voor ‘Musée de la Vie Rurale’
in Fourneau St Michel, Saint-Hubert
Aanbieding geldig van 01/01 tot 31/12/2012,
volgens beschikbaarheid.
Supplement single: € 25.
Reserveringscode: Escapades 2012
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Waar overnacht ik?
In de Auberge du Sabotier, lid van de keten ‘Relais du Silence’, gelegen in een
Ardens dorpje in het hart van het bos van Saint-Hubert. Dit voormalig postrelais
uit de 17e eeuw biedt u rust en de ontdekking van de omliggende natuur.

RESERVERING
HÔTEL DE LA SOURCE
Route du Circuit, 22
4970 SPA-FRANCORCHAMPS
Tel.: +32(0)87.79.58.00
Fax: +32(0)87.79.58.02
reservations@hotel-de-la-source.com
www.hotel-de-la-source.com

© Franck Peters

© Sophie Coumont

Escapade met 2 in een designhotel

Wat doe ik?
Een wandeling in de omliggende Venen, een avonturenparcours in de bossen, een
bezoek aan het culturele stadje Stavelot en zijn musea of het historisch erfgoed van
Malmedy, een toren om typische Ardense dorpjes te ontdekken, een bezoek aan
het circuit, een luchtdoop, een namiddag ontspannen in de wellness van het hotel
(sauna, ﬁtness, chromatische douches, relaxatie, massages), een proeverij van
speciale streekbieren, een biljart in de lobby… U kiest volgens uw eigen voorkeur.

Waar overnacht ik?
In een volledig nieuw designhotel****, in een tweepersoonskamer met een romantisch
decor en een gratis minibar. Alle kamers hebben een kluis en airco/verwarming, en
een plateau met kofﬁe en thee. Onbeperkte toegang tot de wellnessruimte.
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• 1 Cupido cocktail
• 1 nacht in een tweepersoonskamer
met een romantisch decor
• 1 ontbijt op de kamer met een glas champagne
• 1 diner met 3 gangen bij kaarslicht
• Gratis minibar
• De onbeperkte toegang tot de wellness
(sauna, chromatische douches, ﬁtness)
• De parking
Aanbieding geldig van 01/01 tot 31/12/2012
(dagelijks behalve in periodes van wedstrijden,
feestdagen en volgens beschikbaarheid).
Supplement single: € 55
Reserveringscode : Escapades 2012

Voor uw volgende vakantie verwachten wij u
in de ‘HAUTE MEUSE DINANTAISE‘!
Surf naar onze website www.dinant-tourisme.com en stel zelf uw verblijf op maat samen, volgens
uw voorkeur en met de ‘ideeënvalies’! Het is eenvoudig en praktisch.
Verzamel al uw wensen (vrijetijdsbesteding, wandelingen, kastelen, musea, sport…) en reserveer
rechtstreeks uw logies online, bij de eigenaar.
Aan u de keuze : een charmehotel of een karaktervolle gastenkamer, een landelijke gîte of een familieverblijf
in een vakantiedorp of op een camping. Alles is mogelijk!

© WBT / Alessandra Petrosino

© Snapshot

© casabo

© Snapshot

MAISON DU TOURISME DE DINANT ET LA HAUTE MEUSE
Valleien van vestingen en kastelen
Avenue Cadoux, 8 – (B) 5500 DINANT – +32(0)82/22 28 70 – info@dinant-tourisme.be – www.dinant-tourisme.com
Ideeën voor een verblijf Q 87
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Waar overnachten
in Wallonië

In Wallonië komt men op enkele minuten van het
platteland in de stad, van weidse landelijke ruimtes met rustige dorpjes in een grote agglomeratie.
Het toeristisch logies is aangepast aan die situatie. U vindt bij ons zowel hotels van internationale
ketens en traditionele hotels, als kleine, van
authenticiteit doordrongen familiehotels. En dan
is er nog het streeklogies: gastenkamers en
landelijke gîtes, gîtes op de boerderij of in de
stad. Allemaal hebben ze 2 gemeenschappelijke
troeven: uitrusting en comfort zijn verzekerd en de
natuur is nooit ver weg.

Hotels
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De Waalse toeristische logeeradressen kunnen genieten van een ofﬁciële toelating om een beschermde benaming te gebruiken in functie
van hun karakter (hotels, streektoerisme, gemeubileerde vakantiewoningen, campings, vakantiedorpen). Ze zijn ook verplicht om over een
attest te beschikken betreffende brandveiligheid. Het aﬂeveren van de
attesten aan toeristische logeeradressen wordt beheerd door het
Waalse Commissariaat-generaal voor Toerisme (CGT).
Alle informatie op het gebied van reglementering is beschikbaar op de
administratieve website: http://cgt.tourismewallonie.be
Elke klacht kan gestuurd worden naar dit adres:
Commissariat général au Tourisme de Wallonie
Avenue G. Bovesse, 74 – 5100 NAMUR

En waar eten?

© Fotolia

© WBT / J.-P. Remy

© Snapshot / J. Snap

Een van de vele troeven van Wallonië is de
kwaliteit van het eten. Ongeacht of u kiest
voor topgastronomie of voor streekgerechten op authentieke plaatsen, overal wachten u kwaliteitsvolle producten en een
hartelijk onthaal.
En waarom zou u niet eens proeven van de
talloze bieren die perfect samengaan met
de streekproducten?
Wanneer u verblijft in gastenkamers is de
‘table d’hôtes’ (aan tafel bij de gastheer) een
gezellige manier om de culinaire talenten te
ontdekken van de heer of vrouw des huizes
(zie volgende rubriek ‘Streektoerisme’). U maakt
dan meteen kennis met streek- en boerderijproducten, lokale smaken en recepten.

En waar eten Q 89

Streektoerisme

© acw-anne.verbois

© WBT / J.-P. Remy

Landelijke gîtes, gîtes op de boerderij of gastenkamers openen hun
deuren om u een gezellige tijd te
bezorgen tijdens een weekend of
een vakantie. De gîtes ontvangen u
op het platteland, op de boerderij
en zelfs in de stad, met al het nodige comfort voor een leuk verblijf
met uw gezin of met vrienden. De
‘chambre d’hôtes’ of gastenkamer,
onze versie van een ‘bed & breakfast’, biedt een verblijf op mensenmaat met een bevoorrecht en hartelijk contact met de gastheer en
gastvrouw.

Kom naar onze boerderijen, met uw gezin of met vrienden, voor een dagje uit of een kort verblijf…

‘Accueil Champêtre en Wallonie’ biedt u:
• Gîtes, gastenkamers en campings
op de boerderij
• Boerengolf en gezellige vrijetijdsactiviteiten
• ‘Fermes gourmandes’, boerderijrestaurants
en verkoop op de boerderij

• Pedagogische boerderijen
• Stages en verjaardagsfeestjes
op de boerderij
• Boerderijen met zalen voor
recepties en seminaries

Tel. : +32(0)81/627.458 – www.accueilchampetre.be

90 Q Streektoerisme

De themagîtes en -gastenkamers
U bent liefhebber van een landelijk verblijf maar u
zoekt aansluitend ook activiteiten? Waarom zou u niet
een themagîte of -gastenkamer proberen?

Panda
In partnerschap met WWF
integreren de ‘panda’-gîtes en
-gastenkamers het logies in de
gedachte aan natuurbehoud, respect voor het milieu en ecoconsumptie, iets waarvan de eigenaars u bewust zullen maken.

© WBT / J.-P. Remy

Bionatuur
De ‘bionatuur’-gîtes en -gastenkamers vindt u altijd op een
boerderij waar aan biologische
landbouw wordt gedaan of die
minstens kwalitatieve exploitatiemethodes hanteert die het milieu
respecteren.

De dynamiek van de themagîtes en -gastenkamers danken we aan
het initiatief van de verenigingen voor hoeve- en plattelandstoerisme
‘Accueil Champêtre en Wallonie’ en ‘Gîtes de Wallonie’ die samenwerken met het Commissariaat-generaal voor Toerisme (CGT). Er
bestaan vandaag 6 thema’s. De eigenaar van het logeeradres, die
is toegetreden tot dit netwerk, engageert zich om u activiteiten en/of
materiaal en/of uitrusting ter beschikking te stellen in verband met
het thema dat u gekozen hebt. Vandaag zijn er 94 logeeradressen die
deze dynamiek onderschrijven, namelijk 68 gîtes (vakantiehuisjes) en
26 gastenkamers (B&B).

Natuurontdekking
De rijkdom en de diversiteit van
het natuurlijke erfgoed exploreren,
dat is wat de ‘natuurontdekking’gîtes en -gastenkamers u voorstellen. Op het programma staan
sportieve activiteiten en ontdekkingen.
Hengelen
De ‘hengel’-gîtes en -gastenkamers
bevinden zich altijd in de nabijheid
van rivieren, meren of vijvers en
laten u toe u volop te wijden aan
uw geliefkoosde sport.

www.gitesatheme.be

© WBT / J.-P. Remy
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Paardrijden
De ‘ruiter’-gîtes en -gastenkamers
zijn geschikte vertrekpunten of
relais voor wandelingen en tochten te paard. Zij laten u de streek
ontdekken op het ritme van de
hoeven.
Erfgoed
Liefhebbers van geschiedenis en
oude stenen komen op deze
logeeradressen volop aan hun
trekken en ontdekken samen
met de eigenaar een aspect van
de rijkdom van het regionale of
lokale erfgoed.
Themagîtes en -gastenkamers Q 91

Vakantieparken en verblijfsparken
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Uw kaart “camping-plus”*,
!
NIEUW!!het hele jaar privileges, voordelen en tal van kortingen tijdens uw
verblijf in de Belgische Ardennen.

10% tot 50% korting
(van € 1 tot € 40 voordeel of korting, volgens de activiteit)

op 30 campings en 100 partner-attracties
(sport, vrije tijd, streekproducten...)
Fédération des campings de Wallonie asbl
rue André Feher, 5 • 6900 Aye (Marche-en-Famenne) • Tel. : +32(0)61 32 16 11 - info@campingbelgique.be • www.camping-plus.be

* Uw kaart is 365 dagen/jaar geldig en u geniet het hele jaar van de kortingen.

Campings

Vakantieparken, verblijfsparken en campings Q 93
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Verhuur van vakantiewoningen

Bo
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Evenementenkalender
JANUARI
2 tentoonstellingen in het Curtius-paleis
in Luik: ‘Ernest de Bavière 1554-1612.
Een Luikse Prins-bisschop in het moderne
Europa’ en ‘Spaans glas: van de 16e tot
de 19e eeuw’.
Tot 20 mei
De eerste expositie brengt een periode tot leven
die een scharnier was tussen de late renaissance en het begin van de moderne tijden.
De tweede belicht de technische- en stijlevolutie
van de glaskunst, van de eerste aanzet tot de
19e eeuw. U kunt stukken bewonderen die nooit
eerder werden tentoongesteld.
Info: +32(0)4/221 93 25
www.lesmuseesdeliege.be

FEBRUARI
Carnaval in de Oostkantons
Van 16 tot 21 februari
‘Donderdag van de ouwe wijven’ op 16 februari.
De optochten van Carnavalszondag, Rozen-

maandag en Vastenavond vormen de apotheose
van deze carnavals in Rijnlandse traditie die op
verschillende plaatsen worden gehouden.
Info: +32(0)80/22 76 64
www.eastbelgium.com/carnaval

Carnavalparade of ‘Cwarmê’
van Malmedy
Van 18 tot 20 februari
Info: +32(0)80/79 96 35 • www.malmedy.be

Carnaval van ‘la Grosse Biesse’
in Marche-en-Famenne
18, 19 en 21 februari
Op zaterdag wordt de stad ‘ingenomen’ door de
Grand Mautchi (Prins Carnaval) en op zondag
trekt de grote stoet door de straten van de stad.
Het carnaval gaat verder op Vastenavond met
de optocht van de Gugusse en zijn handlangers.
Info: +32(0)84/31 67 93
www.carnaval.marche.be

Carnaval van Binche
19, 20 en 21 februari
Na de eindejaarsfeesten beginnen in het stadje
al de voorbereidingen van de meest prestigieu-

Waterloo
In 2012 viert het Panorama van de Veldslag zijn 100-jarig bestaan. Dit immense cirkelvormige schilderij, dat door het Waalse Gewest is opgenomen als ‘uitzonderlijk erfgoed’, is
uniek in België en een van de best bewaarde van het handvol panorama’s dat nog bestaat in
de wereld. Het is een echte voorloper van de 3D-ﬁlm en werd gerealiseerd met een uniek
procedé. Brussel en België waren op het einde van de 19e eeuw de draaischijf op wereldniveau van dit procedé. Verder werd de grote zaal van het Wellington Museum volledig
gerestaureerd. Nieuwe tijdelijke tentoonstellingen voor het museum liggen ter studie.
Info:+32 (0)2 352 09 10 • www.waterloo-tourisme.be
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ze carnavalsstoet van het land. Wanneer de
dolle dagen eraan komen, gaat iedereen uit de
bol. Op Vastenavond (Mardi Gras) vindt de
optocht plaats met meer dan 900 Gilles. Dit carnaval is door Unesco opgenomen als Oraal en
Immaterieel Erfgoed van de Mensheid.
Info: +32(0)64/33 67 27
www.carnavaldebinche.be

28e editie van het Internationaal Festival
van de Liefdesﬁlm in Bergen
Van 24 februari tot 2 maart
Zoals de naam het al aangeeft is het festival
gewijd aan romantische ﬁlms over de liefde.
Sinds het begin heeft het gewonnen aan
omvang en kwaliteit maar het heeft nooit zijn
roeping verloochend. Het thema van de liefde
slaat niet enkel op de beroering van het hart
maar ook op de liefde voor kwaliteitsvolle ﬁlms,
de liefde van diegenen die ze maken en
diegenen die ze bekijken.
www.ﬁfa-mons.be

Carnaval van Nijvel
Van 25 tot 27 februari
Info: +32(0)67/84 08 64 of +32(0)67/22 04 44
www.tourisme-nivelles.be

De Vreugdevuren van Bouge
26 februari
Bouge rijst op boven Namen en viert tijdens
‘fakkelzondag’, de eerste zondag van de
vasten, het zogenaamde ‘Grand Feu’, het
beroemdste vreugdevuur van Wallonië. Deze
traditie is al meer dan duizend jaar oud.
Info: +32(0)81/73 33 33
www.grandfeudebouge.be

MAART
Carnaval van La Roche
16, 17 en 18 maart
Info : +32(0)84/36 77 36 • www.carnavalrochois.be

Carnaval van Doornik
17 en 18 maart
Info: +32(0)69/76 65 26
www.tournai.be of www.carnavaldetournai.be

Laetare of Halvastencarnaval van Stavelot
(Carnaval van de ‘Blancs-Moussîs’),
Welkenraedt en Esneux
17, 18 en 19 maart
Op 18 maart, grote carnavalsoptocht met een
indrukwekkend aantal groepen en originele en
rijkelijk versierde praalwagens.
Info: +32(0)80/86 27 06 • www.laetare-stavelot.be

Laetare of Halvastencarnaval in La Louvière
18, 19 en 20 maart
Carnaval van La Louvière gedomineerd door de
Gilles en met een apotheose tijdens de grote
optocht op maandag.
www.carnavallalouviere.be

Carnaval van ‘Les Ours d’Andenne’
18 maart
Dit (beren)carnaval viert de overwinning van
Karel Martel op een beer die de stad terroriseerde. Op het einde van de dag worden
pluchen beertjes naar het volk geworpen
vanop het balkon van het stadhuis.
Info: +32(0)85/84 96 40 • www.andenne.be

Laetare of Halvastencarnaval in Tilff
18 maart
De folkloristische groep ‘Le Porais Tilffois’, verkleed als preien, en andere lokale groepen en
reuzen zorgen voor kleur tijdens het carnaval
van Laetare.
Info: +32(0)485/51 51 11
www.carnavaldetilff.be

Carnaval des Chinels in Fosses-la-Ville
18 en 19 maart
De beroemde Chinels, uitgedost in schitterende
kleuren, dansen op de klanken van de 4 ‘airs
de Chinel’.
Info: +32(0)71/71 46 24 • www.fosses-la-ville.be

391e Ducasse van Messines in Bergen
24, 25 en 26 maart
De Ducasse van Messines is een grote bloemenmarkt, de getuige van een eeuwenoude traditie.
Info: +32(0)479/44 35 09 • www.monsregion.be

APRIL
Première van de ﬁlm ‘Le Marsupilami
et l’Orchidée de Chixculub’
Nationale première op 4 april
Na Asterix waagde Alain Chabat zich aan een
andere bekende stripﬁguur: de huppelende,
onvoorspelbare en strijdlustige Marsupilami.
Het personage, gecreëerd door Franquin, is
de vedette van deze avonturenkomedie.

La Louvière, Cultuurmetropool 2012
De stad la Louvière werd door de Franse Gemeenschap en het Waalse
Gewest gekozen als Cultuurmetropool voor het jaar 2012. De stad heeft
daarvoor een ambitieus en gevarieerd programma op het getouw gezet,
met concerten, toneelopvoeringen, tentoonstellingen, straatspektakels,
volksbals, festivals van allerlei aard… Het worden twaalf maanden met
een intense activiteit, waarin alle culturele disciplines aan bod komen.
Zij krijgen als decor de erfgoedsites van de ‘Cité des Loups’ (stad van de wolven) en het Park van
Kanalen en Kastelen. La Louvière 2012 wil onder meer speciaal de aandacht vestigen op een
uitzonderlijk erfgoed: de scheepsliften die door Unesco zijn opgenomen als Werelderfgoed, de
oude mijnsite van Le Bois-du Luc, het Koninklijk Museum van Mariemont… Het jaar 2012 biedt ook
een gelegenheid om het nieuwe gezicht te ontdekken van een stad die een hele metamorfose
onderging, met nieuwe pleinen, nieuwe wijken, een nieuw theater, een nieuwe tentoonstellingshal…
Hierna volgen enkele evenementen om alvast in uw agenda te noteren:
• 27 en 28 januari: Ouvertures! (opening), centrum van La Louvière
• 1 tot 16 maart: Ville des mots (stad van woorden), La Louvière
• 11 tot 13 mei : Si on dansait? (dansfestival), La Louvière
• Van mei tot september: Une Ville d’arts – Vues sur murs (een kunststad, zichten op muren:
sjablonen, afﬁches, stickers), Centre de la Gravure et de l’Image imprimée, La Louvière
• 14 en 15 juli: Weekend aan de rand van het water, Strépy-Bracquegnies (langs het Historisch Centrumkanaal)
• 15 en 16 september: Fête de Wallonie (Waalse feesten), La Louvière
• September: Décrocher la Lune (de maan loshaken), La Louvière
• 1 september tot 6 oktober: Festival 5/5, La Louvière
• In november: Si ça vous chante (muziekfestival)
Info: +32(0)64/26 15 00
De volledige agenda van de evenementen vindt u op de website: www.lalouviere2012.eu

Processie van de Penitenten in Lessines
6 april
Al sinds 1475 laten boetelingen in monnikskap
de passie en graﬂegging van Christus herleven,
in een plechtige en authentieke sfeer. Het is een
mysterieuze processie door de straten van de
stad die volledig in het duister is gehuld.
Info: +32(0)68/33 36 90 • www.lessinesinfo.com

Tentoonstelling ‘Ô loup ! De nos
campagnes à notre imaginaire’ (de wolf,
van ons platteland tot onze verbeelding),
Koninklijk Museum van Mariemont
Van 6 april tot 2 september
De wolf is een emblematisch dier en hoort zowel
in de geschiedenis als in mythes thuis. Er is altijd
veel aandacht besteed aan de relatie tussen de
wolf en de mens en het dier werd achtereenvolgens gezocht, bewonderd, gevreesd en veracht.
Hoewel de wolf al meer dan een eeuw uit onze
streken is verdwenen, hebben we een rijke verbeelding voor alles wat het dier betreft. De wolf
bewandelt nog altijd de paden van onze verbeelding. Daarvan getuigen de literatuur, de volkstradities, de kunsten, en zelfs uitdrukkingen uit het
dagelijkse leven. Het zijn vectoren van een rijke
verbeelding die, van de oudheid tot de 20e
eeuw, van Gallische munten tot de straten van
La Louvière, een universeel thema illustreren.
Info: +32(0)64/21 21 93
www.musee-mariemont.be

Boekenfeest in Redu
7, 8 en 9 april
Info: +32(0)61/65 66 99
www.haute-lesse-tourisme.be

Cavalcade van Fleurus
8 en 9 april
Folkloristische optocht met een twintigtal groepen en bijna 400 gilles die voor een regen van
sinaasappelen zorgen.
Info: +32(0)71/82 03 15

Cavalcade van Auvelais
9 april
Grote optocht met praalwagens en folkloristische groepen.
Info: +32(0)477/54 28 30
www.sambreville.be

135e Cavalcade van Herve
9 april
Een van de meest weelderige optochten van de
provincie. ‘s Avonds vuurwerk.
Info: +32(0)87/69 36 50
www.herve.be

Opening van de ‘Espace Chimay’
12 april
1862-2012: anderhalve eeuw traditie op het
gebied van kaas en bier. Een nieuwe scenograﬁsche benadering toont de geschiedenis door
de tijd van de trappistenproducten van Chimay,
samen met de etappes van de fabricatie van
bier en kaas.

Grote bloemenmarkt in Doornik
6 april
Deze markt is al ontstaan in 1825. Er nemen
een honderdtal bloemenkwekers aan deel.

Vlooienmarkt en antiekmarkt in Ciney
7, 8 en 9 april
Jaarbeurs met telkens honderden exposanten
en duizenden bezoekers.

Info: +32(0)60/21 14 33 • www.chimay.com

Info: +32(0)69/22 20 45 • www.tournai.be

Info: +32(0)83/21 33 94 • www.cineyexpo.be

Info: www.ideeﬁxe.be

Internationaal festival van de politieﬁlm in Luik
Van 19 tot 22 april
Het grootste ﬁlmgebeuren van Luik.
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Processie van de Gouden Koets en het
‘Lumeçon’-gevecht of ‘Doudou’ in Bergen
3 juni
Een 700 jaar oude processie en een middeleeuws spel liggen aan de basis van dit uitzonderlijk evenement dat is opgenomen als Oraal
en Immaterieel Werelderfgoed.
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Info: +32(0)65/33 55 80
www.ducassedemons.info

MEI
31e editie van het Internationaal Festival
van de Lach in Rochefort
Van 2 tot 20 mei
Straatanimaties, spektakels, nacht van de Revelaties, wedstrijd, tentoonstelling op het thema
van de lach.
Info: +32(0)84/21 25 37 of (0)84/22 10 83
www.festival-du-rire.be

Festival ‘Django in Liberchies’
5 en 6 mei
Het geboortedorp van Django Reinhardt herdenkt voor het negende opeenvolgende jaar
deze mythische jazzartist. Op het programma:
concerten en straatanimaties.
Info: +32(0)71/84 05 67
www.django-liberchies.be

Maitrankfeesten in Aarlen
26 en 27 mei
De stad viert de ‘maitrank’: een aperitief op
basis van droge witte wijn waarin lievevrouwebedstro en sinaasappel werd geweekt
en waaraan likeur werd toegevoegd.
Info: +32(0)496/18 70 18 • www.maitrank.be

De nacht van het circus
in de Abdij van Villers-la-Ville
26 mei
Stel u de wereld voor van de clowns en van
artiesten met 101 talenten die uit de hemel
neerdalen en één worden met de eeuwenoude
gebouwen…
Info: +32(0)71/88 09 90 • www.ideeﬁxe.be

Info: +32(0)4/221 10 11 • www.jazzaliege.be

‘Goûter matrimonial’ in Ecaussines
28 mei
Dit feest ontstond in 1903 en vindt plaats rond
de schitterende burcht. Vanaf 10 u kan elke
vrijgezel zich inschrijven in een register waarin
hij/zij een beschrijving geeft van de persoon die
hij/zij wenst te ontmoeten. Een dag vol humor.

Het spel van Jean en Alice in Wavre
Van 16 tot 20 mei
Grote historische retrospectieve met de Overhandiging van het Charter van de gemeentelijke
vrijheden aan de stad Waver door de heer Jean
en zijn echtgenote Alice in 1220.

Mars van Sainte-Rolende in Gerpinnes
28 mei
De mars begint om 2 uur in de ochtend, op de
klanken van dwarsﬂuiten en trommels, en duurt
tot ‘s avonds.

Jazzfestival van Luik
11 en 12 mei
Prestigieus jazzfestival met grote namen uit
België en het buitenland.

Info: +32(0)10/23 03 52 • www.mtab.be

Internationaal Festival van
de Kermiskunsten ‘Namur en Mai’
Van 17 tot 20 mei
Meer dan 300 artiesten uit verschillende landen
brengen theatrale en hedendaagse interpretaties
van kermisanimatie.
Info: +32(0)81/22 20 42 • www.artsforains.com

Militaire mars van Saint-Roch in Thuin
19, 20 en 21 mei
Folkloristische mars uit het gebied tussen Samber
en Maas die werd uitgeroepen tot ‘Meesterwerk
van het Orale en Immateriële Erfgoed van de
Franstalige Gemeenschap’. De hele streek vibreert
op de klanken van dwarsﬂuiten en trommels. In
Thuin beginnen de feestelijkheden met een fakkelmars op zaterdagavond. ‘s Anderendaags wordt
de stad doorkruist door meer dan 2500 stappers.
Info: +32(0)71/59 69 19
www.visitthudinie.be of www.saintrochthuin.be
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Info: +32(0)67/44 31 15
www.gouter-matrimonial.be

Info: +32(0)71/86 14 14• www.amfesm.be

Tour Saint-Vincent in Soignies
28 mei
Historische processie die het leven uitbeeldt
van St-Vincent en het eerbetoon dat hem door
de eeuwen heen te beurt viel.
Info: +32(0)67/34 73 76
www.soignies.be

JUNI
Napoleontische dagen Ligny 1815
2 en 3 juni
Zaterdag: lezing, bivak, bezoek aan het
museum,om 19 u wedersamenstelling van
de veldslag. Zondag: misviering, ofﬁciële
toespraak, bezoek aan de monumenten, om
15.30 u deﬁlé van de troepen in uniform door
de straten van het dorp.
Info +32(0)71/88 85 43

Dag van de 4 Optochten in Doornik
9 en 10 juni
Een stoet met 4 verschillende onderdelen: reclame, folklore, carnaval met muziek en militaire muziek.
Info: +32(0)69/22 93 19 of +32(0)69/ 22 20 45
www.tournai.be

Waterloo 1815: Napoleontisch bivak
ter gelegenheid van de 197e verjaardag
van de Slag van Waterloo 1815
16 en 17 juni
In dezelfde boomgaard waar op 17 en 18 juni 1815
de keizerlijke garde van Napoleon verbleef, vindt u
tijdens dit weekend bijna 2000 mensen in historisch uniform. Animaties in de 2 hoofdkwartieren.
Info: +32(0)2/352 09 10
www.waterloo-tourisme.be

Processie van Sainte-Renelde in Saintes
(Tubize)
3 juni
De praalwagen met de relieken van SainteRenelde, begeleid door 200 ruiters, maakt een
tocht van 28 km door de gemeenten Saintes en
Bierghes. Bij de terugkeer naar de kerk wordt
de praalwagen opgewacht door een processie.
Info: +32(0)2/355 55 39
www.tubize.be

Europese mars van de Herdenking en de
Vriendschap in de streek van Houffalize
Van 26 tot 29 juni
Aanvankelijk was deze mars een militaire
oefening maar in de loop der jaren namen ook
burgers deel.
Info: +32(0)84/24 60 17 • www.mil.be/mesa/

De Ronde van Frankrijk in België
De Ronde van Frankrijk is het derde grootste
sportevenement ter wereld. Op 27 juni opening
van de onthaalpermanentie en het perscentrum
in de Jaarbeurshal van Luik. 28 juni: voorstelling
van de ploegen van de Ronde van Frankrijk
2012 in Luik. 30 juni: proloog in Luik. 1 juli:
1e rit, Luik-Seraing. 2 juli: 2e rit, Visé-Doornik.
Info: www.letour.fr

Bear Rock Festival in Andenne
29 juni
Festival in openlucht en verbazende cocktail van
klanken en beelden, reuzenscherm met projectie van animatieﬁlms, Belgische en buitenlandse
groepen, straatanimatie …
Info: +32(0)85/84 96 40 • www.bear-rock.org

28e editie van het Festival ‘Verdur’rock’
in de citadel van Namen
30 juni
Gratis, gezellige sfeer.
Info: +32(0)81/24 64 32 of (0)81/24 64 34
www.verdur-rock.be

Feest van de blauwe bosbessen in Vielsalm
21 juli
Grote optocht en feest op het thema van de
blauwe bosbes (myrtille).

Info: +32(0)68/54 42 10 • www.ellezelles.com

Info: +32(0)80/21 50 52 • www.vielsalm-gouvy.org

‘Feux de Beltaine’, Gallisch feest
in Aubechies (Archéosite)
30 juni en 1 juli
Animaties tussen de gereconstrueerde woningen van de Archéosite: ambachtslui, folkloristische groepen, concerten, proeverijen van
ambachtelijke bieren…

Nationale feestdag
21 juli
Ter gelegenheid van de nationale feestdag worden overal evenementen georganiseerd.
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Heksensabbat in Ellezelles
30 juni
Evenement dat de executie herdenkt van
5 heksen in 1610.

Info: +32(0)69/67 11 16 • www.archeosite.be

JULI
De Muzikale Julimaand van Saint-Hubert
Het programma besteedt veel aandacht aan klassieke muziek, maar brengt ook andere muziekstijlen.
Info: +32(0)84/36 00 36
www.juilletmusicaldesainthubert.be

Labyrint van Barvaux
Van juli tot oktober
Reuzengroot labyrint van maïs op meer dan
8 hectare, bestemd voor het hele gezin. Een
doolhof waarin men intrigerende en grappige
personages ontmoet die een verhaal vertellen
en voorstellen om er aan deel te nemen.
Info: +32(0)86/21 90 42 • www.lelabyrinthe.be

26e theaterevenement in de ruïnes
van de Abdij van Villers-la-Ville
Van 10 juli tot 11 augustus
‘Don Camillo’. Openluchttoneel.
Info: +32(0)70/22 43 04 • www.deldiffusion.be

23e editie van het Dour Music Festival
in Dour
Van 13 tot 15 juli
Info: +32(0)65/71 87 18 of (0)475/66 76 16
www.dourfestival.be

Intercultureel Vertelfestival van Chiny
13, 14 en 15 juli
Vertellers in zalen, op straat, op bootjes op de
Semois, in de bossen… verhalen over legendes, poëzie en tradities.
Info: +32(0)61/31 31 11 • www.conte.be

Landbouwbeurs van Libramont
Van 27 tot 30 juli
Europese beurs voor alles wat het platteland betreft.
Info: +32(0)61/23 04 04
www.foiredelibramont.com

Processie en militaire mars
van ‘La Madeleine’ in Jumet
22 juli
Schilderachtig evenement van de Samberfolklore met deelnemers in paradekostuums.

34e ‘Festival de l’Eté Mosan’
in de provincie Namen
Van half juli tot half september
Info: +32(0)82/22 59 24 • www.etemosan.be

15e Dinant Jazz Night, Parc de Bellevue in
Dinant
Van 17 tot 22 juli
Dit internationaal jazzfestival vindt plaats in
een unieke omgeving in Dinant. Op het programma: terugkeer van enkele groepen en
musici die het festival faam hebben bezorgd en
enkele nieuwe namen.
Marraine van Festival: Rhoda Scott.
Info: +32(0)82/64 71 47 • www.dinantjazznights.org

‘Francofolies de Spa’
Van 18 tot 22 juli
De befaamde kuurstad staat vol podiums
waarop internationaal bekende Franstalige
zangers en zangeressen een onvergetelijk
spektakel brengen.
Info: +32(0)87/77 63 81 • www.francofolies.be

De Sabbat van de ‘Macrâlles’
in Vielsalm
20 juli
Authentiek evenement van de Ardense folklore,
vol magie, verschrikking en humor.
Info: +32(0)80/21 50 52 of +32(0)474/33 11 10
www.macralles.be

Info: +32(0)2/509 24 34

Info: +32(0)71/86 14 14
www.amfesm.be of www.madeleine.be

24 Uur van Spa
28 en 29 juli
Wereldwijd bekende autorace.
Info: +32(0)2/287 09 55 of 087/22 44 66
www.spa-francorchamps.be

AUGUSTUS
Festival Esperanzah, World Music Festival
(11e editie) in de Abdij van Floreffe
Van 3 tot 5 augustus
Een festival met feestelijke, geëngageerde,
nomadische en allesomvattende muziek.
Info: +32(0)81/44 15 18 • www.esperanzah.be

Dag van de Man van Spy
5 augustus
Kom en maak kennis met de Man van Spy en
zijn soortgenoten, de neanderthalers. Bezoek
aan het informatiecentrum dat gewijd is aan
de neanderthalers. Begeleide wandeling in
het bos van de grot van Spy. Animaties: kappen van werktuigen in steen, vuur maken…
Info: +32 (0)81/74 53 28 • www.hommedespy.be

Bezoek het circuit
Het circuit van Spa Francorchamps
opent zijn deuren voor bezoekers!
Profiteer gedurende het raceseizoen (tussen 15 maart en 15 november) van een
begeleide rondleiding van het circuit,
beleef het leven van een Formule 1-circuit, voor en achter de schermen. Bezoek
de paddocks, de pitlane, het podium, de
racecontrol, de speakerruimte, de perszaal en nog veel meer
Informatie en kalender op

www.spa-francorchamps.be
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Middeleeuws weekend in de burcht
van La Roche-en-Ardenne
4 en 5 augustus
De burcht van La Roche brengt animaties op het
thema van de middeleeuwen, met vuurspuwers,
valkeniers, middeleeuwse maaltijden…
Info: +32(0)84/36 77 36 • www.la-roche-tourisme.com

Nacht van het boek in Redu
4 augustus
Muzikale animaties, tentoonstellingen, signeersessies, oude ﬁlms en vuurwerk.
Info: +32(0)474/97 50 50
www.haute-lesse-tourisme.be

Oogstfeest in Lahamaide
4 en 5 augustus
De oogst zoals vroeger. ‘s Avonds lampionbal.
Info: +32(0)68/64 51 55 • www.ellezelles.be

De muzikale nacht van Seneffe
11 augustus
Een muziekavond in een prestigieus kasteel, een
Franse tuin, vijvers… allemaal magische plaatsen waar de musici optreden.
Info: www.ideeﬁxe.be

Middeleeuws Eurofestival van Bouillon
11 en 12 augustus
Info: +32(0)61/46 62 57
www.bouillon-initiative.be

Processie van Notre-Dame d’Ittre
15 augustus
De processie van Notre-Dame vindt plaats sinds
1834 en volgt een traditioneel parcours.
Info: +32(0)67/64 87 74 • www.sit-ittre.be

Vogelmarkt 1900 in Marche-en-Famenne
15 augustus
Deze gigantische en kleurrijke markt met meer
dan 2000 vogels van allerlei pluimage bestaat
sinds 1967. Op de markt zijn een honderdtal
ambachtslui aan het werk en er wordt ook
straatanimatie opgevoerd.
Info: +32(0)84/32 12 53 • www.marche.be/tourisme

Badkuipenregatta in Dinant
15 augustus
Een evenement met origineel verbouwde
badkuipen die zich drijvend kunnen houden op
het water. Elk jaar tonen de deelnemers hun
durf, creativiteit en originaliteit om hun
‘vaartuig’ drijvend te houden. Plezier en gelach
zijn op de afspraak.

Folkloristische Saint-Roch mars
in Ham-sur-Heure
18, 19, 20, 21 en 22 augustus
Deze goed georkestreerde optocht vond zijn
oorsprong in de verschillende pestepidemieën
die de streek teisterden in de eerste helft van
de 18e eeuw. De mars omkadert de patroonheilige en is een mengeling van geschiedenis,
folklore en tradities. Hoogtepunt: de terugkeer
naar het kasteel op 22/8 tot 16.30 u.

Info: +32(0)82/22 31 87
www.lesbaignoires.be

Info: +32(0)71/59 54 54
www.visitthudinie.be

De Zevenjarige Feesten van Huy
15 augustus
De Zevenjarige Feesten van Huy vinden hun
oorsprong in een drie eeuwen oude traditie, die
een mengeling is van volksdevotie, folklore en
een uiting van sociale en regionale identiteit.
Al hebben deze feesten, die slechts om de
zeven jaar worden gehouden, een religieuze
oorsprong, vandaag zijn ze geëvolueerd tot
een feest voor alle inwoners en hun gasten,
ongeacht sociale stand of ﬁlosoﬁsche en
politieke overtuiging. Sinds 1984 worden de
religieuze evenementen aangevuld met grote
culturele evenementen, zoals colloquia, concerten, tentoonstellingen…

Internationaal Festival
van het Straattheater in Chassepierre
18 en 19 augustus
Meer dan dertig professionele gezelschappen uit
de hele wereld treden op tijdens dit festival en
vullen de straten met gelach en sprookjesachtige
taferelen. Ambachten- en voedingsmarkt.
Info: +32(0)61/31 45 68
www.chassepierre.be

Brocante van Temploux
25 en 26 augustus
Info: +32(0)81/56 63 82 • www.temploux.be

Muzikale Nacht van Beloeil
in het Kasteel van Beloeil
25 augustus (van 18 u tot middernacht)

Info: +32(0)85/21 29 15
www.pays-de-huy.be

Feest van 15 augustus in Outremeuse (Luik)
Rond 15 augustus
Vlooienmarkt, marionettenspektakel, folkloristische dansen, processie, volksspelen, pekêt en
proeverijen van de legendarische boûquettes
(lokale pannenkoeken).

Info: +32(0)69/68 94 26
www.chateaudebeloeil.com

12e Festival ‘Stemmen onder de Sterren’,
Bois Seigneur Isaac
25 en 26 augustus
Info: +32(0)2/736 01 29
www.nuitdeschoeurs.be

Info: +32(0)4/342 75 75 • www.liege.be

Opera in openlucht: Tosca de Puccini
Paleis van de Prins-Bisschoppen in Luik: van
16 tot 18 augustus. Namur, Château Cercle
de Wallonie: 23 en 24 augustus. Château de
La Hulpe: van 29 augustus tot 1 september.

De Ducasse van Ath
25 en 26 augustus
Bijzonder evenement dat ontstaan is in de
15e eeuw, met een optocht van de Reuzen
van Ath waaronder de fameuze Gouyasse
(Goliath), de koning van het feest.

Info: +32(0)2/346 93 93
www.ideeﬁxe.be

Info: +32(0)68/26 51 70 • www.ath.be

‘Scène sur Sambre’ in de Abdij van Aulne
in Thuin
31 augustus en 1 september
Een scène die op de Samber drijft, aan de
achterzijde van de Abdij van Aulne, met op de
achtergrond de rotsen van de mooie vallei. Een
natuurgebied dat plaats biedt aan duizenden
festivalgangers.
Info: +32(0)2/346 93 93 • www.ideeﬁxe.be
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De 52e Internationale Dagen van de Jacht
en de Natuur in Saint-Hubert
1 en 2 september
Het was in de 9e eeuw dat Saint-Hubert door
de jagers gekozen werd als beschermheilige.
Hij wordt aangeroepen voor een succesvolle
jacht, maar ook voor de bescherming van
honden en paarden. Op zondag is er een
schitterende optocht die het leven evoqueert
van de heilige: zijn bekering, de stichting van de
abdij, de bedevaart…
Info: +32(0)61/61 30 10
www.saint-hubert-tourisme.be

Historische Feesten van ‘Le Festin 1583’
in Lessines
1 en 2 september
De stad keert even terug naar de 16e eeuw en
herdenkt de overwinning van de burgermilitie onder leiding van Sébastien de Tramasure in 1583.
Goochelaars, acrobaten, muzikanten, troubadours
en ambachtslui in historische kostuums zorgen
voor animatie in het centrum.
Info: +32(0)68/33 36 90 • www.lessinesinfo.com

Grote Prijs van België F1
in Spa-Francorchamps
2 september
Het circuit is een van de favorieten van de F1
autocoureurs.

Middeleeuwse ontmoetingen
in Braine-le-Château
7, 8 en 9 september
Boogschieten is het belangrijkste thema van deze editie en het dient als rode draad voor alle activiteiten.
Info: +32(0)2/355 73 15

Grote historische processie van OnzeLieve-Vrouw van de Zieken in Doornik
9 september
Processie die werd ingesteld ter herdenking van
het stoppen van de pest in 1092. De belangrijkste schatten van de kathedraal worden rondgedragen door de straten van de stad, met een
escorte van broederschappen en groepen in
historische kostuums.
Info: +32(0)69/ 22 20 45 • www.tournai.be

Waalse Feesten in Luik, Namen en Charleroi
14, 15 en 16 september
In het leven geroepen in 1923 om de septemberdagen van 1830 en het Waalse patriottisme
te herdenken. Folkloristische optochten bijeenkomsten van gastronomische broederschappen, straatspektakel, Waalse ‘dorpen’ (standen
met streekproducten)…
Info: +32(0)4/237 92 92 of (0)81/24 64 82 of (0)71/86 61 52
www.fetesdewallonie.be

De 23e Erfgoeddagen in Wallonië
15 en 16 september
Ontdekking van de rijkdommen van ons erfgoed.
Info: +32(0)85/27 88 80
www.journeesdupatrimoine.be

Tour Sainte Gertrude in Nijvel
30 september
Wandeltocht van bijna 15 km door de velden
met een 15-eeuwse wagen die het reliekschrijn
van Sainte-Gertrude vervoert, een werk van de
hedendaagse beeldhouwer Félix Roulin.
Info: +32(0)67/84 08 64
www.toursaintegertrude.be

OKTOBER
Reciprocity in Luik
Van 4 tot 28 oktober
Deze 6e editie van de Design Biënnale omvat
een vijftiental kwalitatief hoogstaande tentoonstellingen en evenementen rond het thema
Reciprocity, met als rode draad design als vector
voor innovatie en sociale cohesie.
Info: +32(0)4/237 97 36
info@walloniedesign.be • www.designliege.be
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Info: +32(0)87/22 44 66
www.spa-francorchamps.be

Feest van de Hurlus in Mouscron
5, 6 en 7 oktober
Ieder jaar nemen de ‘Hurlus’ bezit van de stad
Moeskroen. Hun oorsprong ligt in de godsdienstoorlogen van de 16e eeuw. Op zaterdagnamiddag historische optocht. Grote bijeenkomst van petanquespelers.
Info: +32(0)56/86 03 99
www.mouscron.be

Feest van de Mononk
of de Simpélourd van Soignies
20 oktober
Simpélourd was aanvankelijk een symbool voor
de bedrogen echtgenoot. Vandaag is het een
grappenmaker uit Soignies, die zich met de
kleinste dingen amuseert. Dit feest geeft aanleiding tot een hele reeks vermakelijkheden.

NOVEMBER
Feesten van Saint-Martin
De weekends van november
De huizen en boerderijen van Tourinnes-laGrosse worden culturele centra.
Info: +32(0)10/86 01 27 of (0)10/86 64 04
www.amisdetourinnes.org

Feest van Saint-Hubert
3 november
Het was in de 9e eeuw dat sint Hubert door de
jagers gekozen werd als beschermheilige. Hij
wordt aangeroepen voor een succesvolle jacht,
maar ook voor de bescherming van honden en
paarden. Diverse animaties.
Info: +32(0)61/61 30 10
www.saint-hubert-tourisme.be

Info: +32(0)67/ 34 73 76 • www.soignies.be

‘Instant magique’
in de Abdij van Villers-la-Ville
20 oktober
Avondwandeling bij het licht van fakkels.
Info: +32(0)71/88 09 80 • www.villers.be

Einde van de restauratie- en bouwwerf van
het Théâtre de la Place in Luik
Herfst 2012
Het Théâtre de la Place neemt zijn intrek, voor het
seizoen 2012-2013, in het gebouw van de
‘Société libre d’Emulation’, dat uitgebreid en
gerenoveerd werd door de Luikse architecten
Pierre Hebbelinck en Pierre de Wit. Dit tweetal
tekende ook voor het Museum voor hedendaagse
Kunsten (MAC’s) op de site van ‘Le Grand-Hornu’…
Info: +32 (0)4/344 71 91 • www.theatredelaplace.be

DECEMBER
Beurs van de Verliefden
26 december
Wedstrijd voor de grootste eter van paté
gaumais in Virton.
Info: +32(0)63/57 89 04
www.soleildegaume.be

De kerstmarkten
Eind november en december
Wanneer de eindejaarsfeesten er aan komen,
nodigen tal van Waalse steden u uit om enkele
uren ontspanning in een leuke sfeer te vinden
op de talrijke kerstmarkten die in die periode
georganiseerd worden.
Info: +32(0)2/509 24 34
www.wallonie-toerisme.be

Voor meer uitgebreide informatie houden de Maisons du Tourisme zich graag ter beschikking.
Wij hebben de grootste zorg besteed aan het verzamelen van de gegevens en de redactie van deze
kalender. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen die
achteraf zijn opgetreden. Daarom raden wij u aan om voor uw vertrek na te kijken of de gegevens van
deze kalender nog steeds actueel zijn. Voor meer informatie gedurende het jaar 2012 verwijzen wij naar
de website: www.wallonie-toerisme.be
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© Brussels South Charleroi Airport

Praktische informatie
Gesproken talen
Frans in Wallonië. Frans en Nederlands in
Brussel. Duits in de streek van de Oostkantons.
Munt

u kunt gebruiken in de 27 lidstaten van de
Europese Unie in geval van agressie, ongeval of andere noodsituaties.
Alle medische wachtdiensten zijn opgenomen in de dagbladen en hangen uit bij apotheken.

De gebruikte munt is de euro.

Vervoer & verplaatsingen

Wettelijke feestdagen

• Met de trein
N.M.B.S. (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen)
Thalys: 3 verbindingen: Brussel-Parijs /
Brussel-Amsterdam / Brussel-Keulen
Eurostar: 1 verbinding: Brussel-Londen
TGV: 8 verbindingen: Brussel-Lille, BrusselLyon, Brussel-Marseille, Brussel-Nice, BrusselDisneyland® Paris, Brussel-Perpignan, BrusselBordeaux, Brussel-Grenoble (1 per week)
Info en reservering:
+32(0)70.79.79.79 (€ 0,30/min.)
Tel.: +32(0)2.528.28.28
(7d/7 van 7u tot 21.30 u.)
Websites: www.nmbs.be, www.b-rail.be en
http://m.nmbs.be
• Openbaar vervoer in Wallonië
(bus, metro)
TEC: uurroosters, routes en prijzen vindt u
op de website: www.infotec.be
• Openbaar vervoer in Brussel
(bus, tram, metro)
MIVB: uurrooster, routes en prijzen op
de website: www.mivb.be
• Met de auto
Het Belgische autowegennet is gratis.
Snelheidsbeperkingen
• in agglomeraties: 30 km/u. of 50 km/u.
In de omgeving van scholen geldt overal
30 km/u.
• op andere wegen: 70 of 90 km/u.
• op autosnelwegen: 120 km/u.
Het dragen van de veiligheidsgordel is vooraan en achteraan verplicht.

1 januari (Nieuwjaar), paasmaandag (09/04),
1 mei (Feest van de Arbeid), Hemelvaartsdag (17/05), pinkstermaandag (28/05),
21 juli (Nationale Feestdag), 15 augustus
(Maria-Hemelvaart), 1 november (Allerheiligen), 11 november (Wapenstilstand 1918),
25 december (Kerstmis). Feest van de
Gemeenschappen: 27 september (Feest van
de Federatie Wallonië-Brussel); 15 november
(Feest van de Duitstalige Gemeenschap).
Op feestdagen zijn banken, de meeste winkels, postkantoren en de nationale musea
gesloten.
Openingsuren
Postkantoren zijn doorgaans open van 9 tot
17 u. Er zijn ook postpunten en postzegels
te koop in sommige dagbladhandels, supermarkten, benzinestations, gemeentehuizen
of treinstations (meer informatie op de
website www.bpost.be). De banken zijn
gewoonlijk open van maandag tot vrijdag
van 9 tot 16 u. De meerderheid van de
winkels is open van 9 tot 18 u. en sluit op
zondag. Sommige handelszaken sluiten ook
tussen 12 en 14 u.
Hulp- en wachtdiensten
Voor dringende hulpdiensten (politie,
brandweer) belt u het nummer 112 en dat
geldt voor alle landen in Europa. Het nummer 112 is een Europees noodnummer dat
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Wegeninformatie
Politie: www.polfed.be
Bij autopech
Touring wegenhulp
Tel.: +32(0)70.344.777 (24u/24).
Website: www.touring.be
Voor verkeersinformatie, de staat van de
wegen, wegenwerken, parkings langs autosnelwegen: www.wegeninfo.be
• Per vliegtuig
Brussels Airport
Gelegen op 14 km van het stadscentrum.
Er is om de 4 keer/uur een treinverbinding
tussen de luchthaven en het Noord-, Centraal
en Zuidstation in Brussel (uurrooster op www.
nmbs.be). Een bus (Airport Line), lijn 12 op
weekdagen en lijn 21 tijdens het weekend,
verbindt de luchthaven met het centrum
(uurrooster en informatie: www.mivb.be)
Vluchtschema’s en informatie (vanuit
België): 0900.70.000 (€ 0,50/min.) van
7 tot 22 u. (antwoordapparaat 24 u./dag).
Vanuit het buitenland (vanaf een vast
toestel): +32(0)2.753.77.53
Website: www.brusselsairport.be
Luchthaven van Brussel-Zuid Charleroi
(Brussels South Charleroi Airport)
Tel. (van België): 0902.02.490 (€ 1/min)
Tel. (van het buitenland): +32.78.15.27.22
Website: www.charleroi-airport.com
Luchthaven van Luik (Liege Airport)
Tel.: +32(0)4.234.84.11
Website: www.liegeairport.com
Toeristische informatie
Wallonië-Brussel Toerisme, vzw (WBT/OPT)
Administratie:
Sint-Bernardusstraat 30
B-1060 Brussel
Tel.: +32(0)2.509.24.34
Fax: +32(0)2.513.69.50 of (0)2.509.24.62
E-mail: toerisme@opt.be
Informatie: www.wallonie-toerisme.be

Toeristische diensten (‘Maisons du Tourisme’)
PROVINCIE LUXEMBURG
Maison du Tourisme du Pays de Bastogne
(Bastogne, Bertogne, Fauvillers,
Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre)
Place Mc Auliffe, 60
B-6600 BASTOGNE
Tel.: +32(0)61.21.27.11
www.paysdebastogne.be
Maison du Tourisme de Gaume
(Etalle, Meix-devant-Virton, Musson,
Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton)
Rue des Grasses Oies, 2b
B-6760 VIRTON
Tel.: +32(0)63.57.89.04
www.soleildegaume.be
Maison du Tourisme
du Pays d’Ourthe et Aisne
(Durbuy, Erezée, Hotton, Manhay,
Rendeux)
Grand-Rue, 16
B-6940 BARVAUX-SUR-OURTHE
Tel.: +32(0)86.21.30.81
www.ourthe-et-aisne.be
Maison du Tourisme du Pays
d’Houffalize – La Roche-en-Ardenne
(Houffalize, La Roche-en-Ardenne)
Place du Marché, 15
B-6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE
Tel.: +32(0)84.36.77.36
www.coeurdelardenne.be
Maison du Tourisme du Pays du Val de
Salm et des Sources de l’Ourthe
(Gouvy, Vielsalm)
Avenue de la Salm, 50
B-6690 VIELSALM
Tel.: +32(0)80.21.50.52
www.vielsalm-gouvy.org
Maison du Tourisme
du Pays de Saint-Hubert
(Saint-Hubert, Libramont, Tenneville)
Rue Saint-Gilles, 12
B-6870 SAINT-HUBERT
Tel.: +32(0)61.61.30.10
www.saint-hubert-tourisme.be

Maison du Tourisme
du Pays de la Haute-Lesse
(Daverdisse, Libin, Tellin, Wellin)
Place de l’Esro, 60
B-6890 REDU (LIBIN)
Tel.: +32(0)61.65.66.99
www.haute-lesse-tourisme.be

Maison du Tourisme
de l’Ardenne namuroise
(Bièvre, Gedinne, Vresse-sur-Semois)
Rue Albert Raty, 83
B-5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
Tel.: +32(0)61.29.28.27
www.ardenne-namuroise.be

Maison du Tourisme du Pays d’Arlon
(Arlon, Attert, Aubange, Martelange,
Messancy)
Rue des Faubourgs, 2
B-6700 ARLON
Tel.: +32(0)63.21.94.54
www.arlon-tourisme.be

Maison du Tourisme
des Vallées des Eaux Vives
(Cerfontaine, Couvin, Doische, Florennes,
Philippeville, Viroinval, Walcourt)
Rue de la Falaise, 3
B-5660 COUVIN
Tel.: +32(0)60.34.01.40
www.valleesdeseauxvives.be

Maison du Tourisme
du Pays de la Forêt d’Anlier
(Habay, Léglise, Neufchâteau)
Maison Bourgeois
Grand Place, 3
B-6840 NEUFCHÂTEAU
Tel.: +32(0)61.27.50.88
www.foret-anlier-tourisme.be

Maison du Tourisme « Condroz-Famenne »
(Ciney, Hamois, Havelange, Somme-Leuze)
Rue de l’Eglise, 4
B-5377 HEURE
Tel.: +32(0)86.40.19.22
www.valleesdessaveurs.be

Maison du Tourisme du Pays de Bouillon
(Bertrix, Bouillon, Paliseul)
Quai des Saulx, 12
B-6830 BOUILLON
Tel.: +32(0)61.46.52.11
www.bouillon-tourisme.be

Maison du Tourisme du Pays de Vesdre
(Baelen, Dison, Limbourg, Pepinster, Verviers)
Rue Jules Cerexhe, 86
B-4800 VERVIERS
Tel.: +32(0)87.30.79.26
www.paysdevesdre.be

PROVINCIE NAMEN
Maison du Tourisme
de la Haute-Meuse dinantaise
(Anhée, Dinant, Hastière, Onhaye, Yvoir)
Avenue Colonel Cadoux, 8
B-5500 DINANT
Tel.: +32(0)82.22.28.70
www.dinant-tourisme.com
Maison du Tourisme du Pays de Namur
‘Vallées d’Art et de Traditions’
(Andenne, Assesse, Fernelmont, Floreffe,
Fosses-la-Ville, Gesves, La Bruyère,
Namur, Ohey, Profondeville)
Square Léopold
B-5000 NAMUR
Tel.: +32(0)81.24.64.49
www.mtpn.be

Maison du Tourisme du Pays de la
Semois entre Ardenne et Gaume
(Chiny, Florenville, Herbeumont)
Esplanade du Panorama, 1
B-6820 FLORENVILLE
Tel.: +32(0)61.31.12.29
www.semois-tourisme.be

Maison du Tourisme du Val de Lesse
(Beauraing, Houyet, Rochefort)
Rue de Behogne, 5
B-5580 ROCHEFORT
Tel.: +32(0)84.34.51.72
www.valdelesse.be

Maison du Tourisme du Pays de Marche
et de Nassogne
(Marche-en-Famenne, Nassogne)
Place de l’Etang, 15
B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tel.: +32(0)84.34.53.27
www.maisontourisme.nassogne.marche.be

Maison du Tourisme Sambre-Orneau
(Gembloux, Jemeppe-sur-Sambre,
Sambreville, Sombreffe)
Rue Sigebert, 3
B-5030 GEMBLOUX
Tel.: +32(0)81.62.69.66
www.sambre-orneau.com

PROVINCIE LUIK

Maison du Tourisme des Cantons de l’Est
(Amel, Büllingen, Burg-Reuland,
Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen,
Malmedy, Raeren, Sankt Vith, Waimes)
Place Albert Ier, 29 A
B-4960 MALMEDY
Tel.: +32(0)80.33.02.50
www.oostkantons.be
Maison du Tourisme
du Pays d’Ourthe-Amblève
(Anthisnes, Aywaille, Comblain-au-Pont,
Esneux, Ferrières, Hamoir, Lierneux,
Ouffet, Sprimont, Stoumont)
Route de Louveigné, 3
B-4920 REMOUCHAMPS
Tel.: +32(0)4.384.35.44
www.ourthe-ambleve.be
Maison du Tourisme du Pays des Sources
(Jalhay, Spa, Stavelot, Theux, Trois-Ponts)
Place Royale, 41
B-4900 SPA
Tel.: +32(0)87.79.53.53
www.paysdessources.be
Maison du Tourisme Hesbaye et Meuse
(Amay, Berloz, Donceel, Engis, Faimes, Geer,
Oreye, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse,
Verlaine, Villers-le-Bouillet, Waremme)
Abbaye de la Paix-Dieu
Rue Paix-Dieu, 1b
B-4540 AMAY
Tel.: +32(0)85.21.21.71
www.tourisme-hesbaye-meuse.be
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Maison du Tourisme
des Thermes et Coteaux
(Beyne-Heusay, Chaudfontaine,
Fléron, Trooz)
Onthaal
Avenue des Thermes, 78B
B-4050 CHAUDFONTAINE
Tel.: +32(0)4.361.56.30
www.thermesetcoteaux.be
Maison du Tourisme du Pays de Liège
(Ans, Awans, Crisnée, Flémalle,
Grâce-Hollogne, Liège, Seraing)
Place Saint-Lambert, 35
B-4000 LIÈGE
Tel.: +32(0)4.237.92.92
www.mtpaysdeliege.be
Maison du Tourisme du Pays de Herve
(Aubel, Herve, Olne, Plombières,
Thimister-Clermont, Welkenraedt)
Place de la Gare, 1
B-4650 HERVE
Tel.: +32(0)87.69.31.70
www.paysdeherve.be
Maison du Tourisme
du Pays de Huy – Meuse – Condroz
(Huy, Clavier, Marchin, Modave,
Nandrin, Tinlot)
Quai de Namur, 1
B-4500 HUY
Tel.: +32(0)85.21.29.15
www.pays-de-huy.be
Maison du Tourisme des Vallées
de la Burdinale et de la Mehaigne
(Braives, Burdinne, Héron, Wanze)
Ferme de la Grosse Tour
Rue de la Burdinale, 6
B-4210 BURDINNE
Tel.: +32(0)85.25.16.96
www.tourismebm.be

PROVINCIE HENEGOUWEN
Maison du Tourisme du Pays de Mons
(Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries,
Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens,
Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain,
Saint-Ghislain)
Grand-Place, 22
B-7000 MONS
Tel.: +32(0)65.33.55.80
www.monsregion.be

Maison du Tourisme
des Ardennes brabançonnes
(Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau,
Ottignies - Louvain-la-Neuve,
Rixensart, Wavre)
Rue de Nivelles, 1
B-1300 WAVRE
Tel.: +32(0)10.23.03.23
www.mtab.be

Maison du Tourisme
de la Wallonie picarde
(Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart,
Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres,
Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien,
Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing,
Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-del’Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz,
Rumes, Silly, Tournai)
Bureau van Doornik:
Placette aux Oignons, 20
B-7500 TOURNAI
Tel.: +32(0)69.35.42.85
Bureau van Moeskroen:
Place Gérard Kasiers, 15
B-7700 MOUSCRON
Tel.: +32(0)56.86.03.70
www.visitwapi.be

Maison du Tourisme du Roman Païs
(Braine-le-Château, Ittre, Nivelles,
Rebecq, Tubize)
Rue de Saintes, 48
B-1400 NIVELLES
Tel.: +32(0)67.22.04.44
www.tourisme-roman-pais.be
Maison du Tourisme
de la Hesbaye brabançonne
(Beauvechain, Hélécine, Incourt,
Jodoigne, Orp-Jauche, Ramillies)
Hôtel des Libertés
Grand-Place, 1
B-1370 JODOIGNE
Tel.: +32(0)10.22.91.15
www.hesbayebrabanconne.be

Maison du Tourisme du Parc des Canaux
et Châteaux
(Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont,
Ecaussinnes, Estinnes, La Louvière,
Le Roeulx, Manage, Morlanwelz,
Seneffe, Soignies)
Place Mansart, 21-22
B-7100 LA LOUVIERE
Tel.: +32(0)64.26.15.00
www.parcdescanauxetchateaux.be

Maison du Tourisme
du Pays de Villers en Brabant wallon
(Chastre, Court-Saint-Etienne,
Mont-Saint-Guibert, Villers-la-Ville
et Walhain)
(samen met onthaal in de Abdij
van Villers-la-Ville)
Rue de l’Abbaye, 55
B-1495 VILLERS-LA-VILLE
Tel.: +32(0)71.88.09.90
www.paysdevillers-tourisme.be

Maison du Tourisme
de la Botte du Hainaut
(Beaumont, Chimay, Sivry-Rance,
Froidchapelle, Momignies)
Rue de Noailles, 6
B-6460 CHIMAY
Tel.: +32(0)60.21.98.84
www.botteduhainaut.com
Maison du Tourisme
Val de Sambre et Thudinie
(Binche, Erquelinnes, Anderlues,
Ham-sur-Heure - Nalinnes, Lobbes,
Merbes-le-Château, Thuin)
Place Albert Ier, 2
B-6530 THUIN
Tel.: +32(0)71.59.69.19
www.visitthudinie.be

© WBT / J.-P. Remy

Maison du Tourisme de la Basse-Meuse
(Bassenge, Blégny, Dalhem, Herstal,
Juprelle, Oupeye, Visé)
Rue des Béguines, 7
B-4600 VISE
Tel.: +32(0)4.374.85.55
www.basse-meuse.be

PROVINCIE WAALS-BRABANT
Maison du Tourisme de Waterloo
(Braine-l’Alleud, Genappe, La Hulpe,
Lasne, Waterloo)
Chaussée de Bruxelles, 218
B-1410 WATERLOO
Tel.: +32(0)2.352.09.10
www.waterloo-tourisme.be
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Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
(Aiseau-Presles, Charleroi, Châtelet,
Courcelles, Farciennes, Fleurus,
Fontaine-l’Evêque, Gerpinnes,
Les Bons Villers, Pont-à-Celles)
Place Charles II, 20
B-6000 CHARLEROI
Tel.: +32(0)71.86.14.14
www.paysdecharleroi.be

Provinciale
toeristische
Federaties

Toeristische Federatie
van de Provincie Waals Brabant
Avenue Einstein, 2
Bâtiment Archimède - Bloc D
B-1300 WAVRE
Tel.: +32(0)10.23.63.31
www.brabantwallon.be
Toeristische Federatie
van de Provincie Luik
Boulevard de la Sauvenière, 77
B-4000 LIÈGE
Tel.: +32(0)4.237.95.30
www.ftpl.be
Toeristische Federatie
van de Provincie Namen
Avenue Reine Astrid, 22/2
B-5000 NAMUR
Tel.: +32(0)81.77.67.57
www.paysdesvallees.be
Toeristische Federatie
van de Provincie Henegouwen
Rue des Clercs, 31
B-7000 MONS
Tel.: +32(0)65.36.04.64
www.hainauttourisme.be

©WBT / J. Jeanmart

Toeristische Federatie
van Belgisch Luxemburg
Quai de l’Ourthe, 9
B-6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE
Tel.: +32(0)84.41.10.11
www.ftlb.be

Onze bureaus in België
en in Nederland*
BELGIË
Wallonië-Brussel Toerisme, vzw
(WBT / OPT)
Sint-Bernardusstraat, 30
B-1060 Brussel
Tel.: +32(0)2.509.24.34 (info)
Fax: +32(0)2.509.24.62 (info)
toerisme@opt.be
www.wallonie-toerisme.be

NEDERLAND
België Toerisme Wallonië-Brussel
Prins Hendrikkade 186
1011 TD Amsterdam
Tel.: + 31.900.20.20.107
informatie@belgie-toerisme.nl
www.belgie-toerisme.nl

* niet toegankelijk voor het publiek

© Fotolia

Dienst voor Toerisme
van de Oostkantons
Mühlenbachstraße, 2
B-4780 St. Vith
Tel.: +32(0)80.22.76.64
www.eastbelgium.com
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Kortingsbonnen
en voordelen

€

Proﬁteer nog meer
van uw escapades in Wallonië
Wallonië biedt u tal van redenen om de streek te bezoeken en nog
eens te bezoeken.
Bovendien stellen onze partners u uitzonderlijke en zeer interessante
kortingen en voordelen voor.
Op de volgende pagina’s vindt u 88 kortingsbonnen waarmee u
geniet van een voorkeurtarief, zowel om een museum te bezoeken,
als om een dag door te brengen in een recreatiepark of natuurreservaat, een van onze kunststeden te ontdekken, of ergens te overnachten voor een vriendenprijsje.
Overloop de volgende pagina’s, maak uw keuze en aarzel niet om ze
het hele toeristische jaar 2012 te gebruiken.
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- € 0,50
op de prijs van het bezoek
aan het waterwerk en het
spektakelparcours ‘Een boot, een
leven’ en/of het parcours per boot*
*op basis van de prijs voor individuele bezoekers

Individuele
bezoekers
tegen
groepsprijs!

- €1

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig tot 31/12/2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

Individuele
bezoekers tegen
groepsprijs!*
* € 5,50 in plaats van € 7,50

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van 01/04 tot 31/10/2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.
© OT Thuin

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van 01/07 tot 30/09/2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

BELFORT VAN THUIN

KONINKLIJK MUSEUM
VAN MARIEMONT
MORLANWELZ

GASTHUIS
ONZE-LIEVE-VROUW
MET DE ROOS
LESSINES

© B. Vanroye

GETUIGENISMUSEUM
VAN BOIS-DU-LUC
LA LOUVIÈRE

op de toegangsprijs

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Geldig het hele seizoen 2012.
Geldig voor maximum 4 personen.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

op de prijs van de audiogids
van het museum of het park,
of op de toegangsprijs
van de tijdelijke tentoonstelling

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Geldig van 15/03 tot 31/10/2012.
De boot vaart uit op din, don, vrij, zat en zon van 01/05 tot 16/09/2012.
Geldig voor maximum 4 personen. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar
met andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

- €1

*op basis van de prijs voor individuele bezoekers

LE BOIS DU CAZIER
MARCINELLE

- €1

op de toegangsprijs*
*op basis van de prijs voor individuele
bezoekers

Knip de bon uit en geef hem af bij aankomst in het belfort.
Geldig van 01/04 tot 31/10/2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

© Musée royal de Mariemont / Michel Lechien

HELLEND VLAK
VAN RONQUIÈRES

© FTPH / C. Carpentier

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Geldig het hele seizoen 2012.
Doortocht van het waterwerk per boot op zondag van mei tot september 2012.
Geldig voor maximum 5 personen per bon. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar
met andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

op de prijs van een uitstap
heen/terug*

© Hôpital Notre-Dame à la Rose

*op basis van de prijs voor individuele bezoekers

- € 1,50

© WBT / CHP

op de prijs van het bezoek van de
scheepslift en het spektakelparcours
‘Land van uitblinkers’ en/of de doortocht van het waterwerk per boot*

© Jean-Luc Deru / photodaylight.com

- € 0,50

HISTORISCH
CENTRUMKANAAL
HYDRAULISCHE LIFTEN
LA LOUVIÈRE
© FTPH / C.Carpentier

SCHEEPSLIFT VAN
STRÉPY-THIEU

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig het hele jaar 2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.
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CANAL DU CENTRE HISTORIQUE
LA LOUVIÈRE

ASCENSEUR FUNICULAIRE DE STRÉPY-THIEU

C/O asbl VOIES D’EAU DU HAINAUT
Rue Tout-y-Faut, 90
7110 HOUDENG-GOEGNIES (LA LOUVIÈRE)
Tel.: +32(0)78.059.059 of +32(0)64.84.78.31
info.canalducentre@hainaut.be
http://voiesdeau.hainaut.be

C/O asbl VOIES D’EAU DU HAINAUT
Rue Raymond Cordier, 50
7070 THIEU (LE ROEULX)
Tel.: +32(0)78.059.059 of (0)64.67.12.00
info.strepy_thieu@hainaut.be of info.voiesdeau@hainaut.be
http://voiesdeau.hainaut.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Michel Maes
Rue des Clercs, 31 – 7000 Mons

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Michel Maes
Rue des Clercs, 31 – 7000 Mons

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT

PLAN INCLINÉ DE RONQUIÈRES

Chaussée de Mariemont, 100
7140 MORLANWELZ
Tel.: +32(0)64.21.21.93
info@musee-mariemont.be
www.musee-mariemont.be

C/O asbl VOIES D’EAU DU HAINAUT
Route Baccara, 1w
7090 RONQUIÈRES
Tel.: +32(0)78.059.059 of (0)67.64.66.80
info.ronquieres@hainaut.be of info.voiesdeau@hainaut.be
http://voiesdeau.hainaut.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Daniel Courbe
Chaussée de Mariemont, 100 – 7140 MORLANWELZ

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Michel Maes
Rue des Clercs, 31 – 7000 MONS

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

HÔPITAL NOTRE-DAME À LA ROSE

ÉCOMUSÉE DU BOIS-DU-LUC

Place Alix de Rosoit
7860 LESSINES
Tel.: +32(0)68.33.24.03
info@notredamealarose.com
www.notredamealarose.com

Rue Saint-Patrice, 2b
7110 HOUDENG-AIMERIES (LA LOUVIÈRE)
Tel.: +32(0)64.28.20.00
info@ecomuseeboisduluc.be
www.ecomuseeboisduluc.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: R. Debruyn
c/o Ofﬁce du Tourisme de Lessines
Place Alix de Rosoit – 7860 LESSINES

Verantwoordelijke uitgever: Daisy Vansteene
Rue Saint-Patrice, 2b
7110 HOUDENG-AIMERIES (LA LOUVIÈRE)

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

LE BOIS DU CAZIER

BEFFROI DE THUIN

Rue du Cazier, 80
6001 MARCINELLE (CHARLEROI)
Tel.: +32(0)71.88.08.56
info@leboisducazier.be
www.leboisducazier.be

Place du Chapitre
6530 THUIN
Tel.: +32(0)71.59.54.54 of (0)71.55.49.18
thuin@ofﬁce-tourisme.org
www.thuin.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Louis Delaet
Rue du Cazier, 80 – 6001 MARCINELLE (CHARLEROI)

Verantwoordelijke uitgever: Marie-Eve Van Laethem
Place Albert Ier, 2 – 6530 THUIN

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.
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GETUIGENISMUSEUM
VAN DE VIROIN – TREIGNES

-2

1 GRATIS
toegang voor
1 betaalde
toegang voor
volwassenen

op de prijs van de tocht
met een elektrisch bootje
in de ‘Jardins d’O’ in Nismes*
* € 10 in plaats van € 12/30 min.

Knip de bon uit en geef hem bij aankomst af aan de receptie. Geldig van Pasen tot
Allerheiligen 2012, tussen 11 en 14 u., voor een bootje van max. 6 personen.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

GETUIGENISMUSEUM
VAN DE VIROIN
TREIGNES

STOOMTREIN
VAN DE DRIE VALLEIEN
MARIEMBOURG

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van april tot november 2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Enkel geldig voor het volledige parcours,
enkel of h/t, van 07/04 tot 28/10/2012. 1 bon is geldig voor maximum 4 personen.
Niet geldig tijdens het ‘Stoomfestival’ (22 & 23/09/2012). Deze aanbieding
is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

op de toegangsprijs

© Treignes, Village des Musées

-50

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig het hele seizoen 2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

op de toegangsprijs
Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig het hele seizoen 2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

-20

op de toegangsprijs

MAISON DU TOURISME
SAMBRE – ORNEAU
© Treignes, Village des Musées

-50

%

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig het hele seizoen 2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

‘MUSÉE DU MALGRÉ-TOUT’
EN HET PARK VAN
DE PREHISTORIE
TREIGNES

%

© Treignes, Village des Musées

TREINMUSEUM
TREIGNES

ESPACE ARTHUR MASSON
TREIGNES

%

Individuele
bezoekers
tegen
groepsprijs!

- €1

op de toegangsprijs
voor volwassenen
in de ‘Espace de l’Homme de Spy’

© R. Hausman

op de toegangsprijs

© asbl Dire

%

-50

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van april tot november 2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.
© Didier Mosseray

€

© asbl Dire

DIENST VOOR TOERISME
VAN VIROINVAL

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang van
de ‘Espace de l’Homme de Spy’ (zie adres op de achterzijde van deze bon).
Geldig het hele seizoen 2012. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met
andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.
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KORTINGSBON

ÉCOMUSÉE DU VIROIN

OFFICE DU TOURISME DE VIROINVAL

Rue E. Defraire, 63
5670 TREIGNES
Tel.: +32(0)60.39.96.24
bbarbier@skynet.be
www.ecomuseeduviroin.be

Rue Vieille Église, 2
5670 NISMES
Tel.: +32(0)60.31.16.35
tourisme.viroinval@skynet.be
www.viroinval.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: P. Cattelain
Rue Eugène Defraire, 63 – 5670 TREIGNES

Verantwoordelijke uitgever: Karine Bultez
Rue Vieille Église, 2 – 5670 NISMES

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

CHEMIN DE FER À VAPEUR DES TROIS VALLÉES

ÉCOMUSÉE DU VIROIN

Chaussée de Givet, 49
5660 MARIEMBOURG
Tel.: +32(0)60.31.24.40
cfv3vmariembourg@skynet.be
http://cfv3v.in-site-out.com

Rue E. Defraire, 63
5670 TREIGNES
Tel.: +32(0)60.39.96.24
bbarbier@skynet.be
www.ecomuseeduviroin.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: G. Allard
Chaussée de Givet, 49 – 5660 MARIEMBOURG

Verantwoordelijke uitgever: P. Cattelain
Rue Eugène Defraire, 63 – 5670 TREIGNES

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

TREIGNES, VILLAGE DES MUSÉES ASBL

TREIGNES, VILLAGE DES MUSÉES ASBL

Plateau de la Gare
5670 TREIGNES
Tel. : +32(0)60.39.09.48
cfv3vtreignes@skynet.be
www.cfv3v.in-site-out.com

Rue Eugène Defraire, 29
5670 TREIGNES
Tel. : +32(0)60.39.15.00
info@espacemasson.be
www.espacemasson.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: G. Allard
Plateau de la Gare – 5670 TREIGNES

Verantwoordelijke uitgever: Vincent Bonehill
Rue Eugène Defraire, 29 - 5670 TREIGNES

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

ESPACE DE L’HOMME DE SPY

TREIGNES, VILLAGE DES MUSÉES ASBL

Route d’Eghezée, 301 - 303
5190 ONOZ (JEMEPPE-SUR-SAMBRE)
Tel.: +32(0)81.74.53.28
espacehommedespy@yahoo.fr
www.hommedespy.be

Rue de la Gare, 28
5670 TREIGNES
Tel.: +32(0)60.39.02.43
cedarc@skynet.be
www.museedumalgretout.net

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Caroline Busschaert
Rue Sigebert, 3 – 5030 GEMBLOUX

Verantwoordelijke uitgever: C. Bellier
Rue de la Gare, 28 – 5670 TREIGNES

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.
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GRATIS
een ijslolly
vanille/praliné

- €1
op de prijs van de Citadel Pass

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van 01/04 tot 30/09/2012.
Maximum 1 persoon per bon. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar
met andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

- € 1,50

- €1

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Het hele jaar 2012 geldig voor de Pass
‘Gehucht van de Leeuw’ en dagelijks van april tot september + de weekends en feestdagen
van oktober tot maart voor de Pass ‘Slagveld’. Geldig voor maximum 2 pers. Deze aanbieding
is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

op de prijs van een ‘Barbar’
(regionaal bier met honing)
Knip de bon uit en geef hem af, samen met het toegangsticket voor het museum,
in de ‘Taverne de l’Homme Bleu’. Het hele jaar 2012 geldig. Deze aanbieding is
niet cumuleerbaar met andere promoties
of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

ARCHEOFORUM VAN LUIK

BAUGNEZ 44
HISTORICAL CENTER
MALMEDY

-2

Individuele
bezoekers tegen
groepsprijs!*

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van 01/01 tot 31/12/2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

ABDIJ VAN STAVELOT
© Centre d’accueil Saint-Joseph Maredsous

ABDIJ VAN MAREDSOUS

1 GRATIS
bezoek
voor 1 betaald
bezoek

*hetzij € 1 korting

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Maximum 1 persoon per bon.
Geldig het hele jaar 2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

Knip de bon uit en geef hem af op het onthaalbureau voor de rondleidingen.
Geldig van 02/01 tot 31/12/2012 tijdens de bezoekuren
(www. tourisme.maredsous.be). Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met
andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

1 GRATIS toegang
voor een kind
voor 1 betaalde
all-intoegang
voor volwassenen

© Abbaye de Stavelot

voor 1 betaalde toegang

© SPW / Géron

€

© Baugnez44

© C. Recoura / Pistolleros

DE STICHTING FOLON
LA HULPE

© Folon, ADAGP 2012

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig het hele toeristische seizoen 2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

CULTURESPACES
HET SLAGVELD VAN
WATERLOO

op de prijs van de Pass ‘Slagveld’
en ‘Gehucht van de Leeuw’

© SPW

CITADEL VAN NAMEN

© Yvan Verzar

CITADEL VAN DINANT

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van 02/01 tot 31/12/2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.
111

KORTINGSBON

KORTINGSBON

CITADELLE DE NAMUR

CITADELLE DE DINANT

Route Merveilleuse, 64
5000 NAMUR
Tel.: +32(0)81.65.45.00
info@citadelle.namur.be
www.citadelle.namur.be

Place Reine Astrid, 5
5500 DINANT
Tel.: +32(0)82.22.36.70
info@citadellededinant.be
www.citadellededinant.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Arnaud Gavroy
Route Merveilleuse, 64 – 5000 NAMUR

Verantwoordelijke uitgever: Baron Marc de Villenfagne
Place Reine Astrid, 5 – 5500 DINANT

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

FONDATION FOLON

CULTURESPACES – CHAMP DE BATAILLE DE WATERLOO

Drève de la Ramée, 6A
1310 LA HULPE
Tel.: +32(0)2.653.34.56
fondationfolon@skynet.be
www.fondationfolon.be

Route du Lion, 252
1410 WATERLOO
Tel.: +32(0)2.385.19.12
reservations@waterloo1815.be
www.waterloo1815.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Catherine Prévot
Drève de la Ramée, 6A – 1310 LA HULPE

Verantwoordelijke uitgever: Emmanuel Bacquet
Route du Lion, 252 – 1410 WATERLOO

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

BAUGNEZ 44 HISTORICAL CENTER
MUSÉE BATAILLE DES ARDENNES

ARCHÉOFORUM DE LIÈGE

Route de Luxembourg, 10
4960 MALMEDY
Tel.: +32(0)80.44.04.82
info@baugnez44.be
www.baugnez44.be
Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Place St-Lambert
4000 LIÈGE
Tel.: +32(0)4.250.93.70
archeo@archeoforumdeliege.be
www.archeoforumdeliege.be
Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Mathieu Steffens
Route de Luxembourg, 10 – 4960 MALMEDY

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Jacques Messiaen
Boulevard de la Sauvenière, 38 – 4000 LIÈGE

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

ABBAYE DE STAVELOT

ABBAYE DE MAREDSOUS

Cour de l’Abbaye, 1
4970 STAVELOT
Tel.: +32(0)80.88.08.78
etc@abbayedestavelot.be
www.abbayedestavelot.be

Rue de Maredsous, 11
5537 DENÉE
Tel.: +32(0)82.69.82.84
accueil@maredsous.com
www.tourisme.maredsous.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Virgile Gauthier
Cour de l’Abbaye, 1 – 4970 STAVELOT

Verantwoordelijke uitgever: B. Torlet
Rue de Maredsous, 11 – 5537 DENÉE

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.
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-1
€

op de toegangsprijs
voor volwassenen*
* € 4 in plaats van € 5

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Geldig het hele seizoen 2012
(behalve voor de evenementen) voor max. 4 personen per bon.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig het hele seizoen 2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

BURCHT VAN
LA ROCHE

Individuele
bezoekers
tegen
groepsprijs!
Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Geldig tot 31/12/2012.
Maximum 2 volwassenen + 2 kinderen per bon.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

KASTEEL VAN MODAVE

1 GRATIS
toegang voor
1 betaalde
toegang

- €2

© Alain Petit

KASTEEL VAN
LAVAUX-SAINTE-ANNE

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Geldig tijdens het hele jaar
2012 (behalve tijdens tentoonstellingen en andere evenementen).
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

VAL SAINT LAMBERT
CRISTAL DISCOVERY
SERAING

GRATIS
voor kinderen -12 jaar

© Michel Clinckemaille

- €1

* € 4 in plaats van € 5
** € 3 in plaats van € 4

op de toegangsprijs
voor volwassenen

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Geldig van 01/04 tot
15/11/2012 (behalve concerten, toneel, tentoonstellingen of andere
evenementen). Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties
of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

KASTEEL VAN SENEFFE

op de toegangsprijs
voor volwassenen* en senioren**

© O. Lefèvre

KASTEEL VAN JEHAY

© Château de Jehay

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Geldig tijdens het toeristische
seizoen 2012 (behalve tijdens de tentoonstellingen en andere evenementen).
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

© Château de Modave asbl

* € 6,50 in plaats van € 8, geldig voor
2 personen van 18 tot 64 jaar

© WBT / A. Kouprianoff

op de toegangsprijs
voor volwassenen*

Bij de huur van
een audiogids,
een 2e GRATIS

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Geldig van 01/05 tot
31/08/2012, enkel voor ‘Praal en Intimiteit’, behalve tijdens speciale
evenementen. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties
of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

€

6

= TOEGANGSPRIJS
TEGEN VOORKEURTARIEF

© Val Saint Lambert (Cristal Discovery)

- 1,50
€

© Compagnons de Franchimont asbl

KASTEEL VAN
FRANCHIMONT

KASTEEL VAN BELOEIL

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van zaterdag 31/03 tot zondag 04/11/2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.
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CHÂTEAU DE FRANCHIMONT

CHÂTEAU DE BELOEIL

COMPAGNONS DE FRANCHIMONT asbl
Allée du Château
4910 THEUX
Tel.: +32(0)87.53.04.89
secretariat@chateau-franchimont.be
www.chateau-franchimont.be

Rue du Château, 11
7970 BELOEIL
Tel.: +32(0)69.68.94.26
fondschateaudebeloeil@skynet.be
www.chateaudebeloeil.com

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Willy Klingler
Chaussée de Verviers, 147 – 4910 THEUX

Verantwoordelijke uitgever: SA le Prince de Ligne
Rue du Château, 11 – 7970 BELOEIL

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

CHÂTEAU FÉODAL DE LA ROCHE

CHÂTEAU DE JEHAY

Rue du Vieux Château, 4
6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE
Tel.: +32(0)84.41.13.42
info@chateaudelaroche.be
www.chateaudelaroche.be

Rue du Parc, 1
4540 AMAY
Tel.: +32(0)85.82.44.00
info@chateaujehay.be
www.chateaujehay.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Lefèvre
Rue du Vieux Château, 4 – 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE

Verantwoordelijke uitgever: E. Closset
Rue du Parc, 1 – 4540 AMAY

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

CHÂTEAU DE MODAVE

CHÂTEAU DE LAVAUX-SAINTE-ANNE

Rue du Parc, 4
4577 MODAVE
Tel.: +32(0)85.41.13.69
info@modave-castle.be
www.modave-castle.be

Rue du Château, 8
5580 LAVAUX-SAINTE-ANNE
Tel.: +32(0)84.38.83.62
info@chateau-lavaux.com
www.chateau-lavaux.com

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: B. Van Hespen
Rue du Parc, 4 – 4577 MODAVE

Verantwoordelijke uitgever: Elise Mathys
Rue du Château, 8 – 5580 LAVAUX-SAINTE-ANNE

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

VAL SAINT LAMBERT (Cristal Discovery)

DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE
MUSÉE D’ORFÈVRERIE

Esplanade du Val
4100 SERAING
Tel.: +32(0)4.330.36.20
info@cristaldiscovery.be
www.cristaldiscovery.be
Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Rue L. Plasman, 7-9
7180 SENEFFE
Tel.: +32(0)64.55.69.13
info@chateaudeseneffe.be
www.chateaudeseneffe.be
Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Dominique Jamar
Esplanade du Val – 4100 SERAING

Verantwoordelijke uitgever: Philippe FONTAINE,
ASBL Domaine de Seneffe
Rue L. Plasman, 7-9 – 7180 SENEFFE

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.
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KASTEEL VAN VÊVES

DOMEIN VAN HOTTEMME

Individuele
bezoekers
tegen
groepsprijs!*

op de toegangsprijs
van 2 betalende volwassenen

*volwassenen : € 6,90 in plaats van € 7,80
kinderen : € 4,20 in plaats van € 5,20

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van 31/03 tot 04/11/2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van 17/03 tot 31/10/2012. Geldig voor 2 personen.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

DE BROUWERIJ
VAN DE VENEN
MARIEMBOURG

BRASSERIE DU BOCQ
PURNODE

© Brasserie des Fagnes

GRATIS
glaasje om
ter plaatse
te drinken

TOERISMEHUIS
VAL DE SAMBRE
EN THUDINIE

* € 5,50 in plaats van € 6,50

*volwassenen : € 4,50 in plaats van € 5,50

GRÈS DE LA ROCHE

© Distillerie de Biercée

op de prijs van de rondleiding
in de Distilleerderij van Biercée*

Individuele
bezoekers
tegen
groepsprijs!*

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Geldig tijdens de weekends,
feestdagen en Belgische schoolvakanties om 14 u. en 17 u., van 02/04 tot
04/11/2012. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of
acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig op weekdagen in 2012, van dinsdag tot vrijdag van 11 tot 19.30 u.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

- €1

© Parc des Topiaires

- € 1,50

Knip de bon uit en geef hem af aan de receptie van de Distilleerderij van Biercée (zie adres op keerzijde). Geldig
van 01/03 tot 31/10/2012. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties. Maximum
1 persoon per bon. Niet geldig op het arrangement van Hotel ‘Le Relais de la Haute-Sambre’, dat wordt aangeboden in de gids Echte Ardennen en Waalse Steden 2012 (p. 83). Fotokopieën worden niet aanvaard.

Individuele
bezoekers
tegen
groepsprijs!

© Olivier Lefèvre – Grès de La Roche

Individuele
bezoekers
tegen
groepsprijs!*

PARC DES TOPIAIRES
(Vormsnoeipark)
DURBUY

© Brasserie du Bocq

TUINEN VAN ANNEVOIE

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van 01/04 tot 31/10/2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

© M. Hennemans

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig het hele toeristische seizoen 2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

© Domaine de Hottemme

© Moreau

* volwassenen : € 6 in plaats van € 7,50
kinderen : € 4 in plaats van € 4,50

1 GRATIS
toegang
voor 1 betaalde
toegang

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig tot 31/12/2012. Maximum 2 volwassenen en 2 kinderen per bon.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.
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DOMAINE DE HOTTEMME

CHÂTEAU DE VÊVES

Route de Hottemme, 58
6941 TOUR – HEYD
Tel.: +32(0)86.21.30.11
info.hottemme@skynet.be

Noisy 5
5561 CELLES (HOUYET)
Tel.: +32(0)82.66.63.95
veves-noisy@skynet.be
www.chateau-de-veves.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Eugène Thiernesse
Route de Hottemme, 58 – 6941 TOUR-HEYD

Verantwoordelijke uitgever: Laura Moreau
Noisy 5 – 5561 CELLES (HOUYET)

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON
PARC DES TOPIAIRES
Rue Haie Himbe, 1
6940 DURBUY
Tel.: +32(0)86.21.90.75
topiaires@durbuy.be
www.topiairesdurbuy.be
Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

KORTINGSBON
JARDANNES ASBL
Rue des Jardins d’Annevoie, 37 A
5537 ANNEVOIE
Tel.: +32(0)82.67.97.97
info@annevoie.be
www.annevoie.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Didier Demoulin
Rue Haie Himbe, 1 – 6940 DURBUY

Verantwoordelijke uitgever: Sophie Malotiaux
Rue des Jardins d’Annevoie, 37 A – 5537 ANNEVOIE

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

BRASSERIE DU BOCQ

BRASSERIE DES FAGNES

Rue de la Brasserie, 4
5530 PURNODE (YVOIR)
Tel.: +32(0)82.61.07.90
sde@bocq.be
www.bocq.be

Route de Nismes, 26
5660 MARIEMBOURG (COUVIN)
Tel.: +32(0)60.31.15.70
mail@fagnes.be
www.fagnes.com

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Sylvie De Schrevel
Rue de la Brasserie, 4 – 5530 PURNODE (YVOIR)

Verantwoordelijke uitgever: Laurence Dautremont
Route de Nismes, 26 – 5660 MARIEMBOURG (COUVIN)

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON
GRÈS DE LA ROCHE
Rue Rompré, 28
6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE
Tel.: +32(0)84.41.18.78
info@gresdelaroche.be
www.gresdelaroche.be
Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

KORTINGSBON

DISTILLERIE DE BIERCÉE
Ferme de la Cour
Rue de la Roquette, 36
6532 RAGNIES (THUIN)
Tel.: +32(0)71.59.11.06
info@distilleriedebiercee.com
www.distilleriedebiercee.be
Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Lefèvre
Rue Rompré, 28 – 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE

Verantwoordelijke uitgever: François Dumont
Rue de la Roquette, 36 – 6532 RAGNIES (THUIN)

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.
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AQUARIUM-MUSEUM
VAN LUIK

© Histoires d’Images

Individuele
bezoekers
tegen
groepsprijs!
Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Het hele jaar 2012 geldig
tijdens de openingsuren (woensdag, zaterdag, zondag).
Maximum 4 personen per bon. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar
met andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

%

-20

op de toegangsprijs
voor individuele bezoeker
Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Het hele jaar 2012 geldig voor
het vrij bezoek aan het Aquarium-Museum. Maximum 4 personen per bon.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

ARCHEOPARK
VAN ROCHEFORT

CHLOROPHYLLE PARK
DOCHAMPS

- € 1,20
- € 0,90

Individuele
bezoekers
tegen
groepsprijs!

* € 4,80 in plaats van € 6
** € 3,60 in plaats van € 4,50

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van 16/03 tot 14/11/2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

DOMEIN VAN DE GROTTEN
VAN HAN-SUR-LESSE

1 GRATIS
toegang
voor 1 kind*
per 2 betalende
volwassenen

Iedereen aan
de prijs voor
kinderen voor
de PassHan!

© Laurent Van Steensel

EURO SPACE CENTER
TRANSINNE

-20%
op de toegangsprijs
Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig tijdens de openingsuren 2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

‘GROTTE DE L’ABÎME’
COMBLAIN-AU-PONT

1 GRATIS
toegang
per betaalde
toegang

© Les Découvertes de Comblain

GROTTEN VAN
REMOUCHAMPS

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Geldig van 31/03 tot
04/11/2012 voor maximum 5 personen bij aankoop van het biljet PassHan.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.
© Monde Sauvage Safari

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig tot 31/12/2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

© José Burgeon

op de toegangsprijs voor kinderen
(3 -12 jaar)**

© Grottes de Han

© Malagne

op de toegangsprijs voor volwassenen*

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Geldig in het seizoen van 01/04
tot 04/11/2012 behalve tijdens het Zomerfeest op 28 en 29/07/2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

*tot 12 jaar

© Aquarium Muséum ULG

HUIS VAN
HET AARDEWERK
CHÂTELET

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Geldig tijdens alle weekends
van mei tot september en dagelijks van 31/03 tot 15/04, van 01/07 tot 31/08
en van 27/10 tot 4/11/2012. Aanbod niet cumuleerbaar met andere promoties
of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.
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AQUARIUM-MUSÉUM DE LIÈGE

MAISON DE LA POTERIE
OFFICE DU TOURISME DE CHÂTELET

Quai Van Beneden, 22
4020 LIÈGE
Tel.: +32(0)4.366.50.21
aquarium@ulg.ac.be
www.aquarium-museum.be

Rue Général Jacques, 4
6200 BOUFFIOULX (CHÂTELET)
Tel.: +32(0)71.39.51.77 (weekend) of 24.32.66 (week)
tourisme@chatelet.be
www.chatelet-poterie.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Sonia Wanson
Quai Van Beneden, 22 – 4020 LIÈGE

Verantwoordelijke uitgever: Ville de Châtelet
Rue Gendebien 55 – 6200 CHÂTELET

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

PARC CHLOROPHYLLE

ARCHÉOPARC DE ROCHEFORT
MALAGNE LA GALLO-ROMAINE asbl

Rue des Chasseurs Ardennais, 60
6960 DOCHAMPS-MANHAY
Tel.: +32(0)84.37.87.74
info@parcchlorophylle.com
www.parcchlorophylle.com
Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Rue du Coirbois, 85
5580 ROCHEFORT
Tel.: +32(0)84.22.21.03
info@malagne.be
www.malagne.be
Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: José Burgeon
Rue des Chasseurs Ardennais, 60
6960 DOCHAMPS-MANHAY

Verantwoordelijke uitgever: Christian Limbrée
Rue du Coirbois, 85 – 5580 ROCHEFORT

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

DOMAINE DES GROTTES DE HAN

EURO SPACE CENTER

Rue Joseph Lamotte, 2
5580 HAN-SUR-LESSE
Tel.: +32(0)84.37.72.13
info@grotte-de-han.be
www.grotte-de-han.be

Rue devant les Hêtres, 1
6890 TRANSINNE
Tel.: +32(0)61.65.01.33 of 34
info@eurospacecenter.be
www.eurospacecenter.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Michel Vankeerberghen
Rue Joseph Lamotte, 2 – 5580 HAN-SUR-LESSE

Verantwoordelijke uitgever: Charles Debeffe
Rue devant les Hêtres, 1- 6890 TRANSINNE

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

LES DÉCOUVERTES DE COMBLAIN asbl

GROTTES DE REMOUCHAMPS

Place Leblanc, 1
4170 COMBLAIN-AU-PONT
Tel.: +32(0)4.369.26.44
tourisme@comblainaupont.be
www.decouvertes.be

Rue de Louveigné, 3
4920 REMOUCHAMPS
Tel.: +32(0)4.360.90.70
marketing@mondesauvage.be
www.grottes.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Julien Goijen
Place Leblanc, 13 – 4170 COMBLAIN-AU-PONT

Verantwoordelijke uitgever: Joseph Renson
Fange de Deigné, 3 – 4920 AYWAILLE

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.
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GROT VAN LORETTE
ROCHEFORT
© Grotte de Lorette-Rochefort

*gratis voor het goedkoopste ticket

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van 31/03 tot 04/11/2012. Maximum 1 persoon per bon.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

Individuele
bezoekers
tegen
groepsprijs!
Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van 01/04 tot 30/10/2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

LABYRINT
BARVAUX

-10%

- € 0,50

© DB Création

HOUTOPIA
HOUFFALIZE

op de toegangsprijs
Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig tot 31/12/2012. Maximum 4 personen per bon.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

op de toegangsprijs voor kinderen (-12 jaar)**
* € 6 in plaats van € 7,50
** € 4 in plaats van € 5

© Monde sauvage 2011

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van 01/04 tot 30/09/2012. Maximum 2 personen per bon.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

op de toegangsprijs
Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van half maart tot half november 2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

1 GRATIS
rondleiding*
per betaalde
rondleiding
*erfgoed of natuur

Het hele jaar geldig op vaste data (de kalender van de wandelingen is beschikbaar
bij het Maison du Tourisme van het Land van Charleroi). Knip de bon uit en geef hem bij
aankomst af in het M.T. Geldig van 01/01 tot 31/12/2012. Deze aanbieding is niet
cumuleerbaar met andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

WILDPARK
VAN LA ROCHE

Individuele
bezoekers
tegen
groepsprijs!

© O.Lefèvre SI La Roche

© Mahymobiles Michel Weber

op de toegangsprijs voor volwassenen*

© Philippe Geuse

MAISON DU TOURISME
VAN HET LAND
VAN CHARLEROI

- € 1,50
- € 1,00

-20%

op de toegangsprijs
Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van 07/07 tot 07/10/2012. Maximum 4 personen per bon.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

MAHYMOBILES
LEUZE-EN-HAINAUT

MONDE SAUVAGE SAFARI
AYWAILLE

© Patrick Moers Balloide

1 GRATIS
toegang
per betaalde
toegang*

© Histoires d’Images

GROT ‘LA MERVEILLEUSE’
DINANT

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Geldig van 01/01 tot 31/12/2012.
2 volwassenen en 2 kinderen maximum per bon.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.
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GROTTE LA MERVEILLEUSE

GROTTE DE LORETTE

Route de Philippeville, 142
5500 DINANT
Tel.: +32(0)82.22.22.10
robert.libert@busmail.net
www.dinantourism.com

Drève de Lorette
5580 ROCHEFORT
Tel.: +32(0)84.21.20.80
grottedelorette@skynet.be
www.grotte-de-han.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Robert Libert
Quai de Meuse, 1 – 5500 DINANT

Verantwoordelijke uitgever: Michel Vankeerberghen
Rue Joseph Lamotte, 2 – 5580 HAN-SUR-LESSE

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

LABYRINTHE DE BARVAUX

HOUTOPIA

Rue Basse Commène
6940 BARVAUX-SUR-OURTHE
Tel.: +32(0)86.21.90.42
info@lelabyrinthe.be
www.lelabyrinthe.be

Place de l’Eglise, 17
6660 HOUFFALIZE
Tel.: +32(0)61.28.92.05
info@houtopia.be
www.houtopia.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Fabienne Delvaux
Grand’Rue, 16 – 6940 BARVAUX-SUR-OURTHE

Verantwoordelijke uitgever: Delphine Didriche
Place de l’Eglise,17 – 6660 HOUFFALIZE

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

MAISON DU TOURISME DU PAYS DE CHARLEROI

MAHYMOBILES

Place Charles II, 20
6000 CHARLEROI
Tel.: +32(0)71.86.14.14
maison.tourisme@charleroi.be
www.paysdecharleroi.be of www.charleroitourisme.be

Rue Erna, 3
7900 LEUZE-EN-HAINAUT
Tel.: 32(0)69.35.45.45
mahymobiles@skynet.be
www.mahymobiles.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Antoine Tanzilli
Place Charles II, 20 – 6000 CHARLEROI

Verantwoordelijke uitgever: Ivan Mahy
Rue Erna, 3 – 7900 LEUZE-EN-HAINAUT

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

PARC À GIBIER DE LA ROCHE

MONDE SAUVAGE SAFARI

Parc du Deister, 1
6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE
Tel.: +32(0)84.31.10.15
info@parcagibierlaroche.be
www.parcagibierlaroche.be

Fange de Deigné, 3
4920 AYWAILLE
Tel.: +32(0)4.360.90.70
marketing@mondesauvage.be
www.mondesauvage.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Lefèvre
Parc du Deister, 1 – 6980 LA-ROCHE-EN-ARDENNE

Verantwoordelijke uitgever: Joseph Renson
Fange de Deigné, 3 – 4920 AYWAILLE

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.
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op de toegangsprijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar**

© Scrl Chaudfontaine Promotion

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Geldig van 16/01 tot 30/12/2012
tijdens de openingsuren (www.pass.be). Maximum 5 personen per bon.
Niet geldig voor groepen. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere
promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

op de toegangsprijs
voor individuele bezoekers

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van 01/04 tot 31/10/2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

- €2
op de toegangsprijs
Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig het hele jaar 2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

PLOPSA COO

DE THERMEN VAN SPA

-15%

- €4

op de toegangsprijs van de baden
voor 3 uur of een volledige dag
© Plopsa

* € 20 in plaats van € 24

Individuele
bezoekers
tegen
groepsprijs!

DE RAILBIKES
VAN DE MOLIGNÉE
ANHÉE

© WBT / A. Kouprianoff

BOOTMAATSCHAPPIJ
VAN NAMEN EN DINANT

op de toegangsprijs*

DE BAYARD-BOTEN
DINANT

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van 01/04 tot 30/10/2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van 01/01 tot 31/12/2012. Maximum 4 personen per bon.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

Individuele
bezoekers
tegen
groepsprijs!

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Geldig het hele jaar 2012
(jaarlijkse sluiting: kerstvakantie). Maximum 5 personen per bon.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

© Paul Arnould

-20%

-20

op alle formules
voor individuele bezoeken

* € 10 in plaats van € 12,50
** € 6,50 in plaats van € 7,50
(- 6 jaar : gratis)

SOURCE O RAMA
CHAUDFONTAINE

%
© Mahaut

- € 1,00

© Bateaux Bayard / M. Libert

op de toegangsprijs voor volwassenen*

DE PREHISTOSITE
VAN RAMIOUL

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Geldig tot 04/11/2012 bij aankoop van 1 all-inticket
voor een individuele bezoeker ≥ 1 meter aan de kassa van Plopsa Coo. Niet geldig voor tickets in
voorverkoop. Niet uitwisselbaar in geld. Mag niet verkocht worden. Deze aanbieding is niet
cumuleerbaar met andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

Een ticket omvat de toegang tot 800 m²
binnen- en buitenbaden die verwarmd
zijn tot 32 ° C en uitgerust met tal van
waterspelen, de toegang tot de sauna’s,
hamams, jacuzzi’s en diverse relaxatiezones
met infrarood- of Woodlicht.

© Thermes
Plopsa de Spa

- € 2,50

© Pass AV-Press

HET PASS
FRAMERIES

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang van de Thermen.
Geldig van 01/01 tot 31/12/2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.
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PRÉHISTOSITE DE RAMIOUL

LE PASS

Rue de la Grotte, 128
4400 FLÉMALLE
Tel.: +32(0)4.275.49.75
info@ramioul.org
www.ramioul.org

Rue de Mons, 3
7080 FRAMERIES
Tel.: +32(0)70.22.22.52
pass@pass.be
www.pass.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Fernand Collin
Rue de la Grotte, 128 – 4400 FLÉMALLE

Verantwoordelijke uitgever: André Crémer
Rue de Mons, 3 – 7080 FRAMERIES

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

BATEAUX BAYARD

SOURCE O RAMA

Boulevard W. Churchill
5500 DINANT
Tel.: +32(0)82.22.30.42
robert.libert@busmail.net
www.dinantourism.com

Royal Syndicat d’Initiative
Parc des Sources, Avenue des Thermes, 78 bis
4050 CHAUDFONTAINE
Tel.: +32(0)4.364.20.20
info@sourceorama.com
www.sourceorama.com

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Robert Libert
Boulevard W. Churchill – 5500 DINANT

Verantwoordelijke uitgever: Alain Jeunehomme
Avenue Gadot, 24 – 4050 CHAUDFONTAINE

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

LES DRAISINES DE LA MOLIGNÉE

COMPAGNIE DES BATEAUX NAMUR ET DINANT

Rue de la Molignée, 116
5522 ANHÉE
Tel.: +32(0)82.69.90.79
draisines@skynet.be
www.draisine.be

Boulevard W. Churchill
5500 DINANT
Tel.: +32(0)82.22.23.15
ciedesbateaux@busmail.net
www.bateaux-meuse.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Paul Arnould
Rue de la Gare, 82 – 5522 FALAÊN

Verantwoordelijke uitgever: Christian Marsigny
Rue Daoust, 64 – 5500 DINANT

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

LES THERMES DE SPA

PLOPSA COO

Colline d’Annette en Lubin
4900 SPA
Tel.: +32(0)87.77.25.60
info@thermesdespa.com
www.thermesdespa.com

Coo, 4
4970 COO-STAVELOT
Tel.: +32(0)80.68.42.65
info@plopsa.be
www.plopsa.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Séverine Philippin
Colline d’Annette en Lubin – 4900 SPA

Verantwoordelijke uitgever: Sonia Moujane
Coo, 4 – 4970 COO-STAVELOT

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.
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Knip de bon uit en stuur hem naar Europ’aventure.
Geldig in 2012 voor de elektronische Nederlandse editie.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

Knip de bon uit en geef hem af in de cafetaria.
Geldig het hele jaar 2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

NATURA PARC
‘LACS DE L’EAU D’HEURE’
BOUSSU-LEZ-WALCOURT

Individuele
bezoekers
tegen
groepsprijs!

Individuele
bezoekers
tegen
groepsprijs!

© Kayaks Libert

KAYAKS JAUNES LIBERT
DINANT

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang.
Geldig van 01/04 tot 31/10/2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

Knip de bon uit en geef hem af aan de ingang. Geldig van april tot juni en van
september tot oktober 2012. Geldig voor maximum 2 personen per bon.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

WAL’INCOMING

OURTHE & SOMME

%

%

-5

Vermeld de code ‘Korting 5% Escapades 2012’ tijdens uw reservering.
Elke dag geldig tot 31/12/2012, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere acties of promoties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

© Lesse Kayak

1 GRATIS
drankje
in de Blueless

© Alsace Aventure

© Durbuy Adventure

LESSE KAYAKS
ANSEREMME – DINANT

Knip de bon uit en geef hem bij aankomst af aan de receptie. Geldig van 01/04 tot 30/09/2012
op alle activiteiten (behalve quad, helikopter, golf, paardrijden, heteluchtballon). Niet geldig op
de 3 arrangementen die aangeboden worden in de gids Echte Ardennen en Waalse Steden
2012. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties. Fotokopieën
worden niet aanvaard.

-5

op de prijs van alle verblijven
in een van onze vakantiedorpen*
© FTPL

op alle arrangementen
die aangeboden worden
op onze website

© Europ’Aventure

Permanente korting in de restaurants en winkels van Sainte-Ode, Bastogne en SaintHubert. Knip de bon uit en stuur hem naar het Syndicat d’Initiative van Sainte-Ode. Verzendkosten ten laste van de klant. De kortingen zijn doorlopend geldig. Deze aanbieding
is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

DURBUY ADVENTURE

1 GRATIS
toegang
voor 2 betaalde
toegangen

GRATIS

* Promotiecode : ESCA 2012

© Ourthe & Somme

GRATIS
electronische
Nederlandse
editie op aanvraag

CARTE D’HÔTE
DE L’ARDENNE
(GASTENKAART)

© Europ’Aventure

GTA-GIDS
VAN DE WANDELTOCHT
‘DE L’EIFEL A L’ARDENNE’

Geldig tot 31/12/2012 enkel op nieuwe reserveringen met vermelding van de
promotiecode. Niet geldig voor het arrangement dat aangeboden wordt in de gids
Echte Ardennen en Waalse Steden 2012. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar
met andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.
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KORTINGSBON

KORTINGSBON

SYNDICAT D’INITIATIVE DE SAINTE-ODE

EUROP’AVENTURE (Lic A 1660)

Sprimont, 41
6680 SAINTE-ODE
Tel.: +32(0)61.32.88.01
info@sainte-ode.be
www.sainte-ode.be

Sprimont, 41
6680 SAINTE-ODE
Tel.: +32(0)61.68.86.11
contact@europaventure.be
www.europaventure.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Denis Jusseret
Sprimont, 41 – 6680 SAINTE-ODE

Verantwoordelijke uitgever: Denis Jusseret
Sprimont, 41 – 6680 SAINTE-ODE

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

LESSE KAYAKS

DURBUY ADVENTURE S.A.

Place Baudouin 1er, 2
5500 ANSEREMME-DINANT
Tel.: +32(0)82.22.43.97
info@lessekayaks.be
www.lessekayaks.be

Rue de Rome, 1
6940 DURBUY
Tel.: +32(0)86.21.28.15
info@durbuyadventure.be
www.durbuyadventure.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Pitance
Place Baudouin 1er, 2 – 5500 ANSEREMME-DINANT

Verantwoordelijke uitgever: Joseph Charlier
Rue de Rome, 1 – 6940 DURBUY

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

NATURA PARC – ALSACE AVENTURE Belgique

KAYAKS JAUNES LIBERT

Route de la Plate Taille, 99
6440 BOUSSU-LEZ-WALCOURT
Tel.: +32(0)71.20.22.52
info@naturaparc.be
www.naturaparc.be

Quai de Meuse, 1
5500 DINANT
Tel.: +32(0)82.22.61.86
kayakslibert@skynet.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Cyril Willaey
Route de la Plate Taille, 99 – 6440 BOUSSU-LEZ-WALCOURT

Verantwoordelijke uitgever: Marc Libert
Quai de Meuse 1 – 5500 DINANT

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

OURTHE & SOMME

WAL’INCOMING

Trou du Renard, 9
5377 SOMME-LEUZE
Tel.: +32(0)86.32.21.19 of (0)86.32.27.17
info@ourthe-somme.be
www.ardennen-online.com

Grand Route, 313
4610 BEYNE-HEUSAY
Tel.: +32(0)4.355.80.16
incoming@walincoming.be
www.walincoming.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Frédéric Martin
Trou du Renard, 9 – 5377 SOMME-LEUZE

Verantwoordelijke uitgever: Christian Delange
Grand Route, 313 – 4610 BEYNE-HEUSAY

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.
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Knip de bon uit en geef hem bij aankomst af aan de receptie. Geldig het hele
jaar 2012. Niet geldig voor het arrangement dat wordt aangeboden in de gids
‘Echte Ardennen en Waalse Steden 2012’. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar
met andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

* - 12 jaar

Knip de bon uit en geef hem bij aankomst af aan de receptie. Geldig op vrijdag,
zaterdag, zon- en feestdagen van 01/01 tot 31/12/2012, en elke dag tussen 15/07
en 31/08/2012, volgens beschikbaarheid. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar
met andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

HOSTELLERIE DISPA
WALCOURT

3e nacht
GRATIS voor elk
verblijf van
2 nachten
vanaf vrijdag

-10%*

© Auberge u Vieux Cèdre

AUBERGE DU VIEUX CÈDRE
ENGHIEN

Knip de bon uit en geef hem bij aankomst af aan de receptie. Geldig van 02/02
tot 29/11/2012 voor elke reservering van een tweepersoonskamer met minstens
de maaltijd op zaterdagavond of zondagmiddag. Deze aanbieding is niet
cumuleerbaar met andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

HÔTEL-RESTAURANT
QUARTIER LATIN

op de prijs
van de overnachting*
*voor een 2e nacht (verplicht in halfpension)

Knip de bon uit en geef hem bij aankomst af aan de receptie. Geldig van 01/04
tot 15/11/2012. Niet geldig voor het arrangement dat wordt aangeboden in de
gids ‘Echte Ardennen en Waalse Steden 2012’. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

Knip de bon uit en geef hem bij aankomst af aan de receptie.
Geldig op de data van het arrangement op pagina 78 van de gids ‘Echte Ardennen en Waalse
Steden 2012’ onder voorbehoud van beschikbaarheid. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar
met andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

GRATIS ontbijt
bij elke
reservering
van minimaal
1 nacht

© Hôtel Verviers

© Euro Space Center

%

* - 12 jaar

-5

HOTEL VERVIERS

EURO SPACE CENTER

op het arrangement
voor kinderen*

*op de volle prijs

Knip de bon uit en geef hem bij aankomst af aan de receptie. Geldig van 01/01
tot 31/12/2012 met uitzondering van zaterdagavond en volgens beschikbaarheid. Niet geldig voor het arrangement dat wordt aangeboden in de gids
‘Echte Ardennen en Waalse Steden 2012’. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar
met andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

%

Knip de bon uit en geef hem bij aankomst af aan de receptie. Het hele jaar
geldig behalve van 10 tot 15/02, van 11 tot 16/03 en van 23 tot 31/12/2012.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

-10

op de 2e nacht

AUBERGE D’ALSACE
HÔTEL DE FRANCE
BOUILLON

© Quartier Latin

1 GRATIS nacht
per 2 betaalde
nachten

© Martin’s Spa Hotels

op de kaart met behandelingen en
massages van het Wellnesscenter

© Thibaud Dispa

-10

GRATIS
voor 1 kind*
op de kamer
van de ouders

© Auberge d’Alsace - Christel François

%

CHÂTEAU DU LAC
GENVAL

© Hampton’s Hotel Namur

HAMPTON’S HOTEL
NAMUR

Knip de bon uit en geef hem bij aankomst af aan de receptie.
Geldig van 01/01 tot 31/12/2012 onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Niet geldig voor het arrangement dat wordt aangeboden in de gids ‘Echte
Ardennen en Waalse Steden 2012’. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar
met andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.
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KORTINGSBON

KORTINGSBON

CHÂTEAU DU LAC
MARTIN’ SPA

HAMPTON’S HOTEL NAMUR - CENTRE WELLNESS

Avenue du Lac, 87
1332 GENVAL
Tel.:+32(0)2.655.71.11
cdl@martinshotels.com
www.martinshotels.com
Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Chaussée de Dinant, 1149
5100 NAMUR (WÉPION)
Tel.: +32(0)81.46.08.11
info@hamptons-hotel.com
www.wellnesscenternamur.com
Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Meulemans
Avenue du Lac, 87 – 1332 GENVAL

Verantwoordelijke uitgever: Cécile Lempereur
Chaussée de Dinant, 1149 – 5100 NAMUR

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

HOSTELLERIE DISPA

AUBERGE DU VIEUX CÈDRE

Hôtel et Restaurant
Rue du Jardinet, 7
5650 WALCOURT
Tel.: +32(0)71.61.14.23
hostellerie.dispa@skynet.be
www.hostelleriedispa.be

Av. Elisabeth, 1
7850 ENGHIEN
Tel.: +32(0)2.397.13.00
aubergeduvieuxcedre@skynet.be
www.auberge-vieux-cedre.com

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012
Verantwoordelijke uitgever: Thibaut Dispa
Rue du Jardinet, 7 – 5650 WALCOURT

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012
Verantwoordelijke uitgever: Stéphane Van de Velde
Avenue Elisabeth, 1 – 7850 ENGHIEN
Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

AUBERGE D’ALSACE – HÔTEL DE FRANCE

HÔTEL-RESTAURANT QUARTIER LATIN

Faubourg de France, 1 et 3
6830 BOUILLON
Tel.: +32(0)61.46.65.88 of 46.60.68
info@aubergedalsace.be
www.aubergedalsace.be – www.hoteldefrance.be

Rue des Brasseurs, 2
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tel.: +32(0)84.32.17.13
contact@quartier-latin.be
www.quartier-latin.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Patrice Wery
Faubourg de France, 3 – 6830 BOUILLON

Verantwoordelijke uitgever: Caroline Hoyoux
Rue des Brasseurs, 2 – 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

HÔTEL VERVIERS

EURO SPACE CENTER

Rue de la Station, 4
4800 VERVIERS
Tel.: +32(0)87.30.56.56
reception@hotelverviers.be
www.hotelverviers.be

Devant les Hêtres, 1
6890 TRANSINNE
Tel.: +32(0)61.65.64.65
info@eurospacecenter.be
www.eurospacecenter.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Marco Wohrmann
Rue de la Station, 4 – 4800 VERVIERS

Verantwoordelijke uitgever: Charles Debeffe
Devant les Hêtres, 1 – 6890 TRANSINNE

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.
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GRATIS
voor 1 kind*
op de kamer
van de ouders

1 GRATIS nacht
voor 2 betaalde
nachten

CHÂTEAU DE LIMELETTE

%

-10

* promotiecode: OPT picknick

Knip de bon uit en geef hem bij aankomst af aan de receptie. Geldig tot 30/12/12
voor een verblijf van minimaal 2 nachten op basis van halfpension met aankomst
op zo., ma., di., wo. Gelieve de promotiecode te vermelden tijdens uw reservering.
Niet geldig voor het arrangement dat wordt aangeboden in de gids ‘Echte Ardennen
en Waalse Steden 2012’. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties
of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

HÔTEL SPA BALMORAL

© Château des Thermes

1 GRATIS nacht
voor 3 betaalde
nachten
Geldig van 01/01 tot 20/12/2012 op vertoon van de bon.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.

ARDENNES RELAIS

* promotiecode: OPT12

© Ardennes Relais

op de huurprijs
van een vakantiewoning*

-20%
op de behandelingen à la carte
in ons Wellnesscenter*
*voor elk verblijf van min. 1 nacht
in halfpension

Knip de bon uit en geef hem bij aankomst af aan de receptie. Geldig van 01/01
tot 31/12/2012 onder voorbehoud van beschikbaarheid. Maximum 2 personen
per bon. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of
acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

ARDENNE RÉSIDENCES

%

-5

Knip de bon uit en geef hem bij aankomst af aan de receptie.
Geldig het hele jaar 2012. Toegang tot het balneotherapiecentrum
op de dag van aankomst. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar
met andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

© Babor

LE CHÂTEAU
DES THERMES
CHAUDFONTAINE

op bijkomende behandelingen
in het balneotherapiecentrum

- € 50
op elke onlinereservering*
* promotiecode: Escapades 2012

Geldig voor elke reservering die bevestigd wordt vóór 30/06/2012, voor een verblijf dat gepland is vóór
31/12/2012. De reservering kan online gemaakt worden op de website www.ardennes-relais.be
door de promotiecode in te voeren in het vakje ‘Actiecode’, of per telefoon op het
nr. 0800.38.001 (+31 (0)88.202.1234 vanuit het buitenland) met vermelding van dezelfde code.
Aanbieding afhankelijk van beschikbaarheid en niet cumuleerbaar met andere promoties of
acties, met uitzondering van lastminuteaanbiedingen. Fotokopieën worden niet aanvaard.

© Ardennes Résidences

GRATIS
1 picknick
per persoon*

© Moulin de Boiron

HÔTEL MOULIN DE BOIRON

Knip de bon uit en geef hem bij aankomst af aan de receptie. Het hele jaar
2012 geldig, behalve op Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaart, Pinksteren en
1 november 2012. Niet geldig voor het arrangement dat wordt aangeboden
in de gids ‘Echte Ardennen en Waalse Steden 2012’. Deze aanbieding is niet
cumuleerbaar met andere promoties of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

© Pierre Dubrunfaut

* tot 5 jaar

Knip de bon uit en geef hem bij aankomst af aan de receptie. Geldig van 01/01
tot 31/12/2012 onder voorbehoud van beschikbaarheid. Niet geldig voor het
arrangement dat wordt aangeboden in de gids ‘Echte Ardennen en Waalse
Steden 2012’. Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties
of acties. Fotokopieën worden niet aanvaard.

© Marc Antoine

LE NID D’HIRONDELLE
PALENGE-DURBUY

© Hôtel Pip-Margraff

RELAXHOTEL
PIP-MARGRAFF

Geldig voor elke onlinereservering op de website www.ardenneresidences.com
tussen 01/01 en 31/12/2012 mits gebruik van de promotiecode.
Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of acties.
Fotokopieën worden niet aanvaard.
127

KORTINGSBON

KORTINGSBON

LE NID D’HIRONDELLE

RELAXHOTEL PIP-MARGRAFF

Les Métiers, 20
6940 PALENGE-DURBUY
Tel.: +32(0)86.21.42.44
info@lenidhirondelle.be
www.lenidhirondelle.be

Hauptstrasse, 7
4780 SANKT VITH
Tel.: +32(0)80.22.86.63
info@pip.be
www.pip.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Astrid Antonin
Rue des Métiers, 20 – 6940 PALENGE

Verantwoordelijke uitgever: Franz Pip
Hauptstrasse, 7 – 4780 SANKT VITH

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

CHÂTEAU DE LIMELETTE

HÔTEL MOULIN DE BOIRON

Rue Charles Dubois, 87
1342 LIMELETTE
Tel.: +32(0)10.42.19.50
reservation@chateau-de-limelette.be
www.chateau-de-limelette.be

Moulin de Boiron, 128
5575 GEDINNE – SART CUSTINNE
Tel.: +32(0)61.58.99.59
info@moulindeboiron.com
www.moulindeboiron.com

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012
Verantwoordelijke uitgever: Nicolas Lemajeur
Rue Charles Dubois, 87 – 1342 LIMELETTE
Niet op de openbare weg gooien.

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012
Verantwoordelijke uitgever: Marco Wevers
Moulin de Boiron, 128 – 5575 GEDINNE – SART CUSTINNE
Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

HÔTEL SPA BALMORAL

LE CHÂTEAU DES THERMES

Route de Balmoral, 33
4900 SPA
Tel.: +32(0)87.79.32.50
info@hotelspabalmoral.be
www.hotelspabalmoral.be

Rue Hauster, 9
4050 CHAUDFONTAINE
Tel.: +32(0)4.367.80.67
info@chateaudesthermes.be
www.chateaudesthermes.be
www.seminaireardennes.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Elin Michel
Route de Balmoral, 33 – 4900 SPA

Verantwoordelijke uitgever: Virginie Verjans
Rue Hauster, 9 – 4050 CHAUDFONTAINE

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.

KORTINGSBON

KORTINGSBON

ARDENNE RÉSIDENCES

ARDENNES RELAIS

Rue des Frères Collin, 11
6941 DURBUY
Tel.: +32(0)86.21.00.33
info@ardenneresidences.com
www.ardenneresidences.com

Tel.: 0800.38.001 (vanuit België)
Tel.: +31(0)88.202.12.34 (vanuit het buitenland)
www.ardennes-relais.be
www.vakantiehuizen-ardennen.be

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Ref.: Echte Ardennen en Waalse Steden 2012

Verantwoordelijke uitgever: Etienne Bricheux
Rue des Frères Collin, 11 – 6941 DURBUY

Verantwoordelijke uitgever: Nicole van Dorst
Doornakkersweg 26 – NL 5642 MP EINDHOVEN

Niet op de openbare weg gooien.

Niet op de openbare weg gooien.
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E 40

OUDENAARDE

KORTRIJK

NINOVE

BRUXELLES
BRUSSEL

GERAARDSBERGEN

HALLE

MOUSCRON

E

WATERLOO
LEUZE-EN-HAINAUT

MONT-SAINT-AUBERT

ROUBAIX

CALAIS
DUNKERQUE E 17
EUROTUNNEL

ENGHIEN

LESSINES

REBECQ

HAINAUT
AUBECHIES

ANTOING

LILLE

E 42

PARIS

BRUGELETTE
CAMBRONCASTEAU
HUISSIGNIES
(CHIÈVRES)

F

G

H

I

J

ABDIJEN
& KASTELEN
Amay (Jehay)
Beloeil
Bouillon
Celles (Houyet)
Denée (Maredsous)
Hastière (Freyr)
Lavaux-Sainte-Anne
La Roche-en-Ardenne
Modave
Ovifat-Robertville
Seneffe
Seraing
Stavelot
Theux (Franchimont)
Villers-devant-Orval
Villers-la-Ville

GENAPPE
GEMBLOUX

A 54

SOMBREFFE
E 42

QUIÉVRAIN

THIEU

GRAND
HORNU
FRAMERIES

HOUDENG-AIMERIES

BOIS
DU LUC

N
MARIEMONT
MORLANWELZ

MARCINELLE

THUIN

PARIS

WALCOURT

BEAUMONT
BOUSSU-LEZWALCOURT

F7
G9
F12
G9

WANDELINGEN
& TOCHTEN
Boussu-lez-Walcourt
Namur
Robertville (Botrange)
Sainte-Ode

G6
F7
F11
H9

4

ANNEVO
MONTAIGLE

BOUFFIOULX

NAMUR
MAREDSOUS

LACS DE L'EAU D'HEURE

FREY

HASTIER

PHILIPPEVILLE

SIVRY-RANCE

CERFONTAINE

VIRELLES

ERFGOED, GESCHIEDENIS
& CULTUUR
Blegny
E10
Dinant
G8
Houdeng-Aimeries (La Louvière) F5
Houdeng-Goegnies
F5
Huissignies (Chièvres)
E5
La Hulpe
E6
Lessines
E5
Liège
E9
Louvain-la-Neuve
E6
Malmédy
F11
Marcinelle
F6
Mariembourg
H6
Morlanwelz
F6
Namur
F7
Ronquières
E6
Thieu (Le Roeulx)
F5
Thuin
G6
Tournai
E3
Treignes
H7
Waterloo
E6

FOSSES-LA-VILLE

CHARLEROI

LOBBES

PARKEN & TUINEN
Annevoie
Durbuy
Elsenborn
Tour-Heyd

FLOREFFE

BINCHE

ROISIN

3

VILLERSLA-VILLE

NIVELLES

VALENCIENNES

ONTSPANNING
& RECREATIEPARKEN
Alle-sur-Semois
I8
Anhee
G7
Boussu-les-Walcourt
G6
Coo-Stavelot
F10
Dinant
G8
Wavre
E7

2

E 19

BRAINE-LE-COMTE
SOIGNIES

LA LOUVIERE SENEFFE

MONS

E 19

F9
F4
I8
G8
G7
G7
G8
G10
F9
F11
F6
E9
F11
F10
J9
E6

JODOIGN

BRABANT
WALLON

HOUDENG-GOEGNIES

FRANCE

E4
F10
G9
E5
E10
F9
G8
G10
E9
F5
G8
G10
G10
E4
E9
F10
G8
H8

RONQUIÈRES

BELŒIL
BERNISSART

ANDERE WERELDEN
VERKENNEN
Aubechies-Beloeil
Aywaille
Barvaux-sur-Ourthe
Brugelette
Chaudfontaine
Comblain-au-Pont
Dinant
Dochamps-Manhay
Flémalle
Frameries
Han-sur-Lesse
Houffalize
La Roche-en-Ardenne
Leuze-en-Hainaut
Liège
Remouchamps
Rochefort
Transinne

WAVRE

LOUVAIN-LA-NEUVE
LIMELETTE

ITTRE

A8

TOURNAI

LA HULPE
GENVAL

R0

A8

DOISCHE

MARIEMBOURG
NISMES
COUVIN

CHIMAY
MOMIGNIES

LEKKERE SMAKEN
& AMBACHTEN
Boufﬁoulx (Châtelet)
La Roche-en-Ardenne
Mariembourg (Couvin)
Purnode (Yvoir)

G7
G10
H6
G8

SPORT
& AVONTUUR
Anseremme
Boussu-lez-Walcourt
Dinant
Durbuy
Stavelot
Wavre

G7
G6
G8
G9
F11
E7

VERBLIJVEN
Awenne
Bouillon
Bütgenbach
Chaudfontaine
Chiny

H9
I8
F11
E10
I9

5

OIGNIES
EN
THIERACHE

TREIGNES

ROCROI

REIMS

Dinant
G8
Durbuy
G9
Gedinne – Sart Custinne
H8
Genval
E7
Houffalize
G10
Enghien
E5
La Hulpe
E6
La Roche-en-Ardenne
G10
Liège
E9
Limelette
E6
Lobbes
F6
Maillen
F8
Malmedy
F11
Marche-en-Famenne
G9
Mons
F5
Mont-Saint-Aubert (Tournai) E3
Namur-Wépion
F7
Palenge
G9

6

7

7

8

ANTWERPEN

10

11

AARSCHOT

GENK

DIEST

ZAVENTEM

LEUVEN

E 40

A 79

TIENEN

HOEGAARDEN

WAVRE

UVAIN-LA-NEUVE

E 25

HELECINE

AUBEL

E 40

BLEGNY

HANNUT

GEMBLOUX

FRANC-WARET

SOMBREFFE

VAL ST-LAMBERT

SPA

E 42

NAMUR

COMBLAIN-AU-PONT

FLOREFFE
FOSSES-LA-VILLE

LEROI

ANNEVOIE
MONTAIGLE

BOUFFIOULX

YVOIR

NAMUR

ANHEE

MAREDSOUS

FALAËN

HOTTON

ROCHEFORT

LAVAUX-STE-ANNE

NISMES

GEDINNE

REDU

TREIGNES

MALMEDY

STAVELOT

SANKT-VITH

G

JUPILLE

LA ROCHE-EN-ARDENNE

AWENNE
TELLIN

SART-CUSTINNE

OIGNIES
EN
THIERACHE

F

GOUVY

TRIER
KOBLENZ

HOUFFALIZE

HAN-SUR-LESSE

BEAURAING

OURG

ELSENBORN

BÜTGENBACH

VIELSALM

E 25

CHEVETOGNE

HOUYET

DOISCHE

REINHARDSTEIN
ROBERTVILLE

DOCHAMPSMANHAY

MARCHE-EN-FAMENNE

VÊVES

MONSCHAU

HARRE

DURBUY TOUR-HEYD

CINEY

DINANT
CELLES

HASTIERE

HILIPPEVILLE

SOMME-LEUZE

E 411

ANSEREMME
FREYR

DE L'EAU D'HEURE

COO

PALENGE

SPONTIN

E

BOTRANGE

HAUTES
FAGNES

FRANCORCHAMPS

REMOUCHAMPS

BARVAUXSUR-OURTHE

CRUPET

E 42

FRANCHIMONT
THEUX

AYWAILLE
HARZE

MODAVE

MAILLEN

WEPION

KÖLN

EUPEN

LIEGE

AMAY

HUY

D

SOUMAGNE VERVIERS
CHAUDFONTAINE

RAMIOUL
JEHAY
SERAING

E 42

E 411

E 40

LIEGE

FLEMALLE

RSLE

AACHEN

TONGEREN

JODOIGNE

BRABANT
WALLON

DÜSSELDORF

MAASTRICHT

RIEMST
SINT-TRUIDEN

ULPE
GENVAL

12

DEUTSCHLAND

HASSELT

NEDERLAND

EINDHOVEN

E 314

ECHELEN

E

9

ANTWERPEN

TRANSINNE

FOURNEAU ST.MICHEL

DIEKIRCH

E 25

LUXEMBOURG
SAINT-HUBERT

H

BASTOGNE

STE-ODE

E 411

POIX ST.-HUBERT

ROCROI

VRESSESURSEMOIS

REIMS

ALLESURSEMOIS

DIEKIRCH

LIBRAMONT
ROCHEHAUT

BERTRIX

MARTELANGE
NEUFCHÂTEAU

BOUILLON

E 25

CHINY

SEDAN
REIMS

ARLON

GRAND DUCHÉ
de
KOBLENZ
LUXEMBOURG TRIER

I

FLORENVILLE

Poix-Saint-Hubert
Sankt Vith
Somme-Leuze
Spa
Spa-Francorchamps
Transinne
Verviers
Vresse-sur-Semois
Walcourt
Wavre

7

8

H9
G11
G9
F10
F11
H8
E10
I8
G6
E7

VILLERS-DEVANT ORVAL

LUXEMBOURG

MESSANCY

WOERTH • METZ
STRASBOURG / NANCY

VIRTON
TORGNY

9

10

11

12

J
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