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De schoolvakanties en 
feestdagen in Wallonië in 2019

Nieuwjaar 01/01

Krokusvakantie (Carnaval) 02/03 � 10/03

Paasvakantie 06/04 � 21/04

Paasmaandag 22/04

Feest van de Arbeid 01/05

Hemelvaart 30/05

Pinkstermaandag 10/06

Zomervakantie 29/06 � 01/09

Nationale Feestdag 21/07

O.L.V. Hemelvaart 15/08

Feest van de Franse Gemeenschap 27/09

Herfstvakantie (Allerheiligen) 26/10 � 03/11

Allerheiligen 01/11

Wapenstilstand 11/11

Kerstvakantie 21/12 � 05/01

Kerstmis 25/12

Wenst u een nummer in 
België te bellen ?
Vorm dan eerst 0032 en dan het nummer van uw 
correspondent zonder de eerste 0, voorbeeld: 
0032 (0)65 63 65 48.

Access-i biedt u de 
mogelijkheid om in één 
oogopslag de graad van 
toegankelijkheid van 56 
toeristische attracties in 
Wallonië!

Elke persoonscategorie met 
specifi eke behoeften wordt door 
een pictogram aangeduid. Deze 

staat in een vak waarvan de kleur 
de graad van toegankelijkheid van 
de geëvalueerde plaats aanduidt.

Welkom
in Wallonië!

Réalisatie :  Communications Graphiques,
B-5580 Han-sur-Lesse 
www.communicationsgraphiques.be

Gedrukt : Remy Roto, 
B-5570 Beauraing

Verantwoordelijke uitgever
Attractions & Tourisme asbl
M. VANKEERBERGHEN (10716/82) 
Rue des Grottes, 6  - B-5580 Han-sur-Lesse 
Tel. : 0032(0)84/37.77.32
www.attractions-et-tourisme.be

Gehele of gedeeltelijke overname van teksten en illustraties is enkel mogelijk mits voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgevers en de auteur. Attractions et Tourisme asbl is niet verantwoordelijk voor de 
beschrijving van de attracties noch voor de informatie over openingsuren en tarieven..

Namur - p. 60-75

Hainaut - p. 14-31

Brabant wallon - p. 6-13

Liège - p. 44-59

Luxembourg - p. 32-43
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Scheep onmiddellijk in op waterrijkwallonie.be

In 2019 nodigt Wallonië u uit voor 
een ontdekking van zijn waaier waterplezier.

Met de fi ets, te voet, in een kajak, 
met een boot, in badpak, in kamerjas, 
aan tafel, op een terras of onder een 
paraplu, de mogelijkheden voor 
bezoeken en vrijetijdsbesteding rond 
het thema ‘water’ zijn eindeloos in 
Wallonië.

Profi teer van een verblijf in een 
vakantielogies aan de oever van 
een meer of in een wellnesscenter 
om onze toeristische activiteiten in, 
op en aan de rand van het water te 
ontdekken.

Op zoek naar een snuifje avontuur? 
Maak een fi etstocht langs de oevers 
van de Maas, ga wandelen langs een 
verfrissend bergriviertje, neem een 
duik in een recreatiezwembad, ga 
hengelen of verken de ondergrondse 
wereld in uitzonderlijke grotten... 

Meer zin in ontspanning of 
ontdekkingen? Vaar door een sluis 
of een bootlift, bezoek een stuwdam 
in de dieptes van een meer, proef 
escavèche op een terras langs het 
water, ontdek de fonteinen van de 
meest prestigieuze tuinen of ontspan 
u in een bubbelbad…
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Walibi Wavre

 Een nieuwe interactieve attractie in een nieuwe 

gethematiseerde wereld!Versla de rebelse popcorn 

in de verschillende cinemazalen recht uit Bollywood. 

Ontdek eveneens de nieuwe Indisch getinte smaken in 

het gloednieuwe restaurant.Ook de kleinsten kunnen 

een wereld op hun maat ontdekken. De dappersten 

mogen alvast plaatsnemen in de nieuwe Kiddie 

Coaster! 

  Boulevard de l'Europe 100, B-1300 Wavre 
• Tel : 010/42.15.00 • www.walibi.be 

[  • Open van 10 tot 18 u: van 6 tot 22 april en op 27, 28 april- 
Op 1, 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19 mei, van 23 tot 26 mei en op 30, 31 mei. 
Op 1, 2, 8, 9, 10 juni - Van 12 juni t/m 12 juli -  
Op 7, 8, 14, 15, 21, 22, 27, 28 en 29 september - 
Op 5, 6, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 29  oktober en op 3 november.   
• Open van 10 tot 19 u: van 13 juli t/m 1 september.  
• Open van 10 tot 22 u: op 3 en 10 augustus - 
op 19, 26, 27, 28, 30 en 31  oktober + op 1 en 2 november.
• BIJZONDERE DATA: • Paaseierenzoektocht voor de kinderen 
van 6 april t/m 22 april • Halloween (grootste Halloween event 
van België) van 19 oktober t/m 3 november, met 8 nocturnes.  
Het is raadzaam de openingsuren na te zien op walibi.be.

¤   {  en  }  (>1,40 m): ¤39,50 •  }  (tussen 1m en 1,40 m): ¤34,50 
•  }  (<1m) gratis • senioren (vanaf 55 j.): ¤34,50 •  m  ¤34,50 •  ®
•  ¥ B-Dagtrip: trein en toegang in één voordelige formule
•  Station op 150 m

 « 

   ¤  Geldig voor min. 20 pers. en 
reservering 3 dagen op voorhand 
• Gemengde groepen: ¤29 per pers. + 
1 begeleider gratis per groep van 50 
personen • Scholen: ¤22 per leerling 
+ 1 leerkracht gratis per 15 leerlingen 
• Groepen jongeren (<16): ¤22.50 
per jongere + 1 monitor gratis per 15 
jongeren • Info en reservering: 
Tel. 010/42.17.17 - Fax: 010/41.31.51 

Aqualibi Wavre

 Caraïbische wereld in Aqualibi en zwemplezier voor 

de allerkleinsten! Houten gekleurde gevels, exotische 

cocktails en bruisende salsavibes: de Caraïben 

overspoelen Aqualibi. Ook zullen kinderen tussen 0 en 6 

jaar zonder zwemervaring een nieuwe kinderzone met 

klaterende fonteinen en watervallen kunnen ontdekken, 

met op hun maat gemaakte glijbanen en tal van 

verrassingen. Daarnaast zijn er talloze waterglijbanen, 

een eindeloze wildwaterrivier, bubbelbaden, 

reuzegolven,... En dit allemaal in een constante 

temperatuur van 29°! 

  Boulevard de l'Europe 100, B-1300 Wavre 
• Tel : 010/42.16.03 • www.aqualibi.be  

[  Open alle dagen van schoolvakanties van 10u tot 20u (22u 
op vrijdag) • Open van 14u tot 20u alle woensdagen tijdens het 
schooljaar (behalve 16, 23 en 30 januari, open om 10u tijdens 
schoolvakanties en op 1 en 8 mei, 19 en 26 juni • Open alle vrijdagen 
van 16u tot 22u tijdens het schooljaar (gesloten op 18 en 25 januari 
en 1 februari, open om 10u op 31 mei en op 21 en 28 juni en op 27 
september).  Open van 14u tot 20u op 23 mei en op 17, 18, 20, 24, 25 
et 27 juni.  Open van 10u tot 18u op 24 en 31 december 
• Kijk de kalender na op aqualibi.be

¤   {  en  } : (>1,40 m) ¤22 •  }  (tussen 1m20 en 1m40): ¤18 
•  }  (tussen 1m en 1m20): ¤8,50 •  }  (<1m) gratis 
• senioren (vanaf 55 j.): ¤18 •  m  ¤18 •  ®  •  ¥ B-Dagtrip: trein 
en toegang in één voordelige formule  •  Station op 150 m

 « 
   ¤  Geldig voor min. 20 pers. en reservering 
3 dagen op voorhand • Gemengde groepen: 
¤15 per pers. + 1 begeleider gratis per groep 
van 50 personen • Scholen: ¤11,50 per 
leerling + 1 leerkracht gratis per 15 leerlingen 
• Groepen jongeren (<16) ¤12,50 + 1 monitor 
gratis per 15 jongeren • Info en reservering: 
Tel. 010/42.17.17 - Fax: 010/41.31.51 

 Een nieuwe interactieve attractie in een nieuwe 

gethematiseerde wereld!Versla de rebelse popcorn 

in de verschillende cinemazalen recht uit Bollywood. 

Ontdek eveneens de nieuwe Indisch getinte smaken in 

het gloednieuwe restaurant.Ook de kleinsten kunnen 

een wereld op hun maat ontdekken. De dappersten 

mogen alvast plaatsnemen in de nieuwe Kiddie 

Coaster! 

[[
Op 1, 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19 mei, van 23 tot 26 mei en op 30, 31 mei. 
Op 1, 2, 8, 9, 10 juni - Van 12 juni t/m 12 juli -  
Op 7, 8, 14, 15, 21, 22, 27, 28 en 29 september - 
Op 5, 6, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 29  oktober en op 3 november.   
• Open van 10 tot 19 u: van 13 juli t/m 1 september.  
• Open van 10 tot 22 u: op 3 en 10 augustus - 
op 19, 26, 27, 28, 30 en 31  oktober + op 1 en 2 november.

 Caraïbische wereld in Aqualibi en zwemplezier voor 

de allerkleinsten! Houten gekleurde gevels, exotische 

cocktails en bruisende salsavibes: de Caraïben 

overspoelen Aqualibi. Ook zullen kinderen tussen 0 en 6 

jaar zonder zwemervaring een nieuwe kinderzone met 

klaterende fonteinen en watervallen kunnen ontdekken, 

met op hun maat gemaakte glijbanen en tal van 

verrassingen. Daarnaast zijn er talloze waterglijbanen, 

een eindeloze wildwaterrivier, bubbelbaden, 

reuzegolven,... En dit allemaal in een constante 

temperatuur van 29°! 

[[
op vrijdag) • Open van 14u tot 20u alle woensdagen tijdens het 
schooljaar (behalve 16, 23 en 30 januari, open om 10u tijdens 
schoolvakanties en op 1 en 8 mei, 19 en 26 juni • Open alle vrijdagen 
van 16u tot 22u tijdens het schooljaar (gesloten op 18 en 25 januari 
en 1 februari, open om 10u op 31 mei en op 21 en 28 juni en op 27 
september).  Open van 14u tot 20u op 23 mei en op 17, 18, 20, 24, 25 
et 27 juni.  Open van 10u tot 18u op 24 en 31 december 
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Walibi

• Kijk de kalender na op aqualibi.be

¤
•  
• senioren (vanaf 55 j.): ¤18 •  
en toegang in één voordelige formule

 « 

et 27 juni.  Open van 10u tot 18u op 24 en 31 december 
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e op 19, 26, 27, 28, 30 en 31  oktober + op 1 en 2 november.

• BIJZONDERE DATA: • Paaseierenzoektocht voor de kinderen 
van 6 april t/m 22 april • Halloween (grootste Halloween event 
van België) van 19 oktober t/m 3 november, met 8 nocturnes.  
Het is raadzaam de openingsuren na te zien op walibi.be.

¤
•  
•  
•  

 « 

• Open van 10 tot 22 u: op 3 en 10 augustus - 
op 19, 26, 27, 28, 30 en 31  oktober + op 1 en 2 november.
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Slagveld van Waterloo - Memorial 1815 Braine-l’Alleud

 Kom en ontdek dit herinneringscentrum van de slag van 18 juni 1815: De Heuvel met de Leeuw, 

het Panorama van de slag van Waterloo, maar ook… het nieuwe Memorial: neem een duik in 

het hart van de veldslag met een multizintuiglijke ervaring, doorspekt met speciale effecten, 

uniek in Europa! De Hoeve van Hougoumont, laatste authentieke getuige van de veldslag: 4 

expositiezalen en een verrassend multimediaspektakel. Toegankelijk voor PBM • Gratis parking 

  Route du Lion 1815, B-1420 Braine-l’Alleud • Tel : 02/385.19.12
 • www.waterloo1815.be 

[  Het hele jaar, alle dagen • April, mei, juini: van 9.30 tot 18.30 u • Juli en augustus: van 9.30 tot 19.30 u 
• September en oktober: van 9.30 tot 18.30 u • Van 1 november t.e.m. 31 maart: van 9.30 tot 17.30 u

¤  Memorial 1815 combiticket (excl. evenementen / culturele activiteiten):  {  ¤16 - 60+ ¤15 -  }  (10-17) ¤8 
• Pass 1815: zie www.waterloo1815.be

ß  Memorial 1815 combiticket: 3.30 u •  ®

 « [
  Het hele jaar   ¤  (vanaf 20 pers.) Memorial 1815 combiticket (excl. evenementen/

culturele activiteiten)  {  ¤13 -  }  (<18) ¤6 • Pass 1815: zie www.waterloo1815.be
   µ  NL, FR, DE, EN - 1 u / ¤60 - 2 u / ¤80 - 3 u / ¤100 • Op voorhand reserveren: 
Tel. 02/385.19.12 - E-mail: reservations@waterloo1815.be 

Slagveld van Waterloo 
- Napoleon's Laatste 
Hoofdkwartier

Vieux-Genappe

 Het laatste Hoofdkwartier van Napoleon is een museum open voor iedereen, gelegen 

op 4 km van de Heuvel met de Leeuw ! Verschillende getuigenissen en anekdotes van 

personages uit het leger van Napoleon zullen de volwassenen onderdompelen in de 

nacht van 17 op 18 juni 1815, terwijl de kleintjes kunnen spelen op het ludieke parcours. 

Het museum is toegankelijk voor PBM, slechthorenden en mensen met een visuele 

beperking. 

  Chaussée de Bruxelles 66, B-1472 Vieux-Genappe • Tel : 02/384.24.24 
• www.dernier-qg-napoleon.be 

[  Dagelijks behalve op 01/01 en 25/12 • Van 01/04 tot 30/09: van 9.30 tot 18u* 
• Van 01/10 tot 31/03: van 10 tot 17u* (*Laatste toegang 30 minuten vóór de sluiting)

¤   {  ¤5 - 60+ / stu. ¤4 -  }  (7-17) ¤3 -  }  (<7) gratis • Pass 1815: www.dernier-qg-napoleon.be

ß  45 min. • Audiogids in de prijs inbegrepen (NL, FR, DE, EN, SP en gebarentaal) •  ®

 «    ¤   {  ¤4 - 60+ / stu. ¤3 -  }  (7-17) ¤3   µ  NL, FR, DE, EN, SP en gebarentaal 
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Slagveld van Waterloo 
- Wellington Museum

Waterloo

 Hoofdkwartier van de Hertog van Wellington tijdens de beroemde Slag van Waterloo, op 

17 en 18 juni 1815. Elke zaal is gewijd aan een natie die deelnam aan de gevechten. 

  Chaussée de Bruxelles 147, B-1410 Waterloo • Tel : 02/357.28.60
 • www.museewellington.be  

[  Dagelijks behalve 01/01 en 25/12 
• Van 01/04 tot 30/09 van 9.30 tot 18 u • Van 01/10 tot 31/03 van 10 tot 17 u

¤   {  ¤7,50 - 60+ / stu.: ¤6,50 -  }  (10-17) ¤5 -  }  (<10) gratis • Pass 1815: www.museewellington.be

ß  45 tot 60 min. •  µ  Audiogids in de prijs inbegrepen (in 6 talen: NL, FR, DE, EN, IT, ES)
 •  ®  •  Station op 1200 m

 « [
  Opening mogelijk buiten de normale uren, op aanvraag   ¤  Audiogids niet in 

de prijs inbegrepen:  {  / 60+ / stu.: ¤5 -  }  (<18) ¤4 -  }  (<6) gratis
   µ  Rondleidingen enkel na voorafgaande reservering (20 personen per gids) 
• Onthaal met koffie en themabezoeken voor ondernemingen op reservering. 

 Kom en ontdek dit herinneringscentrum van de slag van 18 juni 1815: De Heuvel met de Leeuw, 

het Panorama van de slag van Waterloo, maar ook… het nieuwe Memorial: neem een duik in 

het hart van de veldslag met een multizintuiglijke ervaring, doorspekt met speciale effecten, 

uniek in Europa! De Hoeve van Hougoumont, laatste authentieke getuige van de veldslag: 4 

expositiezalen en een verrassend multimediaspektakel. Toegankelijk voor PBM • Gratis parking 

[[
• September en oktober: van 9.30 tot 18.30 u • Van 1 november t.e.m. 31 maart: van 9.30 tot 17.30 u

¤
• Pass 1815: zie www.waterloo1815.be

ß

 « 

Hoofdkwartier

 Het laatste Hoofdkwartier van Napoleon is een museum open voor iedereen, gelegen 

B
rabant w

allon
B

rabant w
allon

- Wellington Museum

© WBT - Bruno d’Alimonte
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Abdij van Villers Villers-la-Ville

 Een uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. Ontdek het bezoekerscentrum, de winkel, de 

producten van de Abdij en het bezoekersparcours!  Bezoek met een interactieve tablet 

en wandeling in de 5 verschillende tuinen… voor een moment van ontspanning en 

plezier. 

  Ingang van de abdij (gebouw tegenover de parkeerplaats), Rue de 
l'Abbaye 55, B-1495 Villers-la-Ville • Tel : 071/88.09.80 • www.villers.be  

[  Van 01/04 tot 31/10: van 10 tot 18 u • Van 01/11 tot 31/03: van 10 tot 17 u 
• Gesloten op 24, 25, 31/12 en 01/01

¤  (Bezoekplan en tuinen inbegrepen):  {  ¤9 - 60+ / stu. ¤7 -  }  (6-12) ¤4 -  }  (<6) gratis

ß  1 u •  µ  Interactieve tablet of audiogids (NL, FR, EN, DE) •  ®  •  ©  •  Station op 1200 m

 «    ¤  (min.15 pers.) Vrij bezoek :  {  ¤8 - 60+ / stu. ¤6 -  }  (6-12) ¤3,50
   µ  Traditioneel  bezoek in het NL, FR, EN, DE - 1.30 u (min. 15 personen): 

{  / 60+ / stu.: ¤12 -  }  (6-12) ¤6 • Animaties en workshops op aanvraag 

Kasteel van Hélécine Hélécine

 Ontdek het toeristisch parcours waarbij de aandacht uitgaat naar de geschiedenis, de 

architectuur en de natuur van dit provinciaal domein van 28 ha. Het park omvat onder 

andere een kasteel uit de 18e eeuw, 3 visvijvers, een minigolf in een prachtig landschap 

en gratis speelpleinen. 

  Rue Dewolf 2, B-1357 Hélécine • Tel : 019/65.54.91 • chateaudhelecine.be/ 

[  Iedere dag van het jaar vrije toegang tot het domein: in januari en februari van 7.30 tot 17 u - 
in maart van 6.30 tot 18 u - in april en mei van 6.30 tot 20 u - 
van juni tot einde september van 6.30 tot 20.30 u - in oktober van 7.30 tot 19 u 
• Het toeristisch wandelparcours is elke dag toegankelijk van 9 tot 17 u, een informatiebrochure is 
beschikbaar op het secretariaat van het domein (op weekdagen) en in de brasserie van het park (tijdens 
de weekends en op feestdagen) 
• Hengelperiode van half maart tot half november 
• Een Pop-Up bar met een kleine kaart is elke dag open in het zomerseizoen - de rest van het jaar op 
woensdag, vrijdag, tijdens het weekend en op feestdagen

¤  Gratis toegang • Minigolf:  {  ¤6 -  }  (3-12) ¤4 -  }  (<3) gratis •  ®  •  ©

 «    ¤  Gratis toegang   µ  NL / FR op aanvraag: ¤4/pers. 

Collegiale kerk Sint-Gertrude Nivelles

 Nijvel pakt uit met één van de grootste juwelen van de romaanse bouwkunst: een 

collegiale kerk met een lengte van 102 m. Er zijn diverse bezoekformules. 

  Dienst voor Toerisme Nivelles, Rue de Saintes 48, B-1400 Nivelles 
• Tel : 067/21.54.13  • www.tourisme-nivelles.be  

[  Het hele jaar van 9 u tot 17 u (behalve tijdens de erediensten)

¤   {  ¤6 - stu. / 60+ ¤5 -  }  (6-12) ¤2 -  }  (<6) gratis

ß  1.30 u •  µ  NL, FR, DE, EN, dagelijks om 14 u - weekends om 14 u en 15.30 u • Andere bezoeken: 
oude stad, "Parc de la Dodaine", Museum, Simonetoren of themabezoeken op aanvraag
 •  ®  •  Station op 1000 m

 « 
[  Op afspraak   µ  ¤5/volw. + ¤40 voor de gids • Arrangement 1/2 dag: 
onthaal met koffie, bezoek aan de collegiale of de stad en maaltijd in Nijvel 
• Dagarrangement: onthaal met koffie, bezoek aan de collegiale, maaltijd in 
Nijvel, bezoek aan de stad of een andere plaats naar keuze: Hergé Museum, Abdij 
van Villers, Le Bois du Cazier (oude koolmijn), Koninklijk Museum van Mariemont, 
Kasteel van Seneffe, Brouwerij St-Feuillen, de stad Rebecq (molen, biermuseum en 
toeristentreintje). Prijzen op aanvraag. 

Fondation Folon La Hulpe

 De boerderij van het kasteel van Terhulpen herbergt de Stichting Folon. Zij werd 

opgericht door de kunstenaar en toont 40 jaar creatie in een originele en levendige 

scenografie. 

  Drève de la Ramée 6A, B-1310 La Hulpe • Tel : 02/653.34.56
 • www.fondationfolon.be  

[  Van dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 17 u • Op zaterdag, zondag en feestdagen van 10 tot 18 u 
• Gesloten op maandag • Uitzonderlijke sluiting op 24, 25, 31/12 en 01/01

¤   {  ¤10 / 60+ ¤8 /  }  (6-18) ¤5 / stu. (<26) ¤5 • Gezin (2  {  + 3  } ): ¤20 
• Gratis tot 6 jaar, en voor kunststu., leerkrachten en  m
ß  1.30 tot 2 u •  ®

 « 
   ¤  (min. 10 pers.) ¤6 voor vrij bezoek of ¤9 tijdelijke tentoonstelling inbegrepen.  

µ  Talen: NL, FR, EN, DE, IT, ES • Forfait gids: ¤120 voor max. 25 personen (¤160 
zondag en nocturne) + ¤6 toegang of +¤9 tijdelijke tentoonstelling inbegrepen 
• Artistieke workshops enkel op afspraak 

 Ontdek het toeristisch parcours waarbij de aandacht uitgaat naar de geschiedenis, de 
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Museum Armand Pellegrin 
- Museum rond lokale 
geschiedenis en folklore

Hélécine

 In het gezelschap van onze gids Armand 

Pellegrin, duik je in het schoolleven in Wallonië... 

  Rue du Moulin 15, B-1357 Hélécine • Tel : 
019/65.69.90 • www.helecine-map.be 

[  Van dinsdag t/m vrijdag: 9 - 12 u en 13 - 17 u 
• Weekends van 14 tot 18 u 
• Gesloten op feestdagen en tijdens de kerstfeesten

¤   {  ¤4 - stu. / 60+ ¤3 -  }  (<12) ¤2 -  }  (<6) ¤1

ß  1 u •  ®

 « [  Op reservering   ¤  (min. 10 pers.) ¤3   µ  (enkel in het FR) bezoek met gids of met 
verteller: +¤2 per persoon • Cafetaria en winkel • Proeverij van het lokale bier (op reservering) 

Hergé Museum Louvain-la-Neuve

 Het grootste museum ter wereld, opgedragen aan een schrijver van stripboeken. 

Een gewaagde architecturale omgeving. Een perfecte setting voor het werk van Hergé, 

een van de grootste Belgische kunstenaars, de meester van de Klare Lijn, de vader van 

Kuifje en Bobbie! Restaurant "Le Petit Vingtième" - Hergé Boekhandel. 

  Rue du Labrador 26, B-1348 Louvain-la-Neuve • Tel : 010/48.84.21
 • www.museeherge.com  

[  Van dinsdag t/m vrijdag: 10.30 - 17.30 u • Weekends: 10 - 18 u • Gesloten op maandag, 01/01 en 25/12

¤   {  ¤12 - 65+ / stu. (met kaart) ¤7 -  }  (7-14) ¤5 -  }  (<7) gratis

ß  1 tot 2 u •  µ  Audiogids gratis: NL, FR, EN, DE, ES
 •  ¥ B-Dagtrip: trein en toegang in één voordelige formule  •  Station op 400 m

 « 
[  Enkel na reservatie (min. 4 dagen op voorhand)   ¤  (vanaf 15 pers.)  {  ¤9 
- schoolgroepen: ¤5 • Audiogids: NL, FR, EN, DE, ES   µ  Enkel na reservatie 14 
dagen op voorhand: ¤125/groep (15 tot 25 pers.) - NL, FR, EN
 • Busstop: recht voor het Hergé Museum (Boulevard du Nord) 
• Busparking: Boulevard Baudouin 1er (2,5 km van het Hergé Museum) 

B
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Provinciaal Domein  
Bois des Rêves

Ottignies

 De troeven: ontspanning, wandelingen (17 km bewegwijzerde paden), groot speelplein 

(2 -13 jaar), openluchtzwembad met solarium, trimparcours, mountainbikepiste, 

hengelen en een brasserie. 

  Allée du Bois des Rêves 1, B-1340 Ottignies • Op weekdagen 
van 8 tot 16 u: • Tel : 010/41.60.72 • www.boisdesreves.be 

[  Vrije toegang heel het jaar van 8.30 u tot zonsondergang • Visvijver: 2e zaterdag van maart tot 2e 
zondag van december • Zwembad en ploeterbad zijn open vanaf 15 juni t/m 31 augustus 
• De brasserie is open vanaf Pasen tot 30 september

¤  Speeltuin gratis • Strand:  {  ¤5 -  }  (<12) ¤3 •  ®  •  ©  •  Station op 1000 m

 «    ¤  Speeltuin gratis • Zwembad (1m40 diep) en ploeterbad: ¤2,50 (min. 20  { ) - 
¤2 (min. 20  } ) • Schooluitstappen mits reservering: een dag in de natuur + strand 
(indien open) en/of speeltuin • Vergaderzalen kan men heel het jaar door huren 

Musée L 
Universitair Museum

Louvain-la-Neuve

 Uitvinden, in dialoog gaan, een hele kunst! Het Universitair Museum van Louvain-la-

Neuve, een museum waar wetenschappelijke verzamelingen en kunstwerken in dialoog 

gaan, voor een nieuwe emotionele ervaring. 

  Place des Sciences, 3 Bte L6.07.01, B-1348 Louvain-la-Neuve 
• Tel : 010/47.48.41 • www.museel.be 

[  Dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 17 u • Zaterdag en zondag van 11 tot 17 u • Gesloten op maandag, ook 
op 21/07, 15/08 en van 24/12 t/m 01/01 • Nocturne tot 22 u op de 3e donderdag van elke maand

¤   {  ¤6 - 60+ ¤5 - stu. (13-25) /  m  / werklozen: ¤2 -  }  (<12) / leraren / journalisten: gratis • Visioguide ¤2 
• Op elke eerste zondag van de maand zijn toegang en visioguide gratis voor iedereen

ß  2 u •  ®  •  Station op 1000 m

 « 
   ¤  (min. 10 pers.) ¤3   µ  NL, FR, EN (andere talen op aanvraag) 
• Forfait van ¤90 per rondleiding (1.30 u) voor een groep van max. 20 personen 
+ individuele toegang tot het museum: ¤3 • Reserveren noodzakelijk: 
Publiekdienst, tel.: 010/47.48.45 of publics@museel.be ) 

geschiedenis en folklore
 In het gezelschap van onze gids Armand 

Pellegrin, duik je in het schoolleven in Wallonië... 

[[
• Weekends van 14 tot 18 u 
• Gesloten op feestdagen en tijdens de kerstfeesten

¤
ß

Universitair Museum

 Uitvinden, in dialoog gaan, een hele kunst! Het Universitair Museum van Louvain-la-
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Bois des Rêves
© Nicolas Borel, Atelier Christian de Portzamparc
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Aventure Parc Waver Wavre

 Zin om uw avontuurlijke ziel wakker te maken? Aventure parc biedt u: • 22 parcours en 220 

spellen tussen de bomen vanaf 5 jaar: touwbruggen, Tarzansprongen, surf of fietsen op 

12 m hoogte…beveiligd met een niet-ontkoppelbare katrol • Tokkelbanen: Een reuze 

tokkelbaan van 120 m en de Fly-line, eerste tokkelbaan van 320 m met bochten van de 

Benelux! • 5 unieke sprongen: de Forest Jump, een sprong van de stuntman -  de Jungle 

Jump, een 15 m hoge schommel - de Space Jump, een katapult die u 17 m hoog stuurt - 

Tower Jump - de Bungee Jump. 

  Rue Sainte Anne 152, B-1300 Wavre • Tel : 010/22.33.87
  • www.aventureparc.be 

[  Van 23 maart t.e.m. 11 november: weekends, feestdagen en schoolvakanties van 10 tot 18.30 u

¤   }  (5-9) ¤25 -  {  (vanaf 10 jaar) ¤29 • Opties: Bungeesprong ¤30 - Forest Jump ¤5 - Space Jump ¤10 - 
Jungle Jump ¤10 - Tower Jump 10¤ en de tokkelbanen: Tyro Parcours ¤5 - Flyline ¤10

ß  3 u tot 1/2 dag. Geen tijdslimiet
 •  ®  •  ¥ B-Dagtrip: trein en toegang in één voordelige formule  •  Station op 900 m

 « [  Mits reservatie vanaf 50 personen
   ¤  Minimaal 15 personen:  }  (5 tot 9 jaar) ¤22 -  {  (vanaf 10 jaar) ¤26 

 Zin om uw avontuurlijke ziel wakker te maken? Aventure parc biedt u: • 22 parcours en 220 

spellen tussen de bomen vanaf 5 jaar: touwbruggen, Tarzansprongen, surf of fietsen op 

12 m hoogte…beveiligd met een niet-ontkoppelbare katrol • Tokkelbanen: Een reuze 

tokkelbaan van 120 m en de Fly-line, eerste tokkelbaan van 320 m met bochten van de 

Benelux! • 5 unieke sprongen: de Forest Jump, een sprong van de stuntman -  de Jungle 

Jump, een 15 m hoge schommel - de Space Jump, een katapult die u 17 m hoog stuurt - 

Tower Jump - de Bungee Jump. 

[[
¤
Jungle Jump ¤10 - Tower Jump 10¤ en de tokkelbanen: Tyro Parcours ¤5 - Flyline ¤10

ß
 •  
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Le soleil brille sur le tourisme wallon!
En Wallonie, le terme « attraction touristique » est une 
appellation protégée, décernée par le Commissariat 
Général au Tourisme (CGT). Les attractions reconnues 
bénéficient d’un classement (1 à 5 soleils).

Qui dit « soleils » pense donc en premier lieu à la 
qualité de l’accueil, que ce soit au niveau du personnel 
d’encadrement, des horaires d’ouvertures, de 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou de la 
pratique des langues étrangères, par exemple…

Un soleil : vous bénéficiez d’un dépliant 
mentionnant la description et les modalités 
pratiques, d’un espace d’accueil clairement 
identifiable…

Trois soleils : un accueil personnalisé en 
français et en néérlandais ou en anglais ou le 
paiement électronique à votre disposition…

Cinq soleils : une boutique bien agencée, 
l’accueil en trois langues, des possibilités de 
restauration vous sont proposés…

Une attraction touristique qui joue la carte du soleil, 
c’est aussi la garantie de satisfaire d’autant mieux une 
clientèle qui en deviendra sans doute son premier 
ambassadeur.

Bienvenue en Wallonie, où les soleils se multiplient 
pour mieux vous servir.

La Wallonie, pourquoi 
chercher plus loin?

brabant wallon 2017.indd   47 2/01/17   13:01

DE ZON SCHIJNT IN HET WAALSE TOERISME!
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Welkom in Wallonie, land vol zonnen. 

Speciaal voor u...

DE TOERISTISCHE
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Wallonië, 
steeds meer 
een land voor 
lekkerbekken 
en fi jnproevers!

 Met onze lekkerbekkenroutes en themakaarten kunt u ambachtelijke voedingsproducenten ontmoeten 
die fi er zijn op hun vakkennis. Chocolade-fabrikanten, brouwers, kaasmakers, wijnbouwers, 

vleeswarenproducenten, jamfabrikanten… en nog veel meer vaklui verwachten u om hun 
streekspecialiteiten voor te stellen die bereid worden volgens oude culinaire tradities of met 

oude recepten die een hedendaagse toets kregen. Dat alles maakt van Wallonië een echte 
bestemming voor lekkerbekken.

Zin in ontdekkingen? Waarom onze producenten niet met de fi ets bezoeken, met 
haltes in onze lekkerbekkenstations gelegen langs de RAVeL, of te voet langs het 

Pad van de Trappistenabdijen, dat u een trektocht biedt van 290 km? 

Download onze brochures op smulleninwallonie.be
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Le soleil brille sur le tourisme wallon!
En Wallonie, le terme « attraction touristique » est une 
appellation protégée, décernée par le Commissariat 
Général au Tourisme (CGT). Les attractions reconnues 
bénéficient d’un classement (1 à 5 soleils).

Qui dit « soleils » pense donc en premier lieu à la 
qualité de l’accueil, que ce soit au niveau du personnel 
d’encadrement, des horaires d’ouvertures, de 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou de la 
pratique des langues étrangères, par exemple…

Un soleil : vous bénéficiez d’un dépliant 
mentionnant la description et les modalités 
pratiques, d’un espace d’accueil clairement 
identifiable…

Trois soleils : un accueil personnalisé en 
français et en néérlandais ou en anglais ou le 
paiement électronique à votre disposition…

Cinq soleils : une boutique bien agencée, 
l’accueil en trois langues, des possibilités de 
restauration vous sont proposés…

Une attraction touristique qui joue la carte du soleil, 
c’est aussi la garantie de satisfaire d’autant mieux une 
clientèle qui en deviendra sans doute son premier 
ambassadeur.

Bienvenue en Wallonie, où les soleils se multiplient 
pour mieux vous servir.

La Wallonie, pourquoi 
chercher plus loin?

brabant wallon 2017.indd   47 2/01/17   13:01
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Welkom in Wallonie, land vol zonnen. 
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KORTRIJKKORTRIJKKORTRIJKKORTRIJKKORTRIJKKORTRIJKKORTRIJKKORTRIJK

WAVREWAVREWAVREWAVRE

LEUVENLEUVEN

LignyLignyLigny

Louvain-la-NeuveLouvain-la-NeuveLouvain-la-NeuveLouvain-la-NeuveOttignies
Vieux-GenappeVieux-GenappeVieux-GenappeVieux-Genappe

RebecqRebecqRebecqRebecqRebecqRebecqRebecqRebecqRebecqRebecqRebecqRebecqRebecq

KemmelKemmel WervikWervikWervik
OudenaardeOudenaardeOudenaarde

KluisbergenKluisbergenKluisbergenKluisbergen
RonseRonse

GeraardsbergenGeraardsbergenGeraardsbergen

HuizingenHuizingenHuizingenHuizingenHuizingen

Fosses-la-VilleFosses-la-Ville

OnozOnozOnozOnoz

MenenMenenMenenMenenMenen
Dranouter

Villers-la-VilleVillers-la-VilleVillers-la-VilleVillers-la-VilleNivellesNivellesNivellesNivellesNivellesNivelles

TervurenTervurenTervuren
BRUSSELBRUSSELBRUSSELBRUSSELBRUSSEL

BRUXELLESBRUXELLESBRUXELLESBRUXELLESBRUXELLESBRUXELLESBRUXELLESBRUXELLESBRUXELLES

A19 E40 A10
E40

A15

OttigniesOttigniesBraine-l'AlleudBraine-l'AlleudBraine-l'AlleudBraine-l'AlleudBraine-l'AlleudBraine-l'AlleudBraine-l'AlleudBraine-l'AlleudBraine-l'AlleudBraine-l'Alleud

HuizingenHuizingenHuizingenHuizingenHuizingenHuizingenHuizingen
GenvalGenvalGenvalWaterlooWaterlooWaterlooWaterlooWaterloo

La HulpeLa HulpeLa HulpeLa HulpeLa HulpeLa HulpeLa Hulpe

BRUXELLESBRUXELLESBRUXELLESBRUXELLESBRUXELLESBRUXELLESBRUXELLESBRUXELLES

E19
A7

OOSTENDE

ARLON

ST. NIKLAAS

TURNHOUT

AALST

ROESELARE

KORTRIJK HASSELT

WAVRE

LA LOUVIERE HUY

EUPEN

VIRTON

BOUILLON

BRUGGE

TOURNAI

MONS
CHARLEROI

LIEGE

MALMEDY

BASTOGNE

ANTWERPEN

MECHELEN

LEUVEN GENK

GENT

DINANT

NAMUR

Waremme
Lantin

Saint-Nicolas

DURBUY

Villers-devant-Orval

Chiny

Alle-sur-
Semois

Vresse-sur-
Semois

Les Hayons
Rochehaut

Frahan
Neufchâteau

Libramont 

Anlier

SAINT-HUBERT

Beaumont

Rance
Cerfontaine

Hastière

Vêves

Anhée

Celles

Lavaux-Ste-Anne

Dochamps

Nisramont

Baraque de Fraiture

Elsenborn

Verviers

Robertville (Waimes)

Coo
La Gleize

Trois-Ponts
Bomal

Modave

Havelange
Annevoie

Yvoir

Floreffe

Ligny

ChâteletMont-sur-MarchienneBinche

Bon-Secours
Beloeil

Strépy-
Bracquegnies

Ecaussinnes

Seneffe

Morlanwelz
Chapelle-lez-Herlaimont

Oteppe

Andenne
Comblain-au-Pont

Comblain-la-Tour Aywaille
La Reid Spa

Theux

Remouchamps

Baraque Michel

Raeren
Louvain-la-NeuveOttignies

Vieux-Genappe
Braine-l'Alleud

RebecqEnghien
Ath Attre

Leuze-en-Hainaut

Poperinge Ieper

Kemmel Wervik

Zonnebeke
Oudenaarde

Kluisbergen
Ronse

Ellezelles

Geraardsbergen

Huizingen

Kessel-Lo

Zoutleeuw
Tienen St.-Truiden

Bilzen
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Saint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-Nicolas

SeraingSeraingSeraingSeraing

Fexhe-le-Fexhe-le-
A   Maison du Tourisme de Wallonie Picarde 

(Antenne Mouscron)  

Comines-Warneton, Estaimpuis, Mouscron

Tel. 056/86.03.70 • www.visitmouscron.be

SAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERT

Treignes

D   Maison du Tourisme du Parc des Canaux et 
Châteaux  

Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Estinnes, 

La Louvière, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Soignies

Tel. 064/26.15.00 • www.parcdescanauxetchateaux.be

Hastière Marche-en-FamenneMarche-en-FamenneMarche-en-Famenne

HottonHotton

BarvauxBarvauxBarvaux

VêvesVêves
NavaugleHastière

C Maison du Tourisme de la Région de Mons  

Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, 

Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain

Tel. 065/33.55.80 • www.visitmons.be
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DURBUYDURBUYDURBUYDURBUYDURBUYAnnevoieAnnevoieAnnevoieAnnevoieAnnevoieAnnevoieAnnevoieAnnevoie HamoisHamoisHamois
DenéeDenéeDenéeDenée

B   Maison du Tourisme de Wallonie Picarde 
(Antenne Tournai)  

Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, 

Ellezelles, Enghien, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-

Hainaut, Mont de l’Enclus, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai

Tel. 069/78.98.16 • www.visitwapi.be
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LIEGELIEGELIEGELIEGELIEGELIEGE
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F Maison du Tourisme du Pays des Lacs  

Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Erquelinnes, 

Florennes, Fontaine-l’Evêque, Froidchapelle, Ham-sur-Heure, Lobbes, Merbes-le-

Château, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval, Walcourt

Tel. 071/14.34.83 • www.lepaysdeslacs.be

BassengeBassengeBassengeBassengeBassengeBassengeBassengeBassenge Kelmis/Kelmis/Kelmis/Kelmis/Kelmis/
La CalamineLa CalamineLa CalamineLa CalamineLa CalamineLa CalamineLa CalamineLa Calamine

Blegny

RiemstRiemstRiemstRiemstRiemstRiemst

AubelAubelAubelE25
Blegny Herve

E Maison du Tourisme du Pays de Charleroi  

Aiseau-Presles, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Gerpinnes, 

Les Bons Villers, Pont-à-Celles

Tel. 071/86.14.14 • www.paysdecharleroi.be
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Elektrische bootjes op het 
Historisch Centrumkanaal

Houdeng-
Goegnies

 Bestuur een boot zonder vaarbewijs en deel een leuk moment op ontdekking naar het 

Historisch Centrumkanaal, erkend door UNESCO. Uw uitstapje zal volledig worden met 

een culinaire stop aan het restaurant La Cantine des Italiens (historisch plekje). 

  Rue Tout-Y-Faut 90, B-7110 Houdeng-Goegnies • Tel : 078/059.059
 • www.canalducentre.be 

[  In mei, juni en september: weekends en feestdagen van 13u tot 18u • In juli en augustus: alle dagen 
(behalve maandag) van 10 tot 18u • Laatste vertrek om 17u • Reserveren sterk aanbevolen.

¤  5 plaatsen boot: ¤35/uur/boot • 7 plaatsen boot: ¤45/uur/boot • Waarborg: ¤50 contant 
• Minimumleeftijd om een boot te besturen: 16 jaar onder de verantwoordelijkheid van een meerjarige 
persoon

ß  1 uur •  ®

Het Hellend Vlak van 
Ronquières

Ronquières 
(Braine-le-Comte)

 Het Hellend Vlak van Ronquières laat boten toe een hoogteverschil te overwinnen op 

een artificieel kanaal. Ontdek het techniek van dit kunstwerk en een spektakelparcours 

over het leven van de binnenschippers. Toegang aan het panorama aan de top van de 

toren van 150 meter! • Beperkte toegang voor de rolstoelgebruikers. 

  Route Baccara 1w, B-7090 Ronquières (Braine-le-Comte) 
• Tel : 078/059.059 • www.canalducentre.be 

[  Van april t/m september: alle dagen (behalve maandag) van 10 tot 18.30 u - laatste toegang om 17u 
• Gesloten tijdens het Ronquières Festival: op 2, 3 en 4 augustus 2019

¤   {  ¤8 - 60+ / stu. (13-18): ¤6,50 -  }  (4-12) ¤4,50 -  }  (0-3) gratis • Kroostrijke gezinnen: ¤6,50 
• Koop uw tickets op www.canalducentre.be

ß  2 uur •  ®

 « [  Van april tot OKTOBER op reservering   ¤  Vanaf 20 deelnemers:  {  ¤6,75 - 
60+ / tieners (13-18): ¤6 -  }  (4-12) ¤3,50 

De Kabellift van Strépy-Thieu en Boottocht op het 
Historisch Centrumkanaal

Thieu

 Bezoek de grootste dubbele scheepslift ter wereld: 73 meter 

hoog! Nieuwe tentoonstelling in 2019 'Waterwegen van 

gisteren, vandaag en morgen', over de geschiedenis van 

Belgische binnenscheepvaart. Panorama en uitzicht over de 

machinekamer.

Scheep nadien in op een boot en maak een cruise met uitleg 

over de hydraulische liften, getuigen van het industriele 

verleden van de streek en door Unesco opgenomen als 

Werelderfgoed.

• Boten niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

• Honden niet toegelaten. 

  TICKETBALIE & VERTREK: 
Kabellift van Strépy-Thieu,

 Rue Raymond Cordier 50, B-7070 Thieu 
• Tel : 078/059.059 • www.canalducentre.be 

[  Van 2 april t/m 27 oktober: alle dagen (behalve maandag)
• De Kabellift en de tentoonstelling van 10 tot 18.30 u - laatste toegang 
om 17 u
• Boottocht: vertrek om 10 u en 14 u (30 min. voor het vertrek aanwezig 
zijn) - Reserveren sterk aanbevolen - 
Koop uw tickets op www.canalducentre.be

¤  • De Kabellift en de tentoonstelling:  {  ¤8 • 60+ / stu. (13-18) ¤6,50 - 

}  (4-12) ¤4,50 - kindjes (0-3) gratis • kroostrijk gezin: ¤6/pers.
• Boottocht:  {  ¤15 - 60+ / stu. (13-18) ¤12,50 -  }  (4-12) ¤10 - 
kindjes (0-3) gratis • kroostrijk gezin: ¤12/pers.
• Bezoek aan de machinezaal met audiogids: ¤2/pers.
• Fietsverhuur aan Hydraulische Lift nr.3: ¤2/uur
• Tickets en reservering op www.canalducentre.be

ß  • De Kabellift: 1.30u • Boottocht: 2.30u
 •  µ  Op de boot commentaar in NL / FR / EN •  ®

 « [  Bezoek aan de tentoonstelling en cafetaria toegankelijk van april tot NOVEMBER van 10 tot 18.30 u (laatste toegang om 17u) • Gesloten op maandag
   ¤  Vanaf 20 deelnemers: • De Kabellift en de tentoonstelling:  {  ¤6,75 - 60+ / stu. (13-18) ¤6 -  }  (4-12) ¤3,50 • Boottocht:  {  ¤12,50 - 60+ / stu. (13-18) ¤10 -  }  (4-12) ¤8
   µ  Begeleid bezoek mogelijk in het  NL / FR / EN bij de Kabellift en de expo • Mogelijkheid om te picknicken, om van een maaltijd of van cateringservice te genieten. 

Historisch Centrumkanaal
 Bezoek de grootste dubbele scheepslift ter wereld: 73 meter 

hoog! Nieuwe tentoonstelling in 2019 'Waterwegen van 

gisteren, vandaag en morgen', over de geschiedenis van 

Belgische binnenscheepvaart. Panorama en uitzicht over de 

machinekamer.

Scheep nadien in op een boot en maak een cruise met uitleg 

over de hydraulische liften, getuigen van het industriele 

verleden van de streek en door Unesco opgenomen als 

Werelderfgoed.

[[
• De Kabellift en de tentoonstelling van 10 tot 18.30 u - laatste toegang 
om 17 u
• Boottocht: vertrek om 10 u en 14 u (30 min. voor het vertrek aanwezig 
zijn) - Reserveren sterk aanbevolen - 
Koop uw tickets op www.canalducentre.be

¤
}
• Boottocht:  
kindjes (0-3) gratis • kroostrijk gezin: ¤12/pers.
• Bezoek aan de machinezaal met audiogids: ¤2/pers.
• Fietsverhuur aan Hydraulische Lift nr.3: ¤2/uur
• Tickets en reservering op www.canalducentre.be

ß
 •  

© B. DAlimonte
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Ronquières

 Bestuur een boot zonder vaarbewijs en deel een leuk moment op ontdekking naar het 

Het Hellend Vlak van (Braine-le-Comte)
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Gasthuis O.L.V met de Roos Lessines

 Het gasthuis O.L.V. met de Roos, erkend als 'Belangrijk erfgoed van Wallonië', is één van 

de laatste voorbeelden van een zelfbedruipend hospitaal, met boerderij, tuinen, ijskelder 

en kerkhof. Het is een getuige van de werking van hospitalen tijdens de middeleeuwen. Dit 

hospitaal toont uitgebreide artistieke, farmaceutische en medische  verzamelingen. Nieuw: 

bezoek aan de tuin met geneeskrachtige planten: audiogids, expo, ateliers en rondleidingen. 

Afspraak op onze website voor meer info en een compleet programma van onze animaties! 

  Place Alix de Rosoit, B-7860 Lessines • Tel : 068/33.24.03
 • www.notredamealarose.be 

[  Van dinsdag tot vrijdag: 14 - 18 u - Zaterdag, zondag en feestdagen: 14 - 18.30 u 
• Gesloten op maandag (behalve op feestdagen) - Gesloten van 24/12 tot 02/01

¤  Combi-ticket voor de rondleiding met gids of audiogids (museum en tuinen):  {  ¤13 -  }  (6-12) ¤8 - 

}  (<6) gratis • Audiogidsen voor het museum: beschikbaar in het NL, FR, EN, DU, IT, SP 
• Audiogidsen voor de tuinen: beschikbaar enkel in het NL / FR

ß  2 uur •  µ  aanbevolen rondleiding om 15 u 's zondags (ook audiogidsen beschikbaar voor vrij bezoek)
 •  ®  •  Station op 1000 m

 « [  Het hele jaar   ¤   {  van ¤7,90 tot ¤15 naargelang het programma (van 
1.30 u tot een hele dag). Contacteer ons   µ  NL, FR, EN, DE op aanvraag 

Het Huis van het 'Pays 
des Collines'

Ellezelles

 Hier is 'het vreemde' kind aan huis. Ontdek wat de identiteit vormt van het 'Pays des 

Collines': de schitterende landschappen, de heksen en andere fabelachtige creaturen, 

maar ook de gastronomie en de knowhow. 

• Niet toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. 

  Ruelle des Ecoles 1, B-7890 Ellezelles • (rechts van de kerk)
 • Tel : 068/54.46.00 • www.ellezelles.be 

[  Elke dag (behalve op maandag) van 10 tot 17.30 u.  Gesloten op 25/12 en 01/01

¤   {  ¤4 - 60+ ¤3,50 -  }  (6-12) ¤2,50 • Gezinsarrangement (2  {  + 2  } ): ¤11

ß  40 min. •  µ  NL, FR, EN - vertrek om de 12 minuten (max. 20 pers.) •  ®  •  ©

 «    ¤  (min. 10 pers.)  {  ¤3 - stu. (12-18) ¤2,50 -  }  ¤2 (1 begeleider gratis voor 10  } ) 
• info@maisondupaysdescollines.be • Parking voor de touringcar in de nabijheid 

 Het gasthuis O.L.V. met de Roos, erkend als 'Belangrijk erfgoed van Wallonië', is één van 

de laatste voorbeelden van een zelfbedruipend hospitaal, met boerderij, tuinen, ijskelder 

en kerkhof. Het is een getuige van de werking van hospitalen tijdens de middeleeuwen. Dit 

hospitaal toont uitgebreide artistieke, farmaceutische en medische  verzamelingen. Nieuw: 

bezoek aan de tuin met geneeskrachtige planten: audiogids, expo, ateliers en rondleidingen. 

Afspraak op onze website voor meer info en een compleet programma van onze animaties! 

[[
• Gesloten op maandag (behalve op feestdagen) - Gesloten van 24/12 tot 02/01

¤
}
• Audiogidsen voor de tuinen: beschikbaar enkel in het NL / FR

ß
 •  

 « © Francis Vauban

des Collines'

 Hier is 'het vreemde' kind aan huis. Ontdek wat de identiteit vormt van het 'Pays des 

www.gitesdewallonie.be

Een authentiek verblijf 

bij lokale gastheren en 
-vrouwen

Meer dan 1000 gecontroleerde gîtes en B&B 
voor een onvergetelijke vakantie

pub365.indd   1 17/12/18   15:37
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Mahymobiles Leuze-en-Hainaut

 Kom 300 mechanische parels ontdekken.  Een bezoek aan de collectie Mahy 

is als wandelen tussen oude bekenden. Je herkent vast enkele voertuigen uit 

je eigen dromen of uit je stripverhalen, je speelkoffer, die eerste uitstap met 

grootouders naar de kust, het familieportret voor de nieuwe gezinswagen, de 

eerste kus op de achterbank. Een echte reis doorheen de tijd. Wie de collectie 

Mahy bezoekt wordt ondergedompeld in een bad van emotie en authenticiteit. 

  Rue Erna 3, B-7900 Leuze-en-Hainaut • Tel : 069/35.45.45  
• www.mahymobiles.be 

[  April, mei, juni en september: op donderdagen en zaterdagen van 13 tot 17u, zon- en 
feestdagen van 10 tot 17u • Juli en augustus: alle dagen (behalve op dinsdag en woensdag) 
van 10 tot 17u

¤   {  ¤8 -  }  (<12) ¤5 -  }  (<3) gratis • Toegankelijk voor  m
ß  2 u •  ®  •  ©  •  Station op 800 m

 « 
[  Van 2/01 t/m 30/12 op afspraak voor groepen van min. 25 pers.  

¤  (min. 15 pers.)  {  ¤6 -  }  (<12) ¤4 -  }  (<3) gratis   µ  NL, FR of 
EN, het hele jaar mits reservatie: ¤50 per groep van max. 50 pers. 
• 9 daguitstappen beschikbaar • Cafetaria en shop 
• Verhuur van zalen en terreinen 

Gallo-Romeins Museum Ath

 Leef u in in het dagelijkse leven van de Gallo-Romeinen: het werk van de visser, de 

pottenbakker, de metaalbewerker, de schoenmaker... en ontdek boten uit de 2e eeuw!  

"Archeo-labo's" bezorgen gezinnen een actief bezoek! 

  Rue de Nazareth 2, B-7800 Ath • Tel : 068/68.13.20
 • www.espacegalloromain.be 

[  Van dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 12 u en van 13 tot 17 u - Weekends en feestdagen van 14 tot 18u 
(behalve van 1 oktober t/m 31 maart) • Rondleiding op de eerste zondag van elke maand 
• Gesloten het 4de weekend van augustus en van 25/12 t/m 01/01.

¤   {  ¤6 - 60+ ¤5,50 - stu. ¤5 -  }  (< 5) gratis • Gezinsticket: ¤14

ß  1.30 u •  µ  Enkel in het FR: op de eerste zondag van de maand om 15 u (¤2) •  Station op 500 m

 « [  Het hele jaar mits reservatie (ook op maandag)   ¤  (min.15 pers.) ¤5 per volw. 
- ¤3,50 per leerling   µ  op afspraak (NL, FR, EN) - 1 gids voor max. 25 pers.:  {  ¤7,50 - 
stu. ¤6,50 • Workshops: ¤3,50 of ¤4,50 per leerling • Zaal om te picknicken • Boetiek 

Het Reuzenhuis Ath

 Betreed de fascinerende wereld van de reuzen en ontdek de verrassende feesten en 

tradities! 

  Rue de Pintamont 18, B-7800 Ath • Tel : 068/68.13.00
 • www.maisondesgeants.be 

[  Van dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 17 u (18 u van 1/06 t/m 30/09) - 
Weekends en feestdagen van 14 tot 18 u • Gesloten op maandag en van 25/12 t/m 1/01

¤   {  ¤6 - 60+ ¤5,50 -  }  / stu. ¤5 -  }  (<5) gratis

ß  1.15 u •  Station op 500 m

 «    ¤  (min. 15 pers.)  {  ¤5/pers. of ¤7,50 met gids 
• Schoolgroepen: ¤3,50/kind - animaties vanaf ¤5,50 

 Betreed de fascinerende wereld van de reuzen en ontdek de verrassende feesten en 

Gallo-Romeins Museum
w

w
w
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e  Kom 300 mechanische parels ontdekken.  Een bezoek aan de collectie Mahy 

is als wandelen tussen oude bekenden. Je herkent vast enkele voertuigen uit 

je eigen dromen of uit je stripverhalen, je speelkoffer, die eerste uitstap met 

grootouders naar de kust, het familieportret voor de nieuwe gezinswagen, de 

eerste kus op de achterbank. Een echte reis doorheen de tijd. Wie de collectie 

Mahy bezoekt wordt ondergedompeld in een bad van emotie en authenticiteit. 

[[
feestdagen van 10 tot 17u • Juli en augustus: alle dagen (behalve op dinsdag en woensdag) 
van 10 tot 17u

¤
ß

 « © Wouter Rawoens

© Wouter Rawoens
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De Woudhalte Bon-Secours

 Ervaar het bos in al zijn aspecten: bezoek met uw gezin het informatiecentrum 

Explor’forêt, La Pic’orée, een 'ondersteboven' terrein, het Blotevoetenpad en de 

Boomkruinwandeling... vooraleer het woud op ware grootte in te trekken. 

  Rue des Sapins 31, B-7603 Bon-Secours • Tel : 069/77.98.10
 • www.plainesdelescaut.be 

[  Van 01/02 tot 05/04 en van 04/11 tot 30/12: van dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 12.30 u en 13.30 - 17 u 
• Van 06/04 tot 03/11: van dinsdag t/m zondag : 9.30 - 12.30 u en 13.30 - 18 u. Op maandag open tijdens 
de Belgische schoolvakanties • Gesloten: van 07/01 t/m 31/01, en ook op 24, 25, 31/12 en 01/01

¤  Combinatieticket: Explor'forêt + Boomkruinwandeling + La Pic'orée + audiogids: 

{  ¤6 -  }  (<18) ¤4 -  }  (<6) gratis •  m  / stu. / 60+ / werkzoekenden: ¤4 
• Gezinsticket (1 of 2  { , minimum 3 betalende toegangstickets): ¤4/pers.

ß  2 u •  ®

 « [  Het hele jaar voor groepen en scholen, zelfs buiten de normale openingsuren  

¤  (min. 15 pers.) Vrij bezoek: ¤4/pers. • Animaties voor scholieren: ¤4,50/pers.  

µ  Op aanvraag (reservering verplicht) 

Kasteel van Beloeil Beloeil

 Het volledig gemeubileerde kasteel is eigendom van de Prinsen de Ligne sinds de 14e 

eeuw. De Franse tuin strekt zich uit over 25 ha 

• Topevenement: de "Amaryllis wedstrijd" van 27 april t/m 5 mei, van 10 tot 18 u. 

  Rue du Château 11, B-7970 Beloeil • Tel : 069/68.94.26
 • www.chateaudebeloeil.com 

[  April, mei, juni en september: weekends en feestdagen van 13 tot 18 u 
• Juli en augustus: dagelijks van 13 tot 18 u (laatste toegang om 17.15 u)

¤  Kasteel en Park:  {  ¤10 - 65+ / stu. ¤9 -  }  (6-12) ¤5 -  }  (<6) gratis 
• Treintje (enkel tijdens weekends en feestdagen): ¤2

ß  1 u •  µ  Voor groepen van min. 20 en max. 45 personen (Reservatie 15 dagen op voorhand) •  ®

 « [  (min. 20 pers.) Van 01/04 tot 31/10: dagelijks van 10 tot 18 u
   ¤  ¤9 • Treintje: ¤2   µ  NL, FR, EN, DE en IT 

Archeosite® en Museum 
van Aubechies-Beloeil

Aubechies

 Woningen uit het neolithicum, de brons- en ijzertijd, een Gallo-Romeinse tempel, 

een necropool, een villa en een aak illustreren de grootste site met archeologische 

reconstructies van België. Centraal belicht een museum een nog nooit vertoond thema: 

godsdiensten in de oudheid. 

  Rue de l'Abbaye 1y, B-7972 Aubechies • Tel : 069/67.11.16
 • www.archeosite.be 

[  Het hele jaar door in de week 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: in de week van 9 tot 18 u en op zaterdag, zondag en 
feestdagen van 14 tot 19 u • Gesloten tussen Kerstdag en Nieuwjaar

¤   {  ¤9,50 -  }  (van 4 tot 12 jaar) ¤3,50 -  }  (<4) gratis

ß  Vrij bezoek: 2 u • Rondleiding: 1 u (+ inleidende film van 20 min) •  µ  Enkel in het FR op zon- en 
feestdagen tussen half april en half oktober (elke dag in juli en augustus) •  ®  •  ©

 « 
[  Ook buiten de openingsuren vanaf 50 pers.   ¤   { : ¤5,50 (1 u) - ¤8,50 (2 u) 
- ¤11 (3 u) • Scholen: ¤4,50 (1 u) - ¤7,50 (2 u) - ¤9,50 (3 u)
   µ  Op aanvraag in het NL, FR, EN • Module 1: prehistorie (1 u) - 
Module 2: Gallo-Romeinse periode (1 u) • Module 3: museum (1 u)
 • 5 programma’s voor volwassenen met proeven van Cervoise (Gallisch bier) 

van Aubechies-Beloeil

© Jan D’Hondt

De Woudhalte

Tél. 02 209 03 00

www.gitesdetape.be

In 2019 veranderen de Gîtes d’Etape van naam.

Meer info op
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Ecopark Adventures Tournai

 Ecopark Doornik biedt bezoekers 2 werelden: 

• ADVENTURES: 7 parcours in de bomen met progressieve niveaus, toegankelijk en onbeperkt, 

vanaf 5 jaar. Meer dan 100 verschillende obstakels en 2 nieuwe parcours, en de grootste 

tokkelbaan van België, boven een meer! 

• LEGENDS: ontdek een mysterieuze wereld met immense trampolines een paar meter boven de 

grond, boomhutten en talloze spelen voor het hele gezin, vanaf 2 jaar. 

  Rue de l'Orient 1, B-7500 Tournai • Tel : 0474/07.70.68
 • www.ecopark-adventures.com 

[  Van 23 maart tot 3 november: op woensdag, op feestdagen, tijdens de weekends en schoolvakanties van 13 u 
tot 19 u • Juli en augustus: dagelijks van 10 u tot 19 u

¤  • ADVENTURES:  {  (>13 j.) ¤23 - jongeren (9-13 j.) ¤19 -  }  (5-8 j.) ¤14 
• LEGENDS: één prijs: ¤11 (5 - 64 jaar) - verlaagde prijs voor zwangere vrouwen en 65-plussers.

ß  Onbeperkt!  Voorzie 2 à 3 u om goed te kunnen profiteren van elk universum.
 •  ®  •  ¥ B-Dagtrip: trein en toegang in één voordelige formule

 « 
[  (minimum 25 personen) van maart tot november   ¤  (vanaf 10 personen) 
• ADVENTURES:  {  (>13 j.) ¤21 - jongeren (9-13 j.) ¤17 -  }  (5-8 j.) ¤12 
• LEGENDS: één prijs: ¤10 (5-64 jaar) • Verlaagde prijs voor schoolgroepen en vzw's 
op aanvraag   {  (>13 j.) ¤21 - jongeren (9-13 j.) ¤17 -  }  (5-8 j.) ¤12 - Minipark (3-5 j.) 
¤4 • Tarieven voor scholen, vzw's: raadpleeg ons • Mogelijkheid om te picknicken 

BattleKart Dottignies

 Uniek in de wereld: beleef de sensatie van elektrische karting 

en de fun van toegevoegde realiteit! Geniet in onze bar-

lounge van het panoramisch uitzicht op de twee pistes. 

  Rue du Valemprez 20A, B-7711 Dottignies 
• Tel : 056/98.01.71 • www.battlekart.be 

[  Het hele jaar • Dinsdag en donderdag: 16-19 u • Woe: 13-19 u 
• Vrijdag: 16-23 u • Zaterdag: 10-23 u • Zondag: 13-19 u 
• Later sluitingsuur (+2u) op reservering 24u op voorhand

¤  (min. lengte 1,45 m.): Vanaf ¤6 per speler (races van 5 tot 30 minuten). 
Online reservering aanbevolen •  ®  •  ©

 « [
  Ook buiten de normale openingsuren.   ¤  Degressief tarief voor groepen en 

bedrijven • Organisatie à la carte (drink, restaurant, vergaderzaal...) 
• Privé-evenementen (verjaardag, vrijgezellenfuif...) of voor ondernemingen 
• Afhuren van het hele complex mogelijk op aanvraag 

Marcel Marlier Centrum, 
Teken eens Tiny

Moeskroen

 Kom en ontdek, aan de hand van animatievideo's en spelen, 

de tentoonstelling opgedragen aan een van de grootste 

jeugdtekenaars. 

  Gravensteen van Moeskroen, Avenue des 
Seigneurs de Mouscron 1, B-7700 Moeskroen 

• Tel : 056/39.24.90 • www.centremarcelmarlier.be 

[  Van dinsdag t/m vridagj: 9 - 17u (17.30 u op woensdag) 
• Zat: 10.30 - 18u • Zon: 14 - 18u • Gesloten op maandag en feestdagen

¤   {  ¤5 • 60+ / stu. /  }  (<15 j.): ¤4 • kroostrijke gezinnen: ¤4 p.p. 
• Gratis voor iedereen die "Martine" of "Marcel" noemt, en voor 
leerkrachten

ß  1.30 uur •  ®  •  Station op 1000 m

 «    µ  (enkel in FR, voor min. 10 pers., op reservering):  {  ¤4 -  }  (<15 j.) ¤3,50 

Plugstreet 14-18 
experience

Ploegsteert

 Een interpretatiecentrum over de Grote 

Oorlog.  Een interactieve ontdekking van 

het leven van de burgers en militairen in een 

regio die verwoest is door de gevechten. 

  Rue de Messines 156, B-7782 
Ploegsteert • Tel : 056/48.40.00 

• www.plugstreet1418.be 

[  Het hele jaar, dagelijks van 10 tot 17 u (tot 19 u 
op de 1e vrijdag van de maand)

¤   {  ¤5 •  }  (<12) / stu. /  m  / 60+: ¤4 
•  }  (<6) gratis

ß  1.30 u •  ®

 «    ¤  (min. 10 pers.) ¤4   µ  (op voorhand te reserveren) NL, FR, EN, DE - 
¤30 per gids voor max. 50 pers. • Picknick mogelijk 

experience
 Een interpretatiecentrum over de Grote 

Oorlog.  Een interactieve ontdekking van 

het leven van de burgers en militairen in een 

regio die verwoest is door de gevechten. 

[[
op de 1e vrijdag van de maand)

¤
•  

ß
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Ecopark Adventures

 Ecopark Doornik biedt bezoekers 2 werelden: 

vanaf 5 jaar. Meer dan 100 verschillende obstakels en 2 nieuwe parcours, en de grootste 

tokkelbaan van België, boven een meer! 

grond, boomhutten en talloze spelen voor het hele gezin, vanaf 2 jaar. 

[[
tot 19 u • Juli en augustus: dagelijks van 10 u tot 19 u

¤

ß
 •  

 « 

Teken eens Tiny
 Kom en ontdek, aan de hand van animatievideo's en spelen, 

de tentoonstelling opgedragen aan een van de grootste 

jeugdtekenaars. 

[[[
• Zat: 10.30 - 18u • Zon: 14 - 18u • Gesloten op maandag en feestdagen

¤
• Gratis voor iedereen die "Martine" of "Marcel" noemt, en voor 
leerkrachten

ß

 Uniek in de wereld: beleef de sensatie van elektrische karting 

en de fun van toegevoegde realiteit! Geniet in onze bar-

lounge van het panoramisch uitzicht op de twee pistes. 

[[
• Vrijdag: 16-23 u • Zaterdag: 10-23 u • Zondag: 13-19 u 
• Later sluitingsuur (+2u) op reservering 24u op voorhand

¤
Online reservering aanbevolen •  
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Museum voor schone kunsten Tournai

 Het Museum is uitzonderlijk, enerzijds 

door zijn architectuur, anderzijds door 

zijn uitzonderlijke kunstverzameling. 

  Enclos Saint-Martin 3, B-7500 
Tournai • Tel : 069/33.24.31 

• www.visittournai.be 

[  Van 01/04 tot 31/10 (behalve op dinsdag): 
9.30 - 12.30 u en 13.30 - 17.30 u • Van 01/11 
tot 31/03 (behalve op zondagochtend en 
dinsdag): 9.30 - 12 u en 14 - 17 u

¤   {  ¤2,60 - 60+ /  }  / stu. (6-18): ¤2,10 
• Gratis op de eerste zondag van elke maand

ß  2 u •  Station op 1500 m

 «    ¤  (min. 20 pers.) ¤2,10 - Scholieren ¤1   µ  Na reservering bij de Dienst voor 
Toerisme (069/22.20.45) - ¤66/ 2 u (1 tot 20 pers./gids) 

Aqua-Tournai Tournai

 Recreatiecentrum: meer, 

zwembad en waterslides, 

waterfietsen, cafetaria, 

avonturenparcours in de 

bomen, camping. 

  Rue de l'Orient, 
B-7500 Tournai 

• Tel : 069/89.02.20 
• www.visittournai.be 

[  Het hele jaar • Zwembad: op 
werkdagen open vanaf 7u - op 
zaterdag en zondag vanaf 9.30 
u • Gesloten op feestdagen

¤   {  ¤5 -  }  ¤4 •  ®

Folkloremuseum   
Het Doornikse huis

Tournai

 Het museum schetst het leven van weleer in 

Doornik en op het platteland tussen 1800 en 1950. 

  Réduit des Sions 36, B-7500 Tournai 
• Tel : 069/22.40.69 • www.visittournai.be 

[  Van 01/04 tot 31/10 (behalve op dinsdag): 9.30-
12.30 en 13.30-17.30 u • Van 01/11 tot 31/03 (behalve op 
zondagochtend en dinsdag): 9.30-12 en 14-17 u

¤   {  ¤2,60 - 60+ /  }  / stu. (6-18): ¤2,10 • Gratis op de eerste 
zondag van elke maand

ß  2 u •  Station op 1300 m

 « 
   ¤  (min. 20 pers.) ¤2,10 - Scholieren 
¤1   µ  Na reservering bij de Dienst 
voor Toerisme (069/22.20.45) - 
¤66/ 2 u (1 tot 20 pers./gids) 

Belfort van Doornik Tournai

 Het oudste belfort van het land. Unesco-

Werelderfgoed. Didactische ontdekking. 

Panorama. Beiaardconcerten. 

  Vieux Marché aux Poteries, B-7500 
Tournai • Tel : 069/22.20.45 

• www.visittournai.be 

[  Van 01/04 tot 31/10 (op maandag gesloten): 
9.30-12.30 en 13.30-17.30 u 
• Van 01/11 tot 31/03 (behalve op zondagochtend 
en maandag): 9.30-12 en 14-17 u

¤  ¤1,10 tot ¤2,10 •  ®  •  Station op 900 m

 « 
   ¤  ¤1,10 • Scholieren: ¤1   µ
Na reservering bij de Dienst 
voor Toerisme: ¤66/2u (van 1 
tot 20 pers./gids) 

H
ainaut

Museum van de 
Marionettenkunst

Tournai

 Een uitzonderlijke verzameling met een 

presentatie van alle technieken en stijlen 

van marionetten uit de hele wereld. 

  Rue St.Martin 47, B-7500 Tournai 
• Tel : 069/88.91.40 

• www.maisondelamarionnette.be 

[  Op werkdagen (behalve maandag) van 9 tot 
12.30 u en van 14 tot 17 u 
• Weekends en feestdagen van 14 tot 18 u

¤   {  / stu. ¤3 -  }  (3-12) ¤2,50 • Gratis op de 
1e zondag van de maand • Rondleiding met 
tablet: ¤6/volw. of ¤5,50/kind • Rondleiding mits 
reservatie (min. 10 pers.): ¤5/pers.

ß  1.30 u •  ®  •  Station op 1400 m

Archeologiemuseum Tournai

 Het museum is gelegen in het voormalige 

pandjeshuis en beschikt over een verzameling 

van de prehistorie tot de middeleeuwen. 

  Rue des Carmes 8, B-7500 Tournai 
• Tel : 069/22.16.72 • www.visittournai.be 

[  Van 01/04 tot 31/10 (behalve op dinsdag): 9.30 - 
12.30 en 13.30 - 17.30 u • Van01/11 tot 31/03 (gesloten op 
zondagochtend en dinsdag): 9.30 - 12 u en 14 - 17 u

¤   {  ¤2,10 - 60+ /  }  / stu. (6-18): ¤1,60 
• Gratis op de eerste zondag van elke maand

ß  2 u •  Station op 1300 m

 « 
   ¤  (min. 20 pers.) ¤1,60 
- Scholieren ¤1   µ  Na 
reservering bij de Dienst voor 
Toerisme (069/22.20.45) - 
¤66/ 2 u (1 tot 20 pers./gids) 

Natuurhistorisch Museum 
en Vivarium

Tournai

 Te ontdekken: een vivarium en de 19e-eeuwse 

sfeer van een "kunst- en rariteitenkabinet". 

  Cour d'Honneur de l'Hôtel de Ville
Rue Saint-Martin 52, B-7500 Tournai 

• Tel : 069/33.23.43 • www.visittournai.be 

[  Van 01/04 tot 31/10 (behalve op dinsdag): 9.30 - 
12.30 en 13.30 - 17.30 u • Van 01/11 tot 31/03 (behalve op 
zondagochtend en dinsdag): 9.30 - 12 en 14 - 17 u

¤   {  ¤2,60 - 60+ /  }  / stu. (6-18): ¤2,10 • Gratis op de 
eerste zondag van elke maand • Audiogids (NL, FR, EN) ¤2 
• Toegankelijk voor  m
ß  2 u •  Station op 1400 m

 «    ¤  (min. 20 pers.) ¤2,10 - scholieren ¤1   µ  Na reservering bij de Dienst voor 
Toerisme (069/22.20.45) - ¤66/ 2 u (1 tot 20 pers./gids) 

De Gang van de Tijd en 
Tussen Hemel en Steen

Tournai

 "De Gang van de Tijd" (geschiedenis van Doornik) 

en "Tussen Hemel en Steen" (geschiedenis van de 

kathedraal): 2 films van 20 min. te ontdekken in de 

filmzaal van de Dienst voor Toerisme. 

  Dienst voor Toerisme, Place Paul-Emile Janson 
1, B-7500 Tournai • Tel : 069/22.20.45 

• www.visittournai.be 

[  Van 01/04 tot 31/10: van 9 tot 17 u - weekends van 9.30-12 u 
en 13.30- 17 u • Van 01/11 tot 31/03: van 9 tot 16.30 u - weekends 
(gesloten op zondagochtend) van 9.30-12 u en 13.30-16.30 u

¤   {  ¤2,10 -  }  ¤1,10 • Toegankelijk voor  m  •  ®  •  Station op 800 m

 «    ¤  ¤1,10 - Schoolgroepen: ¤1   µ  NL, FR, EN na reservering • Drop-off: 
Rue des Puits-L'eau • Parking voor bussen: Esplanade du Conseil de l'Europe 

 Het oudste belfort van het land. Unesco-

Werelderfgoed. Didactische ontdekking. 

Panorama. Beiaardconcerten. 

  Vieux Marché aux Poteries, B-7500 

[[
9.30-12.30 en 13.30-17.30 u 
• Van 01/11 tot 31/03 (behalve op zondagochtend 
en maandag): 9.30-12 en 14-17 u

¤

 « 

Tussen Hemel en Steen
 "De Gang van de Tijd" (geschiedenis van Doornik) 

en "Tussen Hemel en Steen" (geschiedenis van de 

kathedraal): 2 films van 20 min. te ontdekken in de 

filmzaal van de Dienst voor Toerisme. 

[[
en 13.30- 17 u • Van 01/11 tot 31/03: van 9 tot 16.30 u - weekends 
(gesloten op zondagochtend) van 9.30-12 u en 13.30-16.30 u

¤

Het Doornikse huis
 Het museum schetst het leven van weleer in 

Doornik en op het platteland tussen 1800 en 1950. 

[[
12.30 en 13.30-17.30 u • Van 01/11 tot 31/03 (behalve op 
zondagochtend en dinsdag): 9.30-12 en 14-17 u

¤
zondag van elke maand

ß

 « 

en Vivarium
 Te ontdekken: een vivarium en de 19e-eeuwse 

sfeer van een "kunst- en rariteitenkabinet". 

[[[
12.30 en 13.30 - 17.30 u • Van 01/11 tot 31/03 (behalve op 
zondagochtend en dinsdag): 9.30 - 12 en 14 - 17 u

¤
eerste zondag van elke maand • Audiogids (NL, FR, EN) ¤2 
• Toegankelijk voor  

ß

Museum voor schone kunsten
 Het Museum is uitzonderlijk, enerzijds 

door zijn architectuur, anderzijds door 

zijn uitzonderlijke kunstverzameling. 

[[
9.30 - 12.30 u en 13.30 - 17.30 u • Van 01/11 
tot 31/03 (behalve op zondagochtend en 
dinsdag): 9.30 - 12 u en 14 - 17 u

¤
• Gratis op de eerste zondag van elke maand

ß

Archeologiemuseum
 Het museum is gelegen in het voormalige 

pandjeshuis en beschikt over een verzameling 

van de prehistorie tot de middeleeuwen. 

[[
12.30 en 13.30 - 17.30 u • Van01/11 tot 31/03 (gesloten op 
zondagochtend en dinsdag): 9.30 - 12 u en 14 - 17 u

¤
• Gratis op de eerste zondag van elke maand

ß

 « 
Aqua-Tournai

 Recreatiecentrum: meer, 

zwembad en waterslides, 

waterfietsen, cafetaria, 

avonturenparcours in de 

bomen, camping. 

[[
werkdagen open vanaf 7u - op 
zaterdag en zondag vanaf 9.30 
u • Gesloten op feestdagen

¤

Marionettenkunst
 Een uitzonderlijke verzameling met een 

presentatie van alle technieken en stijlen 

van marionetten uit de hele wereld. 

[[
12.30 u en van 14 tot 17 u 

¤
1e zondag van de maand • Rondleiding met 
tablet: ¤6/volw. of ¤5,50/kind • Rondleiding mits 
reservatie (min. 10 pers.): ¤5/pers.

ß
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e Het Huis Van Gogh Cuesmes (Mons)

 Een niet te missen etappe om de 

tumultueuze levensweg van deze 

geniale kunstenaar uit de 19e eeuw te 

volgen... 

  Rue du Pavillon 3, B-7033 Cuesmes 
(Mons) • Tel : 065/35.56.11

 • www.maisonvangogh.mons.be 

[  Van dinsdag tot zondag van 10 tot 16 u 
• Gesloten op 25/12 en 01/01

¤   {  ¤4 - stu. / 60+ ¤3 -  }  (<12) ¤1 
• Gezin (max. 2  {  en 5  } ): ¤2/pers.

ß  1 u •  ®

 «    ¤  (min. 10 pers.)  {  / stu. / 60+: ¤3 -  }  (<12) ¤1   µ  (max. 20 pers.) van dinsdag 
tot zaterdag: ¤50/groep - op zondag, feestdagen en 's avonds: ¤65/groep 
• Reservatie verplicht (065/40.53.48) 

BAM (Schone Kunsten Bergen) Mons

 Elk jaar worden in het BAM 

verschillende tentoonstellingen 

gehoouden op ongeveer 2.000 

m�. 

  Rue Neuve 8, B-7000 
Mons • Tel : 065/40.53.30 

• www.bam.mons.be 

[  Het hele jaar: van dinsdag tot 
zondag van 10 tot 18 u

¤   {  ¤9 - stu. / 60+ ¤6 -  }  (<12) ¤2 
• Gezin (max. 2  {  en 5  } ): ¤3/pers.

ß  1.30 u •  Station op 900 m

 «    ¤  (min. 10 pers.)  {  / stu. / 60+: ¤6 -  }  (<12) ¤2   µ  NL, FR, EN, DE - max. 
20 pers. - van dinsdag tot zaterdag: ¤65/groep (forfait 1.30 u) - Zondag, 
feestdagen en 's avonds: ¤80/groep • Reservatie verplicht (065/40.53.48) 

Artotheek Mons

 Het centrum doet tegelijkertijd 

dienst als magazijn, 

onderzoekscentrum en restauratie- 

en studiecentrum voor het erfgoed. 

  Rue Claude de Bettignies 3, 
B-7000 Mons 

• Tel : 065/40.53.80
 • www.artotheque.mons.be 

[  Het hele jaar: van donderdag tot 
zondag van 10 tot 16 u

¤   {  ¤6 -  stu. / 60+ ¤4 -  }  (<12) ¤2 
• Gezin (max. 2  {  en 5  } ): ¤2/pers.

ß  1 u •  ®  •  Station op 300 m

 «    ¤  (min. 10 pers.)  {  / stu. / 60+: ¤ 4 -  }  (<12) ¤2   µ  NL, FR, EN, DE - max. 20 
pers. - ¤50/groep van dinsdag tot zaterdag - ¤65/groep op zondag, feestdagen en 
's avonds • Reservatie verplicht (065/40.53.48) 

Kerkschat van de 
Sint-Waldetrudiskerk 
Religieus Kunstcentrum

Mons

 De collegiale kerk Sainte-Waudru in Brabantse gotiek, 

gebouwd van de 15e tot de 17e eeuw. 

  Place du Chapitre, B-7000 Mons 
• Tel : 065/40.53.25 

• www.tresorsaintewaudru.mons.be 

[  Van dinsdag t/m zondag van 12 tot 18 u (behalve gedurende de 
erediensten) • Gesloten op 25-26/12 en 01-02/01

¤   {  ¤4 - stu. / 60+: ¤3 -  }  (<12) ¤1 • Gezin (max. 2  {  en 5  } ): ¤2

ß  1 u •  ®  •  Station op 300 m

 «    ¤  (min. 10 pers.)  {  / stu. / 60+: ¤3 -  }  (<12) ¤1   µ  NL, FR, EN, DE - max. 20 pers. 
- van dinsdag tot zaterdag: ¤50/groep - op zondag, feestdagen en 's avonds: ¤65/
groep • Reservatie verplicht (065/40.53.48) 

Belfort van Mons Mons

 Het Belfort, het enige Belgische Belfort in 

barokstijl, werd in 1999 op de UNESCO-

Werelderfgoedlijst geplaatst. 

  Parc du Château, B-7000 Mons 
• Tel : 065/40.52.99 • www.beffroi.mons.be 

[  Het hele jaar: van dinsdag tot zondag: 10 - 18 u

¤   {  ¤9 - stu. / 60+ ¤6 -  }  (<12) ¤2 -  }  (<6) gratis 
• Gezin (max. 2  {  en 5  } ): ¤3/pers.

ß  1 u •  Station op 600 m

 « 
   ¤  (min. 10 pers.)  {  ¤6 -  }  (<12) ¤2  

µ  NL, FR, EN, DE - max. 12 pers. - 
¤65/groep van dinsd. t/m zat. - ¤80/
groep op zon-, feestdag en 's avonds 
• Reservatie verplicht (065/40.53.48) 

Mons Memorial Museum Mons

 Herbeleef de ervaringen van 

soldaten en burgers die de 

twee wereldoorlogen hebben 

meegemaakt. 

  Boulevard Dolez 51, B-7000 
Mons • Tel : 065/40.53.20 

• www.monsmemorialmuseum.
mons.be 

[  Het hele jaar: van dinsdag tot zondag 
van 10 tot 18 u

¤   {  ¤9 - stu. / 60+ ¤6 -  }  (<12) ¤2 
• Gezin (max. 2  {  en 5  } ): ¤3/pers.

ß  1u30 •  ®  •  Station op 1300 m

 «    ¤  (min. 10 pers.)  {  / stu. / 60+: ¤6 -  }  (<12) ¤2   µ  NL, FR, EN, DE - max. 20 
pers. - ¤65/groep van dinsdag tot zaterdag - ¤80/groep op zondag, feestdagen 
en 's avonds • Reservatie verplicht (065/40.53.48) 

François Duesberg Museum Mons

 Het François Duesberg Museum 

is wereldwijd bekend voor zijn 

prestigieuze verzamelingen pendules, 

vergulde bronzen beelden, porselein 

en edelsmeedwerk. 

  Square Franklin Roosevelt 12, 
B-7000 Mons 

• Tel : 065/36.31.64
 • www.duesberg.mons.be 

[  Het hele jaar: dinsdag, donderdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 19 u

¤  ¤8

ß  1.30 u •  Station op 250 m

 «    ¤  (min. 10 pers.) ¤6   µ  NL, FR, EN, DE - 10 tot 50 pers. - 2 u • Elke dag na 
voorafgaande afspraak met de conservator-generaal, baron François Duesberg 

Het Doudoumuseum Mons

 Hier maakt de bezoeker kennis met 

de Ducasse van Mons, die in 2005 op 

de UNESCO-Werelderfgoedlijst werd 

geplaatst. 

  Jardin du Mayeur, B-7000 Mons 
• Tel : 065/40.53.18 

• www.museedudoudou.mons.be 

[  Het hele jaar, van dinsdag tot zondag : 10 - 18 u

¤   {  ¤9 - stu. / 60+ ¤6 -  }  (<12) ¤2 -  }  (<6) gratis 
• Gezin (max. 2  {  en 5  } ): ¤3/pers.

ß  1u30 • Audiogids NL, FR, EN
 •  Station op 1000 m

 «    ¤  (min. 10 pers.)  {  / stu. / 60+: ¤6 -  }  (<12) ¤2   µ  NL, FR, EN, DE - max. 20 
pers. - ¤65/groep van dinsdag t/m zaterdag - ¤80/groep op zon-, feestdag en 
's avonds • Reservatie verplicht (065/40.53.48) 

Religieus Kunstcentrum
 De collegiale kerk Sainte-Waudru in Brabantse gotiek, 

gebouwd van de 15e tot de 17e eeuw. 

[[
erediensten) • Gesloten op 25-26/12 en 01-02/01

¤
ß

{

 Het Belfort, het enige Belgische Belfort in 

barokstijl, werd in 1999 op de UNESCO-

Werelderfgoedlijst geplaatst. 

[[[
¤
• Gezin (max. 2  

ß

 « 

BAM (Schone Kunsten Bergen)
 Elk jaar worden in het BAM 

verschillende tentoonstellingen 

gehoouden op ongeveer 2.000 

m�. 

[[
zondag van 10 tot 18 u

¤
• Gezin (max. 2  

ß
{ }

 Hier maakt de bezoeker kennis met 

de Ducasse van Mons, die in 2005 op 

de UNESCO-Werelderfgoedlijst werd 

geplaatst. 

[[
¤
• Gezin (max. 2  

ß
 •  

Artotheek
 Het centrum doet tegelijkertijd 

dienst als magazijn, 

onderzoekscentrum en restauratie- 

en studiecentrum voor het erfgoed. 

[[
zondag van 10 tot 16 u

¤
• Gezin (max. 2  

ß

François Duesberg Museum
 Het François Duesberg Museum 

is wereldwijd bekend voor zijn 

prestigieuze verzamelingen pendules, 

vergulde bronzen beelden, porselein 

en edelsmeedwerk. 

[[
zaterdag en zondag van 14 tot 19 u

¤
ß

© C. Carpentier
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 Een niet te missen etappe om de 

tumultueuze levensweg van deze 

geniale kunstenaar uit de 19e eeuw te 

volgen... 

  Rue du Pavillon 3, B-7033 Cuesmes 

[[
• Gesloten op 25/12 en 01/01

¤
• Gezin (max. 2  

ß

Mons Memorial Museum
 Herbeleef de ervaringen van 

soldaten en burgers die de 

twee wereldoorlogen hebben 

meegemaakt. 

[[
van 10 tot 18 u

¤
• Gezin (max. 2  

ß

 Herbeleef de ervaringen van 
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Maison Losseau Mons

 Het Maison Losseau is een parel van de art nouveau, die men individueel of in groep kan 

bezoeken. Het is ook de zetel van de Sector Literatuur van de provincie Henegouwen die 

er animaties, tentoonstellingen en in de zomer een "Guinguette littéraire" organiseert. 

  Bij de Grand Place, Rue de Nimy 39, B-7000 Mons • Tel : 065/398.880 
• www.maisonlosseau.be 

[  Van woensdag t/m vrijdag van 10 tot 18 u • Op zaterdag van 13 tot 18 u • Op zondag van 10 tot 17 u 
• Gesloten: op feestdagen - van 20 juli t/m 4 augustus - van 23 t/m 31 december

¤   {  ¤5 • 60+ / stu. (<26) /  } : ¤3 • leerkrachten voorzien van hun kaart en werkzoekenden: ¤3 
• Stu. van UMONS: ¤2,50 • Artikel 27: ¤1,25 • Combiticket Maison Losseau + Mundaneum: ¤8

ß  1 u •  Station op 1000 m

 « 
   ¤  ¤4 • Schoolgroepen (<12): ¤1   µ  NL, FR, EN, DE - max. 25 pers. • ¤90 voor 
het bezoek van het informatiecentrum en het geklasseerde huis: op reservering bij 
reservation.losseau@gmail.com of op 065/398. 880 • ¤110 voor het bezoek van 
het Maison Losseau en Mundaneum op reservering bij info@mundaneum.be of op 
065/31.53.43 • Winkel 

Silex's Spiennes

 De archeologische site van Spiennes is een 

van de oudste en grootste vuursteenmijnen 

uit Europa. 

  Rue du Point du Jour 300, 
B-7032 Spiennes • Tel : 065/84.68.12 

• www.silexs.mons.be 

[  Van 30/04 tot 03/11: van dinsdag tot zondag 
van 10 tot 16 u

¤   {  ¤6 - stu. / 60+ ¤4 -  }  (<12) ¤2 
• Gezin (max. 2  {  en 5  } ): ¤2/pers.

ß  45 min. tot 1.30 u •  ®

 « 
   ¤  (min. 10 pers.)  {  ¤4 -  }  (<12) ¤2   µ  NL, FR, EN, DE - Reservatie verplicht 
(065/40.53.48) • Rondleidingen in openlucht: 45 min. - max. 20 pers. - ¤50/groep 
van dinsdag tot zaterdag - ¤65/groep op zondag en feestdagen 
• Afdaling in de vuursteenmijn: 1.30 u - ¤95/groep van 12 pers. 

Het Pass Frameries

 Liefhebbers van wetenschap, avonturiers of gewoon leergierigen, stap in voor een 

avontuur in de wereld van de wetenschappen! Animaties, exposities en uitdagingen 

overweldigen de zintuigen en prikkelen de geest! 

  Rue de Mons 3, B-7080 Frameries • Tel : 065/61.21.60 • www.pass.be 

[  Tijdens het schooljaar: op weekdagen 9 - 16 u (gesloten op woensdag) 
• Het laatste weekend van elke maand: 13 - 18 u • Tijdens de schoolvakanties: elke dag 10 - 18 u 
• Jaarlijkse sluiting: van 1 tot en met 22 september en van 2 tot en met 20 december.

¤   {  ¤15 -  }  (6-18) ¤10 -  }  (<6) gratis • Verlaagd tarief online: www.pass.be

ß  4 tot 6 u •  µ  Tentoonstellingen, rondleiding en animatie in NL, FR, EN
 •  ®  •  ¥ B-Dagtrip: trein en toegang in één voordelige formule

 « 
   ¤  Van een gestructureerde organisatie van minimum 20 personen:  {  ¤10 - 

}  (6-18) ¤8 -  }  (<6) gratis • De Jeugdgroepen (6-18): ¤7, begeleider gratis 
• Scholen (6-18): ¤ 7,50 voor de toegang tot het Pass en de animaties, begeleider 
gratis   µ  Rondleidingen of animaties (NL, FR, EN) voor groepen van minimum 
10 personen: ¤40 

H
ainaut

Le Grand-Hornu Hornu

 Le Grand-Hornu, door Unesco opgenomen als Werelderfgoed, is een parel van het 

Europese industriële erfgoed van de 19e eeuw. Vandaag herbergt de site het Centrum 

voor Innovatie & Design (CID) en het Museum voor Hedendaagse Kunst (MAC's). 

De site is uitgegroeid tot een internationale vitrine van de hedendaagse cultuur. 

  Rue Sainte-Louise 82, B-7301 Hornu • Tel : 065/65.21.21
 • www.cid-grand-hornu.be 

[  Van dinsdag tot zondag van 10 tot 18 u • Gesloten op maandag, 25/12 en 01/01

¤   {  ¤8 - 60+ ¤5 - stu. /  }  ¤2 -  }  (< 6) gratis 
• Audiogids voor de ontdekking van de historische site (FR, NL, EN, DE, IT, SP): ¤ 2

ß  Bezoeken van 1 u - 2 u en 3 u. •  µ  Gratis rondleiding in het FR van dinsdag tot vrijdag om 15.30 u - 
op zaterdag om 11 u en 15.30 u - op zondag om 15 u en 16.30 u. •  ®

 « 
   ¤  ¤5 vanaf 12 personen   µ  NL, FR, EN, DE op reservatie - max. 25 pers. - 
1u • Bezoek aan Le Grand-Hornu: ¤50 op werkdagen (¤60 in het weekend) 
• Gecombineerd bezoek Le Grand-Hornu + MAC's: ¤75 op werkdagen (¤90 in het 
weekend) • Schoolgroepen op werkdagen en tijdens de weekends: bezoek aan 
Le Grand Hornu: ¤40 - gecombineerd bezoek ¤60 

Maison Losseau

 Het Maison Losseau is een parel van de art nouveau, die men individueel of in groep kan 

© S. Brison

 De archeologische site van Spiennes is een 

van de oudste en grootste vuursteenmijnen 

uit Europa. 

[[
van 10 tot 16 u

¤
• Gezin (max. 2  

ß

Mundaneum Mons

 Het Mundaneum, een archiefcentrum en tijdelijke 

tentoonstellingsruimte, belicht het erfgoed van Henri La 

Fontaine en Paul Otlet. Expo's: "Architecten van de vrede" 

-> 24.03.19 & "Lijn[en] van de wereld" 7.04 - 6.10.19 

  Rue de Nimy 76, B-7000 Mons 
• Tel : 065/31.53.43 • www.mundaneum.org 

[  Het hele jaar: van woensdag t/m vrjdag: 13-17 u - weekend: 11-18 u 
• Gesloten op maandag, dinsdag, 25/12 en 01/01

¤   {  ¤7 - 65+: ¤5 - werkzoekenden / stu. (<26) /  } : ¤2 
• Gratis op de eerste zondag van de maand • "Verzamelaars van Ideeën " gecombineerd ticket: ¤8

ß  Tussen 1 en 2 uur •  Station op 1200 m

 « [  Dageliks van 9 tot 17 u (reservatie op info@mundaneum.be)   ¤   {  ¤5
   µ  NL-FR-EN • ¤85/groep, min. 25 pers. voor een rondleinding aan Mundaneum 
(+ ¤2 per volw. / senior of + ¤1,25 per kind / stu. voor tijdelijke tentoonstellingen) 
• Gecombineerde rondleiding "Verzamelaars van Ideeën ": ¤11 

 Het Mundaneum, een archiefcentrum en tijdelijke 

tentoonstellingsruimte, belicht het erfgoed van Henri La 

Fontaine en Paul Otlet. Expo's: "Architecten van de vrede" 

-> 24.03.19 & "Lijn[en] van de wereld" 7.04 - 6.10.19 

[[
• Gesloten op maandag, dinsdag, 25/12 en 01/01

¤
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Bois-du-Luc. Museum van 
Mijnbouw en Duurzame 
Ontwikkeling

Houdeng-
Aimeries

 Door de mijnsite van Bois-du-Luc wandelen, dat is het werk en het dagelijkse leven van 

de mijnwerkers en hun gezin ontdekken. U zult geboeid zijn door de authenticiteit van 

het mijnwerkersdorp, uniek in Europa. Werelderfgoed van UNESCO. 

  Rue Saint-Patrice 2b, B-7110 Houdeng-Aimeries • Tel : 064/28.20.00 
• www.ecomuseeboisduluc.be 

[  Het hele jaar. Van maandag t/m vrijdag van 10 tot 17 u (laatste vertrek om 15 u) - Ook tijdens 
weekends en op feestdagen van 01/05 t/m 31/10: van 10 tot 18 u (laatste vertrek om 16 u)

¤  Vrij bezoek:  {  ¤8 - 60+ ¤7 - stu. &  }  (<18): ¤5 -  }  (<6) gratis - Gezinsticket (2  {  + 2  } ): ¤20 
• Bezoek met audiogids:  {  ¤9 - 60+ ¤8 - stu. &  }  (<18) ¤6 -  }  (<6) gratis - Gezinsticket (2  {  + 2  } ): ¤24 
• Artikel 27: ¤1,25 (met audiogids)

ß  1.30 tot 2 u •  µ  Gratis rondleiding om 15 u op de 1e zondag van de maand tussen 01/05 en 31/10 (enkel 
in het FR) • Audiogids: NL, FR, EN, IT •  ®  •  ©

 « 
   ¤  (min. 15 pers.) ¤6   µ  Rondleiding (NL, FR, EN, IT) tijdens het hele jaar 
mits reservering - max. 25 pers. per gids: ¤60 voor 2 u • Combinaties mogelijk 
• Pedagogische animaties voor scholieren • Cafetaria (ontbijt, warme maaltijd, 
koud buffet, broodjes mits reservering) 

Domein van het Kasteel 
van Sene� e

Seneffe

 Beleef de 18e en 19e eeuw in het kasteelmuseum voor zilversmeedkunst van de 

Federatie Brussel-Wallonië en geniet ook van het park van 22 hectare. 

  Rue Lucien Plasman 7-9, B-7180 Seneffe • Tel : 064/55.69.13
 • www.chateaudeseneffe.be 

[  Elke dag behalve op maandag (tenzij op feestdagen) van 10 tot 18 u (laatste toegang om 17.30 u) 
• Gesloten op 24, 25, 31/12 en 1/01 • Park en tuinen: het hele jaar, van maandag tot zondag van 8 tot 18u 
(tot 20 u van april tot september) • "La Brasserie de l'Orangerie" is open van dinsdag tot zondag (Tel. 
064/23.93.68) • Voor het proeverijsalon 'Saveurs des Lumières': apart uurrrooster.

¤   {  ¤6 - 60+ / stu. (12-18) ¤5 •  }  (<12) /  m : gratis • Het park en de tuinen zijn gratis toegankelijk 
(behalve als er activiteiten zijn) • Elke eerste zondag van de maand gratis voor de permanente verzameling 
"Praal en intimiteit" (maar te betalen voor de tijdelijke tentoonstelling) •  ®

 «    ¤   {  ¤5 - 60+ / stu. (12-18) ¤4 •  }  (<12) /  m : gratis
   µ  (max. 20 pers.) Verschillende formules mogelijk, raadpleeg de website of 
contacteer de publieksdienst op 064/55.89.92 

Pairi Daiza Brugelette

 Als belangrijkste toeristische attractie in België en verkozen tot 'Beste zoo van Europa', laat Pairi Daiza u via de vijf 

continenten reizen en kennismaken met meer dan 7.000 dieren. U kruist het pad van wandelende olifanten, kunt talloze dieren 

voederen, komt oog in oog te staan met luipaarden, leeuwen, gorilla's, panda's, witte tijgers, orang-oetans, enz. In 2019 opent 

Pairi Daiza haar eerste hotel, in het hart van een volledig nieuwe wereld 'The Last Frontier'. Een territorium van 8 hectare, 

geïnspireerd op Brits-Columbia waar u kunt wandelen en logeren tussen wolven, beren, Stellerzeeleeuwen, poema's,... 

Pairi Daiza ontving eveneens drie sterren in de Groene Michelin Gids. 

  Domaine de Cambron, B-7940 Brugelette • Tel : 068/25.08.50  • www.pairidaiza.eu 

[  Alle dagen van 6 april t/m 11 november 2019 en van 14 december 2019 t/m 5 januari 2020 • Open vanaf 10 u • Sluiting: zie www.pairidaiza.eu

¤  •  Prijs aan de kassa :  }  (<3 jaar): gratis  -   }  (3-11 jaar): ¤30  -   {  (vanaf 12 jaar): ¤36  -  60+: ¤34  
•  Prijs online:  }  (<3 jaar): gratis  -   }  (3-11 jaar): ¤28  -   {  (vanaf 12 jaar): ¤34  -  60+: ¤32
 •  ®  •  ¥ B-Dagtrip: trein en toegang in één voordelige formule  •  Station op 1000 m

 « 
   ¤  Min. 20 betalende personen (na reservatie) • Op weekdagen (behalve tijdens tijdens schoolvakanties, feest- en brugdagen): 

}  (<3 jaar): gratis  -   }  (3-11 jaar): ¤21  -   {  (vanaf 12 jaar): ¤27  -  60+: ¤25  •  Tijdens weekends en schoolvakanties (behalve op 
feestdagen en brugdagen):  }  (<3 jaar): gratis -   }  (3-11 jaar): ¤26  -   {  (vanaf 12 jaar): ¤32  -  ¤60+: ¤30  
• Reservatie is noodzakelijk. Tel: 068/250.833 - E-mail: resa@pairidaiza.eu
   µ  Voor maximum 25 personen, bezoek van 1.30u: ¤95 - bezoek van 2.30u: ¤170 

van Sene� e

 Beleef de 18e en 19e eeuw in het kasteelmuseum voor zilversmeedkunst van de 

Ontwikkeling
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 Als belangrijkste toeristische attractie in België en verkozen tot 'Beste zoo van Europa', laat Pairi Daiza u via de vijf 

continenten reizen en kennismaken met meer dan 7.000 dieren. U kruist het pad van wandelende olifanten, kunt talloze dieren 

voederen, komt oog in oog te staan met luipaarden, leeuwen, gorilla's, panda's, witte tijgers, orang-oetans, enz. In 2019 opent 

Pairi Daiza haar eerste hotel, in het hart van een volledig nieuwe wereld 'The Last Frontier'. Een territorium van 8 hectare, 

geïnspireerd op Brits-Columbia waar u kunt wandelen en logeren tussen wolven, beren, Stellerzeeleeuwen, poema's,... 

Pairi Daiza ontving eveneens drie sterren in de Groene Michelin Gids. 

[[
¤
•  Prijs online:  
 •  
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MILL La Louvière

 Een museum, twee roepingen: vaste collectie 

(sculpturen en tekeningen van Idel Ianchelevici), 

tijdelijke tentoonstellingen van hedendaagse 

kunst. Een dynamische educatieve sector. 

  Place Communale 21, 
B-7100 La Louvière • Tel : 064/28.25.30  

• www.lemill.be 

[  Het hele jaar • dinsdag t/m vrijdag: 11 tot 17 u 
• weekends: 14 tot 18 u

¤  Permanente collectie en expo's:  {  ¤3 - stu., 60+, 
leerkrachten, werkzoekenden: ¤2 -  }  (<12) gratis

ß  1 u •  Station op 200 m

 «    ¤  (min. 10 pers.) ¤1,50   µ  (max. 25 pers.): NL / FR - ¤50 

Koninklijk Museum van 
Mariemont

Morlanwelz

 Breng een onvegetelijk moment door 

in het grootste museum van Wallonië! 

Laat u betoveren door ons natuur- en 

archeologisch park met daarin een 

architecturaal bouwwerk dat u uitnodigt 

tot een reis op het kruispunt van tijd 

en culturen. Schatten uit de grootste 

beschavingen ter wereld vermengen zich 

met die van onze eigen Henegouwse en 

Belgische geschiedenis. 

  Chaussée de Mariemont 100, 
B-7140 Morlanwelz 
• Tel : 064/21.21.93

 • www.musee-mariemont.be 

[  Elke dag behalve op maandag (tenzij het een 
feestdag is) • Oktober t/m maart: 10 - 17 u 
• April t/m september: 10 - 18 u 
• Gesloten op 01/01 en 25/12

¤   {  ¤5 - 65+ ¤2,50 -  }  ¤2 -  }  (<12) gratis 
• Gratis op de eerste zondag van de maand 
• Toegankelijk voor  m
• Audiogids in NL, FR, EN

ß  Een hele dag voor het hele domein (museum 
en park) • Honden niet toegelaten 
• Fietsen verboden • Brasserie •  ®

 « 
   ¤   {  ¤4 - 65+ ¤2,50 
- stu. ¤1   µ  NL, FR, 
EN mits reservering: 1 
tot 2 u - max. 25 pers. 
•  { : ¤100/gids - 
65+ / stu.: ¤75/gids 
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Het Centrum van de Gravure La Louvière

 Een groot en goed verlicht museum dat aan de hedendaagse drukkunst gewijd is, een 

unieke collectie en orginele tentoonstellingen.  Voor elke tentoonstelling organiseert 

men verschillende animaties om gezinnen met kinderen te verwelkomen: de "barda-

spelen" en het speelparcours ervan, teksten op ooghoogte van de kinderen, het 

"ontdekkingshoekje" aan het onthaal, ... 

  Website in het Nederlands: www.centredelagravure.be/nl, 
Rue des Amours 10, B-7100 La Louvière • Tel : 064/27.87.27 

• www.centredelagravure.be 

[  Van dinsdag t/m zondag van 10 tot 18 u 
• Gesloten: tijdens het carnaval (11,12 en 13 maart) - op 24, 25, 31 december en 1 januari

¤   {  ¤7 • Verlaagde prijs: ¤5 / ¤3 • Gratis op de eerste zondag van elke maand

ß  1 u •  Station op 500 m

 « [  Op weekdagen van 9 - 18 u (vanaf 10 u in het weekend)
   ¤  (min. 10 pers.)  {  ¤5 - stu. ¤3   µ  (max. 20 pers. per gids) NL, FR, EN en 
gebarentaal • Tarief bezoek + atelier (2 u) voor  }  en  {

Mariemont

 Breng een onvegetelijk moment door 

in het grootste museum van Wallonië! 

Laat u betoveren door ons natuur- en 

archeologisch park met daarin een 

architecturaal bouwwerk dat u uitnodigt 

tot een reis op het kruispunt van tijd 

en culturen. Schatten uit de grootste 

beschavingen ter wereld vermengen zich 

met die van onze eigen Henegouwse en 

Belgische geschiedenis. 

[[
feestdag is) • Oktober t/m maart: 10 - 17 u 
• April t/m september: 10 - 18 u 
• Gesloten op 01/01 en 25/12

¤
• Gratis op de eerste zondag van de maand 
• Toegankelijk voor  
• Audiogids in NL, FR, EN

ß
en park) • Honden niet toegelaten 
• Fietsen verboden • Brasserie •  

 « 

• April t/m september: 10 - 18 u 
• Gesloten op 01/01 en 25/12

 Een museum, twee roepingen: vaste collectie 

(sculpturen en tekeningen van Idel Ianchelevici), 

tijdelijke tentoonstellingen van hedendaagse 

kunst. Een dynamische educatieve sector. 

[[
• weekends: 14 tot 18 u

¤
leerkrachten, werkzoekenden: ¤2 -  

ß

Het Centrum van de Gravure

 Een groot en goed verlicht museum dat aan de hedendaagse drukkunst gewijd is, een 

Keramis 
Keramiekcentrum

La Louvière

 Centrum voor kunst en creatie gewijd aan keramiek. Keramis werd ingericht rond drie 

reuzengrote flesovens van de oude faiencefabriek Boch in La Louvière. De verzameling 

faiences, de tentoonstellingen rond hedendaagse kunstenaars en het atelier worden 

aangevuld met tal van activiteiten voor alle soorten publiek, met inbegrip van gezinnen, 

scholen en keramisten. 

  Place des Fours-Bouteilles, 1, B-7100 La Louvière • Tel : 064/23.60.70 
• www.keramis.be 

[  Op dinsdag: van 9 tot 17 u - Van woensdag t.e.m. zondag: van 10 tot 18 u • Gesloten: op maandag - 
tijdens het Carnaval van La Louvière (31/03 en 02/04) - op 24, 25 en 31/12 - op 01/01

¤   {  ¤7 - 65+ /  m : ¤5 - werkzoekenden: ¤3 - "Artikel 27": ¤1,25 + 1 ticket • Gratis voor de  }  (<18), 
vrienden van Keramis, ICOM, pers en leerkrachten • Gratis toegang op de 1e zondag van de maand

ß  1.30 u •  ®  •  Station op 200 m

 «    ¤  (min. 15 pers.) ¤5   µ  NL, FR, EN - max. 25 pers. •  { : ¤100/gids (+ ¤5/pers.) 
- 65+ / stu. /  m : ¤75/gids op werkdagen (+ ¤5/pers.) - Schoolgroepen, OCMW, 
Sociale Promotie: ¤75/gids • Forfait bezoek en atelier (3 u), keramiekatelier, 
verjaardagen, verhuur van zalen,... 

Keramiekcentrum

© Antonio Barindelli
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Le Bois du Cazier Marcinelle

 Le Bois du Cazier, ten zuiden van Charleroi, is een niet te missen attractie op het gebied 

van industrieel erfgoed. Het opmerkelijk architecturaal geheel is bekroond met twee 

schachtbokken en voorzien van een smelteriij waar ambachtslui aan het werk zijn, en 

drie terrils voor wandelingen. Europees erfgoedlabel! 

  Rue du Cazier 80, B-6001 Marcinelle • Tel : 071/88.08.56
 • www.leboisducazier.be 

[  Het hele jaar (behalve tijdens de eindejaarfeesten): van dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 17 u - 
weekends van 10 tot 18 u

¤   {  ¤8 - 60 + ¤ 7 - stu. /  }  ¤4,50 -  }  (<6) gratis • Audiogids ¤1

ß  2 u voor de 3 informatieruimtes die aangepast zijn voor elke leeftijd •  ®  •  ©

 «    ¤  (max. 25 pers./groep)  {  ¤6 - Schoolgroepen ¤3,50   µ  Na reservering (NL, 
FR, EN, IT): ¤65 - avondrondleidingen: ¤90 • Rondleidingen voor schoolgroepen: 
¤30 (primair) of ¤50 (secundair en hoger onderwijs) 

Glasmuseum Marcinelle

 Dit museum is een van de weinige musea 

die een boeiende reis aanbieden doorheen 

de geschiedenis van het glas, van de 

oorsprong van het glas tot vandaag, van 

het kunstglasblazen naar de glasindustrie, 

van Egyptische flesjes naar hedendaagse 

sculpturen, van smeltkroezen naar de blaaspijp 

van de glasblazer... Een volledig overzicht van 

de wereld van de glasblazer in licht en kleur.

De werkplaats verwelkomt de bezoekers voor 

demonstraties. Het vuur, het blazen, de kleur 

bezorgen hen een zeldzaam moment van 

magie en technisch vakmanschap. 

  Bois du Cazier, Rue du Cazier 80, 
B-6001 Marcinelle • Tel : 0496/59.92.14  

• www.charleroi-museum.be 

[  Dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12.30 en van 13 tot 17 u 
- Zaterdag en zondag van 10 tot 12.30 en van 13 tot 18 u 
• Op maandag gesloten

¤  Toegang tot de hele site van Le Bois du Cazier: 

{  ¤8 - 60+ ¤7 -  }  / stu. ¤4,50 -  }  (<6) gratis

ß  1 u •  ®

 « 
   µ  Rondleidingen (NL, FR, EN): ¤50 
tijdens de week of ¤65 tijdens het 
weekend • Bezoek voor secundair 
en hoger onderwijs: ¤25 • Animatie 
voor het primair: ¤1,25/kind (Bekijk 
ons   educatief aanbod) • Bezoeken 
en animaties enkel op reservering 
(Tel. 0496/59.92.14 of 071/29.89.30) 

Glasmuseum
 Dit museum is een van de weinige musea 

die een boeiende reis aanbieden doorheen 

de geschiedenis van het glas, van de 

oorsprong van het glas tot vandaag, van 

het kunstglasblazen naar de glasindustrie, 

van Egyptische flesjes naar hedendaagse 

sculpturen, van smeltkroezen naar de blaaspijp 

van de glasblazer... Een volledig overzicht van 

de wereld van de glasblazer in licht en kleur.

De werkplaats verwelkomt de bezoekers voor 

demonstraties. Het vuur, het blazen, de kleur 

bezorgen hen een zeldzaam moment van 

magie en technisch vakmanschap. 

[[
- Zaterdag en zondag van 10 tot 12.30 en van 13 tot 18 u 
• Op maandag gesloten

¤

ß

 « 
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 Le Bois du Cazier, ten zuiden van Charleroi, is een niet te missen attractie op het gebied 

van industrieel erfgoed. Het opmerkelijk architecturaal geheel is bekroond met twee 

schachtbokken en voorzien van een smelteriij waar ambachtslui aan het werk zijn, en 

drie terrils voor wandelingen. Europees erfgoedlabel! 

[[
weekends van 10 tot 18 u

¤
ß

 « 
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Glasmuseum Marcinelle

 Dit museum is een van de weinige musea 

die een boeiende reis aanbieden doorheen 

de geschiedenis van het glas, van de 

oorsprong van het glas tot vandaag, van 

het kunstglasblazen naar de glasindustrie, 

van Egyptische flesjes naar hedendaagse 

sculpturen, van smeltkroezen naar de blaaspijp 

van de glasblazer... Een volledig overzicht van 

de wereld van de glasblazer in licht en kleur.

De werkplaats verwelkomt de bezoekers voor 

demonstraties. Het vuur, het blazen, de kleur 

bezorgen hen een zeldzaam moment van 

magie en technisch vakmanschap. 

  Bois du Cazier, Rue du Cazier 80, 
B-6001 Marcinelle • Tel : 0496/59.92.14  

• www.charleroi-museum.be 

[  Dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12.30 en van 13 tot 17 u 
- Zaterdag en zondag van 10 tot 12.30 en van 13 tot 18 u 
• Op maandag gesloten

¤  Toegang tot de hele site van Le Bois du Cazier: 

{  ¤8 - 60+ ¤7 -  }  / stu. ¤4,50 -  }  (<6) gratis

ß  1 u •  ®

 « 
   µ  Rondleidingen (NL, FR, EN): ¤50 
tijdens de week of ¤65 tijdens het 
weekend • Bezoek voor secundair 
en hoger onderwijs: ¤25 • Animatie 
voor het primair: ¤1,25/kind (Bekijk 
ons   educatief aanbod) • Bezoeken 
en animaties enkel op reservering 
(Tel. 0496/59.92.14 of 071/29.89.30) 

Collegiale kerk Saint-Ursmer Lobbes

 De collegiale kerk Saint-Ursmer is de oudste Karolingische kerk van België. Haar 

geschiedenis is nauw verbonden met deze van de Saint-Pierre abdij. Het schip is het 

oudste gedeelte. De crypte bevat de sarcofagen van de heiligen Ursmer en Ermin. 

  Rue de l'Eglise 1, B-6540 Lobbes • Tel : 071/59.51.45 • www.lobbes.be 

[  Van 7/01 t/m 5/04: dagelijks (behalve feestdagen) van 10 tot 12 u en 13 tot 16 u • Van 6/04 tot 8/09: 
maandag t/m zaterdag van 9 tot 12 u en 13 tot 16 u - zondag van 11 tot 12 u en 13 tot 16 u 
• Van 9/09 t/m 13/12: op weekdagen (behalve feestdagen) van 10 tot 12 u en 13 tot 16 u

¤  Audiogids: ¤2 voor  {  - gratis voor  }  (<12) • Audiogids beschikbaar bij de Dienst voor Toerisme Lobbes 
(Place Communale 17) in het NL, FR, EN en aangepaste versie voor  }
ß  1.30 u •  ®  •  Station op 1000 m

 «    µ  NL / FR - min. 25 pers.: ¤50 

Recreatiecentrum 
van Claire-Fontaine

Chapelle-lez-
Herlaimont/

Godarville

 Geniet in een groene omgeving, naast een ornithologisch reservaat, van de 

watergenoegens, het zwembad, de glijbanen, het speelplein, de minigolf, beachvolley.  

• Test de avonturenzone: klimparcours, swing jump, waterball, deathride 

• Cafetaria en 2-sterrencamping 

  Rue Clémenceau 11, B-7160 Chapelle-lez-Herlaimont/Godarville 
• Tel : 064.44.36.75 • www.domainedeclairefontaine.be 

[  • Van mei tot september: Speelplein: van dinsdag tot donderdag, 10 tot 19u - van vrijdag tot zondag, 
10 tot 20u • Van 15 juni tot 15 september: Zwemmen en waterfietsen: van maandag tot zondag, 10 tot 18u 
- Minigolf: van maandag tot donderdag, 13 tot 18u - van vrijdag tot zondag, 13 tot 19u

¤  Toegang tot het strand:  {  ¤4,50 - 60+ / tieners (13-18) ¤3 -  }  (4-12) ¤2,50 - kindjes (0-3) gratis 
• Minigolf: ¤3/pers./partij • Waterfiets: ¤2,50/pers./halfuur 
• Koop uw tickets op www.domainedeclairefontaine.be •  ®  •  Station op 950 m

 «    ¤  Vanaf 20 deelnemers:  {  ¤3,50 - 60+ / tieners (13-18): ¤2 -  }  (4-12) ¤1,75 
-  }  (0-3) gratis 

BPS22 Kunstmuseum van de 
Provincie Henegouwen

Charleroi

 Het BPS22 biedt een tentoonstellingsprogramma dat geënt is op vragen rond onze 

maatschappij. Daarvoor worden kunstwerken gebruikt uit de eigen collectie en de 

verzameling van de provincie Henegouwen, waarvoor het depositohouder is. 

  Boulevard Solvay 22, B-6000 Charleroi • Tel : 071/27.29.71
 • www.bps22.be 

[  Het hele jaar: van dinsdag t/m zondag van 10 tot 18 u • Gesloten: op maandag, 24, 25 en 31/12 - 01/01 
en ook in de periodes dat nieuwe tentoonstellingen opgesteld worden

¤   {  ¤6 - 60+ ¤4 - stu. en werkzoekenden: ¤3 -  }  (<12) gratis

ß  Tussen 1u en 3u •  Station op 1500 m

 «    ¤  (min. 10 pers.) ¤4   µ  ¤50 (¤60 op weekends) per gids voor een groep 
van max. 15 personen • Gratis voor scholen en verenigingen. Ervaren gidsen 
bieden interactieve bezoeken en ateliers die toegankelijk zijn vanaf 5 jaar. 

H
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Museum van de 
Fotografi e

Charleroi (Mont-
sur-Marchienne)

 Bezoek en herbezoek het grootste en een van de belangrijkste musea van de fotografie 

van Europa! 

  Avenue Paul Pastur 11 (GPS:Place des Essarts), B-6032 Charleroi 
(Mont-sur-Marchienne) • Tel : 071/43.58.10 • www.museephoto.be 

[  Het hele jaar van 10 tot 18 u (behalve op maandag, 25/12 en 01/01)

¤   {  ¤7 - 60+ / leraren: ¤5 - stu. / werkzoekenden: ¤4 -  }  (<12) gratis
 •  µ  Voor de actualiteit rond themabezoeken, raadpleeg www.museephoto.be •  ®

 «    ¤  (min. 10 pers.) ¤5 - stu. ¤4 -  }  (<12) gratis   µ  1.30 u - NL, FR, EN op aanvraag 

van Claire-Fontaine

 Geniet in een groene omgeving, naast een ornithologisch reservaat, van de 

© C. Carpentier

Provincie Henegouwen

© BPS22

Collegiale kerk Saint-Ursmer

H
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Fotografi e

© WBT - Denis Erroyaux
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Belfort van Thuin Thuin 

 Een erfgoedparel. Vanop een hoogte van 60 m 

heeft Thuin geen geheimen meer voor u! 

  Bovenstad, Place du Chapitre, 
B-6530 Thuin  • Tel : 071/55.49.18 

• www.beffroidethuin.be 

[  Van 31/03 tot 30/09: dagelijks: 10-12u en 13-18u* 
• Van 01/10 tot 30/03: van din tot vrij (dagelijks tijdens 
schoolvakanties): 10-12u en 13-17u* - Laatste toegang 1 
uur voor sluiting • Gesloten op 01/01, 21/05, 11/11, 25/12

¤   {  ¤ 3 - 65+ ¤2 - stu. (13-18) ¤1 - 

}  (<12) begeleid: gratis

ß  30 min. •  ®  •  Station op 500 m

 « [  Het hele jaar, mits reservering 15 dagen op voorhand   ¤  Groepen zonder 
reservering (min 20 pers.):¤2 • Groepen met reservering: op aanvraag en in functie 
van het aantal deelnemers.   µ  Rondleidingen mogelijk (NL, FR, EN) 

Abdij van Aulne Thuin (Gozée)

 Ontdek de mysterieuze wereld van de cisterciënzers: vrij 

bezoek, animatie met tablets, oude spelen... 

  Rue Vandervelde 290, B-6534 Thuin (Gozée) 
• Tel : 071/55.49.28 • www.abbayedaulne.be 

[  Van 01/04 tot 30/09: van woensdag tot zondag van 13 tot 18 u - 
Weekends in oktober (afhankelijk van de weersomstandigheden) tot 
17 u • Open op feestdagen • Juli en augustus: elke dag van 10 tot 18 u

¤   {  ¤4 - 65+ / stu. (13-18) ¤3 -  }  (<12) vergezeld: gratis

ß  Vrij bezoek: 50 min. •  µ  zondag om 15 u (van juli tot september) 
- enkel in het FR - duur: 2u •  ®  •  Station op 1500 m

 « [  Groepen zonder reservering: vrij bezoek tijdens de openingsdagen en -uren 
• Het hele jaar na reservering 15 dagen op voorhand bij het Office du Tourisme van 
Thuin   ¤  ¤3 vanaf 20 pers.   µ  Rondleidingen mogelijk (NL, FR, EN)
 • Mogelijkheid om een hele dag te organiseren met ook bezoeken aan andere 
ontdekkingen en/of animaties. 

Het Huis van de Drukkerij Thuin 

 Het Huis van de Drukkerij is een levend ambachtelijk museum: u ziet er persen en 

machines in activiteit en ontdekt de manipulaties met papier, het boek, de affiche en de 

boekbinderij. 

  Rue Verte 1b, B-6530 Thuin  • Tel : 071/59.59.70
 • www.maison-imprimerie.net 

[  Van dinsdag tot vrijdag 9 - 17 u • Op zaterdag 9 - 16 u • Op de eerste zondag van de maand 13 - 18 u 
• Laatste toegang 1 uur voor de sluiting • Op feestdagen gesloten

¤   {  ¤5 - 60+ /  }  ¤4 • Gratis op de eerste zondag van de maand

ß  1.30 u •  ®  •  ©  •  Station op 400 m

 « [  Dagelijks van 9 tot 16 u
   ¤  (min. 15 pers.)  {  ¤4 • Schoolgroepen: ¤90 voor een bezoek van 3 u 

Ontdekkingscentrum van 
de Buurtspoorwegen

Thuin 

 Authentieke trams geven een beeld van 100 jaar 

streekvervoer. Maak een reis in een oude stoomtram! 

  Rue du Fosteau 2A, B-6530 Thuin  
• Tel : 071/37.00.05 • www.asvi.be 

[  Van 01/04 t/m 31/10 • Museum: weekends en feestd. 11-18u; 
op don. 11-16u • Tramritten vanaf 13.30 u op zon- en feestd. (ook 
op zat. in juli-aug.) • Rijdagen stoomtram: 7/04 - 5 en 19/05 - 
7, 21 en 28/07 - 15, 17 en 18/08 - 7 en 8/09 - 6 en 27/10

¤  Museum: ¤5 • Museum + Ritten: ¤10 - stu. (6-18) ¤8 - 

}  (<6) gratis •  Stoomtramrit (2e of 1e klas): + ¤5 of + ¤7

ß  Museum: 40 min. • Ritten h/t: 40 min. (Thuin - Lobbes OF 
Thuin - Biesme). •  µ  Aan het museum om 11.30, 13.30 en 15.30 u •  ®  •  ©  •  Station op 900 m

 « [  (min. 25 pers.) Het hele jaar, dagelijks op reservering 3 weken op voorhand 

Distilleerderij van Biercée Thuin 
(Ragnies)

 Ontdek de vruchten van onze passie, begeleid door een gids! 

  Ferme de la Cour, rue de la Roquette 36, B-6532 Thuin (Ragnies) 
• Tel : 071/50.00.50 • www.distilleriedebiercee.com 

[  Van 1 april t/m 30 september: van donderdag t/m zondag van 12 tot 18 u - Rondleiding om 15 u 
• Oktober en november: op zaterdag en zondag van 12 tot 18 u - Rondleiding om 15 u

¤   {  ¤7,50 proeverij inbegrepen -  }  (7-18) ¤3,50 proeverij van een frisdrank inbegrepen -  }  (<7) gratis 
• Toegankelijk voor  m
ß  1 u •  µ  NL, FR, EN, DE •  ®  •  ©

 « [
  Het hele jaar   ¤  (min. 20 pers.)  {  ¤6 proeverij inbegrepen - 

}  (7-18) ¤3,50 proeverij van een frisdrank inbegrepen -  }  (<7) gratis
   µ  NL, FR, EN, DE • Verschillende keuzen van groepsmenu's met 3 gangen 
vanaf ¤18 per persoon • Ook kleine kaart • Op reservatie 

Salamandertoren Beaumont

 Toren uit de 11e eeuw: Gallo-Romeins 

aardewerk, miniaturen van Charles de 

Croÿ... • Doortocht van Napoleon in 1815 

• Uitzonderlijk panorama. 

  Dienst voor Toerisme, Grand-
Place 10, B-6500 Beaumont 

• Tel : 071/58.81.91  
• www.beaumont.be 

[  Paasvakantie - Mei, juni en september - Van 
1 t/m 13 oktober: elke dag (behalve woensdag) 
van 9.30 tot 16.30 u • Juli en augustus: elke dag 
(behalve woensdag) van 9.30 tot 17.30 u

¤   {  ¤3 - 60+ ¤2,50 -  }  ¤2

ß  45 min. •  ©

 «    ¤  (min. 15 pers.)  {  / 60+ ¤2,50 -  }  ¤1,50   µ  NL / FR op aanvraag 

 Een erfgoedparel. Vanop een hoogte van 60 m 

heeft Thuin geen geheimen meer voor u! 

[[
• Van 01/10 tot 30/03: van din tot vrij (dagelijks tijdens 
schoolvakanties): 10-12u en 13-17u* - Laatste toegang 1 
uur voor sluiting • Gesloten op 01/01, 21/05, 11/11, 25/12

¤
}
ß

de Buurtspoorwegen
 Authentieke trams geven een beeld van 100 jaar 

streekvervoer. Maak een reis in een oude stoomtram! 

[[
op don. 11-16u • Tramritten vanaf 13.30 u op zon- en feestd. (ook 
op zat. in juli-aug.) • Rijdagen stoomtram: 7/04 - 5 en 19/05 - 
7, 21 en 28/07 - 15, 17 en 18/08 - 7 en 8/09 - 6 en 27/10

¤
}
ß

Thuin - Biesme). •  µ  Aan het museum om 11.30, 13.30 en 15.30 u •  

 Ontdek de mysterieuze wereld van de cisterciënzers: vrij 

bezoek, animatie met tablets, oude spelen... 

[[
17 u • Open op feestdagen • Juli en augustus: elke dag van 10 tot 18 u

¤
ß
- enkel in het FR - duur: 2u •  

 « 
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Het Huis van de Drukkerij

Distilleerderij van Biercée (Ragnies)

 Ontdek de vruchten van onze passie, begeleid door een gids! 

Salamandertoren
 Toren uit de 11e eeuw: Gallo-Romeins 

aardewerk, miniaturen van Charles de 

Croÿ... • Doortocht van Napoleon in 1815 

[[
1 t/m 13 oktober: elke dag (behalve woensdag) 
van 9.30 tot 16.30 u • Juli en augustus: elke dag 
(behalve woensdag) van 9.30 tot 17.30 u

¤
ß
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Salamandertoren Beaumont

 Toren uit de 11e eeuw: Gallo-Romeins 

aardewerk, miniaturen van Charles de 

Croÿ... • Doortocht van Napoleon in 1815 

• Uitzonderlijk panorama. 

  Dienst voor Toerisme, Grand-
Place 10, B-6500 Beaumont 

• Tel : 071/58.81.91  
• www.beaumont.be 

[  Paasvakantie - Mei, juni en september - Van 
1 t/m 13 oktober: elke dag (behalve woensdag) 
van 9.30 tot 16.30 u • Juli en augustus: elke dag 
(behalve woensdag) van 9.30 tot 17.30 u

¤   {  ¤3 - 60+ ¤2,50 -  }  ¤2

ß  45 min. •  ©

 «    ¤  (min. 15 pers.)  {  / 60+ ¤2,50 -  }  ¤1,50   µ  NL / FR op aanvraag 

De Vlinderschuur Virelles

 U zal verbaasd staan bij het weelderige decor van planten en veelkleurige bloemen 

waarin kleurrijke tropische vlinders in volle vrijheid rondfladderen. 

  Rue de l'Estrée 4A, B-6461 Virelles • Tel : 060/21.99.89 - 0476/27.38.69 
• www.lagrangeauxpapillons.com 

[  Van 27 april t/m 29 september van 11 tot 17.30 u (laatste toegang om 17 u) 
• In mei, juni en september op maandag gesloten (behalve op feestdagen)

¤   {  ¤7 -  }  (3-18) ¤4

ß  45 min. •  ®

 «    ¤  (min. 20 pers.)  {  ¤5 -  }  (2-18) ¤3,50   µ  NL / FR 

Chimay Experience Bourlers

 Ontdek Chimay Experience: een interactief museum over de trappistenbieren en -kazen 

van Chimay. Gelegen dicht bij de Abdij van Scourmont.  

Restaurant - Speelplein - Winkel - Hotel. 

  Rue de Poteaupré 5, B-6464 Bourlers • Tel : 060/21.14.33
 • www.chimay.com 

[  • Van 8 februari t/m 5 april en van 4 november t/m 11 december: dagelijks (behalve maandag) van 10 
tot 17u (laatste toegang om 16.30 u) 
• Van 6 april t/m 5 mei en van 1 juli t/m 1 sept: dagelijks van 10 tot 18u (laatste toegang om 17.30 u) 
• Van 6 mei t/m 30 juni en van 2 sept t/m 3 nov: dagelijks van 10 tot 17 u (laatste toegang om 16.30 u) 
• Ook open van 2 januari t/m 7 februari 2019: dagelijks (behalve maandag) van 10 tot 17 u (laatste toegang 
om 16u)

¤   {  ¤6,50 (Chimay van 't vat inbegrepen) - 60+ / Belgische leraren / stu. (12-18) ¤5 -  }  (<12) gratis 
• Toegankelijk voor  m
ß  45 min. of 1.30 u met vrij bezoek aan de Abdij (tuin, kerk en kerkhof) 
• Tablet ter beschikking (beperkt aantal) •  ®

 «    ¤  (min. 15 / max. 50 pers.) ¤5 • Schoolgroep: ¤3   µ  NL, FR, EN op aanvraag 
(mits supplement: ¤30 per groep) • Groepsmenu's 

Aquascope  
Vijver van Virelles

Virelles

 Museumruimte en projecties. Natuurontdekkingsparcours aan de oever van de mooiste 

vijver van Wallonië. Taverne-restaurant, natuurboetiek en groot speelplein. 

  Rue du Lac 42, B-6461 Virelles • Tel : 060/21.13.63 • www.aquascope.be 

[  Van 2 t/m 10 maart: dagelijks van 11 tot 17u.  Weekends in maart van 10 tot 17u 
• Van 6 april t/m 30 juni en van 1 sept t/m 3 november: van dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 17u en weekends 
van 10 tot 18u. Gesloten op maandag (behalve feestd.) 
• Juli - Augustus en tijdens schoolvakanties: dagelijks van 10 tot 18u 
• Van 21 t/m 29 dec.: van 11 tot 17u (behalve 25/12) 
• Laatste toegang om 16.30u - Minimale duur van het bezoek: 1.30 u

¤   {  ¤7,50 -  }  (6-12) ¤4,50 • Jaarabonnement :  {  ¤18 -  }  ¤10

ß  1.30 u tot 1 dag •  ®  •  ©

 « [  Het hele jaar   ¤  (min. 15 pers.) ¤5,50 rondleiding van 1 u inbegrepen 
• ¤7,50 rondleiding van 2u/2.30u inbegrepen • Mogelijkheid tot combinatie met 
andere attracties • Natuuractiviteiten - groene klassen - blauwe klassen 
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Kasteel van Chimay Chimay

 Kom de 1000 jaar geschiedenis ontdekken van het Kasteel van Chimay door een 

interactief bezoek dat groot en klein leuk zullen vinden. Maak kennis met de Dynastie 

van de Prinsen van Chimay en laat u betoveren door de verbluffende film die afgespeeld 

wordt in het prachtig theater. • Honden niet toegelaten. 

  Rue du Château, 14, B-6460 Chimay • Tel : 060/21.45.31
  • www.chateaudechimay.be 

[  Van 19/03 t/m 15/11: elke dag (behalve op maandag) van 14u tot 17u (laatste toegang om 16u) - 
Tijdens het weekend vanaf 11u tot 13u30 en van 14u tot 17u (laatste toegang om 16u) • Juli en augustus (en 
schoolvakanties BE-NL-FR): dagelijks van 11 tot 13u30 en van 14u tot 17u (laatste toegang om 16u)

¤  Inclusief multimediagids:  {  (vanaf 12 jaar) ¤9  •  }  (7-11) / stu. / 60+ / kroostrijke gezinnen en  m : ¤7 
•  }  (0-6) gratis, multimediagids ¤5

ß  1.30 u •  µ  Multimediagids (NL, FR, EN, DE) • Film elk uur van 11.30 tot 16.30 u 

 « [  Het hele jaar vanaf 20 pers., enkel op reservatie: info@chateaudechimay.be
   ¤  (Inclusief multimediagids) ¤7 - Schoolgroepen: ¤5   µ  NL, FR, EN, DE - 1.30 u 

  

De Vlinderschuur
Vijver van Virelles

Kasteel van Chimay

© WBT-Bruno D’Alimonte
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Les Lacs de l'Eau d'Heure   
Le Relais de Falemprise

Cerfontaine

 Le Relais de Falemprise biedt aan: 

waterfietsen, park met springkastelen, 

minigolf, strand, Beach Volley terreinen 

(3) en tocht met elektrische step en 

gyropode I-walk. 

Voor alle informatie: prijzen, brasserie, 

activiteiten... raadpleeg onze website 

www.falemprise.be 

  Route de Falemprise 2, 
B-5630 Cerfontaine

 • Tel : 0479/04.61.85 
• 0477/37.65.69

 • www.falemprise.be 

[  Van april tot en met juni: weekends, 
feestdagen en schoolvakanties 11 - 19 u 
• Juli en augustus: elke dag 11 - 20 u 
• September: enkel tijdens de weekends 11 - 19 u

¤  Toegang:  {  /  }  ¤3 - kortingsbon van ¤2 
op de eerste snack - Korting van ¤3 voor elke 
maaltijd die 24 u op voorhand per E-mail wordt 
gereserveerd (info@falemprise.be) • Betalende 
activiteiten: Park Mini Jones (forfait ¤10 per 
dag) - Minigolf (¤4/pers.) - Waterfiets per 1/2 
u (¤4 voor 2 plaatsen of ¤8 voor 4 plaatsen) 
•  ®  •  ©

 «    ¤  (min. 20 pers.) 
20% korting 

Marmermuseum Rance

 Neem een duik in het verhaal van het marmer. 

Speelruimte en laboratorium voor kinderen. 

  Grand Rue 22, B-6470 Rance 
• Tel : 060/41.20.48  

• www.museedumarbre.com 

[  Op werkdagen (behalve maandag) 9 tot 16.30 u 
• Op zaterdag en tijdens de schoolvakanties: 10 tot 18 u 
• Op zondag en feestdagen: 13 tot 18 u

¤   {  ¤6 - stu. / 60+ ¤5 -  }  (6-12) ¤3 -  }  (<6) gratis • Gratis 
op de eerste zondag van de maand • Toegankelijk voor  m
ß  1 u •  µ  Audiogids - Touchscreen tablets voor  }
 •  ®  •  ©

 «    ¤  (min. 15 pers.)  {  / 60+ ¤5  - Schoolgroepen: ¤3   µ  NL, FR, EN, IT, ES - ¤40 
per groep van max. 35 personen (mits reservatie) • Cafetaria 

Les Lacs de l'Eau d'Heure   
Aquacentre

Froidchapelle

 Het waterrecreatiepark biedt een overdekt 

en een buitenzwembad die het hele jaar 

toegankelijk zijn, met stroomversnellingen 

en waterstralen, een glijbaan en een 

ploeterbad voor kinderen. In de zomer 

kan men ook genieten van een spray park, 

ligzetels en een openluchtbar! Vlak ernaast 

wellnesscenter. 

  Rue du Bois du Four 1,
 B-6440 Froidchapelle 

• Waterpretpark: Tel. 071/20.81.81 
• Wellnesscenter: Tel. 071/20.81.88 

• www.parcaquacentre.be  

[  Het hele jaar, behalve tijdens technische 
sluitingen. Op maandag gesloten - 
Van dinsdag t/m vrijdag van 14 tot 19.30 u - 
Weekends en schoolvakanties: 10.30 tot 19.30u 
• Wellnesscenter: van woensdag tot zondag: 14 tot 
19.30 u • Het is aan te raden het uurrooster na te zien 
op www.parcaquacentre.be

¤  Waterpretpark:  }  (<3) gratis -  }  (3-12) ¤5 - 

{  (vanaf 13 jaar) ¤10. Betalende collectieve lessen 
zwemmen, aquagym en aquabike 
• Wellnesscenter: forfait van ¤28 voor 3 u (niet 
toegankelijk onder 18 jaar) •  ®

 « [  Het hele jaar (Info en reservering: Tel. 071/23.95.91 of reservation@lleh.be) 
- Tijd beschikbaar voor scholen   ¤  Speciaal tarief voor minimaal 20 personen 
• Privé afhuren op aanvraag (Tel. 071/20.81.81) 

Les Lacs de l'Eau d'Heure  
Natura Parc

Boussu-lez-
Walcourt

 9 parcours van 2 tot 25 meter boven de grond, 

voor het hele gezin. Reuzentokkelbanen boven 

het meer en slingersprong. 

  Route de la Plate Taille 99, 
B-6440 Boussu-lez-Walcourt 

• Tel : 071/20.22.52 • www.naturaparc.be 

[  Van Pasen tot juni - In september en oktober: op 
woensdag, zaterdag en tijdens de schoolvakanties van 
13 tot 18 u. Op zon- en feestdagen van 10 tot 18u 
• Juli en augustus: elke dag van 10 tot 19 u

¤   {  ¤ 25 - stu. (9-15) ¤ 20 -  }  (3-8) ¤ 14

ß  3 u •  ®  •  ©

 « [  (min. 15 pers.): dagelijks   ¤   {  ¤23 - stu. (9-15) ¤18 -  }  (3-8) ¤12 
• Teambuilding - eindejaarsuitje - verjaardagfeestjes 

Le Relais de Falemprise

 Le Relais de Falemprise biedt aan:  Le Relais de Falemprise biedt aan: 

waterfietsen, park met springkastelen, 

minigolf, strand, Beach Volley terreinen 

(3) en tocht met elektrische step en 

gyropode I-walk. 

Voor alle informatie: prijzen, brasserie, 

activiteiten... raadpleeg onze website 

www.falemprise.be 

[[
feestdagen en schoolvakanties 11 - 19 u 
• Juli en augustus: elke dag 11 - 20 u 
• September: enkel tijdens de weekends 11 - 19 u

¤

 Le Relais de Falemprise biedt aan: 

w
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op de eerste snack - Korting van ¤3 voor elke 
maaltijd die 24 u op voorhand per E-mail wordt 
gereserveerd (info@falemprise.be) • Betalende 
activiteiten: Park Mini Jones (forfait ¤10 per 
dag) - Minigolf (¤4/pers.) - Waterfiets per 1/2 
u (¤4 voor 2 plaatsen of ¤8 voor 4 plaatsen) 
•  

 « 

¤
op de eerste snack - Korting van ¤3 voor elke 

Aquacentre

©  François de Ribaucourt

 Het waterrecreatiepark biedt een overdekt 

en een buitenzwembad die het hele jaar 

toegankelijk zijn, met stroomversnellingen 

en waterstralen, een glijbaan en een 

ploeterbad voor kinderen. In de zomer 

kan men ook genieten van een spray park, 

ligzetels en een openluchtbar! Vlak ernaast 

wellnesscenter. 

©  François de Ribaucourt

[[
sluitingen. Op maandag gesloten - 
Van dinsdag t/m vrijdag van 14 tot 19.30 u - 
Weekends en schoolvakanties: 10.30 tot 19.30u 
• Wellnesscenter: van woensdag tot zondag: 14 tot 
19.30 u • Het is aan te raden het uurrooster na te zien 
op www.parcaquacentre.be

¤

zwemmen, aquagym en aquabike 
• Wellnesscenter: forfait van ¤28 voor 3 u (niet 
toegankelijk onder 18 jaar) •  

©  François de Ribaucourt
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 Neem een duik in het verhaal van het marmer. 

Speelruimte en laboratorium voor kinderen. 

[[
• Op zaterdag en tijdens de schoolvakanties: 10 tot 18 u 
• Op zondag en feestdagen: 13 tot 18 u

¤
op de eerste zondag van de maand • Toegankelijk voor  

ß
 •  

Natura Parc
 9 parcours van 2 tot 25 meter boven de grond, 

voor het hele gezin. Reuzentokkelbanen boven 

het meer en slingersprong. 

[[[
woensdag, zaterdag en tijdens de schoolvakanties van 
13 tot 18 u. Op zon- en feestdagen van 10 tot 18u 
• Juli en augustus: elke dag van 10 tot 19 u

¤
ß

Les Lacs de l'Eau d'Heure   Cerfontaine Les Lacs de l'Eau d'Heure   Froidchapelle

Les Lacs de l'Eau d'Heure  
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Les Lacs de l'Eau d'Heure   
Stuwdam en Skywalk

Boussu-lez-
Walcourt

 Bezoek aan de Stuwdam en de Skywalk: beleef een avontuur tijdens een reis door de 

ingewanden van de grootste stuwdam van België en op de Skywalk, 107 m hoog! 

  Centre d'Accueil de la Plate Taille, B-6440 Boussu-lez-Walcourt 
• Tel : 071/30.21.13 • www.lecrocodilerouge.be 

[  Rondleiding in de Stuwdam en op de Skywalk: het hele jaar, op woensdag (behalve van november tot 
maart, met uitzondering van de schoolvakanties), op zaterdag, zon- en feestdagen om 11.30 u en 15.30 u 
• Herfst- en kerstvakantie (behalve (25/12 en 01/01), krokus- en paasvakantie: dagelijks om 11.30 en 15.30 u 
• Juli en augustus: dagelijks om 11.30 u, 13.30 u en 15.30 u.

¤  Geleid bezoek aan de stuwdam en Skywalk:  {  ¤9,50 -  }  (4-12) ¤8,50 -  }  (<4) gratis

ß  1.15 tot 1.30 u •  µ  De gids geeft uitleg over de geschiedenis en de ontwikkeling van de site, de werking 
van de stuwdam en de hydro-elektrische centrale •  ®  •  ©

 « 
[  Het hele jaar voor minimum 20 personen
   ¤  Themadagen vanaf ¤21,50 pp., maaltijd en activiteiten inbegrepen 
• Activiteiten à la carte: begeleide rondrit met uw touringcar, Crocodile Rouge, 
Aqua Golf, Natura Parc, Croco Express (toeristentreintje), lasergame 
• Informatie en reservering: Tel. 071/30.21.13 of info@lecrocodilerouge.be 

Les Lacs de l'Eau d'Heure   
The Spin Cablepark

Boussu-lez-
Walcourt

 Waterski, wakeboard, kneeboard, wakeskate,.. voor 

iedereen toegankelijk, en zonder boot!  Privéles op 

aanvraag 

  Rue Crossart 61, B-6440 Boussu-lez-Walcourt 
• Tel : 071/31.39.82  • http://thespin.be/ 

[  Maart tot dec. • Maart: WE + feestd. 14-18 u - Apr t/m okt 
sluiting bij zonsondergang - Apr: woe t/m zon vanaf 16 u (14 u woe 
/ 11u WE en feestd.). Idem in mei, jun, sept maar van din tot zon - 
Juli-aug 7/7 - Okt: woe en vrij vanaf 14u (11 u WE en feestd.) - 
Nov en dec: WE en feestd. 13-16 u.

¤  ¤20, ¤30, ¤40 voor 1, 2 of 4 u. - ¤50/dag • Wetsuit en sportmateriaal te huren •  ®  •  ©

 « [  Het hele jaar op afspraak (info@thespin.be)   ¤  15% korting vanaf 10 pers. 
(betaling op voorhand) Materiaal en coaching • Slackline, beach volley, petanque 
• Overnachting, zaal, bar, restaurant 

Les Lacs de l'Eau d'Heure - De 'Crocodile Rouge' Boussu-lez-Walcourt

 Een amfibie-escapade op een Rode Krokodil. 

Uniek in België en een première voor Europa! 

Laser Game van de Meren van Eau d'Heure... 

een afdaling naar een verloren wereld in het 

hart van de stuwdam. Een 100% misleidend 

lasergame voor spelers van 7 tot 99 jaar. 

Aqua Golf: fun voor het hele gezin! Golf 

practice op water om zich te initiëren of te 

vervolmaken. Uniek in Europa! Croco Express: 

ontdekking van de Meren van de Eau d'Heure 

en hun omgeving aan boord van het tijdreis-

treintje! 

  Route de la Plate Taille 99, B-6440 Boussu-lez-Walcourt 
• Tel : 071/30.21.13 • 0476/29.89.11 • www.lecrocodilerouge.be 

[  De Crocodile Rouge: vertrek om het uur: - Tijdens de paas- en herfstvakantie, juli 
en augustus: elke dag van 13 tot 18 u - April, mei, juni, september, oktober: weekends en 
feestdagen van 13 tot 18 u en op woensdag van 13 tot 16 u 
• Croco Express: van januari t/m december van 10.30 tot 18 u: weekends en feestdagen. 
Tijdens de schoolvakanties (Pasen, juli-augustus, Allerheiligen, Kerstmis): elke dag 
• Lasergame: van januari t/m maart van 11 tot 18u: weekends en feestdagen.  Tijdens de 
schoolvak.: elke dag • Lasergame en Aqua Golf: van april t/m december van 11 tot 18u:  op 
woensdag, weekends en feestdagen. Tijdens de schoolvakanties (Pasen, juli en augustus, 
Allerheiligen, Kerstmis): elke dag

¤  De Crocodile Rouge:  {  ¤19 -  }  (4-12) ¤17 • Laser game: ¤10/1 spel (5'+ 15'), ¤16/2 
spelen, ¤22/3 spelen • Aqua Golf: Green fee (toegang): ¤5 - emmer met ballen (30): ¤5 - 
materiaal: ¤2 • Croco Express: ¤8 voor het dagforfait -  }  (4-12) 6¤ -  }  (<4) gratis

ß  De Crocodile Rouge: 1 u • Lasergame: 5' (uitleg + afdaling in de stuwdam) en 15' spel 
• Aqua Golf: emmer met 30 ballen • Croco Express: +/- 1.15 u of de hele dag naar believen 
•  µ  • Film + cruise met gids en audiogids op de amfibiebus Crocodile Rouge • Begeleid 
bezoek met het Croco Express (treintje) •  ®  •  ©

 « [
  De Crocodile Rouge: van april tot november: 7/7 van 9 tot 18 u • Aqua Golf, Laser game, Croco Express en Red Crocodile Sails (zeilwagen) het hele jaar op reservering

   ¤  (min. 20 pers.) De Crocodile Rouge: ¤17 of ¤15 indien maaltijd in het Crocodile Café • Aqua Golf: Green fee: ¤5 - Prijs van de emmers ballen degressief en in functie van het aantal ballen - 
Golf-prof: ¤100/2u • Lasergame: ¤8/spel (max. 20 pers. per spel) • Zeilwagen: ¤50/uur per zeilwagen (max. 3 pers.). Huur van minimum 3 zeilwagens • Croco Express: ¤7 of prijs aangepast aan de 
afstanden • Groepsprogramma's en maaltijd in de Crocodile Café - Croco BBQ + salad bar naar believen voor ¤18 of Croco Raclette + salad bar naar believen voor ¤21,50 

 Een amfibie-escapade op een Rode Krokodil. 

Uniek in België en een première voor Europa! 

Laser Game van de Meren van Eau d'Heure... 

een afdaling naar een verloren wereld in het 

hart van de stuwdam. Een 100% misleidend 

lasergame voor spelers van 7 tot 99 jaar. 

Aqua Golf: fun voor het hele gezin! Golf 

practice op water om zich te initiëren of te 

vervolmaken. Uniek in Europa! Croco Express: 

ontdekking van de Meren van de Eau d'Heure 

en hun omgeving aan boord van het tijdreis-

treintje! 

[[[
en augustus: elke dag van 13 tot 18 u - April, mei, juni, september, oktober: weekends en 
feestdagen van 13 tot 18 u en op woensdag van 13 tot 16 u 
• Croco Express: van januari t/m december van 10.30 tot 18 u: weekends en feestdagen. 
Tijdens de schoolvakanties (Pasen, juli-augustus, Allerheiligen, Kerstmis): elke dag 
• Lasergame: van januari t/m maart van 11 tot 18u: weekends en feestdagen.  Tijdens de 
schoolvak.: elke dag • Lasergame en Aqua Golf: van april t/m december van 11 tot 18u:  op 
woensdag, weekends en feestdagen. Tijdens de schoolvakanties (Pasen, juli en augustus, 
Allerheiligen, Kerstmis): elke dag

¤
spelen, ¤22/3 spelen • Aqua Golf: Green fee (toegang): ¤5 - emmer met ballen (30): ¤5 - 
materiaal: ¤2 • Croco Express: ¤8 voor het dagforfait -  

ß
• Aqua Golf: emmer met 30 ballen • Croco Express: +/- 1.15 u of de hele dag naar believen 
•  
bezoek met het Croco Express (treintje) •  

Stuwdam en Skywalk

 Bezoek aan de Stuwdam en de Skywalk: beleef een avontuur tijdens een reis door de 

The Spin Cablepark
 Waterski, wakeboard, kneeboard, wakeskate,.. voor 

iedereen toegankelijk, en zonder boot!  Privéles op 

aanvraag 

[[
sluiting bij zonsondergang - Apr: woe t/m zon vanaf 16 u (14 u woe 
/ 11u WE en feestd.). Idem in mei, jun, sept maar van din tot zon - 
Juli-aug 7/7 - Okt: woe en vrij vanaf 14u (11 u WE en feestd.) - 
Nov en dec: WE en feestd. 13-16 u.

Les Lacs de l'Eau d'Heure - De 'Crocodile Rouge'

Les Lacs de l'Eau d'Heure   Les Lacs de l'Eau d'Heure   Boussu-lez-
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LA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERE HUYHUYHUYHUYHUY

CHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROI

MALMEDYMALMEDYMALMEDYMALMEDYMALMEDY

DINANTDINANTDINANTDINANT

NAMURNAMURNAMURNAMURNAMURNAMURNAMURNAMURNAMURNAMUR

BeaumontBeaumont

CerfontaineCerfontaineCerfontaineCerfontaineCerfontaineCerfontaine

FalempriseFalempriseFalempriseFalempriseFalempriseFalempriseFalemprise
HastièreHastière

AnhéeAnhéeAnhéeAnhéeAnhéeAnhée

ReinhardsteinReinhardsteinReinhardsteinReinhardstein

RobertvilleRobertvilleRobertvilleRobertville Elsenborn
CooCooCooCooCoo

ModaveModaveModaveModaveModave

HavelangeHavelangeHavelange
AnnevoieAnnevoieAnnevoieAnnevoieAnnevoieAnnevoieAnnevoieAnnevoie

YvoirYvoir

FloreffeFloreffeFloreffeFloreffeFloreffeFloreffe

LignyLignyLigny
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H   Maison du Tourisme de Gaume  

Chiny, Etalle, Florenville, Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-

Léger, Tintigny, Virton

Tel. 063/57.89.04 • www.soleildegaume.be

D   Maison du Tourisme du Pays de Bastogne  

Bastogne, Bertogne, Sainte-Ode

Tel. 061/26.76.11 • www.paysdebastogne.be

B   Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne, 
au fi l de l’Ourthe & de l’Aisne  

Erezée, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Manhay, Rendeux

Tel. 084/36.77.36 • www.coeurdelardenne.be

Elsenborn A   Maison du Tourisme Famenne-Ardenne  

Beauraing, Durbuy, Hotton, Houyet, Marche-en-Famenne, Nassogne, 

Rochefort

Tel. 084/34.53.27 • www.famenneardenne.be

E   Maison du Tourisme de la Forêt de 
Saint-Hubert  

Libin, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Wellin

Tel. 061/61.30.10 • www.foretdesainthubert-tourisme.be

G   Maison du Tourisme Haute-Sûre 
Forêt d’Anlier en Ardenne  

Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange, Neufchâteau, Vaux-sur-Sûre

Tel. 061/21.80.05 • www.capsuranlier.be

C   Maison du Tourisme Haute Ardenne  

Gouvy, Lierneux, Trois-Pont, Vielsalm

Tel. 080/21.50.52 • www.haute-ardenne.be

I   Maison du Tourisme du Pays d’Arlon  

Arlon, Attert, Aubange, Messancy

Tel. 063/21.94.54 • www.arlon-tourisme.be

F   Maison du Tourisme du Pays de Bouillon 
en Ardenne  

Bertrix, Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, Herbeumont, Paliseul, 

Vresse-sur-Semois

Tel. 061/46.52.11 • www.bouillon-tourisme.be

Op zoek naar een attractie of een museum 
op de kaart ?

Pagina

1 Adventure Valley - Toeristisch treintje 
van Durbuy, Durbuy

41

2 Parc des Topiaires - Vormsnoeituin, Durbuy 40

3 Adventure Valley - Afvaart van de Ourthe 
per kajak, Rome (Durbuy)

41

4 Adventure Valley Durbuy, Rome (Durbuy) 41

5 Het Labyrint, Barvaux-sur-Ourthe 42

6 Museum van de Megalieten, 
Wéris (Durbuy)

40

7 Grotten van Hotton, Hotton 42

8 RIVEO, Hotton 42

9 Famenne & Art Museum, 
Marche-en-Famenne

40

10 Park Chlorophylle, Dochamps 34

11 Aqua Mundo van Center Parcs 
Les Ardennes, Vielsalm

36

12 Maison du Pays de Salm, Vielsalm 37

13 Ardenne Aventures - Afvaart van de 
Ourthe, La Roche-en-Ardenne

35

14 Brandsport - Kajak op de Ourthe, 
La Roche-en-Ardenne

34

15 Grès de La Roche, La Roche-en-Ardenne 34

16 Museum van de Slag van de Ardennen, 
La Roche-en-Ardenne

35

17 Outdoor Centre - Afvaart van de Ourthe, 
La Roche-en-Ardenne

35

18 Wildpark van La Roche, 
La Roche-en-Ardenne

35

Pagina

19 De Burcht van La Roche, 
La Roche-en-Ardenne

34

20 Houtopia, de wereld van de zintuigen, 
Houffalize

36

21 Bastogne Barracks (War Heritage Institute), 
Bastogne

37

22 Bastogne War Museum, Bastogne 37

23 Animalaine, Bizory-Bastogne 37

24 Musée en Piconrue, Bastogne 37

25 Wildpark van Saint-Hubert, Saint-Hubert 38

26 Provinciaal Domein van de Fourneau 
Saint-Michel, Saint-Hubert/Nassogne

38

27 Euro Space Center, Transinne 38

28 Mudia Redu, Redu 38

29 Museum van de Kelten, 
Libramont-Chevigny

38

30 De Feeënboerderij, Les Hayons 39

31 Archéoscope Godefroid de Bouillon, 
Bouillon

39

32 Kasteel van Bouillon en het ballet van de 
Roofvogels, Bouillon

39

33 Dierenpark van Bouillon, Bouillon 39

34 Avonturenpark van Bouillon, Bouillon 39

35 Abdij van Orval, 
Orval (Villers-devant-Orval)

22

36 Archeologisch Museum Aarlen, Arlon 40

37 Gaspar Museum, Arlon 40
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Grès de La Roche La Roche-en-Ardenne

 Parcours met audiogids 

dat de geschiedenis belicht 

van aardewerkproducent Les Grès de La 

Roche. Zone gewijd aan Ardense ham. 

  Rue Rompré 28, B-6980 La Roche-
en-Ardenne • Tel : 084/36.77.36 

• www.gresdelaroche.be 

[  Van 11 tot 17 u (laatste toegang om 16 u): van 
2 t/m 10 maart - van 6 t/m 22 april - van 30 mei 
t/m 2 juni - van 8 t/m 10 juni - van 29 juni t/m 1 
september - van 26 oktober t/m 3 november

¤   {  ¤1 -  }  (t/m 12 jaar) gratis

ß  45 min. •  µ  Audiogids (NL, FR, EN, DE) •  ®

 « [  Mits reservatie behalve in januari en december: Tel. 084/36.77.36 of  
info@coeurdelardenne.be   ¤  (min. 15 / max. 35 personen)  {  ¤1 

De Burcht van 
La Roche

La Roche-en-Ardenne

 Op deze plek bevond zich achtereenvolgend een neolithische verblijfplaats, een Romeins 

oppidum en een woning van de Frankische koningen. 

  Rue du vieux château 4, B-6980 La Roche-en-Ardenne • Tel : 084/41.13.42 
• www.chateaudelaroche.be 

[  Juli en augustus: van 10 tot 18 u • April, mei, juni, september, oktober: van 11 tot 17 u 
• November tot maart: weekends en schoolvakanties van 11 tot 16.30 u - op weekdagen van 13 tot 16 u 
• Gesloten op 01/01 - 30 en 31/03 - 25/12 en bij sneeuw of ijs

¤   {  ¤5,50 -  }  ¤3,50 • Verhoging met ¤1 op alle toegangsprijzen tijdens de weekends van de 
paasvakantie, Hemelvaart en Pinksteren, van 6 juli t/m 24 augustus - en tijdens de schoolvakantie van 
Allerheiligen • Folder met uitleg: ¤0,50

ß  1 u •  µ  ¤40 per gids voor max. 25 personen •  ®  •  ©

 « [  (min. 15 pers.) Het hele jaar   ¤   {  ¤5 -  }  ¤3   µ  NL, FR, EN • Verrassend! 
Kennismaking "Streekprodukten met proeverij": ¤12/pers. - min. 20 pers. 

Brandsport  
Kajak op de Ourthe

La Roche-en-Ardenne

 Mooie kajaktocht van 2 of 3.30 u start in het centrum van La Roche-en-Ardenne. Voor 

families zijn de 2-p kajaks ideaal. Andere activiteiten van Brandsport: touw & tokkel 

parcours, mountainbiken, rotsklimmen & abseilen, raften, oriëntatietochten, droppings, 

boogschieten, bosrit te paard enz ... 

  Adres startplaats kajak: tegenover Rue des Evets 2 naast de stuw/barrage 
in de Ourthe, La Roche-en-Ardenne • Hoofdkantoor, Mierchamps 15, 

B-6980 La Roche-en-Ardenne • Tel : 084/41.10.84 • www.brandsport.be 

[  Van 01/03 t/m 30/11: dagelijks (behalve op maandag in maart, april, oktober en november). 
Bureau open tussen 9 en 18 u • Vertrekken kajaks vanaf 10 u

¤  • Kajak La Roche-en-Ardenne naar Jupille (2 u): ¤15 pp • Kajak La Roche-en-Ardenne naar Hampteau 
(3.30 tot 4 u): ¤22 pp. Waterdichte ton, zwemvest en het terugvervoer zijn inbegrepen in de prijs
 •  ®  •  ©

 «    ¤  Kortingen voor scholen en jeugdbewegingen
 • Volgens wens en op maat passend in het programma, veel mogelijkheden. 

Park Chlorophylle Dochamps

 33 attracties in hout om de wereld van de Ardense wouden te ontdekken. Nieuw: een 

wandeling van 200 m en 4 hutten in de toppen van de bomen. Ludiek aspect: het 

verhaal van Canopée & Robin, spelmodules. Pedagogisch aspect: Natura 2000, fauna en 

flora van het bosmilieu • Chlorophylle-feest op 19/05 • Herfstfeest op 15/09 

  Rue des Chasseurs Ardennais 60, B-6960 Dochamps • Tel : 084/37.87.74 
• www.parcchlorophylle.com 

[  Van 23/02 tot 10/03 en van 16/03 tot 14/11: elke dag van 10 tot 17 u (18 u in juli en augustus)

¤   {  ¤8 -  }  (3-12) ¤6 • Gezinsprijs (2  {  en min. 2  } ): ¤5,80/pers. 
• Op vertoon van je ticket Chlorophylle korting van ¤1/pers. bij het bezoek aan RIVEO en de Grotten van 
Hotton, Houtopia in Houffalize, Topiaires (vormsnoeituin) in Durbuy en de toeristische trein in Erezée

ß  2 u min. • Honden niet toegelaten in het park •  ®

 «    ¤  (min. 20 pers.)  {  ¤6 -  }  (3-12) ¤5,80   µ  2 uur in het park met een 
natuurgids: supplement van ¤50 per groep van 20 of max. 30 personen 
(enkel op reservering) • Incentives voor ondernemingen 

Grès de La Roche
 Parcours met audiogids 

dat de geschiedenis belicht 

van aardewerkproducent Les Grès de La 

Roche. Zone gewijd aan Ardense ham. 

[[
2 t/m 10 maart - van 6 t/m 22 april - van 30 mei 
t/m 2 juni - van 8 t/m 10 juni - van 29 juni t/m 1 
september - van 26 oktober t/m 3 november

¤
ß

[

La Roche

© FTLB - A. Segers
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Kajak op de Ourthe
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Museum van de Slag 
van de Ardennen

La Roche-en-Ardenne

 Dompel u onder in de Slag van de Ardennen! 3 expositieniveaus, 1500 m2 diorama's, 

voertuigen, zware en lichte wapens, kleding van veteranen, muurkaarten, archieffilms... 

en een zeer zeldzame 'Enigma' codeermachine. 

  Tegenover de kerk, Rue Châmont 5, B-6980 La Roche-en-Ardenne 
• Tel : 084/41.17.25 • www.batarden.be 

[  • Januari, februari, maart: open alle weekends en de week van 4 tot 8 maart (Krokusvakantie): van 10 
tot 18u - Gesloten op 31/03 (zondag van het Carnaval in La Roche) • Van 2 april tot 31 december: dagelijks 
van 10 tot 18 u (uitgezonderd op maandag: enkel open tijdens de schoolvakanties en op feestdagen) 
• Sluiting wegens jaarlijkse vakantie van 12/11 t/m 09/12 • Gesloten op 25/12 en 01/01.

¤   {  ¤8 -  }  (6-12) ¤4

ß  1 u •  ®  •  ©

 « [  Het hele jaar mits reservatie   ¤  (+20 pers.)  {  ¤6 -  }  (6-12) ¤3   µ  NL, FR, EN 

Ardenne Aventures  
Afvaart van de Ourthe

La Roche-en-Ardenne

 Ardenne Aventures biedt een waaier gevarieerde activiteiten...  Ontdek de Ourthe met 

een kajak, waag u aan het Avonturenpark in de hoogte, paintball, of FunRpark, het 

grootste outdoor luchtkussenpark van België (open van mei tot september). 

  Rue de l'Eglise 35, B-6980 La Roche-en-Ardenne • Tel : 084/41.19.00 
• www.ardenne-aventures.be 

[  Van 01/04 tot 31/10: dagelijks 9 - 17 u • Van 01/11 tot 31/03 op reservering (gesloten in januari)

¤  Maboge - La Roche (2 u): ¤16/pers. • Nisramont - La Roche (5 u): ¤25/pers. 
• Parc Aventures vanaf ¤12 • Paintball (100 kogels) ¤23 • MTB vanaf ¤22 •  ©

 « [
  Het hele jaar (behalve in januari)   ¤  Speciaal tarief voor scholen op aanvraag 

• Inspanning en/of ontspanning? Stel uw eigen programma samen, voor een 
bezoek met uw gezin, groep of collega's. Selecteer en combineer naar hartenlust. 
Vb: Paintball + kajak + BBQ = ¤50 (minimum 8 personen) 

Outdoor Centre  
Afvaart van de Ourthe

La Roche-en-Ardenne

 Het traject van de stuwdam van Nisramont tot La Roche is een unieke afvaart van +/- 4 

uur • Voor beginners en kinderen bieden wij het traject van Maboge tot La Roche, een 

afvaart van +/- 1u30. 

  Val du Pierreux 2, B-6980 La Roche-en-Ardenne • Tel : 084/44.41.12 
• www.outdoor-centre.be 

[  Dagelijks vanaf 9 uur • Voor alle afvaarten, vertrek vanaf "Les Merlettes", Val du Pierreux 2, 
in La Roche-en-Ardenne

¤  • Kanotocht: 1) van Nisramont naar La Roche: ¤20/pers. - 2) van Maboge naar La Roche: ¤12,50/pers. 
• Rafttocht van Nisramont naar La Roche: ¤25/pers. (vanaf 6 pers.) 
• Mountainbike: ¤30 per dag - ¤20 per 1/2 dag (van 9u tot 13u of van 14u tot 18u) •  ®  •  ©

 « 
   ¤  Korting van 10% bij afname van minimum 10 kano's of mountainbikes • Outdoor 
Centre organiseert programma's op maat: recreatieve of sportieve formules voor groepen, 
scholen (een week in de natuur) en bedrijven • Onze programma's voor teambuilding, 
personeelsdagen of weekend family-days en incentives worden zeer gewaardeerd 
• Voor huur van comfortabele groepsaccommodaties en catering, kijk op onze website: 
www.outdoor-centre.be of bel 084/44.41.12 

Luxem
bourg

Wildpark van 
La Roche

La Roche-en-Ardenne

 Ontdek langs een parcours van 1,2 km en in een omgeving die dicht aansluit bij hun 

natuurlijk milieu, damherten, herten, moeflons, een kudde everzwijnen met hun jongen, 

wolven, lynxen, vossen, wasberen, fazanten en oehoe's. 

  Chemin du Parc à Gibier 1, B-6980 La Roche-en-Ardenne 
• Tel : 084/41.23.14 - 0497/38.10.15 • www.parcagibierlaroche.be 

[  Januari-Februari-Maart-November-December: buiten schoolvakanties: op woensdag van 13 tot 16u - 
Weekends en schoolvakanties van 10 tot 18 u - Gesloten op 25/12, 01/01 en 31/03 
• April-Mei-Juni-September-Oktober: op weekdagen (buiten schoolvakanties) van 11 tot 17 u - 
Weekends en schoolvakanties van 10 tot 18 u • JULI en AUGUSTUS: alle dagen van 10 tot 19 u

¤   {  ¤6,50 -  }  ¤4

ß  1 tot 1.30 u (parcours = 1,2 km) • Honden niet toegelaten •  ®

 « [  Het hele jaar. Ook buiten de openingstijden, uitsluitend met reservatie
   ¤  (min. 15 pers.)  {  ¤6 -  }  ¤3,50   µ  NL / FR - supplement ¤50 voor een geleid 
bezoek met de verzorger of met een natuurgids 

van de Ardennen Afvaart van de Ourthe

 Het traject van de stuwdam van Nisramont tot La Roche is een unieke afvaart van +/- 4 

Afvaart van de Ourthe

Luxem
bourg

Luxem
bourg

La Roche

© Alain-Thimmesch

Afvaart van de Ourthe
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Aqua Mundo 
van Center Parcs Les Ardennes

Vielsalm

 Neem een duik in Aqua Mundo van Center Parcs Les Ardennes, een overdekt  

subtropisch zwemparadijs! Glijbanen (waaronder de gloednieuwe duo racer), een 

golfslagbad, een plonsbad, bubbelbaden... er is echt voor elk wat wils! 

  Rue de la Grotte 12, B-6690 Vielsalm • www.dagjecenterparcs.be
 • Tel : 080/21.57.76  

[  Dagelijks van 10u30 tot 21u00

¤  Ticket vanaf 10.30 u:  {  ¤17,95 -  }  (3 t/m 12) ¤14,95 - Baby gratis • Ticket vanaf 17 u:  {  ¤11,95 -  }  (3 t/m 
12) ¤9,95 - Baby gratis • Korting van ¤1 per persoon buiten de schoolvakanties • Parking: ¤6 per dag

ß  Geen tijdslimiet (max. de hele dag) •  ®

 «    ¤  (min. 20 pers.): Ticket vanaf 10.30 u: ¤11,50 • Ticket vanaf 17 u: ¤9 

Houtopia, de wereld 
van de zintuigen

Houffalize

 Na een volledige transformatie van de indoor ruimte, biedt Houtopia een nieuwe ruimte 

gewijd aan de 5 zintuigen. 80 zintuiglijke ervaringen om te testen en te beleven... 

En dan is er ook nog het speelplein in openlucht met een avonturenparcours en een 

reuzengrote tokkelbaan. 

  Place de l'Eglise 17, B-6660 Houffalize • Tel : 061/28.92.05
  • www.houtopia.be 

[  Van woensdag t/m vrijdag van 13 tot 17 u - Weekends en schoolvakanties van 11 tot 17 u 
• Juli en augustus: alle dagen van 10 tot 18 u

¤   {  ¤9,50 -  }  (3-12) ¤9,50 - kroostrijke gezinnen (vanaf 3  }  >3 jaar): ¤8/pers. - stu. / 60+ /  m : ¤8

ß  3 u •  ®

 « 
[  Van april t/m juni: van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 u • Juli en augustus: 
7d/week van 10 tot 18 u • Van september t/m maart: van dinsdag t/m vrijdag van 9 
tot 17 u   ¤  Schoolgroepen: ¤8 (1 gratis per groep van 15  } ) 
• Andere groepen (min. 20 pers.) ¤7
   µ  in het Frans, enkel voor scholen en tijdens schooldagen (mits reservatie). 

van de zintuigen

van Center Parcs Les Ardennes
Vielsalm

1940-1945 in Wallonië 
& de Slag van de Ardennen
Mei 1940: Duitsland schendt de neutraliteit van 
België en verovert het fort van Eben-Emael, in 
de provincie Luik. Koning Leopold III kondigt de 
capitulatie aan van het Koninkrijk dat in handen valt 
van de Duitsers. Na jaren van lijden en verzet begint 
in september 1944 de bevrijding van België. In 
december 1944 lanceert een in het nauw gedreven 
Nazi-Duitsland een wanhoopsoffensief dat we 
vandaag kennen als de Slag van de Ardennen.

De Tweede Wereldoorlog was een evenement dat 
mee de geschiedenis tekende van Wallonië en 
België. Vandaag wordt de herinnering eraan meer 
dan ooit levendig gehouden door waardevolle 
getuigenissen en documenten, musea en 
historische sites.

Herdenkingen 2019-2020
In 2019 en in 2020, 75 jaar na de Slag van de 
Ardennen en de bevrijding van België, worden tal 
van evenementen georganiseerd in Wallonië om 
het einde van de oorlog 40-45 te herdenken. 
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Animalaine Bizory-Bastogne

 Interactief museum rond wol 

en oude ambachten met een 

dierenpark van 5 ha en speelplein 

• Snackbar 

  Bizory 5, 
B-6600 Bizory-Bastogne 

• Tel : 061/21.75.08 
• www.animalaine.com 

[  Van 01/04 tot 01/10: 9.30 tot 17u 
- weekends: 11 tot 18 u • woe. en zon. 
gesloten (behalve zon. in juli/augustus)

¤   {  ¤5 -  }  / 60+ ¤4,30

ß  2.30 u •  ®  •  ©

 « [  Van 01/04 tot 01/10 (behalve op woensdag, zaterdag en zondag)
   ¤  (min. 10 pers.) ¤4,30   µ  NL / FR 

Musée en Piconrue Bastogne

 Reis in Bastogne naar het hart van de Ardense cultuur. Drie tentoonstellingen met tal 

van voorwerpen, foto's en oude documenten bieden een gevarieerde en complementaire 

kijk op het leven van de inwoners van de Ardennen gisteren en vandaag. 

  Place en Piconrue 2, B-6600 Bastogne • Tel : 061/55.00.55
 • www.piconrue.be 

[  Het hele jaar: van dinsdag t/m zondag van 10 tot 18 u (laatste toegang om 17 u) 
• Gesloten op 24, 25 en 31/12 alsook op 01/01

¤   {  ¤6 -  m  ¤5 - 65+ ¤5 - stu. /  } : ¤3 -  }  (<6) gratis - Artikel 27: ¤1,25

ß  tussen 2 en 2.30 u • Tentoonstellingen in het Frans, Nederlands en Duits •  ®

 « 
   ¤  (min. 12 pers.)  {  ¤5 - 65+ ¤4,50   µ  NL / FR enkel op reservatie: ¤50 voor 1 
gids (groep van max. 20 pers.) - ¤100 voor 2 gidsen (groep van 21 tot 40 pers.) - 
¤150 pour 3 gidsen (groep van 41 tot 60 pers.) • Onthaal met koffie 
• Onthaal met ontbijt • Aperitief (lokaal bier & Ardense ham) • Stukken taart. 

Maison du Pays de Salm Vielsalm

 Kent u de gesteentes schist en coticule? Wat weet u 

over ontginningsputten, mijnen, slijpers en poliersters? 

Over de Macralles? En over Zélie en haar legendes? 

Kom binnen, leer bij, huiver en alles eindigt met 

gezang! 

  Avenue de la Salm 50, B-6690 Vielsalm 
• Tel : 080/21.50.52 • www.haute-ardenne.be 

[  Elke dag (behalve op 01/01 en 25/12). 
Eerste bezoek om 10.30 u, laatste bezoek om 16 u

¤   {  ¤6 - 60+ / stu. /  m : ¤5 -  }  (6-12) ¤4 
• Gezin (2  {  + 2  } ): ¤19 (¤3 per bijkomend kind)

ß  50 min. •  ®  •  Station op 500 m

 «    ¤  (+ 8 pers.) ¤5 
• Schoolgroepen (6-12 jaar): ¤3 
• Korting voor mensen die met de trein komen 

Luxem
bourg

Bastogne Barracks 
(War Heritage Institute)

Bastogne

 Ontdek de Nuts-kelder, het 'Vehicle Restoration 

Center' en het Informatiecentrum van de Tweede 

Wereldoorlog. Uitsluitend rondleidingen! 

  Rue de la Roche 40, B-6600 Bastogne • Tel : 
061/24.21.24  • www.bastogne-barracks.be 

[  Rondleiding om 14 u • Januari en februari: weekends. 
Alle overige maanden: van woensdag t.e.m zondag

¤   {  ¤10 - 60+ /  }  (6-18) / stu. / leerkrachten: ¤8 - 

}  (<6) gratis -  m  + begeleider: gratis

ß  2.30 u •  µ  Uitsluitend rondleidingen
 •  ®  •  Station op 500 m

 « [  Van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 16 u (min. 20 pers., na afspraak 1 week op 
voorhand)   ¤  ¤8 -  }  (6-18): ¤6 

Luxem
bourg

Luxem
bourg

Bastogne War Museum Bastogne

 2019 - Herdenking: 75 jaar van de Slag van de Ardennen.

Het parcours belicht op een moderne en interactieve manier de oorzaken, 

gebeurtenissen en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en de Slag van de 

Ardennen.• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

  Colline du Mardasson 5, B-6600 Bastogne • Tel : 061/210.220
 • www.bastognewarmuseum.be 

[  Van 15/03 t/m 15/11: dagelijks, ook op feestdagen, van 9.30 tot 18 u (laatste toegang om 16 u) - van 
9.30 tot 19 u in juli en augustus (laatste toegang om 17 u) • Van 16/11 t/m 14/03: van dinsdag t/m zondag 
van 9.30 u tot 18 u, ook op maandag wanneer feestdag en tijdens de Belgische schoolvakanties 
• Gesloten op 25/12 en 01/01 • Jaarlijkse sluiting van 07/01 t/m 07/02/2019

¤   {  ¤14 - 65+ ¤12 - stu. /  m  ¤10 -  }  (6-18) ¤8 • Familie package (2  {  + 2  } ) ¤38 (+ ¤7 per extra kind)

ß  2 u •  µ  Audiogids, inbegrepen in de prijs (NL, FR, EN, DE) • Cafetaria en museumshop •  ®

 «    ¤  (min. 20 pers.)  {  - 65+: ¤11 • School- en jongerengroepen: ¤7
   µ  Mits reservatie, ook voor koffie-onthaal en lunch 

Animalaine
 Interactief museum rond wol 

en oude ambachten met een 

dierenpark van 5 ha en speelplein 

• Snackbar 

[[
- weekends: 11 tot 18 u • woe. en zon. 
gesloten (behalve zon. in juli/augustus)

¤
ß

(War Heritage Institute)
 Ontdek de Nuts-kelder, het 'Vehicle Restoration 

Center' en het Informatiecentrum van de Tweede 

Wereldoorlog. Uitsluitend rondleidingen! 

  Rue de la Roche 40, B-6600 Bastogne • Tel : 

[[
Alle overige maanden: van woensdag t.e.m zondag

¤
}
ß
 •  

[

 Kent u de gesteentes schist en coticule? Wat weet u 

over ontginningsputten, mijnen, slijpers en poliersters? 

Over de Macralles? En over Zélie en haar legendes? 

Kom binnen, leer bij, huiver en alles eindigt met 

gezang! 

[[
Eerste bezoek om 10.30 u, laatste bezoek om 16 u

¤
• Gezin (2  

ß

 « 
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Chevigny

 Tussen alledaagse gebruiksvoorwerpen, 

geloof en erfgoed, ontdekt u de buitengewone 

beschaving van de Kelten. 

  Place Communale 1, B-6800 Libramont-
Chevigny • Tel : 061/22.49.76

 • www.museedesceltes.be 

[  15/01 tot 30/06 en 01/09 tot 15/12: dinsdag tot vrijdag 
9.30 - 17 u; op zon- en feestdagen 14-18 u.  Gesloten op 
maandag en zaterdag • Juli en augustus: maandag tot 
zaterdag 9.30 - 17 u.; op zon- en feestdagen 14 - 18 u

¤   {  ¤5 -  }  (6-12) ¤2 • Audiogids gratis (NL/FR)

ß  1 tot 2 u •  ®  •  Station op 1000 m

 « [  Mits reservatie: van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 17u   ¤  (min. 10 pers.) 

{  / 60+ ¤3 -  }  (6-12) ¤2   µ  of animaties: + ¤2 of ¤3/pers. (FR, EN of NL) 

Mudia Redu Redu

 Getrouw aan zijn slogan "L'art 

autrement" (kunst anders bekeken), laat 

MUDIA je al spelend bijleren over kunst. 

  Place de l'Esro 61, B-6890 Redu 
• Tel : 061/51.11.96
 • www.mudia.be 

[  Het hele jaar van 10 tot 18 u: 
van woensdag t/m zondag (alle dagen tijdens 
de schoolvakanties)

¤   {  ¤12 - stu. (18-25) ¤8 -  }  (6-17) ¤6 -  }  (3-5) 
¤4 -  }  (<3) gratis • Family Deal (2  {  + 2  } ) ¤30

ß  2 u •  µ  Audiogids ¤3 (NL, FR, EN, DE) •  ®

 «    ¤  (min. 15 pers.)  {  ¤10 - stu. (18-25) ¤7 -  }  (6-17) ¤5 -  }  (3-5) ¤3
   µ  aangepast aan de leeftijd van het publiek: mits reservatie - max. 20 pers. - 
duur: 1.30u - Prijs: ¤75 op weekdagen of ¤90 in het weekend (+ toegangsticket) 

Wildpark van Saint-Hubert Saint-Hubert

 Saint-Hubert nodigt u uit 

om in de natuur de rijkdom 

van zijn fauna te ontdekken. 

  Rue Saint-Michel 125y, 
B-6870 Saint-Hubert 
• Tel : 061/25.68.17  

• www.saint-hubert-
tourisme.be 

[  Het hele jaar: 
elke dag van 10 tot 18 u 
• Gesloten op 01/01 en 25/12

¤   {  ¤5 -  }  ¤3 -  }  (<3) gratis

ß  1.30 u •  ®

 «    ¤  (+10 pers.)  {  ¤4 -  }  ¤2 

Provinciaal Domein van 
de Fourneau Saint-Michel

Saint-
Hubert/

Nassogne

 Een openluchmuseum! Tussen de Ardennen en de Famenne, in het hart van de bossen 

van Saint-Hubert, ontdekt u een unieke deskundigheid en een authentiek natuurlijk 

en architecturaal erfgoed. Mis ook het Ijzermuseum niet (vernieuwd) en zijn unieke 

hoogoven! 

  Fourneau Saint-Michel 4, B-6870 Saint-Hubert/Nassogne 
• Tel : 084/21.08.90 • www.fourneausaintmichel.be 

[  Openluchtmuseum: van 01/03 tot 30/11 van 9.30 tot 17 u (17.30 u in juli en augustus) - 
Gesloten op maandag, behalve in juli en augustus en op feestdagen 
• IJzermuseum: het hele jaar behalve tijdens de kerstvakantie

¤  Openluchtmuseum:  {  ¤5 - 60+ / stu. (13-18) ¤4 -  }  (6-13) ¤2 -  }  (<6) gratis 
• Ijzermuseum:  {  7¤ - 60+ / stu. (13-18) ¤5 -  }  (6-13) ¤3 -  }  (<6) gratis 
• Beide musea:  {  ¤10 - 60+ / stu. (13-18) ¤7 -  }  (6-13) ¤3 -  }  (<6) gratis

ß  1 tot 3 u •  ®  •  ©

 « [  Het hele jaar   ¤  (min. 20 pers.) Openluchtmuseum: ¤4 - Ijzermuseum: ¤5
   µ  (op aanvraag) NL, FR, EN, DE - ¤65 • Maaltijden voor groepen tot 60 personen 
• Dagarrangementen en animaties 14 dagen op voorhand aanvragen 

Euro Space Center Transinne

 Uw ticket voor de ruimte! Trek uw ruimtepak aan en duik samen met ons in het 

dagelijkse leven van de astronauten. Spektakelparcours, 5D-cinema, Space Heroes. 

De echte avonturiers kunnen ook genieten van een sessie in het planetarium of van een 

maan- of marswandeling met een een virtual reality bril (mits toeslag). 

  E411 / afrit 24, Rue devant les Hêtres 1, B-6890 Transinne 
• Tel : 061/65.64.65 • www.eurospacecenter.be 

[  Van 2 maart t/m 31 augustus 2019. Dagelijks open (behalve op maandag: open enkel tijdens 
schoolvakanties en op feestdagen) • Openingsuren: van 10 tot 16 u - Juli en augustus van 9.30 tot 16 u 
• Sluiting wegens werken: het Euro Space Center zal gesloten worden vanaf 1 september 2019 t/m 30 juni 
2020.

¤  Reis door de ruimte:  {  ¤12 -  }  (6-12) ¤9 - 60+ / stu. ¤11 • Super ontdekking : Reis door de ruimte + 
Moonwalk/Marswalk XP + Planetarium:  {  ¤20 -  }  ¤17- 60+ / stu. ¤19 • Audiogids in NL, FR, EN, DE

ß  binnen: 3.30 u • buiten: 2 u •  ®

 « 
[  Het hele jaar op reservatie   ¤  (min. 20 pers.)  { : ¤10,50 - 60+ / stu.: ¤9,50 
-  }  / scholen: ¤7,50   µ  NL, FR, EN, DE - ¤40 per gids • Stages voor jongeren 
(9-18) tijdens de schoolvakanties: Astronaut, Astronomie, Raket, Satelliet, 
Drone, Astronaut- en zweefvliegen • Ruimteweekends voor het hele gezin - 
Logiesmogelijkheid - Resto Space (150 pl.) - Space boetiek 

de Fourneau Saint-Michel

 Een openluchmuseum! Tussen de Ardennen en de Famenne, in het hart van de bossen 

Mudia Redu
 Getrouw aan zijn slogan "L'art 

autrement" (kunst anders bekeken), laat 

MUDIA je al spelend bijleren over kunst. 

[[
van woensdag t/m zondag (alle dagen tijdens 
de schoolvakanties)

¤
¤4 -  

ß
© Atelier La Grange

Wildpark van Saint-Hubert
 Saint-Hubert nodigt u uit 

om in de natuur de rijkdom 

van zijn fauna te ontdekken. 

[[
elke dag van 10 tot 18 u 
• Gesloten op 01/01 en 25/12

¤
ß

© WBT - Bruno d’Alimonte

w
w

w
.3
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 Tussen alledaagse gebruiksvoorwerpen, 

geloof en erfgoed, ontdekt u de buitengewone 

beschaving van de Kelten. 

[[
9.30 - 17 u; op zon- en feestdagen 14-18 u.  Gesloten op 
maandag en zaterdag • Juli en augustus: maandag tot 
zaterdag 9.30 - 17 u.; op zon- en feestdagen 14 - 18 u

¤
ß
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Avonturenpark van Bouillon Bouillon

 Avonturenparcours: rappelafdaling - via ferrata - 

deathride (65 meter hoog) - touwenparcours - survival 

- boogschieten. 

  Beaubru 2, B-6830 Bouillon • Tel : 0496/52.92.54  
• www.semois-aventure.com 

[  Van 23/03 tot 03/11: alle weekends, schoolvakanties en feestdagen 
van 10 tot 17 u (laatste vertrek)

¤  Avonturenparcours: ¤20 • Programma's van ¤30 tot ¤55

ß  Programma's van 3 u tot 6 u •  ®  •  ©

 « 
[  Ook buiten de openingsperiodes
   ¤  (min. 15 pers.) Avonturenparcours: ¤18 
• Afvaart van de Semois met een vlot of 
kajak - survivalstage - trappersdag - andere 
formules op onze website www.semois-
aventure.com of op aanvraag 

Kasteel van Bouillon en het 
ballet van de Roofvogels

Bouillon

 Het oudste en interessantste overblijfsel uit de feodaliteit in België. Roofvogelshow 

inbegrepen, alsook de tentoonstelling "Scriptura, van de veer tot de pc".  

• Honden niet toegelaten. 

  Dienst voor Toerisme van Bouillon, Château-Fort, Esplanade Godefroy 1, 
B-6830 Bouillon • Tel : 061/46.42.02 • www.bouillon-initiative.be 

[  Januari: elke dag t/m 7 en daarna alle weekends 10 - 17 u • Februari en december: op weekdagen 
13 - 17 u (weekends vanaf 10 u) • Alle dagen 10 - 17 u tijdens de krokusvakantie en tijdens de kerstvakantie 
(behalve op 25/12 en 01/01) • Maart en november: dagelijks 10 - 17 u 
• April, mei, juni, september: op weekdagen 10 - 18 u (weekends tot 18.30 u) 
• Oktober: op weekdagen 10 - 17 u (weekends tot 18 u) • Juli en augustus: dagelijks 10 - 18.30 u

¤  (Bezoeken aan het hertogelijk Museum en de Archeoscope inbegrepen):  {  ¤11 - stu. en  } : ¤8,50 
• Gidsboekje: ¤1,50 • Audiogids: ¤2,50

ß  1 u, 1.30 u of 2 u •  µ  mogelijk in NL, FR, EN (DE op aanvraag) • Bezoek het kasteel 's nacht in juli en 
augustus op vrij-, zater-, zond- en woensdag om 22 u (enkel mits reservatie):  {  ¤11 -  }  (4-12) ¤8,50 + ¤2,50 
voor de verplichte fakkel. Geen fakkeltochten als er een voorstelling in het kasteel georganiseerd wordt. 
•  ®

 « 
[  Het hele jaar mits reservatie   ¤  (vanaf 20 pers.)  {  ¤7 - 60+ ¤6 - stu. ¤5 - 

}  (4-12) ¤4,50 • City Pass (Kasteel + Museum + Archeoscope):  {  ¤11 -  }  ¤8,50
   µ  NL, FR, EN, DE - Prijs: gids + toegangsprijs • ¤45/gids overdag en ¤60/gids 
's avonds • Bezoek het kasteel 's nachts met een fakkel: buiten het seizoen, enkel 
op afspraak • Historisch bezoek: ¤50/gids 
• Schattenjacht voor groepen  }  (<12): ¤50/gids. 

Archéoscope Godefroid 
de Bouillon

Bouillon

 Een fascinerende voorstelling over het epos van Godfried van 

Bouillon. De ideale aanvulling op het bezoek aan de burcht. 

  Quai des Saulx 14, B-6830 Bouillon 
• Tel : 061/46.83.03  • www.archeoscopebouillon.be 

[  Januari: WE & schoolvak.: 10-17u. Gesloten op 1/01 • Februari: weekd.: 
13-17u (10-17u op WE) • Maart: 7d/7: 10-17u • April : 10-17.30u (18u op WE) 
• Mei en juni: 10-17.30u (18u op WE en feestd.) • Juli en augustus: 7d/7: 
10-18u • September: 10-17.30u (18u op WE) • Oktober: 10-17u (17.30u WE & 
schoolvak.) • November: 7d/7: 10-17u (17.30u tijdens schoolvak.) • December: 
13-17u (10-17u op WE). Gesloten op 25/12 • Sluitingsuur = laatste voorstelling

¤  één ticket (Archéoscope + kasteel + hertogelijk museum):  {  ¤11 -  }  (>4) ¤8,50

ß  1.15 uur •  ®

 « [  Alle dagen   ¤  (min. 20 pers.)  {  / 60+: ¤5,50 - stu. /  } : ¤4,50 

Luxem
bourg

Abdij van Orval Orval (Villers-devant-Orval)

 Een bewegwijzerde route door de ruïnes van de cisterciënzerabdij en een presentatie 

over het leven van de monastieke gemeenschap. Tentoonstelling over het brouwen van 

bier in Orval. 

  Abbaye d'Orval, B-6823 Orval (Villers-devant-Orval) • Tel : 061/31.10.60 
• www.orval.be 

[  Van 1 maart tot 31 mei en in oktober: 9.30 tot 18 u • Van 1 juni tot 30 september: 9.30 tot 18.30 u 
• Van 1 november tot 29 februari 2020: van 10.30 tot 17.30 u

¤   {  ¤6 - 60+ / stu. ¤5 -  }  (7-14) ¤3

ß  1.30 u • Audiovisuele voorstelling over de geschiedenis van de abdij: 20 min.
 •  µ  's middags in juli en augustus en zondagmiddag van september - In het Frans om 13u30, 14u30, 
15u30, 16u30, 17u30 - In het Nederlands om 14 u, 15 u, 16 u, 17 u •  ®

 «    ¤  (+ 20 pers.) ¤4,50 - 60+ / stu. ¤4 -  }  ¤3   µ  NL, FR, EN, DE - ¤50 /gids - 
moeten vooraf schriftelijk worden aangevraagd 

De Feeënboerderij Les Hayons

 Ontdek de legenden en het leven 

van het verleden door scènes en 

figuurtjes op schaal 1/4. 

  Mont de Zatrou 1, B-6830 
Les Hayons • Tel : 061/46.89.17 

• www.fermedesfees.be 

[  Van donderdag t/m zondag van 10 tot 
12.30 en 13.30 tot 18 u.  In juli en augustus 
alleen op dinsdag gesloten 
• Gesloten op 01/01 en 25/12

¤  Gratis toegang - bezoekersgids: ¤3,50

ß  45 min. •  ®

 « [  Op afspraak   ¤  (min 20 pers.) ¤4,90   µ  NL, FR, EN, DE, LU - 1.30 u 

Dierenpark van Bouillon Bouillon

 Erkende zoo met 100 verschillende 

soorten: leeuw, jaguar, tapir, 

penseeloorzwijn, giraf... 

Speelplein en restaurant. 

  Chemin de Chanteraine, B-6830 
Bouillon • Tel : 061/46.71.52 

• www.parcanimalierdebouillon.
be 

[  Dagelijks vanaf 9.30 u 
• Laatste toegang om 17 u (van april t/m sept.) 
- om 16 u (van oktober t/m maart)

¤   {  / 60+ / stu.: ¤13 -  }  ¤9

ß  2 u •  ®  •  ©

 «    ¤  (min. 15 pers. • 1 volw. gratis per 20 betalende personen) 

{  / 60+ / stu.: ¤10 -  }  ¤7 • Restaurant: 290 plaatsen 

ballet van de Roofvogels

 Avonturenparcours: rappelafdaling - via ferrata - 

deathride (65 meter hoog) - touwenparcours - survival 

- boogschieten. 

  Beaubru 2, B-6830 Bouillon • Tel : 0496/52.92.54  

[[
van 10 tot 17 u (laatste vertrek)

¤
ß

 « 

 Ontdek de legenden en het leven 

van het verleden door scènes en 

figuurtjes op schaal 1/4. 

[[
12.30 en 13.30 tot 18 u.  In juli en augustus 
alleen op dinsdag gesloten 
• Gesloten op 01/01 en 25/12

¤
ß

de Bouillon
 Een fascinerende voorstelling over het epos van Godfried van 

Bouillon. De ideale aanvulling op het bezoek aan de burcht. 

[[
13-17u (10-17u op WE) • Maart: 7d/7: 10-17u • April : 10-17.30u (18u op WE) 
• Mei en juni: 10-17.30u (18u op WE en feestd.) • Juli en augustus: 7d/7: 
10-18u • September: 10-17.30u (18u op WE) • Oktober: 10-17u (17.30u WE & 
schoolvak.) • November: 7d/7: 10-17u (17.30u tijdens schoolvak.) • December: 
13-17u (10-17u op WE). Gesloten op 25/12 • Sluitingsuur = laatste voorstelling

Dierenpark van Bouillon
 Erkende zoo met 100 verschillende 

soorten: leeuw, jaguar, tapir, 

penseeloorzwijn, giraf... 

Speelplein en restaurant. 

[[
• Laatste toegang om 17 u (van april t/m sept.) 
- om 16 u (van oktober t/m maart)

¤
ß

Luxem
bourg

Luxem
bourg
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Archeologisch 
Museum Aarlen

Arlon

 Een uitgebreid overzicht van het dagelijkse leven van 

de Gallo-Romeinen. 

  Rue des Martyrs 13, B-6700 Arlon • Tel : 
063/21.28.49 • www.province.luxembourg.be 

[  Dinsdag tot zaterdag: van 9 tot 12 en van 13 tot 17.30 u 
• 1e zondag van de maand (gratis), op feestdagen en, van april 
tot september alle zondagen: van 13.30 tot 17.30u 
• Gesloten op maandag, op 1, 2 en 11/11, tijdens de kerstvakantie

¤   {  ¤4 - 60+ ¤3 - stu. ¤2 -  }  (<12) ¤1

ß  1.30 u •  µ  Rondleiding in de permanente verzameling, de 
tijdelijke en thematische tentoonstellingen op aanvraag
 •  ®  •  Station op 550 m

 «    ¤   {  / 60+ ¤2 - stu. /  }  ¤1
   µ  NL, FR, DE - 1.30 u - ¤25 (schoolgroepen) - ¤30 (groepen  {  en senioren) 

Gaspar Museum Arlon

 Een prachtige en volledig gerestaureerde herenwoning uit de 19e eeuw, gelegen in een 

park, biedt onderdak aan de kunst en de geschiedenis van Aarlen met nooit eerder 

getoonde tijdelijke tentoonstellingen. 

  Rue des Martyrs 16, B-6700 Arlon • Tel : 063/60.06.54
 • www.museegaspar.be 

[  Van dinsdag tot zaterdag: 9.30 tot 12.30 en 13.30 tot 17.30 u • Ook op zon- en feestdagen van april tot 
eind september van 13.30 tot 17.30 u • Gesloten op maandag, 01/11, 11/11, 25-26/12 en 01/01

¤   {  ¤4 - 60+ ¤3 - stu. ¤2 -  }  (<12) ¤1 -  }  (<6) gratis • Gratis op de eerste zondag van de maand

ß  1.15 u •  ®  •  Station op 550 m

 « [
  Groepen (min. 10 personen) op aanvraag, ook buiten de openingstijden  

¤   {  ¤2 • kleuterscholen ¤1 - primair ¤2 - secundair ¤3.  Voor scholieren is de 
rondleiding inbegrepen in de toegangsprijs   µ  Enkel in het Frans - 1.30 u - ¤30

Famenne & Art Museum Marche-en-
Famenne

 De poëzie van een woning uit de 18e eeuw, de erfenis 

van een betoverende streek, van de middeleeuwen tot 

vandaag. 

  Rue du Commerce 17, B-6900 Marche-en-
Famenne • Tel : 084/32.70.60

 • www.musee.marche.be 

[  Dinsdag t.e.m zaterdag: van 10 tot 12 u en van 13 tot 17 u 
• Op zon- en feestdagen: van 14 tot 17 u • Gesloten tijdens de 
weekends en op feestdagen van december t/m februari

¤   {  ¤5 - 60+ / stu.: ¤3 -  }  (<6) gratis 
• Gratis op de eerste zondag van de maand

ß  45 min. tot 1.30 u •  Station op 800 m

 « [  Elke dag   ¤  (+ 10 pers.)  {  ¤3 - 60+ / stu.: ¤2 
• Schoolgroepen: prijs op aanvraag   µ  ¤50 + ¤5 per persoon. 

Parc des Topiaires  
Vormsnoeituin

Durbuy

 Originele tuin (met in vormen gesnoeide planten), die zich uitstrekt over liefst 10.000 

m2 en die meer dan 250 figuren bevat (een krokodil, Manneken Pis, een olifant, vogels,..). 

Sommige planten zijn meer dan 120 jaar oud. 

  Rue Haie Himbe 1, B-6940 Durbuy • Tel : 086/21.90.75
 • www.topiaires.durbuy.be 

[  Van 23 februari t.e.m. 30 november: alle dagen van 10 tot 18 u (17 u in november) 
• In december: weekends en schoolvakanties van 10 tot 16 u

¤   {  ¤4,50 - 60+ ¤4 -  }  (6-12) ¤1 -  }  (<6) gratis • Plan en uitleg op folder in NL, FR, EN, DE, en ook in het 
Italiaans, Russisch, Japans, Portugees, Spaans, Pools en Grieks

ß  1 u •  ®  •  ©

 «    ¤  (vanaf 10 pers.) ¤4
   µ  (op aanvraag minimum 1 week op voorhand) NL, FR, EN - ¤50 

Museum van de 
Megalieten

Wéris (Durbuy)

 Het Museum van de Megalieten richt zich tot bezoekers die de 5000 jaar oude dolmens 

en menhirs van Wéris willen ontdekken. Bij het museum is er een winkel en een cafetaria 

met terras. 

  Place Arsène Soreil 7, B-6940 Wéris (Durbuy) • Tel : 086/21.02.19
 • www.megalithes-weris.be 

[  Dagelijks van 10 tot 17.30 u • Gesloten: op 25/12 en 01/01

¤   {  ¤2 - 60+ / stu. /  }  (6-12): ¤1,50

ß  30 min. •  µ  NL, FR, EN - ¤30 •  ®  •  ©

 « 
   ¤  (min. 10 pers.) ¤1,50   µ  Op reservering: NL, FR, EN • Het museum (¤30 / 
45 min.) - De megalithische site (¤60 / 2u) - Het dorp (¤50 / 1u) 
• Rondleidingen op diverse thema's mogelijk (lijst op aanvraag).
 • Specifiek programma met bezoeken en animaties voor schoolgroepen 

 Een uitgebreid overzicht van het dagelijkse leven van 

de Gallo-Romeinen. 

[[
• 1e zondag van de maand (gratis), op feestdagen en, van april 
tot september alle zondagen: van 13.30 tot 17.30u 
• Gesloten op maandag, op 1, 2 en 11/11, tijdens de kerstvakantie

¤
ß
tijdelijke en thematische tentoonstellingen op aanvraag
 •  

Vormsnoeituin
w
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 De poëzie van een woning uit de 18e eeuw, de erfenis 

van een betoverende streek, van de middeleeuwen tot 

vandaag. 

[[
• Op zon- en feestdagen: van 14 tot 17 u • Gesloten tijdens de 
weekends en op feestdagen van december t/m februari

¤
• Gratis op de eerste zondag van de maand

ß

Megalieten

 Het Museum van de Megalieten richt zich tot bezoekers die de 5000 jaar oude dolmens 
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Adventure Valley  
Toeristisch treintje van Durbuy

Durbuy

 Dit klein toeristentreintje brengt je naar de 

uitkijktoren, waar je het prachtige panorama 

van Durbuy kan bewonderen. 

  Place aux Foires, B-6940 Durbuy 
• Tel : 086/21.28.15 • www.durbuytrain.be 

[  Van 01/04 tot 30/06 en van 01/09 tot 11/11: op 
weekdagen van 13 tot 17 u - weekends, op feestdagen en 
tijdens de schoolvakanties van 11 tot 18 u 
• Juli en augustus: elke dag van 11 tot 18 u

¤   {  ¤6 -  }  (<12) ¤4 -  }  (<4) gratis 
• Toegankelijk voor  m
ß  30 min. •  µ  Commentaar (NL-FR-EN) •  ®  •  ©

 «    ¤  (min. 20 pers.)  {  ¤5,40 -  }  (<12) ¤3,60 • Reservatie gewenst 

Adventure Valley - Afvaart 
van de Ourthe per kajak

Rome (Durbuy)

 Je beleeft dit avontuur op de Ourthe. Je krijgt gratis een reddingsvest en een emmer. 

Onze bus brengt je gratis naar het vertrekpunt of brengt je terug na de afvaart. 

  Rue de Rome 1, B-6940 Rome (Durbuy) • Tel : 086/21.28.15
 • https://www.adventure-valley.be/le-parc/activites/kayak 

[  Van 06/04 tot 03/11 • Parcours van 8 km (van Durbuy naar Barvaux): dagelijks - doorlopend vertrek 
tussen 10 en 16u • Parcours van 12 km (van Noiseux naar Durbuy): enkel op reservering, vertrek om 11u op 
weekdagen en om 10u, 11u en 12u tijdens de weekends en schoolvakanties 
• Parcours van 23 km (van Hotton naar Durbuy): enkel op reservering en één enkel vertrek om 10u tijdens 
de weekends en schoolvakanties

¤  • 8 km, van Durbuy naar Barvaux: ¤17 per persoon (dubbelekajak) of ¤19 (monokajak) 
• 12 km, van Noiseux naar Durbuy: ¤20 per persoon (dubbelekajak) of ¤22 (monokajak) 
• 23 km, van Hotton naar Durbuy: ¤25 per persoon (dubbelekajak) of ¤27 (monokajak)

ß  Afhankelijk van de lengte van het parcours: 2 u (8 km) • 3 u (12 km) • 5 u (23 km) •  ®  •  ©

 «    ¤  Korting van 10% vanaf 20 personen • Dag- en weekendprogramma's voor 
groepen en ondernemingen • Speciale prijzen voor scholen • Sportieve activiteiten 
• Logies (1000 bedden) • Restaurant (650 plaatsen) 

Luxem
bourg

Adventure Valley Durbuy Rome (Durbuy)

 Je wilt er eens uit zijn? Je amuseren? Dan 

is Adventure Valley Durbuy geknipt voor 

jou. Adventure Valley is een avonturenpark 

in de Ardennen. Profiteer op een veilige 

manier, met uw gezin of met vrienden, 

van een brede waaier indoor en outdoor 

activiteiten, in een natuuromgeving. Alles 

is er voorzien om je een aangename 

ervaring te bezorgen: activiteiten voor 

iedereen, comfortabel en ook ongewoon 

logies, en een kwaliteitsvol restaurant. 

Geniet van alle charmes en kom je 

amuseren in een omgeving met compleet 

respect voor de natuur. 

  Rue de Rome 1, B-6940 Rome 
(Durbuy) • Tel : 086/21.28.15 
• www.adventure-valley.be 

[  Van 01/04 t/m 27/10: alle dagen 9-18 u 
• Van 28/10 tot 31/03 : weekends en 
schoolvakanties van 9 tot 17 u

¤  • De toegang tot het Park is gratis
• "A la carte" activiteiten vanaf ¤10/pers.
  • Armband vanaf ¤20/pers. die toegang geeft tot 
verschillende activiteiten. •  ®  •  ©

 « 

[  Alle dagen
   ¤  Korting vanaf 
20 pers. • Dag- en 
weekendprogramma's voor 
groepen en ondernemingen 
• Speciale prijzen voor 
scholen 
• Sportieve activiteiten, 
logies (1000 bedden) en 
restaurant (650 plaatsen) 

Toeristisch treintje van Durbuy
 Dit klein toeristentreintje brengt je naar de 

uitkijktoren, waar je het prachtige panorama 

van Durbuy kan bewonderen. 

[[[
weekdagen van 13 tot 17 u - weekends, op feestdagen en 
tijdens de schoolvakanties van 11 tot 18 u 
• Juli en augustus: elke dag van 11 tot 18 u

¤
• Toegankelijk voor  

ß

Adventure Valley Durbuy
 Je wilt er eens uit zijn? Je amuseren? Dan 

is Adventure Valley Durbuy geknipt voor 

jou. Adventure Valley is een avonturenpark 

in de Ardennen. Profiteer op een veilige 

manier, met uw gezin of met vrienden, 

van een brede waaier indoor en outdoor 

activiteiten, in een natuuromgeving. Alles 

is er voorzien om je een aangename 

ervaring te bezorgen: activiteiten voor 

iedereen, comfortabel en ook ongewoon 

logies, en een kwaliteitsvol restaurant. 

Geniet van alle charmes en kom je 

amuseren in een omgeving met compleet 

respect voor de natuur. 

[[
• Van 28/10 tot 31/03 : weekends en 
schoolvakanties van 9 tot 17 u

¤
• "A la carte" activiteiten vanaf ¤10/pers.
  • Armband vanaf ¤20/pers. die toegang geeft tot 
verschillende activiteiten. •  

 « 

van de Ourthe per kajak
Famenne-Ardenne UNESCO Global Geopark

Een UNESCO Global Geopark is een geografi sch gebied met een sterke identiteit 
dat het onderscheidt van andere gebieden en dat kan bogen op landschappen 
en geologisch erfgoed van wereldniveau : grotten, schilderachtige dorpjes,… Het 
Famenne-Ardenne UNESCO Global Geopark verenigt de gemeentes van Beauraing, 
Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Tellin en Wellin. 

www. geoparkfamenneardenne.be

UNESCO
Global Geopark

Famenne - ArdenneFamenne - Ardenne
UNESCO 
Global Geopark

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

geopark 365.indd   2 27/12/18   11:53
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Het Labyrint Barvaux-sur-Ourthe

 Het Labyrint, uniek in België, is de niet te missen zomerse familie-uitstap. 

Een nieuwe tekening, een nieuwe show, nieuwe personages die klaar staan om u verder 

te helpen in een magisch avontuur in een 100% natuurlijke omgeving. 

  Basse commène, B-6940 Barvaux-sur-Ourthe • Tel : 086/21.90.42
 • www.lelabyrinthe.be 

[  Van 01/07 tot 01/10 • Het reusachtige maïsdoolhof is dagelijks bezet door deelnemende acteurs in juli 
en augustus - weekends in september en op 27 september: van 10 tot 19 u (laatste toegang om 17 u)

¤   {  ¤14,50 -  }  (-1,50 m) ¤11 -  }  (<3) gratis

ß  3 tot 4 u •  ®  •  ¥ B-Dagtrip: trein en toegang in één voordelige formule  •  Station op 1000 m

 «    ¤  (vanaf 20 pers., op reservering)  {  ¤12 -  }  (-1,50 m) ¤9
 • Schoolbezoekdagen op donderdag 19/09 en vrijdag 20/09 (mits reservatie) 

Grotten van Hotton Hotton

 Prachtjuweel van de Belgische Ardennen. Uitzonderlijk natuurlijk erfgoed van Wallonië. Alleen de 

Grotten van Hotton zijn volledig beschermd. Twee sterren in de Michelingids. Het nieuwe traject is 

driemaal zo lang: reuzengalerijen, diepe schacht, broze draperieën, grommende stroom… 

De bezoeker daalt af tot - 65 m in de grootste bekende galerij van België. Tussen Durbuy en La Roche. 

• Honden niet toegelaten. 

  Chemin du Spéléo Club de Belgique 1, B-6990 Hotton • Tel : 084/46.60.46
 • www.grottesdehotton.be 

[  • Van 01/04 tot 01/11: elke dag van 10 tot 17 u (18 u in juli en augustus). Laatste rondleiding 1 uur voor sluiting 
• Van 02/11 tot 31/03: elke zaterdag en zondag, rondleidingen om 12.30, 14 en 15.30 u + Allerheiligen-, Kerst- en 
krokusvakanties: elke dag, rondleidingen om 11, 12.30, 14 en 15.30 u • Gesloten: op 25/12 en 01/01

¤   {  ¤10 -  }  (3-11) ¤7 
• Combinatie met RIVEO, Park Chlorophylle en Parc des Topiaires (Vormsnoeituin): korting op de 2e en 3e attractie

ß  1 uur •  µ  uitsluitend met rondleiding in NL, FR of EN •  ®

 « [  (min. 20 pers.) Het hele jaar door met reservatie   ¤   {  ¤8,50 -  }  (<12) ¤5,50
   µ  Didactische bezoeken voor scholen • Pedagogisch document voor basisschool kinderen 

RIVEO Hotton

 Een ontdekking van de rivier: aquariums, tentoonstelling "River by night". 

Thematuinen en minigolf. Natuur- en hengelactiviteiten (na reservering). 

  Rue Haute 4, B-6990 Hotton • Tel : 084/41.35.71 • www.riveo.be 

[  Het hele jaar: van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17u. Gesloten op maandag uitgezonderd op 
feestdagen en schoolvakanties • Juli en augustus: alle dagen van 10 tot 18u 
• Gesloten in januari (behalve tijdens de schoolvakantie)

¤  Expo-Aquariums-Tuinen:  {  ¤8 - 65+ /  }  (3-12) ¤6 - gezin (4 pers.) ¤6/pers. 
• Minigolf + tuinen:  {  ¤7 - 65+ /  }  (3-12) ¤5 - gezin (4 pers.) ¤5/pers. • Combinatie:  {  ¤12 -  }  (3-12) 
¤8 - gezin (4 pers.) ¤8/pers. • Combinatie met de Grotten van Hotton, het Park Chlorophylle en de 
Vormsnoeituin: korting van ¤1 per persoon op vertoon van het kasticket

ß  1 tot 2.30 u • Toegankelijk voor mindervaliden •  ®

 « 
[  Het hele jaar op reservering   ¤  Korting van ¤1 vanaf 15 personen (vrij bezoek)  

µ  Gids op reservering (max. 20 pers./gids): ¤40 • Natuur_ en visactiviteiten vanaf 
¤8/pers.• Vergezel ons langs de oevers van de Ourthe voor een originele natuur- of 
hengelanimatie en ontdek het leven onder water! Wij organiseren voor uw groep 
dagexcursies in combinatie met verschillende toeristische sites in de streek.Vraag 
onze catalogus! • Restaurants en cafés in de onmiddellijke buurt 

 Het Labyrint, uniek in België, is de niet te missen zomerse familie-uitstap. 
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 Prachtjuweel van de Belgische Ardennen. Uitzonderlijk natuurlijk erfgoed van Wallonië. Alleen de 

Grotten van Hotton zijn volledig beschermd. Twee sterren in de Michelingids. Het nieuwe traject is 

driemaal zo lang: reuzengalerijen, diepe schacht, broze draperieën, grommende stroom… 

De bezoeker daalt af tot - 65 m in de grootste bekende galerij van België. Tussen Durbuy en La Roche. 

• Honden niet toegelaten. 

[[
• Van 02/11 tot 31/03: elke zaterdag en zondag, rondleidingen om 12.30, 14 en 15.30 u + Allerheiligen-, Kerst- en 
krokusvakanties: elke dag, rondleidingen om 11, 12.30, 14 en 15.30 u • Gesloten: op 25/12 en 01/01

¤
• Combinatie met RIVEO, Park Chlorophylle en Parc des Topiaires (Vormsnoeituin): korting op de 2e en 3e attractie
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VTT dans les Cantons de l’Est © F. Haymann

Cascade de Coo-Stavelot © WBT-D. Samyn
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E   Maison du Tourisme des Hautes Fagnes 
Cantons de l’Est  

Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis/La Calamine, 

Lontzen, Malmedy, Raeren, Saint-Vith, Waimes

Tel. 080/33.02.50 (080/28.09.92) • www.ostbelgien.eu

AttreAttreAttre
BrugeletteBrugelette

E429A17

BrugeletteBrugelette

E429

A   Maison du Tourisme Terres de Meuse 

Amay, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, 

Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, 

Modave, Nandrin, Oreye, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, 

Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges

Tel.  085/21.29.15 • www.terres-de-meuse.be

BeaumontBeaumont

ChâteletChâteletChâteletChâteletChâteletChâteletChâteletMont-sur-MarchienneMont-sur-MarchienneMont-sur-MarchienneMont-sur-MarchienneMont-sur-MarchienneMont-sur-MarchienneMont-sur-MarchienneMont-sur-MarchienneMont-sur-MarchienneMont-sur-MarchienneMont-sur-MarchienneMont-sur-MarchienneBincheBincheBincheBincheBinche
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Beaumont

Thuin
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LobbesLobbesLobbes
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G   Maison du Tourisme Spa - Hautes Fagnes - 

Ardennes 

Jalhay, Spa, Stavelot, Theux 

Tel. 087/79.53.53 -  www.spa-hautesfagnes.be

LA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERE

CHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROI

LignyLignySeneffeSeneffeSeneffeSeneffeSeneffeSeneffeSeneffeSeneffe

MorlanwelzMorlanwelzMorlanwelzMorlanwelzMorlanwelzMorlanwelzMorlanwelzMorlanwelzMorlanwelzMorlanwelz
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SpiennesSpiennesSpiennesSpiennesSpiennesSpiennesSpiennesSpiennesSpiennesSpiennesSpiennesSpiennesSpiennesSpiennesStrépy-ThieuStrépy-ThieuStrépy-ThieuStrépy-ThieuStrépy-ThieuStrépy-ThieuStrépy-ThieuStrépy-ThieuStrépy-ThieuStrépy-ThieuStrépy-ThieuStrépy-ThieuStrépy-ThieuSpiennesStrépy-ThieuSpiennes Bois-du-LucBois-du-LucBois-du-Luc

Strépy-Thieu
Bois-du-Luc

Strépy-ThieuStrépy-Thieu
Bois-du-Luc

Strépy-ThieuStrépy-Thieu
Bois-du-Luc

Strépy-ThieuStrépy-Thieu
Bois-du-Luc

Strépy-Thieu

E19

A7

A7 A54

A15
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FrameriesFrameriesFrameriesFrameriesFrameries

F   Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève

Anthisnes, Aywaille, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, 

Hamoir, Ouffet, Sprimont, Stoumont, Trooz

Tel.  04/384.35.44 • www.ovatourisme.be

MONSMONSMONSMONSMONSMONS

Frameries

Bon-SecoursBon-SecoursBon-SecoursBon-SecoursBon-SecoursBon-SecoursBon-SecoursBon-SecoursBon-SecoursBon-SecoursBon-Secours

FrameriesFrameriesFrameries

B   Maison du Tourisme du Pays de Liège

Ans, Awans, Bassenge, Beyne-Heusay, Flémalle, Grace-Hollogne, Herstal, 

Juprelle, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing

Tel.  04/221.92.21• www.visitezliege.be

D   Maison du Tourisme du Pays de Vesdre

Baelen, Dison, Limbourg, Verviers

Tel.  087/30.79.26 • www.paysdevesdre.be

FrameriesFrameriesFrameriesFrameries

C   Maison du Tourisme du Pays de Herve

Aubel, Blegny, Dalhem, Fléron, Herve, Olne, Pepinster, Plombières, 

Thimister-Clermont, Visé, Welkenraedt

Tel.  087/69.31.70 • www.paysdeherve.be

FalempriseFalempriseFalempriseFalempriseFalempriseFalempriseFalemprise
PhilippevillePhilippevillePhilippevillePhilippevillePhilippevillePhilippevillePhilippeville

FroidchapelleFroidchapelleFroidchapelle

Boussu-lez-Boussu-lez-Boussu-lez-
Falemprise

Boussu-lez-
Falemprise

WalcourtWalcourtWalcourt

Cerfontaine
FroidchapelleFroidchapelleFroidchapelleFroidchapelleFroidchapelle

H   Maison du Tourisme Haute Ardenne  

Gouvy, Lierneux, Trois-Pont, Vielsalm

Tel. 080/21.50.52 • www.haute-ardenne.be
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Musea van Luik Liège

 • Grand Curtius: wapens, archeologie, sierkunsten, 

glaswerk, religieuze en Maaslandse kunst - Adres: 

Féronstrée 136 in 4000 Liège • La Boverie : Schone 

Kunsten en tentoonstellingen - Adres: Parc de la 

Boverie in 4020 Liège -  Station (Liège-Guillemins) 

op 1100 m • Grétry Museum: geboortehuis van de 

muzikant - Adres: Rue des Récollets 34 in 4020 

Liège • Museum van de verlichting: geschiedenis 

van de verlichting vanaf de prehistorie tot 

heden - Adres: Rue Mère-Dieu 2 in 4000 Liège 

• Ansembourg Museum: Luiks meubilair uit de 18e 

eeuw - Adres: Féronstrée 114 in 4000 Liège 

  Dienst voor toerisme van Luik: 
info@visitezliege.be, Rue de la Boucherie 4, 

B-4000 Liège • Tel : 04/221.92.21
 • www.lesmuseesdeliege.be 

[  • Grand Curtius: alle dagen behalve op dinsdag: 10-18u 
• La Boverie (Schone Kunsten): alle dagen behalve op 
maandag: 10-18u • Grétry Museum: op vrij, zat., zon: 10-18u 
• Museum van de Verlichting: donderdag en vrijdag: 10-18u, 
zaterdag en zondag: 10-17 u, gesloten het laatste weekend 
van de maand 

• Ansembourg Museum: op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag: 10-18u 
• Alle musea zijn gesloten op 01/01 - 01/05 - 01/11 en 25/12

¤  • Grand Curtius:  {  ¤9 - 60+ ¤5 - <26 jaar: gratis • La Boverie (Schone Kunsten) of 
Ansembourg Museum:  {  ¤5 -  60+ ¤3 - <26 jaar: gratis 
• Grétry Museum of Museum van de Verlichting:  {  ¤2,25 - 60+ ¤1,25 - <26 jaar: gratis 
• Alle musea zijn gratis de eerste zondag van de maand

ß  45 min. tot 1.30 u volgens het gekozen museum •  ®  •  Station op 500 m

 « 
   ¤  Grand Curtius: ¤5/pers. voor min. 10 / max. 20 pers. • La 
Boverie (Schone Kunsten) of Ansembourg Museum: ¤3/pers. 
vanaf 10 pers. • Grétry Museum of Museum van de Verlichting: 
¤1,25 • Supplement voor de gids.   µ  NL, FR, EN, DE - 
op reservering, tel.: 04/221.92.21 • www.visitezliege.be 

Aquarium-Museum Luik Liège

 Maak in het Aquarium kennis met ongeveer 150 soorten dieren uit de oceanen, zeeën, meren en 

rivieren van de hele wereld… Verbaas u in het Museum over de diversiteit van levende wezens en 

ontdek 20.000 exemplaren, opgezet of in de vorm van skelet. Ontdek in de “TRÉZOOR” ruimte 

stukken met grote wetenschappelijke, historische of artistieke waarde. NIET TE MISSEN: de opnieuw 

samengestelde kaak van een “MEGALODON”, een uitgestorven soort gigantische haai! 

  Quai Édouard Van Beneden 22, B-4020 Liège • Tel : 04/366.50.21
 • www.aquarium-museum.be 

[  Het hele jaar • Op weekdagen 9 - 17 u • Weekends, feestdagen, paasvakantie, juli en augustus: 10 - 18 u 
• Gesloten op 01/01 en 24, 25, 31/12.

¤   {  ¤7,50 • 65+ / stu. /  }  (13-18): ¤6,20 •  }  (6-12) ¤5 •  }  (3-5) ¤1 •  }  (<3) gratis • Verjaardagsvieruurtje: ¤10,20/ kind 
• Verhuur voor cocktails • Combinaties met andere attracties: raadpleeg ons!

ß  2 u •  µ  Rondleiding met een wetenschapper (op reservering): ¤45 voor individuele bezoekers, families en groepen van 
minder dan 15 personen •  ®  •  Station op 1300 m

 « [
  Het hele jaar • Gesloten op 01/01 en 24, 25, 31/12   ¤  Enkel rondleidingen dienen 

gereserveerd • Toegangsprijs (min. 15 pers.):  {  ¤6,20 • 65+ ¤5 • stu. /  }  (13-18) /  }  (6-12): 
¤3,30 •  }  (3-5) ¤1   µ  NL, FR, EN, DE - met een wetenschapper (toegang inbegrepen):  {  ¤9 
• 65+ ¤7,80 • stu. /  }  (13-18) /  }  (6-12): ¤5,80 •  }  (3-5) ¤3,50 

 Maak in het Aquarium kennis met ongeveer 150 soorten dieren uit de oceanen, zeeën, meren en 

rivieren van de hele wereld… Verbaas u in het Museum over de diversiteit van levende wezens en 

ontdek 20.000 exemplaren, opgezet of in de vorm van skelet. Ontdek in de “TRÉZOOR” ruimte 

stukken met grote wetenschappelijke, historische of artistieke waarde. NIET TE MISSEN: de opnieuw 

samengestelde kaak van een “MEGALODON”, een uitgestorven soort gigantische haai! 

[[
• Gesloten op 01/01 en 24, 25, 31/12.

¤
• Verhuur voor cocktails • Combinaties met andere attracties: raadpleeg ons!

ß
minder dan 15 personen •  

 « 

rivieren van de hele wereld… Verbaas u in het Museum over de diversiteit van levende wezens en 
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• Ansembourg Museum: op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag: 10-18u 
• Alle musea zijn gesloten op 01/01 - 01/05 - 01/11 en 25/12

¤
Ansembourg Museum:  
• Grétry Museum of Museum van de Verlichting:  
• Alle musea zijn gratis de eerste zondag van de maand

ß
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 • Grand Curtius: wapens, archeologie, sierkunsten, 

glaswerk, religieuze en Maaslandse kunst - Adres: 

Féronstrée 136 in 4000 Liège • La Boverie : Schone 

Kunsten en tentoonstellingen - Adres: Parc de la 

Boverie in 4020 Liège -  Station (Liège-Guillemins) 

op 1100 m • Grétry Museum: geboortehuis van de 

muzikant - Adres: Rue des Récollets 34 in 4020 

Liège • Museum van de verlichting: geschiedenis 

van de verlichting vanaf de prehistorie tot 

heden - Adres: Rue Mère-Dieu 2 in 4000 Liège 

• Ansembourg Museum: Luiks meubilair uit de 18e 

eeuw - Adres: Féronstrée 114 in 4000 Liège 

[[
• La Boverie (Schone Kunsten): alle dagen behalve op 
maandag: 10-18u • Grétry Museum: op vrij, zat., zon: 10-18u 
• Museum van de Verlichting: donderdag en vrijdag: 10-18u, 
zaterdag en zondag: 10-17 u, gesloten het laatste weekend 
van de maand 
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Liège
Huis der Wetenschappen Liège

 Een fascinerende wereld van ontdekkingen 

door de meanders van de Wetenschap.  

Spectaculaire experimenten! 

  Quai Van Beneden 22, B-4020 Liège 
• Tel : 04/366.50.04

 • www.maisondelascience.be 

[  Van maandag t/m vrijdag: 9 - 12.30 u en 13.30 
- 17 u • Weekends en feestdagen: 14 - 18 u • Juli en 
augustus: elke dag 13.30 - 18 u • Gesloten op de derde 
vrijdag van juni - 24, 25, 31/12 en 01/01

¤  ¤3,50 •  µ  Animatie gratis (NL, FR, EN) op 
reservering •  Station op 1200 m

 «    ¤  (min. 15 pers.) ¤3
   µ  Animatie gratis (NL, FR, 
EN) op reservering 

Rivierpendelboot Liège

 Zes haltes op verschillende strategische 

punten vanaf de Pont de Fragnée (directe 

toegang tot het treinstation Guillemins) tot 

Coronmeuse, voor een ontdekking van het 

stadscentrum, het historische hart, de musea 

van Luik of het Parc de la Boverie. 

  Quai Van Beneden 22, B-4020 Liège 
• Tel : 0475/49.38.90  

• www.navettefl uviale.be  

[  Van 01/04 tot 31/10: dagelijks • Vertrek van de 
pendelboot om het uur van 10 tot 18 u

¤  ¤1 per halte of ¤8 voor een pas voor de hele dag 
•  ®  •  Station op 1200 m

 « [  Het hele jaar   µ  Diverse cruises voor groepen op www.liege-croisieres.com 
• Huur van de hele boot vanaf 40 personen, enkel mits reservatie 

Archeoforum Liège

 Het Archeoforum bevat een grote archeologische site, getuige van de oorsprong van 

Luik. Bezoek de site met een rondleiding of met uw gezin met een iPad. Er worden 

verschillende animaties aangeboden. 

  Place St-Lambert, B-4000 Liège • Tel : 04/250.93.70
 • www.archeoforumdeliege.be 

[  Gedurende de schoolperiode: 9 - 17 u (zaterdag vanaf 10 u) • Gedurende schoolvakantie: 10 - 17 u 
• Gesloten op maandag, zondag en feestdagen, op 02/01, 27/09, 02/11, 15/11 en 26/12
• Gratis bezoek tussen 13 en 17 u op elke eerste zondag van de maand

¤  Bezoek met iPad ¤6 • 60+ / stu. ¤5 • Gratis voor  }  (<6) • Families (max. 5 pers.) ¤13

ß  1.30 u • Combinatiearrangementen op aanvraag •  ®  •  Station op 200 m

 «    ¤   {  ¤6 • schoolgroepen ¤3   µ  NL, FR, EN, DE mits reservering (min. 10 pers.) 
• Verhuur van een zaal, auditorium en winkel 

Museum van het Openbaar 
Vervoer van Wallonië

Liège

 Verneem alles over de geschiedenis van twee eeuwen mobiliteit in Luik en Wallonië. 

Ontdek een vijftigtal voertuigen met interactieve en audiovisuele voorzieningen en 

profiteer van onze bezoeken en animaties die aangepast zijn voor alle leeftijden. 

  Rue Richard Heintz 9, B-4020 Liège • Tel : 04/361.94.19
 • www.musee-transports.be 

[  Van 01/03 tot 30/11: op weekdagen van 10 tot 17 u - weekends en feestdagen van 14 tot 18 u

¤   {  ¤5 • 60+ / stu. /  m  ¤4 •  }  (6-12) ¤3 •  }  (<6) gratis • Familieticket (2  {  + max 3  } ) ¤14

ß  1.30 u •  µ  Audiogids gratis (NL, FR, EN, DE) •  ®  •  Station op 1500 m

 « [
  Op weekdagen: van 9 tot 17 u • Weekends en feestdagen: van 14 tot 18 u

   ¤  (min. 15 pers.)  {  ¤3,50 • Scholen of groepen jongeren: ¤2
   µ  Toegang + betaling gids ¤30 (NL, FR, EN, DE) - min. 15 / max. 30 pers.
 • Auditorium - cafetaria - boetiek • Verhuur van zalen en historische bussen 

Liège

La Maison des Terrils Saint-Nicolas

 Museum, wandelingen op de terril (4 km), rijke 

flora en fauna, land'art, fietsweg, cafetaria, 

speeltuin, barbecue, vijver. 

  Rue Chantraine 161, B-4420 
Saint-Nicolas • Tel : 04/234.66.53

 • www.paysdesterrils.eu 

[  Van maandag t/m donderdag van 10 tot 17 u • Op 
vrijdag van 8 tot 12 u • Tijdens het weekend van 10 tot 18 u

¤  De toegang tot de site is gratis • Audiogids (FR / 
EN): ¤2 •  µ  ¤60 - 2 u (mits reservatie): Biotoop van de 
mijn - Wilde planten - Ornithologie - Bijen - Insecten - 
Weersverwachting- Geologie - Eetbare bessen - 
Fabels & legenden •  ®  •  ©

 « [  Mits reservatie   µ  Rondleidingen en natuuranimaties (max. 25 pers.): ¤60 - 
2u • Verjaardagsfeestjes: ¤120 voor 10  }

Het Huis van de Metallurgie 
en de Industrie van Luik

Liège

 Een bezoek met de ontdekking van de 

geschiedenis van de metallurgie en 

aandrijfenergieën. 

  Boulevard Raymond Poincaré 17, B-4020 
Liège • Tel : 04/342.65.63 • www.mmil.be 

[  Het hele jaar, van maandag tot vrijdag: 9-17u 
• Van 01/04 tot 31/10: ook op zaterdag en zondag: 14-18u 
• Op feestdagen gesloten

¤   {  ¤5 - 60+ / stu.: ¤4,50 -  }  ¤4

ß  1.30 u •  Station op 1400 m

 « [  Ook buiten de normale openingsuren   ¤  Rondleiding inbegrepen vanaf 15 
betalende personen en op reservering:  {  ¤5 - 60+ / stu.: ¤4,50 -  }  ¤4   µ  NL, 
FR, EN, DE • Bijkomende diensten (cafetaria, broodjes...) op reservering 

 Een fascinerende wereld van ontdekkingen 

door de meanders van de Wetenschap.  

Spectaculaire experimenten! 

[[
- 17 u • Weekends en feestdagen: 14 - 18 u • Juli en 
augustus: elke dag 13.30 - 18 u • Gesloten op de derde 
vrijdag van juni - 24, 25, 31/12 en 01/01

¤
reservering •  

 « 

Rivierpendelboot
 Zes haltes op verschillende strategische 

punten vanaf de Pont de Fragnée (directe 

toegang tot het treinstation Guillemins) tot 

Coronmeuse, voor een ontdekking van het 

stadscentrum, het historische hart, de musea 

van Luik of het Parc de la Boverie. 

[[
pendelboot om het uur van 10 tot 18 u

¤
•  

Archeoforum
Vervoer van Wallonië

© Patrick Christodouleas

en de Industrie van Luik
 Een bezoek met de ontdekking van de 

geschiedenis van de metallurgie en 

aandrijfenergieën. 

Liège • Tel : 04/342.65.63 • www.mmil.be 

[[[

¤
ß

La Maison des Terrils
 Museum, wandelingen op de terril (4 km), rijke 

flora en fauna, land'art, fietsweg, cafetaria, 

speeltuin, barbecue, vijver. 

[[
vrijdag van 8 tot 12 u • Tijdens het weekend van 10 tot 18 u

¤
EN): ¤2 •  
mijn - Wilde planten - Ornithologie - Bijen - Insecten - 
Weersverwachting- Geologie - Eetbare bessen - 
Fabels & legenden •  
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Préhistomuseum Flémalle

 Vorm een clan met 

uw gezin in het 

Avonturenpark van de 

Prehistorie!  Wandel 

blootsvoets in een 

geklasseerd bos, schiet 

met een boog of gebruik 

een speerwerper, dring 

door in een grot, ontdek 

dieren, verdwaal in het 

labyrint van de evolutie... 

Doe zoals uw verre 

voorouders in gezelschap 

van archeologen en 

bewonder de mooiste 

overblijfselen. 

  Rue de la Grotte 128, B-4400 Flémalle • Tel : 04/275.49.75
 • www.prehisto.museum 

[  Het hele jaar: dagelijks behalve op zaterdag buiten de schoolvakanties 
• Januari, februari en maart 2019 van 10 tot 17 u 
• Vanaf het begin van de zomertijd 2019 (van 31/03 t.e.m. 26/10) van 10 tot 18 u 
• Vanaf het begin van de wintertijd 2019-2020 (van 27/10 t.e.m. 28/03) van 10 tot 17 u. 
Op 24, 25 en 31/12 en 01/01 gesloten

¤   {  ¤19 - 65+ / stu. (<12) ¤17 -  }  (4-12) ¤16 
• Clankorting (vanaf 4 personen):  {  ¤17 - 65+ / stu. (>12) 15¤ -  }  (4-12) ¤14 
• Enkel de tijdelijke tentoonstelling: ¤12 per persoon •  m  = de begeleider gratis 
• Online voorverkoop voor de volledige dag (incl. tentoonst.):  {  / 65+ / stu. (>12): ¤15 -  }  (4-12) ¤14

ß  tussen 1 en 8 uur •  µ  NL, FR, EN, DE •  ®

 « 
[  Het hele jaar op reservering 15 dagen op voorhand   ¤  (max. 25 pers./
animator):  {  ¤5 -  }  (4-17) ¤3,75 + forfait animatie met een archeoloog: ¤140 
(1.30u) - ¤190 (3u) - ¤240 (6u)   µ  5 animatiethema's: - A la carte - Reis in de 
natuur - Via het erfgoed - In het hart van de archeologie - Prehistofun. Elk bezoek 
kan gecombineerd worden met een maaltijd in het Archeorestaurant. • Cafetaria, 
restaurant en terras • Gratis parking, bagagedepot en vestiaire • Originele winkel 

Museum van het Waalse 
Leven

Liège

 Het museumparcours biedt een originele en volledige kijk op Wallonië, van de 19e 

eeuw tot vandaag. En ook nog: een marionettentheater, tentoonstellingen, een 

documentatiecentrum en evenementen! 

  Cour des Mineurs, B-4000 Liège • Tel : 04/279.20.31
 • www.viewallonne.be 

[  Van dinsdag t.e.m. zondag van 9.30 tot 18 u • Gesloten op maandag, 01/01, 01/05, 01/11 en 25/12 
• Jaarlijkse sluiting van 7 t/m 13 januari 2019

¤   {  ¤5 - 60+ / stu. ¤4 -  }  (6-18) ¤3 -  }  (<6) gratis • Gratis toegang voor iedereen op de eerste zondag 
van de maand •  µ  Audiogids gratis (NL, FR, EN, DE) •  Station op 400 m

 « [  Vanaf 10 personen. Mits reservatie. 
Van maandag t.e.m. zondag van 9.30 tot 18 u
   ¤  Rondleiding in het museum vanaf 12 jaar: ¤5/pers. • www.viewallonne.be 

Fort van Lantin Lantin

 Multimediashow in een fort uit 1914, met 

audiogids. De veldslag van Luik in augustus 

14. Een ongewone nacht in het fort. 

  Rue de Villers 1, B-4450 Lantin 
• Tel : 04/246.55.44 - 04/263.34.48 

• www.fortdelantin.be 

[  Van 02/04 tot 23/09: van donderdag tot 
zondag en feestdagen van 12.30 tot 16 u (vertrek 
van het laatste bezoek)

¤   {  ¤5 - stu. / 60+ ¤4 -  }  ¤3,50

ß  1.10 u •  µ  Audiogids NL, FR, EN, DE - 
Vertrekken alle 10 minuten •  ®  •  ©

 « [  Het hele jaar op aanvraag (min. 10 pers.)   ¤   {  ¤4,50 - stu. / 60+ ¤3,50 -  }  ¤3
   µ  Audiogids of Nederlandstalige rondleiding • Mogelijkheid Lantin en Loncin te bezoeken of 
"Een dag in Basse-Meuse" (zie op www.fortdelantin.be) • Maaltijd mogelijk op aanvraag 

The Owl Distillery Fexhe-le-Haut-Clocher

 Belgian Owl, een 100% Belgische en ambachtelijk 

geproduceerde whisky, op basis van regionaal 

geteelde gerst. 

  Hameau de Goreux 7, B-4347 
Fexhe-le-Haut-Clocher • Tel : 04/223.07.17

 • www.belgianwhisky.com 

[  Van 01/03 t/m 31/10 • Bezoek van 1u: op donderdag en 
vrijdag om 13u30, 14u30 en 15u30 + zaterdag om 13u 
• Bezoek van 2u: op zaterdag om 10u en om 15u 
• Alle bezoeken zijn begeleid en omvatten een proeverij.

¤  ¤10 (bezoek van 1u) • ¤20 (bezoek van 2u) •  ®

 « [
  Het hele jaar op reservatie (max. 

100 pers.)   ¤  Forfait van ¤450 voor 
25 personen   µ  Rondleiding en 
proeverij (2u) 

Cristal Discovery  
Val Saint Lambert

Seraing

 Cristal Discovery laat u een uitzonderlijk erfgoed ontdekken en neemt u mee voor een 

verbazend bezoek in de wereld van het kristal. U ontdekt ook het demonstratieatelier 

waar de meester-glasblazer aan het werk is. 

  Esplanade du Val s/n, B-4100 Seraing • Tel : 04/330.36.20
 • www.cristaldiscovery.be 

[  Het hele jaar: van dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 17 u - op zon- en feestdagen van 13 tot 17 u 
• Gesloten op maandag, op 24, 25, 31 december en 1 januari

¤   {  ¤12 - 65+ ¤10 -  }  (6-18) ¤8

ß  2 u (aanpasbaar) •  ®  •  Station op 1000 m

 « [
  Het hele jaar mits reservatie (min. 15 pers.)   ¤   {  ¤10 - 65+ ¤8 -  }  (6-18) 

¤6   µ  Gids verplicht voor groepen (NL, FR, EN, DE, IT): ¤60 - 2 u - max. 
25 pers. • Gepersonaliseerde en thematische programma's op aanvraag 
(programma's Route van het Vuur) 

Leven  Multimediashow in een fort uit 1914, met 

audiogids. De veldslag van Luik in augustus 

14. Een ongewone nacht in het fort. 

[[
zondag en feestdagen van 12.30 tot 16 u (vertrek 
van het laatste bezoek)
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Préhistomuseum
 Vorm een clan met 

uw gezin in het 

Avonturenpark van de 

Prehistorie!  Wandel 

blootsvoets in een 

geklasseerd bos, schiet 

met een boog of gebruik 

een speerwerper, dring 

door in een grot, ontdek 

dieren, verdwaal in het 

labyrint van de evolutie... 

Doe zoals uw verre 

voorouders in gezelschap 

van archeologen en 

bewonder de mooiste 

overblijfselen. 

  Rue de la Grotte 128, B-4400 Flémalle • Tel : 04/275.49.75

The Owl Distillery
 Belgian Owl, een 100% Belgische en ambachtelijk 

geproduceerde whisky, op basis van regionaal 

geteelde gerst. 

[[
vrijdag om 13u30, 14u30 en 15u30 + zaterdag om 13u 
• Bezoek van 2u: op zaterdag om 10u en om 15u 
• Alle bezoeken zijn begeleid en omvatten een proeverij.

¤

 « 

Val Saint Lambert
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Liège
Fort van Lantin Lantin

 Multimediashow in een fort uit 1914, met 

audiogids. De veldslag van Luik in augustus 

14. Een ongewone nacht in het fort. 

  Rue de Villers 1, B-4450 Lantin 
• Tel : 04/246.55.44 - 04/263.34.48 

• www.fortdelantin.be 

[  Van 02/04 tot 23/09: van donderdag tot 
zondag en feestdagen van 12.30 tot 16 u (vertrek 
van het laatste bezoek)

¤   {  ¤5 - stu. / 60+ ¤4 -  }  ¤3,50

ß  1.10 u •  µ  Audiogids NL, FR, EN, DE - 
Vertrekken alle 10 minuten •  ®  •  ©

 « [  Het hele jaar op aanvraag (min. 10 pers.)   ¤   {  ¤4,50 - stu. / 60+ ¤3,50 -  }  ¤3
   µ  Audiogids of Nederlandstalige rondleiding • Mogelijkheid Lantin en Loncin te bezoeken of 
"Een dag in Basse-Meuse" (zie op www.fortdelantin.be) • Maaltijd mogelijk op aanvraag 

Recreatiepark "Mont Mosan" Huy

 De MONT MOSAN bevindt zich op een steenworp van het historisch centrum van Huy en 

is verweven met de groene en rustige hoogtes van de Sarte. 

Nieuw sinds 2018: DINO-LAND! 

  Plaine de la Sarte, B-4500 Huy • Tel : 085/23.29.96 • www.montmosan.be 

[  Van 30 maart t.e.m. 31 augustus: alle dagen + September: op woensdag en weekends + 
Oktober: enkel weekends • Openingsuren: van 10 tot 19 u

¤  Ingang: ¤9 (spektakel inbegrepen) - Pas voor de draaimolens en attracties: ¤10 •  ®  •  ©

 «    ¤  Ingang: ¤7 (spektakel inbegrepen) - Pas voor de draaimolens en attracties: ¤7 
• 3 verantwoordelijke  {  gratis per 20 betalende  }

Feodale Burcht van Moha Moha

 Ontdek de overblijfselen van een 

middeleeuwse burcht en zijn geschiedenis 

en legendes in het hart van het “Parc naturel 

Burdinale Mehaigne". 

  Rue du Madot 98, B-4520 Moha 
• Tel : 085/25.16.13 

• www.chateaumoha.be 

[  Van Pasen tot Allerheiligen: maandag t.e.m. 
vrijdag van 9 tot 16 u (in juni, juli en augustus ook op 
zondag van 10 tot 16 u)

¤  Gratis toegang voor vrij bezoek

ß  1 u - 1u30 •  µ  ¤5/pers. (op afspraak, vanaf 10 
betalende bezoekers) •  ®  •  ©

 «    ¤  Schoolgroepen: van ¤5 tot ¤10/
pers.   µ  NL / FR (mits reservatie) 

Kasteel van Jehay Amay

 Het Kasteel van Jehay is opgenomen als Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië. 

Het interieur is gesloten vanwege restauratiewerken. U wordt echter onthaald in de 

bijgebouwen en u bezoekt de tuinen en de moestuin. U krijgt 2 tentoonstellingen en 

een virtuele realiteit animatie aangeboden. Het park bevat opmerkelijke bomen, fruit, 

landbouw- en tuinbouwschatten van onze streek. Er wordt ook een reeks evenementen 

georganiseerd. 

  Rue du Parc 1, B-4540 Amay • Tel : 04/279.44.00. • www.chateaujehay.be 

[  Van 30/03 tot 24/10: dinsdag tot vrijdag van 14 tot 18 u (ook op maandag in juli en augustus) - 
weekends en feestdagen van 11 tot 18 u. Laatste toegang om 17 u 
• Gratis toegang op de 1e zondag van de maand van april t/m oktober

¤  Tentoonstellingen en tuinen:  {  ¤5 -  }  (7-18) ¤3 - 60+ / stu. / leerkrachten / werkzoekenden: ¤4 - 

}  (0-6) gratis • Enkel het Park:  {  ¤2,50 -  }  (0-18) gratis

ß  1u •  µ  Mits reservatie minimum 15 dagen op voorhand •  ®

 « [  Het hele jaar mits reservatie minimum 15 dagen op voorhand
   ¤  Tentoonstellingen en tuinen: ¤4/pers.   µ  Gids mogelijk in het NL, FR, EN, DE, 
ES, IT volgens het aantal deelnemers en het gekozen thema (duur: 1u15 tot 2u) 

Feodale Burcht van Moha
 Ontdek de overblijfselen van een 

middeleeuwse burcht en zijn geschiedenis 

en legendes in het hart van het “Parc naturel 

Burdinale Mehaigne". 

[[
vrijdag van 9 tot 16 u (in juni, juli en augustus ook op 
zondag van 10 tot 16 u)

¤
ß
betalende bezoekers) •  

 « 

Recreatiepark "Mont Mosan"

 Het Kasteel van Jehay is opgenomen als Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië. 

© Province de Liège
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Burcht van Logne Vieuxville-Ferrières

 Geschiedenis en avontuur in volle natuur! Beleef met het hele gezin een ontspannende 

dag vol ontdekkingen in de Burcht van Logne met schattenjacht, musea en 

valkerijspektakel! 

  Route du Pâlogne 6, B-4190 Vieuxville-Ferrières • Tel : 086/21.20.33 
• www.chateau-logne.be 

[  Van 1/04 t/m 11/11: maandag tot vrijdag van 13 tot 17 u + weekends en feestdagen van 13 tot 18 u 
• Juli en augustus van 11 tot 18 u

¤  Burcht + Spel + Museum:  {  ¤6,50 -  }  ¤5 • Schattenjacht met animaties in juli en augustus: + ¤1/pers.

ß  2 u •  µ  Audiogids (NL, FR, EN, DE) • Juli en augustus: schattenjacht met animatie (NL-FR) •  ®  •  ©

 « [  Het hele jaar behalve op 25/12 en 01/01   ¤  10 % korting
 • Gîtes, groene klassen, sportdagen, familydays, teambuilding 

Museum van de Burcht 
van Logne

Vieuxville-
Ferrières

 Maak kennis met de heren en huurlingen die de vernieling van de burcht in 1521 hebben 

beleefd. Voorstelling van de vondsten uit de waterput van de burcht, 

3D wedersamenstelling, "Merovingers" zaal. 

  Rue de la Bouverie 1, B-4190 Vieuxville-Ferrières • Tel : 086/21.20.33 
• www.chateau-logne.be 

[  Van 1/04 t/m 11/11: op weekdagen van 13 tot 17 u - weekends en feestdagen van 14 tot 18.30 u 
• Juli en augustus: elke dag van 13 tot 18.30 u

¤   {  ¤4,50 -  }  ¤3,50

ß  45 minuten •  µ  Nieuw: audiogids (NL ,FR, EN) •  ®

 « [  Het hele jaar behalve op 25/12 en 01/01
   ¤  Vanaf 20 personen, 10% op het individueel tarief 

Domein van Palogne  
Afvaart van de 
Ourthe met kajak

Vieuxville-Ferrières

 Gezinsafvaart met een kajak (7,8 km, +/- 2 u), maar ook... verhuur van MTB, 

elektrische fietsen en MTB, tal van wandelmogelijkheden, nieuwe minigolf, speelplein, 

roofvogelshow, taverne, barbecue traiteur. 

  Route du Pâlogne 6, B-4190 Vieuxville-Ferrières • Tel : 086/21.24.12 
• www.palogne.be 

[  KAJAK van 31/03 tot 30/09 • Vertrek van 9.45 tot 16 u

¤  Verhuur van kajak (duozit - 7,8 km): ¤14/pers., vervoer en reddingsvest inbegrepen 
• Verhuur van mountainbikes: ¤14 voor 4 uren, helm inbegrepen • Minigolf: ¤4,50

ß  2 u •  ®

 «    ¤  10% korting • 3 logiesmogelijkheden voor groepen 
• Groene klassen, sportdagen, family days, team-building 

Speelgoedmuseum Ferrières

 "IEDEREEN OP DE PISTE!" Het Circus en zijn optocht -  

De "COROLLE" poppen zijn al 40 jaar oud! Speelgoed 

uit België en de hele wereld. Kinderhoekje en winkel. 

  Rue de Lognoul 6, B-4190 Ferrières 
• Tel : 086/40.08.23 • www.museedujouet.info 

[  Het hele jaar: op zaterdag, zon- en feestdagen, en 
schoolvakanties: van14.30 tot 17.30 (laatste toegang om 
17u) • Gesloten op paaszondag, op 24, 25, en 31/12, 01/01, en na 
de kerstvakantie tot het 1e weekend van februari

¤   {  ¤6 •  }  ¤2 • 60+ (met kaart) /  m  / kroostrijke gezinnen: ¤5

ß  30 min. tot 1 u •  µ  NL / FR, op afspraak •  ®

 « 
[  Dagelijks mits reservatie   ¤ {  ¤5 -  } ¤2
   µ  (NL-FR) +¤20 voor groepen max. 20 pers. (geen 
suppl. voor scholen) - 2 groepen tegelijkertijd mogelijk 
• Reuzenganzenspel -voor kinderen van 8 tot 12 jaar 
• Dorpsspel in de zomer 

Ourthe met kajak
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van Logne
Speelgoedmuseum

 "IEDEREEN OP DE PISTE!" Het Circus en zijn optocht -  

De "COROLLE" poppen zijn al 40 jaar oud! Speelgoed 

uit België en de hele wereld. Kinderhoekje en winkel. 

[[[
schoolvakanties: van14.30 tot 17.30 (laatste toegang om 
17u) • Gesloten op paaszondag, op 24, 25, en 31/12, 01/01, en na 
de kerstvakantie tot het 1e weekend van februari

¤
ß

 « 

 Geschiedenis en avontuur in volle natuur! Beleef met het hele gezin een ontspannende 

ie e 2019.indd   0 28/12/18   14:4



51

Liège

Speelgoedmuseum Ferrières

 "IEDEREEN OP DE PISTE!" Het Circus en zijn optocht -  

De "COROLLE" poppen zijn al 40 jaar oud! Speelgoed 

uit België en de hele wereld. Kinderhoekje en winkel. 

  Rue de Lognoul 6, B-4190 Ferrières 
• Tel : 086/40.08.23 • www.museedujouet.info 

[  Het hele jaar: op zaterdag, zon- en feestdagen, en 
schoolvakanties: van14.30 tot 17.30 (laatste toegang om 
17u) • Gesloten op paaszondag, op 24, 25, en 31/12, 01/01, en na 
de kerstvakantie tot het 1e weekend van februari

¤   {  ¤6 •  }  ¤2 • 60+ (met kaart) /  m  / kroostrijke gezinnen: ¤5

ß  30 min. tot 1 u •  µ  NL / FR, op afspraak •  ®

 « 
[  Dagelijks mits reservatie   ¤ {  ¤5 -  } ¤2
   µ  (NL-FR) +¤20 voor groepen max. 20 pers. (geen 
suppl. voor scholen) - 2 groepen tegelijkertijd mogelijk 
• Reuzenganzenspel -voor kinderen van 8 tot 12 jaar 
• Dorpsspel in de zomer 

Bier- en peketmuseum - 
Kasteel van de Avouerie

Anthisnes

 Ontdek de geschiedenis en de fabricatie van bier in een 12e-eeuwse donjon - 

Historisch bezoek aan het 17e-eeuws kasteel. Ambachtelijke bieren en streekproducten. 

Proeverijen in de gewelfde kelders. 

  Avenue de l'Abbaye 19, B-4160 Anthisnes • Tel : 04/383.63.90
 • www.avouerie.be 

[  Het hele jaar: van dinsdag t.e.m. zondag van 10 tot 18 u

¤  (Bezoek en proeverij)  {  ¤5 - 60+ / stu.: ¤4 • Gezinsticket: ¤15

ß  1 u 

 «    ¤  (min. 20 pers.) bezoek en proeverij: ¤4
   µ  NL, FR, EN mits reservatie, + ¤2/pers. • Formules 'all in' op aanvraag 

Liège

Kasteel van Modave Modave

 Uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. Het kasteel is gebouwd midden een 

natuurreservaat met geklasseerde tuinen. Bezoeken met audiogids van een 

vijfentwintigtal rijkelijk gedecoreerde en gemeubileerde zalen. Wandeling in een 

natuurreservaat. 

  Rue du Parc 4, B-4577 Modave • Tel : 085/41.13.69
 • www.modave-castle.be 

[  Van 01/04 tot 15/11: dagelijks van 10 tot 18 u (laatste ticketverkoop om 17 u) 
• Gesloten op maandag behalve op feestdagen en in juli / augustus

¤   {  ¤9 - 60+ ¤7 -  }  / stu. ¤4 -  }  (<12) met begeleiding gratis • Audiogids inbegrepen

ß  1 u •  µ  mits reservatie ¤50 •  ®

 « [  Het hele jaar (na afspraak)   ¤  (min. 20 pers.)  {  / 60+ ¤6 
• Scholen (<12 jaar) ¤2 - (>12 jaar) ¤4   µ  mogelijk in NL, FR, EN, DE - ¤50
 • Picknickzaal in de oude paardenstallen 

Source O Rama 
(ArtHouse & WaterHouse)

Chaudfontaine

 2 ruimtes speciaal voor gezinnen. 1) WaterHouse: ontrafel de mysteries van het water en 

beleef een fantastische ondergrondse reis. 2) ArtHouse: Ontdek de geboorte en evolutie 

van de moderne kunst, van MONET tot WARHOL. 

  Parc des Sources, Av. des Thermes 78 bis, B-4050 Chaudfontaine 
• Tel : 04/364.20.20 • www.sourceorama.com  

[  Van maandag tot vrijdag: 9 - 17 u • Zaterdag, zondag en feestdagen: 11 - 17 u 
• Schoolvakanties en in juli en augustus: dagelijks 10 - 18 u • Gesloten op 24, 25 en 31/12, en 01/01

¤   {  ¤10 • stu. / 60+ /  m  :¤8 •  }  (6-12) ¤7 •  }  (3 tot 5 jaar) ¤2 • Gezinsticket (2  {  + 2  }  >6 jaar) ¤25

ß  WaterHouse: 1.30 u • ArtHouse: 1 u • Attracties bestaan in 4 talen (NL, FR, DE, EN)
 •  ®  •  ¥ B-Dagtrip: trein en toegang in één voordelige formule  •  Station op 200 m

 « 
   ¤  Vanaf 20 personen - Info: www.sourceorama.com   µ  NL / FR voor 
groepen van 20-25 personen op reservering, volgens beschikbaarheid van de 
gidsen en met bijzondere voorwaarden. Contacteer ons voor een prijsopgave! 
• Mogelijkheid om het bezoek aan Source O Rama te combineren met het 
bezoek aan de bottelfabriek van Chaudfontaine of aan de zuiveringsinstallatie, 
of met ateliers (het watercircuit of de Aqua-ervaring) 

(ArtHouse & WaterHouse)Kasteel van de Avouerie

 Uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. Het kasteel is gebouwd midden een 

natuurreservaat met geklasseerde tuinen. Bezoeken met audiogids van een 

vijfentwintigtal rijkelijk gedecoreerde en gemeubileerde zalen. Wandeling in een 

natuurreservaat. 

[[
¤
ß

 « 
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Forestia 
Dieren- en avonturenpark

Theux

 FORESTIA: 300 dieren te ontdekken, verdeeld over een dertigtal soorten. Er zijn ook 13 

parcours in de bomen, waaronder een deathride van 120 m (meer dan 100 hindernissen) 

en 12 outdoor klimroutes (enkel voor groepen, als optie)! 

  Rue du Parc 1 (GPS: Rue du Pied de la Fagne), B-4910 Theux 
• Tel : 087/54.10.75 • www.forestia.be 

[  • Dierenpark: het hele jaar vanaf 9.30 u (10 u in het laagseizoen) - Sluiting tussen 16.30 u en 19 u 
volgens seizoen (meer details op www.forestia.be) - Van half nov. tot half maart: gesloten op maandag en 
dinsdag • Avonturenpark: van half maart tot half november: vanaf 10 u, weekends en feestdagen (dagelijks 
tijdens de Belgische schoolvakanties)

¤  • Dierenpark:  {  ¤16,50 - 65+ / stu. (>12) ¤14,50 -  }  (8-11) ¤13 -  }  (3-7) ¤11 -  }  (<3) gratis 
• Avonturen- (+ Dierenpark):  {  ¤27,50 - 65+ ¤26 - stu. (>12) ¤24,50 -  }  (8-11) ¤19 -  }  (4-7) ¤16

ß  Dierenpark: 1.30 u tot 2.30 u • Elk Avonturenparcours: 45 min. •  ®

 « [
  Het hele jaar (min. 20 betalende pers.)   ¤   {  en  } : van ¤9 tot 25,50 

• Klimpark (min. 10 personen, vanaf 8 jaar): + ¤5
 • Verjaardagen en Vrijgezellenafscheid (min. 10 betalende 
personen groepstarief en GRATIS voor de 11e) 

Grot van Comblain Comblain-au-Pont

 Een leuke gezinsuitstap waarbij de animatoren hun respect en hun passie voor de 

ondergrondse wereld overbrengen.  Dankzij de didactische maquettes heeft de vorming 

van grotten geen geheimen meer voor kinderen. 

  Rue des Grottes 46, B-4170 Comblain-au-Pont • Tel : 04/369.26.44 
• www.grottedecomblain.be 

[  Van 15/06 t.e.m. 15/09: elke dag (behalve op vrijdag) - Van 26/10 t.e.m. 03/11: elke dag 
• Animaties om 11.00, 13.00, 14.30 en 16.00 u • Ticketverkoop van 10.30 tot 16.30 u

¤   {  (12 jaar en >) ¤8,50 •  }  (4-11 jaar) ¤6,50 •  }  (<4 jaar) gratis

ß  1.15 u •  µ  NL / FR •  ®

 « [  Het hele jaar mits reservatie op aanvraag (3 weken op voorhand) vanaf 15 
betalende personen   ¤  Korting van 10% voor groepen (geen scholen)
   µ  NL / FR • Schoolanimaties: zie www.grottedecomblain.be 

Museum van het land 
van Ourthe-Amblève

Comblain-au-Pont

 Kom de streek van Ourthe-Amblève ontdekken, 

van de periode toen er nog geen mensen 

woonden tot de tijd van onze grootouders. 

  Place Leblanc 1, B-4170 Comblain-au-
Pont • Tel : 04/369.99.76

 • www.musee-ourthe-ambleve.be 

[  Van 1 februari t/m 30 november: 
van dinsdag t/m zondag van 13 tot 17u

¤   {  ¤3 -  }  (4-11) ¤1,50 -  }  (<4) gratis • Combinatie Grot + 
Museum:  {  ¤10,50 -  }  (4-11) ¤7 -  }  (<4) gratis

ß  1 u •  ®

 « [  Het hele jaar (min. 15 betalende pers.)   ¤  Korting van 10%
   µ  NL / FR het hele jaar - mits reservering op 04/369 26 44 - 
min. 10 betalende personen - max. 25 personen per groep (¤50) 

Burcht van Franchimont Theux

 Middeleeuwse burcht die in de 16e eeuw werd aangepast voor artillerie. Vesting en 

nadien residentie van de Prins-bisschoppen van Luik. Indrukwekkende ommuring. 

Artilleriekazematten met intra-muros toegangstrappen. Uitzonderlijk erfgoed 

van Wallonië. 

  Allée du Château 6, B-4910 Theux • Tel : 087/53.04.89
 • www.chateau-franchimont.be 

[  Van 01/05 tot 30/09: elke dag van 10 tot 18 u • April en oktober: enkel weekends van 11 tot 17 u 
• Paas- en herfstvakanties: dagelijks van 11 tot 17 u

¤   {  ¤4 - 60+ / stu.: ¤3,50 -  }  (4-12) ¤2,50

ß  1.30 tot 3 u •  µ  Interactief bezoek met audiogids: ¤1,50 •  ®  •  ©  •  Station op 800 m

 « [  Het hele jaar behalve in januari   ¤  (min. 10 pers.)  {  ¤3,50 -  }  ¤2
   µ  ¤50 + individuele toegangsprijs • Animaties voor schoolgroepen op afspraak 
• Zaalverhuur: mooie gewelfde kelder voor banketten (op reservatie, max. 80 pers.) 

Dieren- en avonturenpark

© Eric Bertrand

van Ourthe-Amblève
 Kom de streek van Ourthe-Amblève ontdekken, 

van de periode toen er nog geen mensen 

woonden tot de tijd van onze grootouders. 

[[
van dinsdag t/m zondag van 13 tot 17u

¤
Museum:  

ß
[

The Outsider Ardennes - 
Adrenaline 12+

Comblain-la-
Tour

 Avonturenparcours met o.a. free jump - rappelafdaling 

- touwbruggen - steeds begeleid door een 

professionele monitor. Vanaf 12 jaar. 

  Carrière The Rock, Rue du Vicinal, 
B-4180 Comblain-la-Tour • Tel : 086/21.40.42 - 
0477/99.69.21 • www.theoutsiderardennes.be 

[  Van 06/04 t/m 29/09: alle weekends (elke dag tijdens de 
schoolvakanties) • 1e sessie om 13 u - 2e sessie om 15.30 u. 
Gelieve u 1/2 u voor het vertrek aan te melden

¤  ¤25 vanaf 12 jaar

ß  2 u •  ®  •  Station op 400 m

 « [  Het hele jaar
   ¤  ¤23 tot ¤36 • Op reservering: programma combineerbaar met het logies en 
andere activiteiten zoals lasertag, mountainbikes, kajaks, challengers piste ... 

w
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Adrenaline 12+
 Avonturenparcours met o.a. free jump - rappelafdaling 

- touwbruggen - steeds begeleid door een 

professionele monitor. Vanaf 12 jaar. 

[[
schoolvakanties) • 1e sessie om 13 u - 2e sessie om 15.30 u. 
Gelieve u 1/2 u voor het vertrek aan te melden

¤
ß

Comblain-la-
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Domein van Wégimont Soumagne

 Zwembadcomplex  - roeiboten - minigolf - vissen - barbecues - speelplein - 

ontdekkingspad rond vogelsilhouetten - arboretum - overdekte picknickruimte - 

camping. 

  Chaussée de Wégimont 76, B-4630 Soumagne • Tel : 04/279.24.00 
• www.provincedeliege.be/wegimont 

[  Recreatiecentrum open van 01/05 tot 01/09 van 10 tot 18 u (19 u in juli en augustus) 
• Logiescentrum in het kasteel: van 02/01 tot 23/12 • Camping: van 01/02 tot 23/12

¤  Toegang tot het Park:  {  ¤2 -  }  (<12) ¤1,50 -  }  (<3) gratis • Zwembad:  {  ¤4,50 -  }  (<12) ¤3 -  }  (<3) 
gratis • Roeien: ¤1,50 • Hengelen: ¤6 - Minigolf: ¤1,70 - Barbecue (12 pers.) ¤5 •  ®  •  ©

 «    ¤  min. 10 pers. (enkel erkende groepen zoals verenigingen, jeugdbewegingen...): 
Toegang tot het Park: ¤1,50 - Zwembad:  {  ¤3 -  }  (<12) ¤2,50 -  }  (<3) gratis 
• Diverse formules voor erkende groepen en scholen vanaf 10 personen 

Liège

Blegny-Mine Blegny

 Blegny-Mine ligt tussen Luik en Maastricht 

en is, samen met 3 andere mijnsites 

van Wallonië (Le Bois du Cazier, Bois-

du-Luc en Grand-Hornu), erkend als 

Werelderfgoed van Unesco. Daal af via de 

originele put in deze authentieke koolmijn, 

in de ondergrondse galerijen op -30 en 

-60 m en ontdek het werk en dagelijks 

leven van de kompels. Ontdek ook de 

permanente tentoonstelling, de biotoop 

van de steenberg en de rondrit met het 

toeristentreintje. 

  Rue Lambert Marlet 23,
 B-4670 Blegny • Tel : 04/387.43.32

 • www.blegnymine.be 

[  Het bezoek aan de steenkoolmijn (de 
permanente tentoonstelling en de biotoop van 
de steenberg inbegrepen): alle weekends en 

feestdagen van 09/02 tot 01/12 - Op weekdagen van 08/04 tot 13/09 en tijdens de krokus- en herfstvakantie (B / NL) 
• Reuze Dagkaart (mijn + permanente tentoonstelling + boemeltreintje + biotoop van de steenberg): weekends en feestdagen 
van 06/04 tot 11/11 - Alle dagen van 08/04 tot 13/09 • Informatie voor de andere dagkaarten op onze website.

¤  Het bezoek aan de steenkoolmijn (tentoonstelling en biotoop inbegrepen):  {  ¤12,50 - 60+ ¤11,00 -  }  ¤8,90 
• Dagkaart -   {  ¤16,00 - 60+ ¤13,90 -  }  ¤11,20 • All-in ticket - Familietarief (vanaf 2  {  en 2  } ).

ß  Bezoek aan de steenkoolmijn : 3.30 u (tentoonstelling en biotoop inbegrepen) • Met Dagkaart: 5 u (aankomst ten laatste om 
11.30 u). •  µ  Het bezoek aan de mijn in het Nederlands om 11u30, 14 u en 16 u. • Ook om 10u30, 13 u en 15 u in juli en aug. 
• In het Frans om 11u, 13u30 en 15u30 • Audiogids in het Duits en in het Engels. •  ®

 « 
[  Iedere dag: • Het bezoek aan de mijn van 08/02 tot 08/12 (onder voorbehoud) • Dagkaart van 
01/03 tot 30/11   ¤  • Het bezoek aan de mijn:  {  ¤9,30 - 60+ ¤8,60 - scholen ¤7,00 • Dagkaart : 

{  ¤13,90 - 60+ ¤12,00 - scholen ¤9,70   µ  Het bezoek aan de mijn in het NL, FR, EN, DE - op 
aanvraag en afhankelijk van de beschikbare gidsen, zijn bezoeken mogelijk met Italiaanse, Spaanse 
en Portugese begeleiding. • Brasserie - Restaurant - Zaal voor picknick of feestmaal (300 plaatsen) 
• Speciale dagprogramma's met een boottocht op de Maas • Voor leerkrachten zijn educatieve folders 
beschikbaar • Verblijfcentrum voor groepen (58 bedden). 

Toren van Eben-Ezer Eben-Emael

 Een uitzonderlijke plaats! Het levenswerk van 

Robert Garcet. Een unieke plek! 

  Lieu dit Krokay Thier , 
B-4690 Eben-Emael 
• Tel : 04/286.92.79 

• www.musee-du-silex.be 

[  Van 01/04 t/m 01/10: door de week van 13.30 tot 
18 u - weekends van 13.30 tot 19 u • Van 01/11 t/m 31/03:  
weekdagen van 13.30-17u - weekends van 13.30 tot 18 u 
• Gesloten op 24, 25, 31/12 + 01/01

¤   {  ¤6,50 • 60+ / stu. ¤6 •  }  (10-18) 4¤ •  }  (<10) gratis

ß  1 u •  ®

 « [  (min. 10 pers., op aanvraag)   ¤  ¤4   µ  NL, 
FR, EN, DE - duur: 2u - ¤40 (max. 25 pers.) + ¤4/
pers. • Brasserie-Restaurant gelegen op de site 

Toren van Eben-Ezer
 Een uitzonderlijke plaats! Het levenswerk van 

Robert Garcet. Een unieke plek! 

[[
18 u - weekends van 13.30 tot 19 u • Van 01/11 t/m 31/03:  
weekdagen van 13.30-17u - weekends van 13.30 tot 18 u 
• Gesloten op 24, 25, 31/12 + 01/01

¤
ß

 « 

feestdagen van 09/02 tot 01/12 - Op weekdagen van 08/04 tot 13/09 en tijdens de krokus- en herfstvakantie (B / NL) 
• Reuze Dagkaart (mijn + permanente tentoonstelling + boemeltreintje + biotoop van de steenberg): weekends en feestdagen 
van 06/04 tot 11/11 - Alle dagen van 08/04 tot 13/09 • Informatie voor de andere dagkaarten op onze website.

¤
• Dagkaart -   

ß
11.30 u). •  
• In het Frans om 11u, 13u30 en 15u30 • Audiogids in het Duits en in het Engels. •  

 « 

 Blegny-Mine ligt tussen Luik en Maastricht 

en is, samen met 3 andere mijnsites 

van Wallonië (Le Bois du Cazier, Bois-

du-Luc en Grand-Hornu), erkend als 

Werelderfgoed van Unesco. Daal af via de 

originele put in deze authentieke koolmijn, 

in de ondergrondse galerijen op -30 en 

-60 m en ontdek het werk en dagelijks 

leven van de kompels. Ontdek ook de 

permanente tentoonstelling, de biotoop 

van de steenberg en de rondrit met het 

toeristentreintje. 

 B-4670 Blegny • Tel : 04/387.43.32

[[
permanente tentoonstelling en de biotoop van 
de steenberg inbegrepen): alle weekends en 
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Chocolaterie Darcis  
Museum van de Chocolade

Verviers

 Neem een duik in de geschiedenis van de chocolade 

en ontdek de lekkerbekkenwereld van Jean-Philippe 

Darcis! 

  Esplanade de la Grâce 1 , B-4800 Verviers 
• Tel : 087/71.72.72  • www.lachocolaterie.be 

• www.darcis.com 

[  Van maandag tot zaterdag: 9 - 18 u (laatste toegang om 16.30 
u) en op zondag: 13 - 18 u (laatste toegang om 16.30 u)

¤  Met 3 chocolaatjes:  {  ¤8 -  }  (6-12) ¤6 - gratis onder 6 jaar

ß  1 u •  µ  Audiogids inbegrepen (FR, NL, EN, DE)
 •  ®  •  Station op 650 m

 «    ¤  (min. 10 pers.) Met audiogids (FR, NL, EN, DE) en 3 chocolaatjes: ¤6   µ  Op 
reservering voor min. 10 pers. (max. 40  {  of 50  } ):  {  ¤10 -  }  ¤8 - Duur: 1.30 à 1.45 
u • In functie van het aantal personen is het mogelijk een proeverij te organiseren. 

Museum Vieille Montagne Kelmis

 Ontdek een eigenaardig gebied: Neutraal 

Moresnet. Herontdek de geschiedenis van 

zink op de authentieke site, in het voormalige 

directiegebouw van Vieille-Montagne. 

  Lütticherstraße 278, B-4720 Kelmis 
• Tel : 087/65.75.04 

• www.mvm-kelmis.be 

[  Het hele jaar • Van woensdag tot zaterdag + 1e en 
3e zondag van de maand: van 10 tot 17 u 
• Gesloten op feestdagen en tussen 24/12 en 02/01

¤   {  ¤6 - 60+ / stu.: ¤5 -  }  ¤4

ß  1.30 u •  µ  Audiogids inkl. (NL, FR, D, EN)
 •  ®

 «    ¤  (min. 8 pers.) ¤4 • Schoolgroepen gratis
   µ  Rondleidingen in NL, FR, D, EN - ¤50 - duur: 1u (mits reservatie) 

Pottenbakkerijmuseum Raeren

 Een unieke verzameling met 

Rijnlandse keramiek (overzicht 

over 500 jaar) en internationale 

hedendaagse keramiek (meer dan 

2000 geëxposeerde stukken) en 

een bezienswaardig gebouw: de 

burcht van Raeren. 

  Burgstraße 103, B-4730 
Raeren • Tel : 087/85.09.03 

• www.toepfereimuseum.org 

[  Elke dag (behalve maandag) 
van 10 tot 17 u

¤   {  ¤3 - 60+ / stu.: ¤2 - 

}  (<12) gratis

ß  1.30 u •  ®  •  ©

Toeristisch Centrum van 
de Wol en de Mode

Verviers

 Ontdek de glorievolle tijd van de wolindustrie en de geschiedenis van de mode! 

Tijdelijke tentoonstelling vanaf 1 oktober 2019: "Terre en Vue". 

  Rue de la Chapelle 30, B-4800 Verviers • Tel : 087/30.79.20
 • www.aqualaine.be 

[  Het hele jaar: van dinsdag tot zondag van 10 tot 17 u (behalve op 25/12 en 01/01)

¤   {  ¤6 - 60+ / stu. (19-26) ¤5 - stu. (6-18) ¤4 -  }  (3-5) ¤1,50 -  }  (<3) gratis

ß  1 u •  µ  Audiogids NL, FR, EN, DE •  ®  •  Station op 1200 m

 «    ¤  (min. 15 pers.) ¤4,50 • Audiogids NL, FR, EN, DE
   µ  Animaties voor scholen • Zaalverhuur 

de Wol en de ModeMuseum van de Chocolade
 Neem een duik in de geschiedenis van de chocolade 

en ontdek de lekkerbekkenwereld van Jean-Philippe 

Darcis! 

[[
u) en op zondag: 13 - 18 u (laatste toegang om 16.30 u)

¤
ß
 •  

Museum Vieille Montagne
 Ontdek een eigenaardig gebied: Neutraal 

Moresnet. Herontdek de geschiedenis van 

zink op de authentieke site, in het voormalige 

directiegebouw van Vieille-Montagne. 

[[
3e zondag van de maand: van 10 tot 17 u 
• Gesloten op feestdagen en tussen 24/12 en 02/01

¤
ß
 •  

© Martin Roehen

Pottenbakkerijmuseum
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e  Een unieke verzameling met 

Rijnlandse keramiek (overzicht 

over 500 jaar) en internationale 

hedendaagse keramiek (meer dan 

2000 geëxposeerde stukken) en 

een bezienswaardig gebouw: de 

burcht van Raeren. 

[[
van 10 tot 17 u
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Abdij van Stavelot Stavelot

 De oudste abdij van België (7e 

eeuw). 3 musea: Geschiedenis, 

Circuit, Apollinaire. 

Tijdelijke tentoonstellingen. 

Winkel, taverne en zalen. 

  Cour de l'Abbaye 1, 
B-4970 Stavelot 

• Tel : 080/88.08.78 
• www.abbayedestavelot.be 

[  Elke dag van 10 tot 18 u 
• Gesloten op 25/12 en 01/01, 
31/03 en 01/04

¤  Arrangement All-in:  {  ¤9,50 - 
60+ ¤8 -  }  ¤8

ß  45 min. tot 1 dag • Audiogids NL, 
FR, EN, DE (gratis) •  ®

 «    ¤  (min. 15 pers.)  {  ¤7 - Scholieren ¤4   µ  Rondleidingen op aanvraag OF gratis 
audiogids (NL, FR, EN, DE) • Gratis brochure op aanvraag 

 De oudste abdij van België (7e 

eeuw). 3 musea: Geschiedenis, 

Circuit, Apollinaire. 

Tijdelijke tentoonstellingen. 

Winkel, taverne en zalen. 

[[[
• Gesloten op 25/12 en 01/01, 
31/03 en 01/04

¤
60+ ¤8 -  

ß
FR, EN, DE (gratis) •  

 «    ¤  (min. 10 / max. 30 pers.) ¤2   µ  Mogelijk in NL, FR, EN en DE - ¤30/ bezoek - 
max. 25 pers. • Cafetaria, ontbijt en andere maaltijden voor groepen 
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Kasteel van Reinhardstein Ovifat

 Een als monument geklasseerde burcht in bruine schist 

op een rotshoogte die neerkijkt op de vallei van de 

Warche. 

  Chemin du Cheneux 50, B-4950 Ovifat 
• Tel : 080/44.68.68 • www.reinhardstein.net  

[  Tijdens de weekends, op feestdagen en dagelijks tijdens de 
Belgische en Nederlandse schoolvakanties 
• Rondleidingen om 11u, 12u, 13u, 14u, 15u en 16u

¤   {  ¤9 - 65+ /  }  (6-17) / stu.: ¤7 -  }  (<6) gratis

ß  1.15 u •  µ  Alle rondleidingen gebeuren met een gids (NL, FR, 
DE, EN) •  ®  •  ©

 « 
   ¤  Speciale prijs voor groepen (min. 10 pers.): enkel na reservering en buiten 
de weekends of schoolvakanties.   µ  NL, FR, EN, DE • Initiatie in boogschieten 
- Natuurwandeling en/of fietstocht - Valkerijspektakel - Boerensoep - Proeverij 
van het bier van Reinhardstein en bio-kaas 

Robertville les Bains Robertville

 U wilt met uw gezin een hap frisse lucht op een heel mooie natuursite? Kom dan 

zwemmen, neem een duik in het zuivere water of maak een tocht met een elektrisch 

bootje of een waterfiets. Picknick en kleine kaart. Bancontact aan de ingang. 

  Route des Bains 63, B-4950 Robertville • Tel : 080/44.64.75
 • www.robertville.be 

[  Van 01/05 tot 14/06 en van 16 tot 30/09: op weekends, woensdagen en feestdagen van 10.30 tot 18 u 
• Van 15/06 tot 15/09: dagelijks van 10 tot 18 u (Juli en augustus van 9.30 tot 19 u)

¤  Toegang:  {  ¤4 -  }  (<12) ¤2,50  -  }  (<5) gratis - Abonnement mogelijk • Prijs voor een half uur: 
Bootje ¤6 (max. 4 pers.) - Waterfiets 4 of 6 plaatsen ¤8 of ¤10 - Elektrisch bootje ¤15 (max. 6 pers.) •  ®

 «    ¤  (min. 10 pers.) Toegang:  {  ¤3 -  }  ¤1,50 

Natuurparkcentrum Botrange Waimes

 Het Natuurparkcentrum Botrange ontvangt u in een gezellig kader. U ontdekt er de 

tentoonstelling "FANIA", de tuin met geneeskrachtige planten, de groene boetiek, het 

speelplein en het didactisch pad "Kleuren van de venen". Op reservering: begeleide 

wandelingen, e-bikes, huifkar. In geval van sneeuw: verhuur van ski's. 

  Route de Botrange 131, B-4950 Waimes • Tel : 080/44.03.00
 • www.botrange.be 

[  Het hele jaar: op weekdagen van 9 tot 17 u - op weekends en feestdagen van 10 tot 18 u (op 24 en 
31/12 tot 14 u) • Gesloten op 25/12 en 01/01

¤  Tentoonstelling:  {  ¤6 - 60+ ¤5 -  }  (5-18) ¤3 
• Huifkar (reserveren aanbevolen):  {  ¤6 - 60+ ¤5 -  }  ¤3,50 •  ®

 «    ¤  Geleide wandeling NL, FR, EN, DE (min. 13 / max. 25 pers.):  {  ¤4 -  }  ¤3 
• Huifkar voor max. 22 personen: ¤110 

Railbike van de Hoge Venen Leykaul - 
Elsenborn

 Ontdek in het hart van de Hoge Venen de typische landschappen van de streek op het 

ritme van de Railbike. Het 14 kilometer lange parcours dat voor iedereen toegankelijk 

is, stelt je in staat om op je eigen tempo te fietsen in het mooiste landschap van het 

Belgische plateau 

  Am Breitenbach, B-4750 Leykaul - Elsenborn • Tel : 080/68.58.90 
• https://www.railbike.be/fr/ 

[  Van 01/04 tot 30/06 en van 01/09 tot 05/11: weekends en feestdagen • Juli / augustus: alle dagen 
• Drie vertrektijden per dag: om 11 u, 13u30, 15u45 • Reservatie aanbevolen

¤  ¤32 per railbike (4  { ).  Babystoeltjes beschikbaar

ß  Traject van +/- 2 u • Ontvangst in NL, FR, EN, DE •  ®  •  ©

 « [  Dagelijks van 01/04 tot 05/11 (op weekdagen: enkel op afspraak voor 
minimum 12 personen of 3 railbikes)   ¤  ¤30 per railbike 

Railbike van de Hoge Venen Elsenborn

 Ontdek in het hart van de Hoge Venen de typische landschappen van de streek op het 

Natuurparkcentrum Botrange

 U wilt met uw gezin een hap frisse lucht op een heel mooie natuursite? Kom dan 

 Een als monument geklasseerde burcht in bruine schist 

op een rotshoogte die neerkijkt op de vallei van de 

Warche. 

[[
Belgische en Nederlandse schoolvakanties 
• Rondleidingen om 11u, 12u, 13u, 14u, 15u en 16u

¤
ß
DE, EN) •  
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Leisteenmijn Recht Recht - St.Vith

 Ontdek de Leisteenmijn en het Blauwsteenmuseum van Recht, een juweel van het 

industriële erfgoed van de Oostkantons, waar u de geologische structuur van de regio 

en het moeilijke en gevaarlijke werk van de steenhouwers kunt bewonderen. 

  Parking en ingang via de straat "Zum Bergwerk" • Secretariaat, Zum 
Schieferstollen, Recht, 31, B-4780 Recht - St.Vith • Tel : 080/57.00.67 - 

0479/63.48.75 • www.schieferstollen-recht.be 

[  Het hele jaar: dagelijks 10 - 17 u (laatste toegang om 16 u) • Gesloten op maandag behalve feestdagen

¤   {  ¤8 -  }  (5-15) ¤5 -  }  (<5) gratis • Gezinskaart (2 volw. en 2/3  }  van 5 - 15 jaar): ¤22

ß  1.30 u (film inbegrepen) • Goede schoenen en warme kleding zijn aanbevolen - 
constante temperatuur van 7° C • Toegankelijk voor rolstoelgebruikers •  µ  Augiogids NL, DE, FR, EN 
• Rondleidingen (enkel op reservering): forfait van ¤15 voor minder dan 10 personen •  ®

 « [  Het hele jaar   ¤  (vanaf 15 pers.) ¤7/pers.   µ  (NL, FR, DE, EN) gratis gids 
vanaf 10 personen, enkel op reservering bij info@schieferstollen-recht.be 

Baugnez 44 
Historical Center

Malmedy

 Het historisch centrum van de Slag om de Ardennen 

dompelt u onder in de winter van 1944, een unieke 

en niet te missen ervaring! 

  Route de Luxembourg 10, B-4960 Malmedy 
• Tel : 080/44.04.82 • www.baugnez44.be 

[  Van 10 tot 18 u (laatste toegang om 17.25 u) • Gesloten 
op maandag en dinsdag, behalve op feestdagen en tijdens 
de schoolvakantie • In januari: open van 2 t/m 7 en weekends 
• Jaarlijkse sluitingsdagen: 5 t/m 13/03 - 3 t/m 11/09 - 3 t/m 
11/12 + op 25/12 en 1/01

¤   {  ¤8,50 -  }  (8-12) ¤6

ß  1.15 u •  µ  Gratis audiogids (NL, FR, EN, DE) •  ®

 « [  Bezoek mogelijk na 18u (voor min. 15 pers. op reservering)   ¤   {  ¤7,50 -  }  ¤5 
• Scholen: ¤4/kind (+ ¤1 indien audiogids gewenst)   µ  NL, FR, EN, DE (+ ¤50) 

Coo Adventure Coo-Stavelot

 Met de afvaart van de Amblève per kajak ontdekt u de Belgische Ardennen onder 

een nieuw daglicht. Aan de beroemde watervallen van Coo vertrekt u voor een 

onvergetelijke reis. 

  Petit Coo 4, B-4970 Coo-Stavelot • Tel : 080/68.91.33
 • www.coo-adventure.com  

[  Elke dag van 10 tot 15 u (laatste afvaart)

¤  Coo - Cheneux met de kajak (+/- 2.30 u): ¤17 - peddels en vest inbegrepen. Terugkeer met de bus van 
Cheneux naar Coo: ¤3 • Combinatie kajak en terugkeer met de mountainbike (bewegwijzerde route van 
+/- 1.15 u): ¤29 - gratis vervoer van de zak met droge kleren en picknick
 •  ®  •  Station op 400 m

 «    1) Namen-Samber en Maas:  ¤7 - school ¤5,50 • 2) Namen-Wépion en terug:  
¤12,50 - school ¤10 • Speciale boten op aanvraag • Fax: 082/22.53.22 

Plopsa Coo Stavelot

 Plopsa Coo ligt aan de voet van de Watervallen van Coo in de 

Belgische Ardennen en biedt jong en oud een verrukkelijke 

combinatie van natuur en avontuur! 

  Coo 4, B-4970 Stavelot • Tel : 080/68.42.65
 • www.plopsacoo.be 

[  Van 06/04 t/m 22/04: elke dag • Van 23 t/m 28/04: alle weekends • Van 
01/05 t/m 23/06: van donder- t/m zondag + 10/06 • Van 24/06 t/m 01/09: 
elke dag • September en oktober: elk weekend, alsook dagelijks tijdens 
de Belgische herfstvakantie • Neem een kijkje op: www.plopsacoo.be voor 
actuele informatie over openingsuren

¤   }  <85cm gratis •  }  >85cm en <1m / 70+: ¤10,99 •  }  vanaf 1 meter en  {
¤26,50 • Tickets te koop via www.plopsacoo.be •  ®  •  ¥ B-Dagtrip: 
trein en toegang in één voordelige formule  •  Station op 500 m

 «    ¤  (min. 20 pers.) Groepstarief enkel indien schriftelijke reservatie minstens 15 
werkdagen vooraf 

Historical Center
 Het historisch centrum van de Slag om de Ardennen 

dompelt u onder in de winter van 1944, een unieke 

en niet te missen ervaring! 

  Route de Luxembourg 10, B-4960 Malmedy 

[[
op maandag en dinsdag, behalve op feestdagen en tijdens 
de schoolvakantie • In januari: open van 2 t/m 7 en weekends 
• Jaarlijkse sluitingsdagen: 5 t/m 13/03 - 3 t/m 11/09 - 3 t/m 
11/12 + op 25/12 en 1/01

¤
ß
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Coo Adventure

Leisteenmijn Recht

 Plopsa Coo ligt aan de voet van de Watervallen van Coo in de 

Belgische Ardennen en biedt jong en oud een verrukkelijke 

combinatie van natuur en avontuur! 

[[
01/05 t/m 23/06: van donder- t/m zondag + 10/06 • Van 24/06 t/m 01/09: 
elke dag • September en oktober: elk weekend, alsook dagelijks tijdens 
de Belgische herfstvakantie • Neem een kijkje op: www.plopsacoo.be voor 
actuele informatie over openingsuren

¤
¤26,50 • Tickets te koop via www.plopsacoo.be •  
trein en toegang in één voordelige formule

Wild Park Coo Stavelot

 Ontdek de dieren die de 

geschiedenis van onze en andere 

streken hebben gemaakt, door 

een onvergetelijke reis van 40 

minuten met het treintje in ons 

Wild Park Coo. 

  Coo-Adventure, Petit Coo 4, 
B-4970 Stavelot 

• Tel : 080/68.91.33
 • www.coo-adventure.com 

[  Vanaf de Paasvakantie tot en met Allerheiligen: weekends en feestdagen van 11 tot 16 u (dagelijks 
tijdens schoolvakanties).  Vertrek ieder uur 
• Open alle andere maanden van het jaar met een variabel uurrooster, afhankelijk van de vraag.

¤   {  en  }  (>1 meter): ¤8 •  }  (<1 meter): ¤4 • Gratis voor babys 
• Toegangsprijzen ook geldig voor groepen.

ß  40-45 minuten •  ®

Wild Park Coo
 Ontdek de dieren die de 

geschiedenis van onze en andere 

streken hebben gemaakt, door 

een onvergetelijke reis van 40 

minuten met het treintje in ons 

Wild Park Coo. 

  Coo-Adventure, Petit Coo 4, 
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Malmundarium Malmedy

 In het oude klooster ontdekt u musea rond leder, papier en carnaval, maar ook de 

schatkamer van de kathedraal en het historium. Het hele jaar door niet te missen 

tijdelijke tentoonstellingen. 

  Place du Châtelet 9, B-4960 Malmedy • Tel : 080/79.96.68
 • www.malmundarium.be 

[  Van Pasen tot Allerheiligen van 10 tot 18 u • Van Allerheiligen tot Pasen van 10 tot 17 u 
• Gesloten op maandag behalve tijdens de schoolvakanties

¤   {  ¤6 - 60+ / stu. ¤5 -  }  (6-12) / leraren ¤3 -  }  (0-5) gratis • Familiedagkaart (2 ouders +  } ): ¤15 
• Individueel jaarabonnement: ¤15 - Gezinsjaarabonnement: ¤25 • Toegankelijk voor  m
ß  1 of 2 uren •  µ  Audiogids •  ®

 « 
   ¤  (min. 15 pers.) ¤5 • Schoolgroepen: ¤3   µ  Een atelier naar keuze: fabricatie 
van papier, carnaval, leder, schat van de kathedraal, geschiedenis (max 20 pers. - 
¤30 - 1u) • Volledig bezoek zonder papierfabricatie (¤50 - 2u)
 • all-in arrangementen van ¤28 tot ¤37,50 

Peter de Grote bron Spa

 Spa, een stad met een roemrijk 

verleden en een indrukwekkend 

heden. Permanente 

tentoonstelling "Joan Miró". 

  Dienst voor Toerisme, Rue 
du Marché 1A, B-4900 Spa 

• Tel : 087/79.53.53
 • www.spatourisme.be 

[  Van 01/04 tot 30/09: 9 - 18 u (op 
donderdag, weekends en feestdagen: 10 - 18 u) • Van 01/10 tot 31/03: 9 - 17 u (op donderdag, weekends 
en feestdagen: 10 - 17 u) • Gesloten op 25/12 en 01/01

¤  ¤1 voor de toegang tot de bron • Tentoonstelling Miró:  {  ¤9 (incl. audiogids in NL/FR) -  }  ¤4

ß  30 min. •  µ  NL/FR op aanvraag •  ®  •  Station op 500 m

 «    ¤  (min. 15 pers.) ¤8 audiogids incl. - max. 20 audiogidsen beschikbaar in NL/
FR   µ  Reserveren verplicht en voor minimum 15 personen (max. 25 pers.): ¤35 
per gids (NL/FR) + ¤8/pers. 

Wasserijmuseum Spa

 Kom ontdekken hoe onze grootmoeders 

de was deden met oude wasmachines. 

Verrassend! 

  Rue Hanster 10, B-4900 Spa 
• Tel : 087/77.14.18 • http://sites.

google.com/site/museedelalessive/ 

[  Het hele jaar: elke zondag 14 - 18 u • Van maart 
tot oktober: elke zaterdag en zondag 14 - 18 u 
• Paas- en herfstvakanties, in juli en augustus: 
elke dag 14 - 18 u

¤   {  ¤4 -  }  (<12) ¤1

ß  1.15 u •  ®  •  Station op 500 m

 « [  Het hele jaar, dagelijks: 9 - 12 u en 13.30 - 18 u   ¤  (min. 10 pers.)  {  ¤3 - 

}  ¤1   µ  Op afspraak, tel.: 087/77 14 18 of 0494/54 30 74
 • Gratis animatie door onze gidsen 

Musea van de Kuurstad 
en het Paard

Spa

 De geschiedenis van de beroemde kuurstad belicht. 

Overzicht van de paardensportgeschiedenis, impressie 

van een vakantie in een kuurstad. 

  Avenue Reine Astrid 77b, B-4900 Spa 
• Tel : 087/77.44.86 • www.spavillaroyale.be 

[  Van 02/03 tot 10/11: dagelijks 14 - 18 u 
• Museum van het Paard: enkel weekends en feestdagen

¤   {  ¤4 -  }  (6-15) ¤1 - stu. / 65+ /  m  ¤3 
• Gratis toegang de eerste zondag van de maand

ß  1.30 u •  ®  •  Station op 150 m

 « [  Op aanvraag   ¤  Groep vanaf 10 pers.: ¤25 (of forfait van ¤30)
   µ  NL, FR, EN : ¤3/pers. + ¤30 voor de gids (min. 10 pers. / max. 20 pers.) 
• Schoolgroepen: ¤1/kind, met gratis gids 

Liège

Thermen van Spa Spa

 Wellness & spa center. 800 m2 met binnen- en 

buitenbaden, sauna's, hamams, individuele 

verzorgingen. 

  Colline d'Annette et Lubin, B-4900 Spa 
• Tel : 087/77.25.60 • www.thermesdespa.com 

[  Alle dagen van 9 tot 21 u (tot 22 u op vrijdag - tot 20 u op 
zondag)

¤  Toegang voor 3 uur: ¤20/pers. of volledige dag: ¤31/pers. 
• Mogelijkheid om zorgprogramma's voor de hele dag te boeken. 
Al onze tarieven vindt u op www.thermesdespa.com
 •  ®  •  Station op 1500 m

 « [  Enkel op weekdagen: 9 - 21 u (tot 22 u op vrijdag) • Geen groepen tijdens de 
weekends, schoolvakanties, feestdagen en lange weekenden
   ¤  Vanaf 20 personen (20e gratis) • Alleen op aanvraag en volgens 
beschikbaarheid • Reserveren noodzakelijk • Toegang voor 3 uur: ¤16/pers. 

Malmundarium

Peter de Grote bron

 Spa, een stad met een roemrijk 

verleden en een indrukwekkend 

heden. Permanente 

tentoonstelling "Joan Miró". 

[[

Wasserijmuseum
 Kom ontdekken hoe onze grootmoeders 

de was deden met oude wasmachines. 

Verrassend! 

[[
tot oktober: elke zaterdag en zondag 14 - 18 u 
• Paas- en herfstvakanties, in juli en augustus: 
elke dag 14 - 18 u

¤
ß

en het Paard
 De geschiedenis van de beroemde kuurstad belicht. 

Overzicht van de paardensportgeschiedenis, impressie 

van een vakantie in een kuurstad. 

[[
¤

ß

 Wellness & spa center. 800 m2 met binnen- en 

buitenbaden, sauna's, hamams, individuele 

verzorgingen. 

[[
zondag)

¤

Al onze tarieven vindt u op www.thermesdespa.com
 •  
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Safaripark Monde Sauvage Aywaille

 Maak een echte Afrikaanse safari met een treintje of uw eigen wagen op 25 km van Luik. Tijdens uw wandeling in 

het park ontdekt u 270 soorten en meer dan 1000 dieren uit de hele wereld. En dan zijn er nog de 3 shows: met 

papegaaien, zeeleeuwen en roofvogels.Wacht niet langer, kom ons terug bezoeken en beleef een onvergetelijke dag! 

  Fange de Deigné 3, B-4920 Aywaille • Tel : 04/360.90.70
 • www.mondesauvage.be 

[  Van half maart tot half november: dagelijks (ook op feestdagen) vanaf 10 uur • Het sluitingsuur kan wijzigen, in functie van de seizoenen.

¤   {  ¤25 • 60+ ¤23 •  m  ¤20 • stu. (12 tot 15 jaar) ¤20 •  }  (3 tot 11 jaar) ¤17 • Parking: 4¤ 
• Mogelijkheid om te combineren met de Grotten van Remouchamps. 
• Fraxinus Aventure is inbegrepen in de toegangsprijs van het Safaripark Monde Sauvage.

ß  4.30 u • Honden verboden •  ®

 «    ¤   {  / 60+ /  m : ¤17 •  }  (12 tot 15 jaar) ¤15 •  }  (<12 jaar) ¤13 
• Mogelijkheid om te combineren met de Grotten van Remouchamps. 
• Fraxinus Aventure is inbegrepen in de toegangsprijs van het Safaripark Monde Sauvage. 

De Grotten van Remouchamps Remouchamps

 De prachtige Grotten van Remouchamps staan binnenkort een eeuw open voor het publiek. 

De sprookjesachtige verlichting, de natuurlijke wonderen en de mysterieuze stilte vergezellen 

u gedurende 1.15 u. De eerste zalen ontdekt u te voet. Nadien neemt een bootje u mee voor de 

langste onononderbroken ondergrondse boottocht ter wereld, op de Rubicon, langs de beroemde 

palmboom en de majestueuze draperie. 

  Rue de Louveigné 3, B-4920 Remouchamps • Tel : 04/360.90.70
 • www.lesgrottes.be 

[  Van 01/02 tot 30/11 en tijdens de kerstvakantie: dagelijks van 10 tot 17.30 u (laatste vertrek)

¤   {  ¤16 • 60+ ¤14 • stu. (12 tot 15 jaar) ¤14 •  }  (3 tot 11 jaar) ¤11 
• Mogelijkheid om te combineren met een bezoek aan het Safaripark Monde Sauvage

ß  1.15 u •  µ  NL, FR, EN, DE • De Grotten zijn niet toegankelijk voor mensen met een beperking • Honden zijn verboden. 

 «    ¤  Vanaf 20 personen:  {  ¤13 • 60+ ¤12 • stu. (12 tot 15 jaar) ¤12 •  }  (<12 jaar) 
¤10 • Mogelijkheid om te combineren met een bezoek aan het Safaripark Monde 
Sauvage.   µ  NL, FR, EN, DE 

Safaripark Monde Sauvage

 Maak een echte Afrikaanse safari met een treintje of uw eigen wagen op 25 km van Luik. Tijdens uw wandeling in 

het park ontdekt u 270 soorten en meer dan 1000 dieren uit de hele wereld. En dan zijn er nog de 3 shows: met 

papegaaien, zeeleeuwen en roofvogels.Wacht niet langer, kom ons terug bezoeken en beleef een onvergetelijke dag! 

[[
¤
• Mogelijkheid om te combineren met de Grotten van Remouchamps. 
• Fraxinus Aventure is inbegrepen in de toegangsprijs van het Safaripark Monde Sauvage.

ß

 « 
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De Grotten van Remouchamps

 De prachtige Grotten van Remouchamps staan binnenkort een eeuw open voor het publiek. 

De sprookjesachtige verlichting, de natuurlijke wonderen en de mysterieuze stilte vergezellen 

u gedurende 1.15 u. De eerste zalen ontdekt u te voet. Nadien neemt een bootje u mee voor de 

langste onononderbroken ondergrondse boottocht ter wereld, op de Rubicon, langs de beroemde 

palmboom en de majestueuze draperie. 

[[
¤

ß

 « 
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Glamping - Verhuur
 Kamperen

 Ontdek de natuur
Sport en ontspanning

www.campingbelgique.be

Booking online

 -10%

rue de la Plaine, 9 - B6900 Marche-en-Famenne - info@campingbelgique.be - 0032 84 46 03 52

Fédération des Campings de Wallonie

camping.indd   2 26/12/18   16:36
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gaat overal 
met u mee!
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B   Maison du Tourisme Vallée de la Meuse 
Namur-Dinant  

Anhée, Andenne, Assesse, Dinant, Fernelmont, Fosses-la-Ville, Hastière, 

La Bruyère, Mettet, Namur, Onhaye, Profondeville, Yvoir

Tel. 082/22.28.70 (Dinant) • 081/24.64.49 (Namur) 
• www.valleedelameuse-tourisme.be
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E  Maison du Tourisme Famenne-Ardenne  

Beauraing, Durbuy, Hotton, Houyet, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort

Tel. 084/34.53.27 • www.famenneardenne.be

BASTOGNE

HouffalizeHouffalizeHouffalizeHouffalizeHouffalize

F   Maison du Tourisme du Pays de Bouillon 
en Ardenne  

Bertrix, Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, Herbeumont, Paliseul, 

Vresse-sur-Semois

Tel. 061/46.52.11 • www.bouillon-tourisme.be
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D  Maison du Tourisme du Pays des Lacs  

Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Erquelinnes, 

Florennes, Fontaine-l’Evêque, Froidchapelle, Ham-sur-Heure, Lobbes, Merbes-le-

Château, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval, Walcourt

Tel. 071/14.34.83 • www.lepaysdeslacs.be
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Abdij van Maredsous en Onthaalcentrum Saint-Joseph Denée

 De Abdij van Maredsous is een plaats voor spiritualiteit en ontspanning in een uitzonderlijke 

groene omgeving en zet de oude traditie verder van het onthaal door de monniken. Saint-

Joseph onthaalcentrum: cafetaria, kaart voor de kleine honger, boekhandel-souvenirwinkel, 

gratis speelplein, rondleidingen, bewegwijzerde wandelpaden, streekproducten... Ontdek ook: 

restaurant/ tea-room met een persoonlijke service aan tafel. 

  Rue de Maredsous 11, B-5537 Denée • Tel : 082/69.82.84
 • www.tourisme-maredsous.be 

[  Het hele jaar behalve op 1 januari • Van 01/10 tot 31/03: op weekdagen van 10 tot 18 u (19 u het weekend) 
• Van 01/04 tot 30/09: op weekdagen van 10 tot 18 u (19 u op zaterdag en 20 u op zondag • In juli en augustus: 
alle dagen van 10 tot 19 u (20 u op zondag)

¤  Gratis toegang: Abdijkerk, onthaalcentrum en audiovisuele voorstelling

ß  1.30 u •  µ  (tweetalig NL / FR) voorzien op alle zaterdagen en zondagen, op feestdagen en alle dagen tijdens 
de schoolvakanties om 14 u en 16 u (15.30 u in de winter) • Prijs zonder proeverij, bezoek aan het Kaasmuseum 
inclusief:  {  ¤6 - 60+ / stu. ¤4 -  }  (<12) gratis • Ook formules met proeverij inbegrepen •  ®  •  ©

 « [  Het hele jaar   µ  NL, FR, EN • Vaste prijs ¤100 (groepen tot 25 pers.) of ¤4/
pers. (groepen >25 pers.). • Dagexcursies voor groepen 

Railbikes van de Molignée Anhée

 Ontdek deze vrolijke spoorwegfiets. Gun jezelf of je gezin, één of twee uur onvergetelijke ontspanning en fiets op je eigen 

tempo op de oude spoorweg die langs de beeldschone vallei van de Molignée slingert. Van Warnant naar Falaën (8 km 

heen en terug) of van Falaën naar Maredsous station (6 km heen en terug) of van Warnant naar Maredsous station (14 km 

heen en terug). 

  Rue de la Molignée 116, B-5537 Anhée • Tel : 082/69.90.79 • www.draisines.online 

[  Het hele jaar • Vertrek alle dagen van Falaën TUSSEN: 11 en 11.30 u - 13 en 13.30 u - 15 en 15.30 u - 17 en 17.30u* (*behalve in het winterseizoen) 
• Vertrek van Warnant: van 01/04 tot 11/11, alle dagen (behalve maandag uitgezonderd wanneer het een feestdag of daaraan gelijkgestelde dag is) 
TUSSEN: 10 en 10.30 u - 12 en 12.30 u - 14 en 14.30 u - 16 en 16.30 u • Reservering mogelijk 24 u voor uw uitstap op info@railbike.online

¤  een railbike van 2, 3 of 4 personen: ¤18 voor 6 km of 8 km - ¤36 voor 14 km (Warnant-Falaën-Maredsous station heen en terug).

ß  +/- 1.30u voor een tocht (6 of 8 km), pauze inbegrepen • 3.30u voor twee tochten (14km), pauze inbegrepen •  ®  •  ©

 « [
  Van 10 tot 19 u in de zomer   ¤  (min. 20 pers.): ¤16 per railbike voor 6 of 8 km en ¤32 per railbike voor 14 km 

• Combinatie met andere attracties (kajak, tuinen, kastelen, slakkenkwekerij, brouwerijen, abdijen, speelpleinen, 
stoomtrein grotten en natuurwandelingen) • Picknick, cafetaria, restaurants en logies (hotels, gastenkamers, 
landelijke gite, campings) 

 Ontdek deze vrolijke spoorwegfiets. Gun jezelf of je gezin, één of twee uur onvergetelijke ontspanning en fiets op je eigen  Ontdek deze vrolijke spoorwegfiets. Gun jezelf of je gezin, één of twee uur onvergetelijke ontspanning en fiets op je eigen 

tempo op de oude spoorweg die langs de beeldschone vallei van de Molignée slingert. Van Warnant naar Falaën (8 km 

heen en terug) of van Falaën naar Maredsous station (6 km heen en terug) of van Warnant naar Maredsous station (14 km 

heen en terug). 

[[
• Vertrek van Warnant: van 01/04 tot 11/11, alle dagen (behalve maandag uitgezonderd wanneer het een feestdag of daaraan gelijkgestelde dag is) 
TUSSEN: 10 en 10.30 u - 12 en 12.30 u - 14 en 14.30 u - 16 en 16.30 u • Reservering mogelijk 24 u voor uw uitstap op info@railbike.online

¤
ß

 « 

 Ontdek deze vrolijke spoorwegfiets. Gun jezelf of je gezin, één of twee uur onvergetelijke ontspanning en fiets op je eigen 
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[[
• Van 01/04 tot 30/09: op weekdagen van 10 tot 18 u (19 u op zaterdag en 20 u op zondag • In juli en augustus: 
alle dagen van 10 tot 19 u (20 u op zondag)

¤
ß
de schoolvakanties om 14 u en 16 u (15.30 u in de winter) • Prijs zonder proeverij, bezoek aan het Kaasmuseum 
inclusief:  

 « w
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Boottochten op de Maas Dinant

 De beste manier om de bovenloop van de Maas met zijn magnifieke landschappen te 

ontdekken: op verwarmde boten, met bar, sanitair en een gids aan boord. 

  Avenue Winston Churchill, B-5500 Dinant • Inscheping : Quai 1, 2 en 3 
• Secretariaat: Rue Daoust 64, 5500 Dinant • Tel : 082/22.23.15

 • www.croisieremosane.be 

[  1. Dinant-Anseremme: 01/04 tot 03/11, vertrek alle dagen, om de uren 
• 2. Dinant-Freÿr: 01/05 tot 15/09, vertrek om 14u30 • 3. Dinant - Waulsort: op aanvraag voor groepen

¤  1. Dinant-Anseremme (45 min. heen en terug):  {  ¤9 -  }  ¤7 • 2. Dinant-Freÿr (2 u heen en terug): 

{  ¤15 -  }  ¤11 • 3. Dinant-Waulsort (2.30 u heen en terug):  {  ¤16 -  }  ¤12
 •  ®  •  ¥ B-Dagtrip: trein en toegang in één voordelige formule  •  Station op 300 m

 «    ¤  1. Anseremme:  {  ¤7,50 -  }  ¤6 • 2. Freÿr:  {  ¤12 -  }  ¤10 • 3. Waulsort:  {  ¤13
 -  }  ¤11 • Op aanvraag worden er speciale boten voor alle trajecten ingelegd 
• Doe mee aan de "Dinant Tour" combinatie • Fax: 082/22.53.22 

Maison du patrimoine 
médiéval mosan

Bouvignes-Dinant

 Het Huis van het middeleeuwse Maaserfgoed, op een steenworp van de burcht van 

Crèvecoeur, brengt u terug naar de middeleeuwen. 

  Place du Bailliage 16, B-5500 Bouvignes-Dinant • Tel : 082/22.36.16 
• www.mpmm.be 

[  Dagelijks (behalve op maandag) • Van 01/04 tot 31/10: van 10 tot 18 u 
• Van 01/11 tot 31/03: van 10 tot 17 u • Gesloten op 24, 25, 31/12 en 01/01

¤  ¤4

ß  1.30 u •  µ  Vrij bezoek - audiogidsen ter beschikking (NL, FR, EN) •  ®  •  Station op 1500 m

 « [  Dagelijks vanaf 9 u   ¤  ¤2
   µ  NL, FR, EN, DE (op reservering):  {  vanaf ¤6 • Scholieren vanaf ¤3 

Brasserie du Bocq 
(Brouwerij)

Purnode - Yvoir

 Ontdek de traditionele brouwerij, opgericht in 1858. De rondleidingen in de 

productieafdeling worden verzorgd door professionele gidsen, waarna de proeverij van 

een bier naar keuze volgt. 

  Rue de la Brasserie 4, B-5530 Purnode - Yvoir • Tel : 082/61.07.80
 • www.bocq.be 

[  Bezoeken stipt om 14 u en 17 u • Van 06/04 tot 11/11: weekends, Belgische feestdagen en Belgische 
schoolvakanties • Juli en augustus: elke dag om 14 u en 17 u • Ticketverkoop vanaf 13.30 u 
• Reserveren is aanbevolen

¤   {  / 60+ : ¤6,50 -  }  (6-15) ¤5,50

ß  40 min. + proeverij •  µ  NL, FR, EN + proeverij •  ®

 « [  Het hele jaar van 9 tot 17 u, mits reservatie   ¤  (vanaf 20 pers.)  {  ¤6 - 

}  (6-15) ¤5 • Forfait van ¤120 indien minder dan 20 pers.   µ  NL, FR, EN 
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De Tuinen van Annevoie Annevoie

 Prachtige wandeling door de 18e-eeuwse watertuinen van Annevoie. Fonteinen, 

watervallen, vijvers, hagen, bloemen en moestuin • Schattenjacht voor scholen 

• Speeltuin, cafetaria, souvenirwinkeltje en parking. 

  Rue des Jardins d'Annevoie 37, B-5537 Annevoie • Tel : 082/67.97.97 
• www.annevoie.be 

[  Elke dag van 30/03 t/m 03/11: van 9.30 tot 17.30 u (laatste toegang om 17 u)

¤   {  ¤8,50 -  }  / stu. ¤5,50 -  m  ¤5

ß  1.30 u •  µ  Op aanvraag •  ®  •  ©

 «    ¤  (min. 20 pers.)  {  ¤7,50 -  }  ¤4,50
   µ  NL, FR, EN, DE en IT - ¤55 per gids (max. 30 pers.) 

médiéval mosan

Photo G. Focant © SPW-AWaP

(Brouwerij)

De Tuinen van Annevoie

Boottochten op de Maas
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Kasteel en Tuinen 
van Freÿr/Maas

Hastière

 Kasteel en landschap geklasseerd als 'Uitzonderlijk Erfgoed'. Gemeubileerd hertogelijk 

verblijf (16-18e eeuw), bewoond sinds 1378. Ontdek ook de klassieke tuinen, de 350 jaar 

oude sinaasappelbomen, de 6 km lang kleine labyrinten en de belvédère. 

  Freÿr 12, B-5540 Hastière • Tel : 082/22.22.00 • www.freyr.be 

[  Van 01/04 tot 15/11: weekends en feestdagen • Van 01/07 tot 31/08: dagelijks, maar gesloten op 
maandag (behalve op feestdagen) • Bezoeken aan het kasteel en de tuinen van 11 tot 17 u (teksten 
beschikbaar in het NL, FR, EN, DE of teksten en audiocommentaar te downloaden van onze website)

¤   {  ¤8,50 - 65+ / stu. /  } : ¤7 -  }  (<12) gratis

ß  1.30 u •  ®  •  ©

 « 
[  Het hele jaar op afspraak
   ¤  ¤7 vanaf 20 personen • Forfait van ¤140 wanneer minder dan 20 personen  

µ  Kasteel en Tuinen: min. ¤60/gids OF teksten beschikbaar (NL, FR, EN, DE) 
• Ontbijt of vieruurtje (op aanvraag, min. 4 dagen op voorhand): koffie of thee + 1 
croissant of boterkoek: ¤4,50 - Koffie of thee + 1 stuk taart: ¤6 

Dinant Evasion 
Boten zonder vaarbewijs

Dinant

 Aan het stuur van een fluisterbootje ontdekt u op uw eigen tempo het mooie 

stadscentrum van Dinant en de indrukwekkende rotsformaties van de Boven-Maas. 

  Boulevard Sasserath, B-5500 Dinant • Tel : 082/22.43.97
 • www.dinant-croisieres.be 

[  Van 15 april tot 14 oktober: dagelijks van 12 tot 17 u (van 10 tot 18 u tussen 15 juni en 15 september). 
Behalve bij slecht weer.

¤  ¤52 per boot (maximum 7 personen per boot)

ß  1 u •  ®  •  ©  •  Station op 250 m

 « 
   µ  De eco-rally aan boord van de fluisterbootjes, een ontdekkingswedstrijd vol 
cultuur en overdenking; een originele formule voor een aangename teambuilding 
op het water! Vanaf ¤15/pers. (min. 20 deelnemers)
• Verleng uw uitstap met een rondvaart aan boord van onze prestigieuze boot 
« Le Sax ». Diverse eet- en animatiemogelijkheden aan boord. 

Dinant Evasion - Lesse Kajaks Anseremme (Dinant)

 Afvaart van de Lesse met onze exclusieve één- of tweepersoonkajaks (Klassiek of Super Comfort), 

twee trajecten naar keuze, voor 2.30 of 5 uur ontspanning op het water! Toegangelijk vanaf 5 jaar. 

  Rue du Vélodrome 15, B-5500 Anseremme (Dinant) • Tel : 082/22.43.97 
• www.lesse-kayaks.be 

[  Van 01/04 tot 31/10: alle dagen (behalve de eerste zaterdag van juni) van 8.30 tot 18 u • Afvaart Houyet-Anseremme 
(21 km), vertrek tussen 9.30 en 11.30u* • Afvaart Gendron-Anseremme (12 km), vertrek tussen 10 en 14.30 u* (*) kan variëren

¤  Van ¤16,50 tot ¤31 per persoon

ß  5u (21 km) • 2.30u (12 km) •  ®  •  ©  •  ¥ B-Dagtrip: trein en toegang in één voordelige formule  •  Station op 100 m

 « 
   ¤  Groepen (min. 20 personen): van ¤15,50 tot ¤28,50 • Scholen: van ¤10 tot ¤25
 • Ons professioneel Event Team organiseert alle mogelijke programma’s “à la carte”: 
teambuilding, incentives, seminaries, personeelsfeesten, “relatie”-dagen…met avonturenpark, 
rondvaarten op de Maas en boten zonder vaarbewijs. 

 Afvaart van de Lesse met onze exclusieve één- of tweepersoonkajaks (Klassiek of Super Comfort), 

twee trajecten naar keuze, voor 2.30 of 5 uur ontspanning op het water! Toegangelijk vanaf 5 jaar. 

[[
(21 km), vertrek tussen 9.30 en 11.30u* • Afvaart Gendron-Anseremme (12 km), vertrek tussen 10 en 14.30 u* (*) kan variëren

¤
ß

 « 
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Boten zonder vaarbewijs van Freÿr/Maas

© A. B. de L.
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Dinant Evasion - Dinant Avonturenpark Dinant

 Touwenparcours in de bomen, apenbruggen, deathride, funkabel, via ferrata, via vita 

(klimparcours), paintball & lasergame... Van de "Ardennen" Challenge vanaf 8 jaar, tot 

de ongelofelijke XL-swing, speciaal voor die-hards, kom uw grenzen verleggen in Dinant 

Aventure! 

  Rue de la Carrière 1, B-5500 Dinant • Tel : 082/22.43.97
 • www.dinant-aventure.be 

[  Van 01/04 tot 15/10: dagelijks van 10 tot 18 u • April en oktober: 2 maal per dag, om 10 u en 14 u 
• Van mei tot september: 4 maal per dag, om 10 u - 11 u - 13 u en 14 u • Volledige agenda op de website

¤  Vanaf ¤23 per persoon

ß  Van 2.30u tot 4u •  ®  •  Station op 1500 m

 « [  Het hele jaar op reservatie   ¤  (minimaal 20 personen) Vanaf ¤11 

Dinant Evasion - Rondvaarten op de Maas Dinant

 Verschillende trajecten naar keuze, 

van 45 minuten tot 3 uur in het 

meest ongerepte deel van de Boven-

Maas. Vertrek en aankomst in het 

stadscentrum. Cafetaria aan boord. 

  Avenue W. Churchill, B-5500 
Dinant • Tel : 082/22.43.97 
• www.dinant-croisieres.be 

[  1) Dinant-Anseremme: vertrek om het 
uur tussen 10.30 u en 18.30 u elke dag van 
01/05 tot 16/09 en alle weekends van april, 
september en oktober • 2) Dinant-Freÿr: elke 
dag van 01/06 tot 09/09 en alle weekends van 
april, mei en september, vertrek om 14u30 • 3 & 
4) Dinant-Waulsort of Dinant-Freÿr met bezoek 
aan het kasteel van Freÿr: vertrek om 14.30 u 
elke zaterdag in juli en augustus.

¤  1) Dinant-Anseremme: 

{  ¤8 - 60+ ¤7 -  }  ¤ 6 
• 2) Dinant-Freÿr: 

{  ¤14 - 60+ ¤12 -  }  ¤10,50 
• 3) Dinant-Waulsort: 

{  ¤17 - 60+ ¤15 -  }  ¤14 
• 4) Dinant-Freÿr met bezoek aan het kasteel: 

{  ¤23,50 - 60+ ¤20 -  }  ¤12

ß  1) Dinant-Anseremme: 45 min. heen / terug 
• 2) Dinant-Freÿr: 2 u heen / terug 
• 3 & 4) Dinant-Waulsort of Dinant-Freÿr met 
bezoek aan het kasteel: 3 u heen / terug
 •  µ  Audiogids in NL, FR, EN, DE
 •  ©  •  Station op 250 m

 Touwenparcours in de bomen, apenbruggen, deathride, funkabel, via ferrata, via vita 

(klimparcours), paintball & lasergame... Van de "Ardennen" Challenge vanaf 8 jaar, tot 

de ongelofelijke XL-swing, speciaal voor die-hards, kom uw grenzen verleggen in Dinant 

Aventure! 

[[
• Van mei tot september: 4 maal per dag, om 10 u - 11 u - 13 u en 14 u • Volledige agenda op de website

¤
ß

 « 

 Verschillende trajecten naar keuze, 

van 45 minuten tot 3 uur in het 

meest ongerepte deel van de Boven-

Maas. Vertrek en aankomst in het 

stadscentrum. Cafetaria aan boord. 

[[
uur tussen 10.30 u en 18.30 u elke dag van 
01/05 tot 16/09 en alle weekends van april, 
september en oktober • 2) Dinant-Freÿr: elke 
dag van 01/06 tot 09/09 en alle weekends van 
april, mei en september, vertrek om 14u30 • 3 & 
4) Dinant-Waulsort of Dinant-Freÿr met bezoek 
aan het kasteel van Freÿr: vertrek om 14.30 u 
elke zaterdag in juli en augustus.

¤

• 2) Dinant-Freÿr: 

• 3) Dinant-Waulsort: 

• 4) Dinant-Freÿr met bezoek aan het kasteel: 

ß
• 2) Dinant-Freÿr: 2 u heen / terug 
• 3 & 4) Dinant-Waulsort of Dinant-Freÿr met 
bezoek aan het kasteel: 3 u heen / terug
 •  
 •  

 « [  Het hele jaar   ¤  1) Dinant-Anseremme:  {  ¤7 -  }  ¤5,50 • 2) Dinant-Freÿr:  {  ¤12 -  }  ¤9,50 • 3) Dinant-Waulsort:  {  ¤15 -  }  ¤12 • 4) Dinant-Freÿr met bezoek aan het kasteel:  {  ¤20 -  }  ¤10,50 
• Mogelijkheid van een maaltijd en diverse animaties aan boord 
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De Grot van Dinant 
"La Merveilleuse"

Dinant

 De helderheid en de fijnheid van de stalactieten en watervallen maken van "La 

Merveilleuse" één van de mooiste grotten van België. Een grot die perfect is ingericht, 

zodat het bezoek zeer gemakkelijk verloopt. Grote parking, souvenirwinkel, tent en bar. 

  Rue de Philippeville 142, B-5500 Dinant • Tel : 082/22.22.10
 • www.dinant-tourisme.com 

[  Van 01/04 tot 30/04 en van 01/09 tot 31/10: elke dag (gesloten op maandag), bezoek om 11u, 12u, 
13u, 14u, 15u en 16u • Van 01/05 tot 31/08: elke dag, bezoek om 11u, 12u, 13u, 14u, 15u, 16u en 17u • Van 01/11 
tot 31/03: weekends, tijdens de schoolvakanties en op feestdagen, bezoek om 11u, 12u, 13u, 14u en 15u 
• Gesloten op 24, 25, 31/12 en 01/01

¤   {  ¤9 -  }  (t/m 12 j.) ¤6 
• Combinatieticket met de Grot van Dinant en Bayard Boot:  {  ¤14,50 -  }  (t/m 12 j.) ¤10

ß  50 min. tot 1 u max. • Met Bayard Boot Anseremme : 1u45 •  µ  NL, FR, EN - Vertrek op vast uur, gelieve 
15 minuten op voorhand aanwezig te zijn • Temperatuur van 13° (voorzie een pull) •  ®  •  ©
•  ¥ B-Dagtrip: trein en toegang in één voordelige formule  •  Station op 600 m

 « [
  Heel het jaar vanaf 10 u voor min. 25 pers.   ¤   {  ¤8 -  }  (t/m 12 j.) ¤5,50  

µ  NL, FR, EN (DE of ES op aanvraag) - Vertrek op vast uur, gelieve 15 min. op 
voorhand aanwezig te zijn • Neemt deel aan de combinatie "Dinant-Tour" 
• Fax: 082/22.60.16 

Bayard Boten Dinant

 Ontdek de pracht van de Boven-Maas via een pleziervaart met onze boten! (capaciteit: 

200 pers.) • Bar: warme en koude dranken, bieren en soft drinks. 

  Boulevard W. Churchill - Quai 1, B-5500 Dinant • Tel : 082/22.22.10
 • www.dinant-tourisme.com 

[  1. Dinant - Anseremme - Dinant (duur: 45 min.): in april, mei, juni, september en oktober: elke dag 
(behalve maandag) van 11.30 tot 15.30 u • Elke dag (behalve vrijdag) in juli en augustus van 11.30 tot 17 u 
• 2. Dinant - Givet - Dinant: elke donderdag in juli en augustus, vertrek om 10 u - terugkeer om 18.30 u (van 
13.30 tot 16 u vrije tijd in Givet) • 3. Hastière - Dinant - Hastière: elke dinsdag in juli en augustus - Vertrek 
van de brug van Hastière om 10 u - terugkeer om 17 u (van 12.30 tot 15 u vrije tijd in Dinant)

¤  1. Dinant - Anseremme - Dinant:  {  ¤8 -  }  (t/m 12 j.) ¤6 • 2. Dinant - Givet - Dinant:  {  ¤25 -  }  (t/m 12 
j.) ¤16 • 3. Hastière - Dinant - Hastière:  {  ¤18 -  }  (t/m 12 j.) ¤14 • Combinatie met de Grot van Dinant "La 
Merveilleuse" (50 min.) en Bayard Boot Anseremme (50 min.):  {  ¤14,50 -  }  (t/m 12 j.) ¤10
 •  µ  Commentaar aan boord in het NL, FR, EN
 •  ®  •  ©  •  ¥ B-Dagtrip: trein en toegang in één voordelige formule  •  Station op 250 m

 « [
  Heel het jaar   ¤  Min. 25 pers. • Boottocht 1:  {  ¤7 -  }  ¤5,50 

• Boottochten 2 en 3 op aanvraag • Speciale cruises à la carte op aanvraag (vb.: 
Freyr 2 u heen en terug) • Reservering mogelijk voor feest, verjaardag, buffet... 
• Neem deel aan de combinatie "Dinant-Tour" • Fax: 082/22.60.16 

Burcht van Montaigle Falaën

 Opgenomen als 'Uitzonderlijk 

erfgoed van Wallonië', 

vroeger Gravenverblijf (14e 

eeuw). Archeologisch Museum. 

  Rue du Marteau 10, B-5522 
Falaën • Tel : 082/69.95.85 

• www.montaigle.be  

[  Van 01/04 tot 31/10: weekends en 
feestdagen van 11 tot 18 u (juli en augustus: 
alle dagen van 11 tot 18 u)

¤   {  ¤4 - 60+ ¤3,50 - stu. ¤2,50 - 

}  (6-12) ¤1 • Vrij bezoek: 
documentatieblad in NL, FR, EN, DE

ß  1.30 u •  ®  •  ©

 « [  Het hele jaar   ¤  1 gratis per 20 betalenden   µ  NL / FR - ¤60 per gids (mits reservatie) 

Park van Furfooz Furfooz

 De site van Furfooz is een 

natuurreservaat waar ook 

de geschiedenis aanwezig is 

(Romeinse thermen en grotten). 

  Rue du camp romain, 
B-5500 Furfooz 

• Tel : 082/22.34.77 
• www.parcdefurfooz.be 

[  Van 01/03 tot 31/03: weekends 
van 10 tot 16 u • Van 01/04 tot 31/10: 
dagelijks van 10 tot 17 u

¤   {  ¤4 -  }  ¤1

ß  1.30 u •  ®  •  ©  •  Station op 1500 m

 «    ¤  (min. 10 pers.)  {  ¤2 -  }  ¤1
   µ  Themarondleidingen: geschiedenis, planten... (op reservering) 

 De site van Furfooz is een 

natuurreservaat waar ook 

de geschiedenis aanwezig is 

(Romeinse thermen en grotten). 

[[
van 10 tot 16 u • Van 01/04 tot 31/10: 
dagelijks van 10 tot 17 u

¤
ß

Burcht van Montaigle
 Opgenomen als 'Uitzonderlijk 

erfgoed van Wallonië', 

vroeger Gravenverblijf (14e 

eeuw). Archeologisch Museum. 

[[
feestdagen van 11 tot 18 u (juli en augustus: 
alle dagen van 11 tot 18 u)

¤
}
documentatieblad in NL, FR, EN, DE

ß

"La Merveilleuse"

©
 @

Si
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e

Ons platteland heeft je 
zoveel te bieden...

www.accueilchampetre.be
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Kasteel van Vêves Celles-Houyet

 Doornroosje Kasteel ! Kom het echte 'Doornroosje' ontdekken in één van de kamers van 

het kasteel... Een fraai kasteel, gemeubileerd en opgenomen als uitzonderlijk erfgoed. 

Residentie van de graven Liedekerke de Beaufort sinds de 13e eeuw. 

Alle kinderen worden tijdens het bezoek verkleed als ridder of prinses. 

  Rue de Furfooz 3, B-5561 Celles-Houyet • Tel : 082/66.63.95
 • www.chateau-de-veves.be 

[  Van 6 april t.e.m. 3 november: weekends en feestdagen (alle dagen tijdens de paasvakantie, 
herfstvakantie en van 15 juli tot 31 augustus): vanaf 10u, laatste bezoek om 17 u • OPGELET: het kasteel kan 
soms gesloten zijn op zaterdagnamiddag vanwege een receptie. Wij raden aan om voorafgaand aan uw 
bezoek te telefoneren of de website te raadplegen.

¤   {  ¤8 - 60+ / stu. ¤7 -  }  (4-12) ¤5 -  }  (<4) gratis • Vrij bezoek: boekje in NL, FR, EN, DE, JP

ß  50 min. •  ®

 « [
  Het hele jaar   ¤  (min. 20 pers.)  {  ¤7 • Minder dan 20 pers. en/of 

tijdens de sluitingsperiode: forfait van ¤140 •  }  (<12) ¤5   µ  NL, FR, EN, DE, 
ES op aanvraag • Verschillende combinaties mogelijk (Info: 082/66.66.78) 
• Mogelijkheid voor recepties • Gezinsrondleidingen met middeleeuwse animaties 

Citadel van Dinant Dinant

 Uitzicht op de vallei van de Maas, de 

citadel neemt u mee in het hart van het 

geschiedenis. Ontdek het bezoekcircuit, 

de kabelbaan, het restaurant, het 

speelplein ... 

  Place Reine Astrid 5, B-5500 
Dinant • Tel : 082/22.36.70 
• www.citadellededinant.be 

[  Het hele jaar, elke dag. Tijdens het seizoen 
van 10 tot 18 u. Buiten het seizoen van 10 tot 
16.30 u • Op vrijdag gesloten van 01/10 tot 31/03 
behalve tijdens de schoolvakanties

¤  Met kabelbaan:  {  ¤9,50 -  }  (4-12) ¤7

ß  1 u •  µ  NL / FR (EN op aanvraag) •  ®  •  ©
•  ¥ B-Dagtrip: trein en toegang in één 
voordelige formule  •  Station op 500 m

 « 
   ¤  (min. 20 pers.) 

{  ¤7,50 -  }  (4-12) ¤6   µ
NL / FR (EN op aanvraag) 
• De Citadel neemt deel 
aan de "Dinant-Tour" 
combinatie 

 Uitzicht op de vallei van de Maas, de 

citadel neemt u mee in het hart van het 

geschiedenis. Ontdek het bezoekcircuit, 

de kabelbaan, het restaurant, het 

speelplein ... 

[[
van 10 tot 18 u. Buiten het seizoen van 10 tot 
16.30 u • Op vrijdag gesloten van 01/10 tot 31/03 
behalve tijdens de schoolvakanties

¤
ß
voordelige formule

 « 

 Uitzicht op de vallei van de Maas, de  Uitzicht op de vallei van de Maas, de 

Kasteel van Vêves

www.logishotel.com

info@logis.be • +32 470 58 27 77

Goed eten, 
goed slapen, 

goed ontdekken 
... dit is het Plezier 

met Logis!
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Brouwerij van de Venen Mariembourg 

 Bezoek aan 2 brouwerijen, proeverij van ambachtelijke bieren, streekgerechten (gegrild 

vlees en vis, salades). Speelruimte voor kinderen (binnen en buiten). Ontdek onze 

groepscombinaties - 2 vergaderzalen - seminaries voor ondernemingen. 

  Route de Nismes 26, B-5660 Mariembourg  • Tel : 060/31.39.19
 • www.fagnes.com 

[  Van dinsdag tot donderdag: 11 - 20 u • Vrijdag, zaterdag, zondag, de dag voor een feestdag, de 
feestdagen en ook tijdens de schoolvakanties: 10 - 22 u • Gesloten op maandag behalve tijdens de 
schoolvakantie, de dag voor een feestdag en de feestdagen, ook gesloten op 24/12, 31/12 en 01/01

¤  Gratis toegang

ß  45 min. •  µ  Vrij bezoek zonder begeleiding •  ®  •  ©  •  Station op 1500 m

 « 
[  Elke dag   ¤  (min. 10 pers.)  {  ¤8   µ  Arrangementen: bezoek met gids NL, 
FR, EN + proeverij + geschenk (mits reservering) OF gratis toegang met vrij 
bezoek • Daguitstappen beschikbaar - contacteer ons voor de verschillende 
mogelijkheden (tel.:060/31.39.19) • Twee vergaderzalen - high-tech seminaries 
voor ondernemingen 

Espace Arthur Masson Treignes

 Het spektakelparcours "Trignolles" : 11 scenes over het plattelandsleven in de Ardennen in 

de periode 1930-1960. Animaties in het Frans in de School van Eertijds tijdens de Waalse 

schoolvakanties en de 1ste zondag van de maand. 

  Rue Eugène Defraire 29, B-5670 Treignes • Tel : 060/39.15.00
 • www.espacemasson.be 

[  Van 01/02 tot 05/01: dagelijks (op maandag gesloten behalve feestdagen en schoolvakanties). 
Van 10 tot 16 u op weekdagen - Van 10 tot 17 u op weekends en feestdagen + elke dag in juli en augustus 
• Gesloten: op 1/11 - 24, 25, 31/12 en 1/01

¤   {  ¤5,50 - 60+ ¤5 - stu. (>18) ¤4,50 -  }  (6-18) ¤3,50 -  }  (<6) gratis • Korting voor gezinnen.

ß  1.15 u • Animaties in het Frans: 1 u •  µ  Dialogen in het Waals • Audiogids NL, FR, EN, DE •  ®

 « 
[  Het hele jaar   ¤  (min. 15 pers.)  {  en 60+: ¤4,50 - stu. (>18) en  }
(3-18): ¤3 • Animaties in de School van Eertijds, klas dito 1932:  {  en 60+: 
¤4,50 - stu. (>18) en  }  (3-18): ¤3   µ  Animaties in de School van Eertijds zijn 
mogelijk voor groepen in het Nederlands • Cafetaria voor 100 personen. - 
Terras voor 60 personen 

Karting des Fagnes Mariembourg 

 Huur een kart op een van mooiste circuits ter wereld! Er is een volledige infrastructuur 

en de Karting des Fagnes biedt u ook de organisatie van een privédag (of voor uw 

onderneming). U kunt ook deelnemen aan een van onze talrijke competities... 

  Rue du Karting 13, B-5660 Mariembourg  • Tel : 060/31.26.70
 • www.kartingdesfagnes.com 

[  Dagelijks (gesloten op donderdag, behalve wanneer het een feestdag is en tijdens de 
schoolvakanties) 10 - 19 u • In de winter van 10 u tot het invallen van het duister en gesloten in functie van 
het weer (volledig uurrooster op www.kartingdesfagnes.com)

¤  15 rondes voor ¤16 • 5 rondes voor ¤8 • Sessies op groot circuit aan ¤25 voor 15 minuten (op 
reservering) • U moet eerst inschrijven. Voor ¤5 krijgt u een jaarlijkse toegangskaart, een kap (verplicht) 
en de week van uw verjaardag een bon voor 15 gratis rondes! • info@kartingdesfagnes.com •  ®  •  ©

 «    ¤  (vanaf 10 pers.) 7 rondes voor ¤8 • 20 rondes voor ¤16 

De Stoomtrein 
van de 3 Valleien

Mariembourg - Treignes

 Keer terug in de tijd met een authentieke stoomtrein en doorkruis de 'Drie Valleien' met 

hun ongelofelijke landschappen. Op 21 en 22 september: Stoomfestival (speciaal tarief). 

  Chaussée de Givet 51, B-5660 Mariembourg - Treignes 
• Tel : 060/31.24.40 • www.cfv3v.eu 

[  Van 06/04 t/m 01/11: weekends en feestdagen (Diesel of stoomtrein, volgens de dienstregeling van 
de dag) • Juli en augustus: iedere dag (behalve op maandag en sommige vrijdagen). Stoomtreinen op 
donderdag, zaterdag, zondag en, vanaf 15 juli, ook op dinsdag. Vertrek in Mariembourg om 11.10 u, 14.20 u 
en 17 u (of 17.30 u). Alleen onze dienstregelingsfolder is de referentie voor tijden en prijzen. 
• Info op onze website: www.cfv3v.eu

¤  Heen en terug:  {  ¤13 -  }  (6-12) ¤8

ß  40 min. per traject met de stoomtrein (of 30 min. met de motorwagen) •  ®  •  ©  •  Station op 800 m

 « [
  Het hele jaar (groepsarrangement op aanvraag)

   ¤  Heen en terug:  {  ¤11,50 -  }  (6-12) ¤7 • Combinatie museum en Stoomtrein 
der drie Valleien:  {  / 60+ ¤16 -  }  (6-12) ¤10 • Speciale stoomtrein voor groepen, 
het hele jaar mits reservering (Tel.: 060/31.24.40) 

van de 3 Valleien
w
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Karting des Fagnes
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Grotten van Neptunus Petigny

 Een leerzame en vooral ook leuke belevenis! 

Kleintjes en volwassenen zullen verrukt zijn 

over ons boottochtje op de ondergrondse 

rivier en het indrukwekkende klank- en 

lichtspel. Ook speelplein en verschillende 

bewegwijzerde wandelroutes in de unieke 

Calestiennestreek. 

  Rue de l'Adujoir 24, B-5660 Petigny 
• Dienst voor Toerisme Couvin 

(Tel. buiten seizoen: 060/34.01.41)
 • Tel : 060/31.19.54

 • www.grottesdeneptune.be 

[  Rondleidingen van 13.00 tot 15.15 u: van 23 feb t/m 
10 maart (7d/7) - van 11 maart t/m 5 april (weekends) 
- van 7 t/m 29 mei (van dins t/m vrij) - van 17 t/m 28 
juni (van maand t/m vrij) - van 3 t/m 27 sept (van 
dins t/m vrij) - van 12 t/m 30 okt (7d/7) + 9-10-11 nov 
• Rondleidingen van 11.45 tot 16.00: van 6 april t/m 5 
mei (7d/7) + weekends, feestdagen en brugdagen in 
mei en juni - van 7 sept t/m 6 okt (weekends) • JULI 
en AUGUSTUS + 1e sept: 7d/7 rondleidingen om 10.15, 
11.00, 11.45, 13.00, 13.45, 14.30, 15;15, 16.00 en 16.45 u 
• Detail v/h uurrooster op www.grottesdeneptune.be

¤   {  ¤8,50 -  }  (4-12) ¤5 
• Combinatieticket (Grotten van Neptunus en Brûly-de-Pesche 1940):  {  ¤12,50 -  }  ¤7

ß  1 uur •  µ  NL, FR, EN - Commentaar in het Duits op papier •  ®

 « 
[  Enkel op reservering   ¤  (min. 20 pers.)  {  ¤7,50-  }  ¤4,50
   µ  Min. 20 / max. 34 pers. per bezoek. Voor groepen met meer dan 34 pers, 
vertrek met tussentijd van 20 of 45 min. • Rondleiding aangepast aan het publiek
 • Schoolbezoeken en -animaties - ontdekkingspad - speeltuin en picknickplaats - 
geocaching (zie onze website) 

Viroin Getuigenismuseum Treignes

 Permanente tentoonstelling over de traditionele 

beroepen van vroeger • Tijdelijke tentoonstelling 

t/m 17 november 2019: Koken? Een kinderspel! 

  Rue Eugène Defraire 63, B-5670 Treignes 
• Tel : 060/39.96.24 

[  Het hele jaar op weekdagen: 9-12 u en 13-17 u 
• Weekends en feestd.: 10.30-18u (tussen 01/04 en 03/11) 
of 13.30-17u (tussen 04/11 en 30/03) • Gesloten van 23 t/m 
26/12 en van 28/12 t/m 02/01

¤  (2 expo's met vrij bezoek)  {  ¤4 - 60+ / stu. ¤3 -  }  (>5) ¤2 • Gratis op de 1e zondag van de maand 
• Demonstratie klompenmakerij (betalend): op de laatste zondag van de maand om 16 u

ß  1.15 u •  µ  ¤4/pers. voor één tentoonstelling •  ®  •  ©

 « [  Van 9 tot 17 u   ¤  (min. 10 pers.) ¤3 voor 2 expo's met vrij bezoek
   µ  ¤4 per expo - enkel in het FR, met demonstratie van machines om klompen 
te maken (1.15 u), mits reservatie vanaf 10 personen 

"Malgré-Tout" Museum, 
Park van de Prehistorie

Treignes

 Een reis naar de Prehistorie en de Oudheid. 

Ontdek het leven van onze voorouders op de 

permanente en 2 tijdelijke tentoonstellingen. 

  Rue de la Gare 28, B-5670 Treignes 
• Tel : 060/39.02.43

 • www.museedumalgretout.be 

[  Het hele jaar: weekdagen van 9.30 tot 17u30 - 
weekends en feestdagen van 10.30 tot 18 u 
• Gesloten op 24,25,31/12 en 01/01

¤   {  ¤5 - 60+ / stu. ¤4 -  }  (6-12) ¤2,50 -  

}  (<6) gratis

ß  1.30 u •  ®  •  ©

 «    ¤  (min.15 pers.)  {  / 60+: ¤5 • Schoolgroepen: ¤3   µ  FR / EN mits reservering 

Stoomtreinmuseum Treignes

 Ontdek onze verzameling oude 

stoomlocomotieven, dieselmotorrijtuigen 

en locomotieven uit de jaren 50. 

  Place de la Gare 101, B-5670 Treignes 
• Tel : 060/39.09.48 • www.cfv3v.eu 

[  Van 01/03 tot 30/11: van 10 tot 17 u (tot 18 u in juli 
en augustus) • Op maandag gesloten behalve in juli en 
augustus

¤   {  ¤5,50 - 60+ ¤4,50 -  }  (6-12) ¤3,50 • Gecombineerd 
bezoek (museum en rit met de stoomtrein van de 3 
Valleien):  {  / 60+ ¤17,50 -  }  (6-12) ¤11

ß  45 min. •  ®  •  ©

 « [  Het hele jaar   ¤   {  / 60+ ¤4,50 -  }  (6-12) ¤3 
• Gecombineerd bezoek:  {  / 60+ ¤16 -  }  (6-12) ¤10 

Brûly-de-Pesche 1940 Brûly-de-Pesche

 De scenografie die volledig gemoderniseerd werd, laat toe de entourage en zelfs de 

intimiteit van de Führer te ontdekken tijdens zijn verblijf in Brûly-de-Pesche. 

Een ander deel van de site is gewijd aan het leven van de bewoners van de streek tijdens 

de bezetting. 

  Place Saint-Méen, B-5660 Brûly-de-Pesche • Tel in het seizoen: 
060/37.80.38 • Tel het hele jaar: 060/34.01.40 • www.bdp1940.be 

[  Van 12.00 tot 16.30 u: alle dagen van 23 februari t/m 11 november (gesloten op sommige maandagen 
+ van 4 t/m 8 november).  Enkel tijdens weekends en feestdagen: van 11 maart t/m 5 april - van 4 t/m 14 
juni - van 30 september t/m 11 oktober 
• Van 10.00 tot 17.00 u: tijdens paasvakantie (van 6 t/m 22 april) + van 27 april t/m 5 mei + weekends, 
feestdagen en brugdagen in mei en juni 
• Van 10.00 tot 18.00 u: alle dagen in juli en augustus + weekends in september

¤   {  ¤6 - 60+ ¤5,50 -  }  (4-12) ¤4 
• Combinatieticket Brûly-de-Pesche en de Grotten van Neptunus:  {  ¤12 -  }  (4-12) ¤7

ß  1 uur •  ®

 « [  Het hele jaar   ¤   {  ¤5,50 - 60+ ¤5 -  }  (4-12) ¤3,50
   µ  (enkel mits reservatie) Rondleidingen voor school- en andere groepen 

 Ontdek onze verzameling oude 

stoomlocomotieven, dieselmotorrijtuigen 

en locomotieven uit de jaren 50. 

[[
en augustus) • Op maandag gesloten behalve in juli en 
augustus

¤
bezoek (museum en rit met de stoomtrein van de 3 

ß

Viroin Getuigenismuseum
 Permanente tentoonstelling over de traditionele 

beroepen van vroeger • Tijdelijke tentoonstelling 

t/m 17 november 2019: Koken? Een kinderspel! 

[[
• Weekends en feestd.: 10.30-18u (tussen 01/04 en 03/11) 
of 13.30-17u (tussen 04/11 en 30/03) • Gesloten van 23 t/m 
26/12 en van 28/12 t/m 02/01

¤  (2 expo's met vrij bezoek)  {{  ¤4 - 60+ / stu. ¤3 -  

Park van de Prehistorie
 Een reis naar de Prehistorie en de Oudheid. 

Ontdek het leven van onze voorouders op de 

permanente en 2 tijdelijke tentoonstellingen. 

[[
weekends en feestdagen van 10.30 tot 18 u 
• Gesloten op 24,25,31/12 en 01/01

¤
}
ß

 « 

Grotten van Neptunus

 Een leerzame en vooral ook leuke belevenis! 

Kleintjes en volwassenen zullen verrukt zijn 

over ons boottochtje op de ondergrondse 

rivier en het indrukwekkende klank- en 

lichtspel. Ook speelplein en verschillende 

bewegwijzerde wandelroutes in de unieke 

Calestiennestreek. 

[[
10 maart (7d/7) - van 11 maart t/m 5 april (weekends) 
- van 7 t/m 29 mei (van dins t/m vrij) - van 17 t/m 28 
juni (van maand t/m vrij) - van 3 t/m 27 sept (van 
dins t/m vrij) - van 12 t/m 30 okt (7d/7) + 9-10-11 nov 
• Rondleidingen van 11.45 tot 16.00: van 6 april t/m 5 
mei (7d/7) + weekends, feestdagen en brugdagen in 
mei en juni - van 7 sept t/m 6 okt (weekends) • JULI 
en AUGUSTUS + 1e sept: 7d/7 rondleidingen om 10.15, 
11.00, 11.45, 13.00, 13.45, 14.30, 15;15, 16.00 en 16.45 u 
• Detail v/h uurrooster op www.grottesdeneptune.be

¤
• Combinatieticket (Grotten van Neptunus en Brûly-de-Pesche 1940):  

Brûly-de-Pesche 1940

 De scenografie die volledig gemoderniseerd werd, laat toe de entourage en zelfs de 
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PrehistoHan

Han-sur-
Lesse

 Kom een selectie ontdekken van voorwerpen die gevonden werden 

op de bodem van de rivier, 50 jaar opgravingen onder water. 

Interactieve 3D film. 

  Rue des Grottes 46, B-5580 Han-sur-Lesse 
• Tel : 084/377213 • www.grotte-de-han.be 

[  Op di, do, za, zo van 23/02 t/m 04/04 + iedere dag van 02/03 t/m 10/03 
• Van 06/04 t/m 03/11: elke dag + alle weekends in nov. • Van 21/12/2019 t/m 
05/01/2020 (behalve op 25/12 en 01/01) • Uren: feb., maart, nov., dec. van 13 tot 

17.40 u - April, sept., okt. van 12 tot 17.40 u - Mei tot augustus van 11.40 tot 18 u (18.40 u in juli-augustus)

¤   {  ¤5 -  }  (4-11) ¤3,50 - Inbegrepen in het ticket van de Grot en de PassHan

ß  45 min. - Shows iedere 20 min. in NL, FR, EN, DE
 •  ®  •  ¥ B-Dagtrip: trein en toegang in één voordelige formule

 «    ¤   {  ¤4 -  }  (4-11) ¤3 - Inbegrepen in het ticket van de Grot en de PassHan 

Centrum van Spoor en 
Steen

Jemelle

 Spoorwegvoorwerpen uit vroegere tijden, 

kepies, slaapwagens, miniatuurspoor, 

simulator voor het besturen van een trein. 

  Avenue de Ninove 11, B-5580 Jemelle 
• Tel : 084/22.36.01 

• www.centredurailetdelapierre.be 

[  Van 01/04 tot 31/10: elke dag (behalve vrijdag) 
van 13 tot 17 u

¤   {  ¤4,50 - 60+ ¤4 -  }  (5-12) ¤3 
• Gratis voor  }  onder 5 jaar

ß  1 u •  ®  •  ©  •  Station op 150 m

 « [  Het hele jaar   ¤  (min. 10 pers.)  {  ¤4 - 60+ ¤3,50 -  }  ¤2,50
   µ  NL / FR (gratis) • Combinatietickets voor groepen 

Han 1900 Han-sur-Lesse

 50 oude beroepen: de ambachtsman in zijn gewone 

werkomgeving en een indrukwekkende verzameling 

werktuigen uit afgelopen eeuw. 

  Rue des Grottes 14, B-5580 Han-sur-Lesse 
• Tel : 084/34.59.08 

[  Op di, do, za, zo van 23/02 t/m 04/04 + iedere dag van 02/03 
t/m 10/03 • Van 06/04 t/m 03/11: elke dag + alle weekends in nov. 
• Van 21/12/2019 t/m 05/01/2020 (behalve op 25/12 en 01/01) 
• Uren: feb., maart, nov., dec. van 13 tot 17.40 u - April, sept., okt. van 
12 tot 17.40 u - Mei tot augustus van 11.40 tot 18 u (18.40 u juli-aug.)

¤   {  ¤7 - 60+ ¤6 -  }  (4-11) ¤5 - Inbegrepen in het ticket van het 
Wildpark en de PassHan

ß  30 min. (Tentoonstelling NL / FR) •  ®  •  ¥ B-Dagtrip: 
trein en toegang in één voordelige formule

 «    ¤  ¤5 - Inbegrepen in het ticket van het Wildpark en de PassHan 

Kasteel van Lavaux-
Ste-Anne

Lavaux-
Sainte-Anne

 Opgenomen als belangrijk erfgoed van het Waalse 

Gewest. Een kasteel dat men kan bezoeken van de 

kelders tot de donjon!  Kinderen worden gratis verkleed. 

  Rue du Château 8, B-5580 Lavaux-Sainte-Anne 
• Tel : 084/38.83.62 • www.chateau-lavaux.com 

[  Van 10 tot 18 u (laatste toegang om 16.45 u) • Het hele jaar 
van woensdag t/m zondag - Dagelijks van 01/06 t/m 30/09 en ook 
tijdens de Belgische schoolvakanties: Carnaval, Pasen, Allerheiligen 
en Kerstmis (behalve op 24, 25, 31/12 en 01/01) 
• Evenement op 27 en 28 juli: Venetiaanse kostuums.

¤   {  ¤8 - 60+ / stu. ¤7 -  }  ¤5

ß  1.30 u •  ®  •  ©

 « [  Het hele jaar (min. 15 pers.)   ¤   {  ¤7,50 - 60+ / stu. ¤6,50 -  }  ¤4,50
   µ  NL, FR, EN op reservering: + ¤40 per gids - Bezoek van 1 u 

Provinciaal Domein van 
Chevetogne

Chevetogne

 Het Domein vervult alle verwachtingen van een gezin om een onvergetelijke dag te 

beleven: speelpleinen, tuinen, sport- en water-activiteiten, musea, een kleine boerderij, 

logies en restaurants.• Honden aan de leiband toegelaten. 

  Domaine de Chevetogne, B-5590 Chevetogne • Tel : 083/68.72.11
 • www.domainedechevetogne.be 

[  Het hele jaar • Betalend seizoen van 30 maart t/m 13 oktober 2019.

¤  Per pers. en per dag: ¤10 -  }  (<6 jaar) gratis wanneer samen met familie • Jaarabonnement per 
voertuig: ¤100 •  µ  Elke zondag van mei tot oktober van 11 tot 13 u: de 'matins-câlins-matins jardins': een 
begeleide jazzwandeling door de tuinen (inbegrepen in de toegangsprijs). Onthaal vanaf 10.30 u bij het 
restaurant l'Aquarium •  ®  •  ©

 « 
   ¤  (min. 20 pers.) ¤6/pers. voor de hele dag   µ  Rondleiding NL/FR door de 
tuinen en musea: ¤3 p.p. op reservering • Speciale formules voor schoolgroepen 
(3 tot 12 jaar) Prijzen logies, verhuur, groene klassen, incentive en Family Day op 
aanvraag bij info.chevetogne@province.namur.be 

Chevetogne
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Ste-Anne

 Opgenomen als belangrijk erfgoed van het Waalse 

Gewest. Een kasteel dat men kan bezoeken van de 

kelders tot de donjon!  Kinderen worden gratis verkleed. 

[[[
van woensdag t/m zondag - Dagelijks van 01/06 t/m 30/09 en ook 
tijdens de Belgische schoolvakanties: Carnaval, Pasen, Allerheiligen 
en Kerstmis (behalve op 24, 25, 31/12 en 01/01) 
• Evenement op 27 en 28 juli: Venetiaanse kostuums.

¤
ß

Han 1900
 50 oude beroepen: de ambachtsman in zijn gewone 

werkomgeving en een indrukwekkende verzameling 

werktuigen uit afgelopen eeuw. 

[[
t/m 10/03 • Van 06/04 t/m 03/11: elke dag + alle weekends in nov. 
• Van 21/12/2019 t/m 05/01/2020 (behalve op 25/12 en 01/01) 
• Uren: feb., maart, nov., dec. van 13 tot 17.40 u - April, sept., okt. van 
12 tot 17.40 u - Mei tot augustus van 11.40 tot 18 u (18.40 u juli-aug.)

¤

ß
trein en toegang in één voordelige formule

Steen
 Spoorwegvoorwerpen uit vroegere tijden, 

kepies, slaapwagens, miniatuurspoor, 

simulator voor het besturen van een trein. 

[[
van 13 tot 17 u

¤
• Gratis voor  

ß© Christian Génart FTPN

PrehistoHan
 Kom een selectie ontdekken van voorwerpen die gevonden werden 

op de bodem van de rivier, 50 jaar opgravingen onder water. 

Interactieve 3D film. 

[[
• Van 06/04 t/m 03/11: elke dag + alle weekends in nov. • Van 21/12/2019 t/m 
05/01/2020 (behalve op 25/12 en 01/01) • Uren: feb., maart, nov., dec. van 13 tot 

17.40 u - April, sept., okt. van 12 tot 17.40 u - Mei tot augustus van 11.40 tot 18 u (18.40 u in juli-augustus)

Mosterdfabriek Bister Achêne

 De Familie Bister en de geschiedenis 

van de mosterdfabriek. Video over de 

fabricatie, proeverij, museum en gratis 

geschenkje. 

  Rue du Parc Industriel 10, B-5590 
Achêne • Tel : 0496/43.77.38  

• www.tourisme-et-tradition.be 

[  Van 15/06 t/m 29/09: dagelijks (behalve op 
vrijdag) vanaf 9.30 tot 16 u • Rondleiding om 
9.45 u, 11.00 u en 14.00 u - reservatie gewenst

¤  ¤7 -  }  (<6) gratis

ß  1 u •  µ  NL / FR •  ®

 « [  Het hele jaar, dagelijks: 9 - 16 u (min.15 / max.100 pers., enkel mits reservatie)   ¤  ¤6/pers.  

µ  NL, FR, EN + proeverij en gratis geschenk • Maaltijd, bereid op basis van onze producten (na 
voorafgaande bestelling) 

 De Familie Bister en de geschiedenis 

van de mosterdfabriek. Video over de 

fabricatie, proeverij, museum en gratis 

geschenkje. 

[[
vrijdag) vanaf 9.30 tot 16 u • Rondleiding om 
9.45 u, 11.00 u en 14.00 u - reservatie gewenst

¤
ß

Kasteel van Lavaux-
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Domein van de Grotten van Han - Het Wildpark Han-sur-Lesse

 Een domein van 250 ha 

puur natuur, dat je te voet of 

met de Safari-car ontdekt. 

Tal van dieren leven hier in 

hun natuurlijke omgeving: 

herten, oerossen, everzwijnen, 

maar je ziet hier ook wolven, 

bizons, tarpans, lynxen, bruine 

beren... NIEUW: Wandelpad 

door het Wildpark (een 

wandeling van 2 tot 5 km)! 

Bewonder schitterende 

panorama's en kom dichter 

bij de dieren. Wandel over 

de Bladerdakbrug tussen de 

bomen. 

  Rue J. Lamotte 2, B-5580 Han-sur-Lesse 
• Tel : 084/37.72.13  • www.grotte-de-han.be 

[  Op di, do, za, zo van 23/02 t/m 04/04 + iedere dag van 02/03 t/m 10/03 
• Van 06/04 t/m 03/11: elke dag + alle weekends in nov. • Van 21/12/2019 
t/m 05/01/2020 (behalve op 25/12 en 01/01) • Bezoeken in feb., maart, april, 
sept., okt., nov. en dec. van 10 tot 16 u - In mei en juni van 10 tot 16.30 u (17 u 
weekends en feestdagen) - Juli en augustus van 9.30 tot 17.30 u

¤  Het Wildpark (Han 1900 inbegrepen):  {  ¤21 - 65+ ¤20 -  }  (4-11) ¤15 - 

}  (<4) gratis • PassHan (Grot van Han + PrehistoHan + Wildpark + Han 1900): 

{  ¤31 - 65+ ¤30 -  }  (4-11) ¤22 -  }  (<4) gratis

ß  1.30 u met de Safari-car of minimum 3 u te voet •  µ  NL, FR, EN, DE
 •  ®  •  ¥ B-Dagtrip: trein en toegang in één voordelige formule

 « 
[  (min. 20 pers.) Iedere dag mits reservatie, 
behalve dec. en jan.   ¤  Het Wildpark (Han 1900 
inbegrepen):  {  ¤16 - 60+ ¤15 -  }  ¤11 • PassHan 
(Grot van Han + PrehistoHan + Wildpark + Han 
1900):  {  ¤23 - 60+ ¤22 -  }  ¤16   µ  NL, FR, EN, DE 

N
am

ur

Domein van de Grotten van Han - De Grot van Han Han-sur-Lesse

 3 sterren in de groene 

Michelingids! NIEUW: Origin, 

fantastisch klank- en lichtshow in 

de  Wapenzaal - LED verlichting 

in de hele Grot!  Een pittoreske 

tram neemt je mee naar de 

ingang van de Grot. Vervolgens 

word je rondeleid door 2 

km galerijen en fantastische 

zalen waaronder de Minaret, 

de Trofee, de Mysterieuzen, 

de Wapenzaal met de 3D 

klank- en lichtshow, de enorme 

Koepelzaal (145 m hoog) en de 

magnifieke Draperieënzaal. En 

ten slotte ga je de Grot uit langs 

een grote loopbrug boven de 

ondergrondse rivier. 

  Rue J. Lamotte 2, B-5580 Han-sur-Lesse • Tel : 084/37.72.13
 • www.grotte-de-han.be 

[  Op di, do, za, zo van 23/02 t/m 04/04 + iedere dag van 02/03 t/m 10/03 • Van 06/04 t/m 03/11: elke dag 
+ alle weekends in nov. • Van 21/12/2019 t/m 05/01/2020 (behalve op 25/12 en 01/01) 
• Bezoeken in feb., maart, april, sept., okt., nov. en dec. van 10 tot 16 u - In mei en juni van 10 tot 16.30 u 
(17 u weekends en feestdagen) - Juli en augustus van 9.30 tot 17.30 u

¤  De Grot van Han (PrehistoHan inbegrepen):  {  ¤21 - 65+ ¤20 -  }  (4-11) ¤15 -  }  (<4) gratis 
• PassHan (Grot van Han + PrehistoHan + Wildpark + Han 1900):  {  ¤31 - 65+ ¤30 -  }  (4-11) ¤22 -  }  (<4) gratis

ß  1.45 u - Constante temperatuur van 13° •  µ  NL, FR, EN, DE
 •  ®  •  ©  •  ¥ B-Dagtrip: trein en toegang in één voordelige formule

 « [
  Iedere dag behalve in december en januari (mits reservatie)   ¤  (min. 20 pers.) 

De Grot van Han (PrehistoHan inbegrepen):  {  ¤16 - 60+ ¤15 -  }  ¤11 
• PassHan (Grot van Han + PrehistoHan + Wildpark + Han 1900): 

{  ¤23 - 60+ ¤22 -  }  ¤16   µ  NL, FR, EN, DE 

[[
• Van 06/04 t/m 03/11: elke dag + alle weekends in nov. • Van 21/12/2019 
t/m 05/01/2020 (behalve op 25/12 en 01/01) • Bezoeken in feb., maart, april, 
sept., okt., nov. en dec. van 10 tot 16 u - In mei en juni van 10 tot 16.30 u (17 u 
weekends en feestdagen) - Juli en augustus van 9.30 tot 17.30 u

¤
}
ß
 •  

 « 

 3 sterren in de groene 

Michelingids! NIEUW: Origin, 

fantastisch klank- en lichtshow in 

de  Wapenzaal - LED verlichting 

in de hele Grot!  Een pittoreske 

tram neemt je mee naar de 

ingang van de Grot. Vervolgens 

word je rondeleid door 2 

km galerijen en fantastische 

zalen waaronder de Minaret, 

de Trofee, de Mysterieuzen, 

de Wapenzaal met de 3D 

klank- en lichtshow, de enorme 

Koepelzaal (145 m hoog) en de 

magnifieke Draperieënzaal. En 

ten slotte ga je de Grot uit langs 

een grote loopbrug boven de 

ondergrondse rivier. 

[[
+ alle weekends in nov. • Van 21/12/2019 t/m 05/01/2020 (behalve op 25/12 en 01/01) 
• Bezoeken in feb., maart, april, sept., okt., nov. en dec. van 10 tot 16 u - In mei en juni van 10 tot 16.30 u 
(17 u weekends en feestdagen) - Juli en augustus van 9.30 tot 17.30 u

¤
• PassHan (Grot van Han + PrehistoHan + Wildpark + Han 1900):  

ß
 •  

 « 

 Een domein van 250 ha 

puur natuur, dat je te voet of 

met de Safari-car ontdekt. 

Tal van dieren leven hier in 

hun natuurlijke omgeving: 

herten, oerossen, everzwijnen, 

maar je ziet hier ook wolven, 

bizons, tarpans, lynxen, bruine 

beren... NIEUW: Wandelpad 

door het Wildpark (een 

wandeling van 2 tot 5 km)! 

Bewonder schitterende 

panorama's en kom dichter 

bij de dieren. Wandel over 

de Bladerdakbrug tussen de 

bomen. 
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Toeristentreintje van 
Rochefort

Rochefort

 Ontdek de ongewone plaatsen van onze gastvrije stad: het 

kasteel, de grot van Lorette, Malagne archeopark... 

  VVV-kantoor, Rue de Behogne 5, B-5580 Rochefort 
• Tel : 084/21.25.37 • www.famenneardenne.be 

[  De trein rijdt uit, behalve wanneer hij gereserveerd is: • Maart: van 2 
t/m 10 • April: van 6 t/m 22 + weekends • Mei : 1e + weekends • Juni: van 
10 t/m 30 + weekends (behalve op 1-2) • Juli: 7/7 • Augustus: 7/7 t/m 28 
aug. (behalve 10-11) • September: weekends (behalve op 1) • Oktober: 
weekends + Herfstvakantie van 26/10 t/m 3/11 (behalve op 1/11) 
• Vertrek om 11.00, 13.00, 14.15, 15.30 uur (+ 16.45 in juli & augustus)

¤   {  ¤6 - 60+ / stu. (<26) /  m : ¤5 -  }  (3-12) ¤3

ß  1 u • Audiogids NL / FR •  ®  •  ©

 « [  (min. 15 pers., op aanvraag) Van 01/04 tot 03/11. Enkel stadsrondritvan tussen 1 juli en 28 
augustus (behalve 10-11/08).   ¤   {  ¤5 - 60+ / stu. (<26) /  m : ¤4 -  }  ¤2,50 

Grot van Lorette-
Rochefort

Rochefort

 Vooraleer u afzakt in de 

ondergrond, moet u eerst een 

beetje in de stemming komen. 

Daar zorgt de nieuwe film 

‘Videokarst' voor, samen met 

het onderzoekslaboratorium 

van Val d'Enfer. Nadien 

wacht u een indrukwekkende 

afdaling naar de Sabbatzaal. 

Zestig meter onder de grond 

begeleiden de betoverende 

echo's van het klank- en 

lichtspel een langzaam 

opstijgende luchtballon… 

  Drève de Lorette, 
B-5580 Rochefort 

• Tel : 084/21.20.80
 • http://www.grotte-de-
han.be/fr/la-grotte-de-

lorette 

[  Van 06/04 t.em. 03/11: 
weekends, feestdagen en Belgische 
schoolvakantie: bezoeken om 
10.30 u, 12 u, 14 u en 15.30 u 
• Tussen 06/07 en 18/08: elke dag 
van 10.30 tot 16.15 u, bezoeken om 
de 45 minuten

¤   {  ¤9,50 - 65+ ¤8,50 - 

}  (4-11) ¤6

ß  1.15 u •  µ  NL, FR, EN •  ®  •  ©

 « [  Het hele jaar   ¤   {  ¤6,50 - 60+ ¤5,50 -  }  (4-11) ¤4,50   µ  NL, FR, EN 
• Combinatie mogelijk met het Wildpark of de Grotten van Han, met Malagne 
(Archeopark van Rochefort) 

Malagne Archeopark 
van Rochefort

Rochefort

 Malagne neemt u mee in de voetstappen van de Gallo-Romeinen. Ontdek langs de 

paden de overblijfselen uit die periode, de archeologische experimenten, de Romeinse 

tuinen en moestuinen, de teelt van oude rassen en de beroepen uit die tijd. Agenda: 

www.malagne.be 

  Rue du Coirbois 85, B-5580 Rochefort • Tel : 084/22.21.03
 • www.malagne.be 

[  Van Pasen tot Allerheiligen: van 11 tot 18 u op weekends, feestdagen en tijdens schoolvakanties

¤   {  ¤6,50 - 60+ ¤5,50 -  }  ¤5 (uitgezonderd dagen met evenementen) • Audiogids NL, FR, EN

ß  2 u •  ®  •  ©

 « [  Het hele jaar (op reservering) behalve van 24 december t.e.m. 2 januari  

¤   {  ¤5,50 - 60+ ¤4,50 -  }  ¤4 (behalve op dagen met evenementen)
   µ  NL, FR, EN - min. 15 pers (op reservering, tel.: 084/22.29.94) 

van Rochefort Rochefort
 Ontdek de ongewone plaatsen van onze gastvrije stad: het 

kasteel, de grot van Lorette, Malagne archeopark... 

[[
t/m 10 • April: van 6 t/m 22 + weekends • Mei : 1e + weekends • Juni: van 
10 t/m 30 + weekends (behalve op 1-2) • Juli: 7/7 • Augustus: 7/7 t/m 28 
aug. (behalve 10-11) • September: weekends (behalve op 1) • Oktober: 
weekends + Herfstvakantie van 26/10 t/m 3/11 (behalve op 1/11) 
• Vertrek om 11.00, 13.00, 14.15, 15.30 uur (+ 16.45 in juli & augustus)

¤
ß
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Rochefort
 Vooraleer u afzakt in de 

ondergrond, moet u eerst een 

beetje in de stemming komen. 

Daar zorgt de nieuwe film 

‘Videokarst' voor, samen met 

het onderzoekslaboratorium 

van Val d'Enfer. Nadien 

wacht u een indrukwekkende 

afdaling naar de Sabbatzaal. 

Zestig meter onder de grond 

begeleiden de betoverende 

echo's van het klank- en 

lichtspel een langzaam 

opstijgende luchtballon… 

[[
weekends, feestdagen en Belgische 
schoolvakantie: bezoeken om 
10.30 u, 12 u, 14 u en 15.30 u 
• Tussen 06/07 en 18/08: elke dag 
van 10.30 tot 16.15 u, bezoeken om 
de 45 minuten

¤
}
ß
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Global Geopark

Een UNESCO Global Geopark is een geografi sch gebied met een sterke identiteit dat 
het onderscheidt van andere gebieden en dat kan bogen op landschappen en geologisch 
erfgoed van wereldniveau : grotten, schilderachtige dorpjes,… Het Famenne-Ardenne 
UNESCO Global Geopark omvat de gemeentes Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-
Famenne,  Nassogne, Rochefort, Tellin en Wellin.
De ware leidraad van onze Geopark wordt gevormd door drie prachtige riviervalleien: 
de Lesse, de Lomme en de Ourthe. Een absolute aanrader!

www. geoparkfamenneardenne.be

UNESCO
Global Geopark

Famenne - ArdenneFamenne - ArdenneFamenne - Ardenne
UNESCO UNESCO 
Global GeoparkGlobal GeoparkGlobal Geopark

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Famenne-Ardenne
UNESCO Global Geopark
Famenne-ArdenneFamenne-ArdenneFamenne-Ardenne
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Recreatiecentrum Recrealle Alle-sur-
Semois

 Dagje uit in Récréalle: afvaart van de Semois met een kajak, bowling, minigolf, 

speelplein, elektrische miniquads, springkasteelparcours, tocht met Segway, paintball, 

bazooka ball en boogschieten. IJsbaan in de winter • Brasserie - Frietkraam • Restaurant 

"Les Pierres du Diable": toeristenmenu's, jachtmenu's... 

  Rue Léon Henrard 16, B-5550 Alle-sur-Semois • Tel : 061/50.13.43
 • www.recrealle.com 

[  Het hele jaar vanaf 9.30 u • Van 01/04 t.e.m. 30/09: elke dag 
• Van 01/10 t.e.m. 31/03: weekends, feestdagen en tijdens schoolvakanties

¤  • Afvaart van de Semois per kajak vanaf ¤12,50/pers. • Tocht met Segway vanaf ¤25/pers. 
• Mountainbikes: verhuur vanaf ¤28/pers. • Andere activiteiten op aanvraag of op www.recrealle.com
 •  ®  •  ©

 « 
[  Het hele jaar   ¤  Kajaks (12 tot 25 pers.) korting van ¤1/pers. • (>25 pers.) 
korting van ¤1,50/pers. • Scholen: contacteer ons • Georganiseerde dagen voor 
groepen of ondernemingen • Programma's met sportieve of andere activiteiten, 
begeleid door monitoren of gidsen. Documentatie op aanvraag of op 
www.recrealle.com • Zaal voor vergaderingen en seminaries tot 300 pers. - 
Menu's voor groepen 

Ardois'Alle Alle-sur-Semois

 Bezoek aan een leigroeve: van leisteen tot lei...

De leisteengroeve, gelegen in een uitzonderlijke 

omgeving, zal u bekoren met haar mysterieuze 

galerijen, ondergrondse zalen en de pracht van haar 

grondwatervlakte. 

  Rue de Reposseau 12, B-5550 Alle-sur-Semois 
• Tel : 0497/45.43.74 • www.ardoisalle.be 

[  Van 01/04 t.e.m. 31/10: weekends, feestdagen en 
schoolvakanties (op maandag gesloten behalve feestdagen) 
• Rondleidingen om 11.00 u, 13.30 u, 14.30 u, 15.30 u en 16.30 u 
• Café-restaurant en museum zijn het hele jaar open.

¤   {  ¤7,50 - 60+ / stu. ¤6,50 -  }  (<12) ¤5,50 -  }  (<6) gratis

ß  1 u •  µ  NL / FR •  ®  •  ©

 «    ¤  (min. 12 pers.) ¤6   µ  NL / FR 

Toeristentreintje van 
Rochefort

Rochefort

 Ontdek de ongewone plaatsen van onze gastvrije stad: het 

kasteel, de grot van Lorette, Malagne archeopark... 

  VVV-kantoor, Rue de Behogne 5, B-5580 Rochefort 
• Tel : 084/21.25.37 • www.famenneardenne.be 

[  De trein rijdt uit, behalve wanneer hij gereserveerd is: • Maart: van 2 
t/m 10 • April: van 6 t/m 22 + weekends • Mei : 1e + weekends • Juni: van 
10 t/m 30 + weekends (behalve op 1-2) • Juli: 7/7 • Augustus: 7/7 t/m 28 
aug. (behalve 10-11) • September: weekends (behalve op 1) • Oktober: 
weekends + Herfstvakantie van 26/10 t/m 3/11 (behalve op 1/11) 
• Vertrek om 11.00, 13.00, 14.15, 15.30 uur (+ 16.45 in juli & augustus)

¤   {  ¤6 - 60+ / stu. (<26) /  m : ¤5 -  }  (3-12) ¤3

ß  1 u • Audiogids NL / FR •  ®  •  ©

 « [  (min. 15 pers., op aanvraag) Van 01/04 tot 03/11. Enkel stadsrondritvan tussen 1 juli en 28 
augustus (behalve 10-11/08).   ¤   {  ¤5 - 60+ / stu. (<26) /  m : ¤4 -  }  ¤2,50 

 Bezoek aan een leigroeve: van leisteen tot lei...

De leisteengroeve, gelegen in een uitzonderlijke 

omgeving, zal u bekoren met haar mysterieuze 

galerijen, ondergrondse zalen en de pracht van haar 

grondwatervlakte. 

[[
schoolvakanties (op maandag gesloten behalve feestdagen) 
• Rondleidingen om 11.00 u, 13.30 u, 14.30 u, 15.30 u en 16.30 u 
• Café-restaurant en museum zijn het hele jaar open.

¤
ß

Recreatiecentrum Recrealle Alle-sur-
Semois

De Tuinen van het Meer 
van Bambois

Fosses-la-Ville

 Kom een bad nemen in de natuur: tuinen, 

baden in zoet water, kinderspelen, cafetaria, 

ontdekkingszone. Mogelijkheid om te 

picknicken. 

  Rue du Grand Etang, B-5070 Fosses-la-
Ville • Tel : 071/71.43.89 
• www.lacdebambois.be 

[  Van 07/04 t/m 15/09: dagelijks - Van 16/09 t/m 03/11: 
woensdag, weekends en feestdagen • Van 11 tot 18.30 u

¤   {  ¤4,90 - 60+ ¤3,90 -  }  (3-12) ¤3,50 - 

}  (0-2) gratis •  m :   {  ¤3,90 -  }  ¤2,80

ß  van 2 uur tot een volle dag •  ®

 «    ¤  (min. 10 pers.)  {  ¤3,90 -  }  (3-12) ¤2,80   µ  (min. 15 pers.) ¤9/pers. toegangsprijs 
inbegrepen - 2.30 u - het hele jaar op reservatie • Forfait koffie-taart op reservatie 

ReGare 
sur Fosses-la-Ville

Fosses-la-Ville

 De Chinels, de zevenjaarlijkse Processie St-

Feuillen (immaterieel erfgoed UNESCO) en de 

Limotche zullen geen geheimen meer hebben 

voor u! 

  Place de la Gare 7, B-5070 Fosses-la-Ville 
• Tel : 071/77.25.80 • www.regare.be 

[  Van dinsdag t/m zondag en op feestdagen (behalve 
25/12 en 1/1) van 10 tot 17 u (laatste rondleiding om 16 u)

¤  (Rondleiding inclusief)  {  ¤3,50 -  }  (<12) gratis 
• Toegankelijk voor  m
ß  1 u •  ®

 «    ¤  (min. 10 pers.) ¤2,50/pers. • schoolgroepen: ¤1   µ  NL, FR, EN - 1 u - mits 
reservatie • Combinatie mogelijk met een rondleiding in het historische centrum 
van Fosses-la-Ville 

van Bambois
 Kom een bad nemen in de natuur: tuinen, 

baden in zoet water, kinderspelen, cafetaria, 

ontdekkingszone. Mogelijkheid om te 

picknicken. 

[[
woensdag, weekends en feestdagen • Van 11 tot 18.30 u

¤
}
ß

sur Fosses-la-Ville
 De Chinels, de zevenjaarlijkse Processie St-

Feuillen (immaterieel erfgoed UNESCO) en de 

Limotche zullen geen geheimen meer hebben 

voor u! 

[[
25/12 en 1/1) van 10 tot 17 u (laatste rondleiding om 16 u)

¤
• Toegankelijk voor  

ß

De Tuinen van het Meer Fosses-la-Ville
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Citadel van Namen Namur

 De ondergrondse gangen vormen het 

grootste netwerk in een citadel van Europa! 

Ontdek de moderne scenografie in de 

onderaardse gangen. Maak een rit met het 

toeristisch treintje. Het Bezoekerscentrum 

Terra Nova laat u 2000 jaar Europese 

militaire en stadsgeschiedenis ontdekken via 

de geschiedenis van de Citadel. 

  Bezoekerscentrum Terra Nova, 
Route Merveilleuse 64, 

B-5000 Namur • Tel : 081/24.73.70 
• https://citadelle.namur.be 

[  Van 02/01 t.e.m. 01/03: elke dag (behalve op 
maandag) van 10 tot 17 u • Van 02/03 t.e.m. 03/11: 
elke dag van 10 tot 18 u • Van 05/11 t.e.m. 22/12: elke 
dag (behalve op maandag) van 10 tot 17 u 
• Jaarlijkse sluiting van 23 t.e.m. 31/12/2019

¤  Citadel Pass (toeristisch treintje, ondergronds 
gangenstelsel, Bezoekerscentrum Terra Nova):  {  ¤13 
- 65+ /  }  (<18) / stu.: ¤11 -  }  (<6) gratis • Prijzen voor 
1 begeleid bezoek naar keuze (toeristisch treintje of 
ondergronds gangenstelsel): van ¤5 tot ¤8 
• Vrij bezoek Bezoekerscentrum Terra Nova: 

{  ¤4 - 65+ /  }  (<18) / stu. ¤3 -  }  (<6) gratis

ß  30 minuten tot 1.30 u •  µ  NL, FR, EN •  ®

 « 
[  Het hele jaar
   ¤  (min. 15 pers.) ¤3 
tot ¤53 in functie van de 
gekozen activiteiten
   µ  NL, FR, EN • Speciale 
activiteiten voor bedrijven, 
groepen volwassenen en 
scholen 

Abdij van Flore� e Floreffe

 De Abdij van Floreffe werd gesticht in 1121. Ze verrijst op een rotshoogte die neerkijkt op 

de vallei van de Samber. Op 1 uur bezoekt men het voorplein en de abdijkerk met haar 

befaamde barokke koorstoelen. 

  Rue du Séminaire 7, B-5150 Floreffe • Tel : 081/44.53.03
 • www.abbaye-de-fl oreffe.be 

[  ABDIJ: rondleidingen van 01/04 tot 30/09: elke dag om 13.30 u - 14.30 u - 15.30 u - 16.30 u - 17.30 u 
(ook om 10.30 u en 11.30 u in juli en augustus) - Vertrek: voorplein, voor de abdijkerk • Molen-Brasserie: het 
hele jaar (behalve de eerste week van januari): op weekdagen: 11 - 18 u en tijdens het weekend: 11 - 20 u

¤  Rondleiding:  {  ¤3 -  }  (6-12) ¤2,50

ß  1 u •  ®  •  ©  •  Station op 1500 m

 « [  Mogelijkheid de molen te openen voor het normale openingsuur
   ¤  (min. 16 pers.) rondleiding: ¤2,50 • schoolgroepen ¤2 

Ligny 1815 Museum Ligny

 Open de deuren van de 

tijd, kom binnen in deze 

oude boerderij die als 

hospitaal werd gebruikt op 

de avond van de veldslag 

van 16 juni 1815 en beleef 

de laatste overwinning van 

Napoleon in Ligny. 

  Dienst Toerisme, 
Rue Pont Piraux 23, 

B-5140 Ligny 
• Tel : 071/81.83.13 
• www.ligny1815.be 

[  Van 01/04 tot 15/11: op 
woensdag, donderdag, vrijdag 
van 13 tot 17 u - op zaterdag, 
zondag en feestdagen van 11 
tot 17 u • De Napoleondagen in 
Ligny op 1 en 2 juni: historische 
wedersamenstelling, parade, 
keizerlijk concert, authentiek 
ambachtswerk, animaties voor 
kinderen...

¤   {  ¤5 - stu. / 60+ ¤4 - 

}  (<12) gratis

ß  1 u • Restaurant ter plaatse 
•  ®  •  Station op 800 m

 Open de deuren van de 

tijd, kom binnen in deze 

oude boerderij die als 

hospitaal werd gebruikt op 

de avond van de veldslag 

van 16 juni 1815 en beleef 

de laatste overwinning van 

Napoleon in Ligny. 

[[
woensdag, donderdag, vrijdag 
van 13 tot 17 u - op zaterdag, 
zondag en feestdagen van 11 
tot 17 u • De Napoleondagen in 
Ligny op 1 en 2 juni: historische 
wedersamenstelling, parade, 
keizerlijk concert, authentiek 
ambachtswerk, animaties voor 
kinderen...

¤
}
ß
•  
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 De ondergrondse gangen vormen het 

grootste netwerk in een citadel van Europa! 

Ontdek de moderne scenografie in de 

onderaardse gangen. Maak een rit met het 

toeristisch treintje. Het Bezoekerscentrum 

Terra Nova laat u 2000 jaar Europese 

militaire en stadsgeschiedenis ontdekken via 

de geschiedenis van de Citadel. 

[[
maandag) van 10 tot 17 u • Van 02/03 t.e.m. 03/11: 
elke dag van 10 tot 18 u • Van 05/11 t.e.m. 22/12: elke 
dag (behalve op maandag) van 10 tot 17 u 
• Jaarlijkse sluiting van 23 t.e.m. 31/12/2019

© Vincent Poppe
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• Jaarlijkse sluiting van 23 t.e.m. 31/12/2019

¤
gangenstelsel, Bezoekerscentrum Terra Nova):  
- 65+ /  
1 begeleid bezoek naar keuze (toeristisch treintje of 
ondergronds gangenstelsel): van ¤5 tot ¤8 
• Vrij bezoek Bezoekerscentrum Terra Nova: 

ß

 « 

• Jaarlijkse sluiting van 23 t.e.m. 31/12/2019

© Vincent Ferooz, Pixel Komando

 « [
  Dagelijks mits reservatie   ¤  (>15 pers.) ¤4/pers.   µ  NL / FR of EN na 

reservatie • De maaltijd in het museumrestaurant "La Grange 1815" 
• Bier Ligny 1815 • Bezoek aan het slagveld met toeristentreintje 
• Generaal Gerard-zaal voor lezingen en seminaries 
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Attractiepark 
Koningin Fabiola

Namur

 Het PARF richt zich tot gezinnen met kinderen van 3 tot 12 jaar: groot speelplein, 

klimcircuit, minigolf, go-karts, elektrische wagentjes, trampolines, cafetaria, 

barbecuezone... 

  Rond-point Michel Thonard 1, B-5000 Namur • Tel : 081/73.84.13
 • www.parf.be 

[  Vanaf 06/04 • Paasvakantie: elke dag van 11 tot 18 u • Van 22/04 tot 30/06: op woensdag van 13 tot 
18u - weekends en feestdagen van 11 tot 18 u • Juli en augustus: elke dag van 11 tot 18 u 
• Van 01/09 tot 20/10: op woensdag van 13 tot 18 u - weekends en feestdagen van 11 tot 18 u.

¤  ¤3 - kroostrijke gezinnen / 60+: ¤2 -  }  (<1m) gratis 
• Go-karts met pedalen, elektrische autootjes, trampolines: ¤1 • Minigolf: ¤1,50 •  ®

 « [  Van 22/04 tot 30/06 en van 01/09 tot 20/10: elke dag voor schoolgroepen, van 
10 tot 16 u (mits reservatie)   ¤  (min. 15 pers.) ¤2 • Schoolgroepen: ¤1,50 

Museum Félicien Rops Namur

 Een kijk op het volledige werk van de 

kunstenaar... 

  Rue Fumal 12, B-5000 Namur • Tel : 
081/77.67.55 • www.museerops.be 

[  Dinsdag t/m zondag (dagelijks in juli en 
augustus) van 10 tot 18 u 
• Gesloten op 24, 25, 31/12 en 01/01 
• Jaarlijkse sluiting van 18/02 tot 15/04/2019

¤   {  ¤3 (¤5 incl. expo) - 60+ / stu. ¤1,50 (¤2,50 
incl. expo) -  }  (<12) gratis 
• Audiogids ¤2 (NL, FR, EN)

ß  1 u •  Station op 800 m

 «    ¤  Vanaf 10 personen: ¤1,50 (¤2,50 incl. expo) • Scholen: museum: ¤1 (¤1,50 
incl. expo)   µ  ¤40/gids (NL, FR, EN) 

TreM.a - Museum voor 
Oude Kunsten van Namen

Namur

 Het TreM.a stelt kunstwerken uit de Middeleeuwen 

en de Renaissance tentoon, waaronder de Schat van 

Oignies en schilderijen van Henri Bles. 

  Hôtel de Gaiffi er d'Hestroy, Rue de Fer 24, 
B-5000 Namur • Tel : 081/77.67.54  

• www.museedesartsanciens.be 

[  Elke dag (behalve maandag) van 10 tot 18 u • Gesloten op 
14 & 15 sept (Waalse Feesten in Namen), 24, 25, 31/12 en 01/01

¤   {  ¤3 (¤5 incl. tentoonstelling) - 60+ / stu. ¤1,50 (¤2,50 incl. 
tentoonstelling) •  }  (<12) gratis

ß  1 u •  Station op 500 m

 «    ¤  Vanaf 10 personen: ¤1,50 (¤2,50 incl. tentoonstelling) • Scholen: ¤1 (zonder 
animaties)   µ  NL, FR, EN, DE, SP - ¤40 (week) of ¤60 (weekend) 

Boten Maas-Ardennen Namur

 De beste manier om de Boven-Maas en zijn schitterende landschappen te ontdekken: 

op verwarmde boten, met bar, sanitair en een gids aan boord.  Inschepen naast de brug 

van Jambes. 

  Vertrek naast de brug van Jambes, Quai des Chasseurs Ardennais 
(Tel.: 081/24.64.44), B-5000 Namur • Secretariaat : Rue Daoust 64, 

B-5500 Dinant • Tel : 082/22.23.15 • www.croisieres-namur.be 

[  1) Namen-Samber en Maas: april, mei, juni, september (elke dag behalve op woensdag): afvaart om 
13.30 u, 15 u en 16 u - juli en augustus: afvaart om 11 u, 13.30 u en 17 u 
• 2) Namen-Wépion en terug: juli en augustus (elke dag behalve op woensdag): afvaart om 15 u

¤  1) Namen-Samber en Maas:  {  ¤8 -  }  ¤ 6,50 - 60+ ¤7 
• 2) Namen-Wépion en terug:  {  ¤14 -  }  ¤11 - 60+ ¤12

ß  1) Namen-Samber en Maas: 50 min. heen en terug • 2) Namen-Wépion: 1.45 u heen en terug
 •  ®  •  Station op 800 m

 «    ¤  1) Namen-Samber en Maas:  {  ¤7 - school ¤5,50 • 2) Namen-Wépion en terug: 

{  ¤12,50 - school ¤10 • Speciale boten op aanvraag • Fax: 082/22.53.22 

Boten Maas-Ardennen

Oude Kunsten van Namen
 Het TreM.a stelt kunstwerken uit de Middeleeuwen 

en de Renaissance tentoon, waaronder de Schat van 

Oignies en schilderijen van Henri Bles. 

[[
14 & 15 sept (Waalse Feesten in Namen), 24, 25, 31/12 en 01/01

¤
tentoonstelling) •  

ß

Koningin Fabiola

 Een kijk op het volledige werk van de 

kunstenaar... 

  Rue Fumal 12, B-5000 Namur • Tel : 

[[
augustus) van 10 tot 18 u 
• Gesloten op 24, 25, 31/12 en 01/01 
• Jaarlijkse sluiting van 18/02 tot 15/04/2019

¤
incl. expo) -  
• Audiogids ¤2 (NL, FR, EN)

ß
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De Grot van de Mens van Spy Onoz

 Neem een duik in de prehistorie 

en ontdek de Mens van Spy: een 

unieke terugkeer naar de bron! 

  Route d'Eghezée 301-303, 
B-5190 Onoz 

• Tel : 081/74.53.28
 • www.hommedespy.be 

[  Van woensdag tot zondag: 
van 13 tot 17 u

¤   {  ¤5 • 60+ / leraren ¤4 
• stu. /  }  (<18) 3¤ •  }  (<6) gratis

ß  1 u •  ®

 « [
  Van dinsdag tot vrijdag: 9.30 - 17 u • Weekends: 13 - 17 u

   ¤   {  ¤4 • stu. /  }  (<18) ¤3   µ  Rondleiding van 1u: ¤2/pers. (mits reservatie 
voor min. 15 en max. 25 pers.) • Animatie van 3 of 5 u (forfait voor max. 25 pers.) 
• Picknickzaal ter beschikking 

De Grot van de Mens van Spy
 Neem een duik in de prehistorie 

en ontdek de Mens van Spy: een 

unieke terugkeer naar de bron! 

[[
van 13 tot 17 u

¤

ß
[
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In Wallonië 
worden liefhebbers van 
cultuur nooit teleurgesteld!  
De streek was bevoorrechte getuige van zowel historische als 
hedendaagse invloeden en mag uitpakken met heel wat mooie 
ontdekkingen.  

Het Hergé museum, het Museum van de Fotografi e en het MAC’s zijn niet te 
missen cultuurtempels. Het Mudia, het nieuwe museum in Redu, heeft recent de 
lijst aangevuld… Sites zoals het Memoriaal 1815 van Waterloo of het Hospitaal O.L. 
Vrouw met de Roos zijn echo’s van de Geschiedenis. En Geschiedenis zal dit jaar 
goed aan bod komen want een aantal sites en musea bereidt zich voor op de 75e 
verjaardag van de Slag van de Ardennen, een van de laatste grote veldslagen 
van de Tweede Wereldoorlog die diepe sporen heeft nagelaten op onze streek. 

Ook het gebouwenerfgoed maakt deel uit van cultuur in Wallonië. De oude 
mijnsites van Blegny-Mine, Le Bois du Cazier, Le Bois du- Luc en Le Grand Hornu 
en de site van de Hydraulische Liften van het Centrumkanaal, zijn getuigen 
van het rijke industriële verleden en werden door Unesco opgenomen als 
Werelderfgoed. 

Ontdek de Waalse steden
Kom onze steden ontdekken om de Waalse cultuur in al zijn vormen te 
ontdekken. Elk van hen heeft een eigen identiteit, maar allemaal zorgen ze voor 
aangename verrassingen die u zullen aanzetten om Wallonië verder te exploreren. 
Kunststeden, gezellige steden, culturele en historische steden, allemaal hebben 
ze hun schatten, hun charmes, bezienswaardigheden, culinaire specialiteiten…

walloniebelgietoerisme.be/steden 

Bedrijfsbezoek
Ontdek de Waalse ondernemingen. Alle informatie over onthaal en bezoeken 
van bedrijven uit het netwerk ‘Visit’Entreprise’ vindt u op de website. Brouwers, 
bedrijfsleiders en ambachtslieden tonen u hun vakmanschap via rondleidingen, 
ateliers of proeverijen. Afspraak op:

bedrijfsbezoek.be

Langs de kasteelroutes
In vlaktes of hoog op de rotsen tekenen zich fi ere kastelen en burchten af. 
Kastelen zoals Beloeil, Modave, Sene� e, Jehay, Vêves of Lavaux-Sainte-Anne, 
maar ook burchten zoals die van Bouillon, La Roche-en-Ardenne of Logne. Zij 
hebben de tand des tijds doorstaan om ons hun geschiedenis en geheimen 
te vertellen. Hun uiteenlopende stijlen laten u verschillende periodes uit de 
geschiedenis herbeleven. Sommige kastelen herbergen verzamelingen die het 
vroegere kasteelleven illustreren.

walloniebelgietoerisme.be/kastelen

Herinneringstoerisme
Wallonië was het slagveld voor confl icten die de geschiedenis van Europa, en 
zelfs van de wereld, hebben beïnvloed. Zo herdenken wij dit jaar de 75 jaar van 
de Slag van de Ardennen, een tragische episode uit de Tweede Wereldoorlog 
die onder meer belicht wordt in het Bastogne War Museum, in de Bastogne 
Barracks, in het Baugnez 44 Historical Center en ook in het Museum van de Slag 
van de Ardennen in La Roche-en-Ardenne. De streek werd ook sterk getekend 
door de Eerste Wereldoorlog. Sites zoals het Fort van Loncin of de Plugstreet 
14-18 Experience houden de herinnering levendig. En in 1815 leverde Napoleon 
in Wallonië zijn laatste gevechten om uiteindelijk verslagen te worden tijdens 
de Slag van Waterloo. De sporen van de keizer kunt u volgen in het Ligny 1815 
Museum, in het Laatste Hoofdkwartier van Napoleon of in het Memoriaal 1815.

walloniebelgietoerisme.be/herinneringstoerisme

©
 J

. D
’H

o
nd

t 
- 

vi
si

tw
ap

i.b
e

©
 W

B
T

 -
 D

av
id

 S
am

yn

In Wallonië  
geeft de diversiteit 
van de 
natuurlandschappen 
aanleiding tot 
een hele reeks 
gevarieerde 
activiteiten.

Fietsroutes
Het Waalse netwerk van fi etsroutes biedt een gevarieerde 
waaier mogelijkheden om het platteland en bossen te 
doorkruisen, langs rivieren en kastelen te fi etsen en om 
de Mooiste Dorpen en charmante steden te ontdekken. 

walloniebelgietoerisme.be/fi etsen

Wandelpaden
Wallonië biedt eindeloze wandelmogelijkheden, van 
dagwandelingen tot meerdaagse tochten, in lijn of als 
circuit. Deze tochten richten zich tot iedereen, ervaren 
stappers en beginners, want u doet ze op uw eigen 
tempo.

walloniebelgietoerisme.be/wandelen

Buitengewone Wallonië
Er zijn zoveel verbazende dingen te ontdekken in 
Wallonië. Honderden atypische attracties, stadscentra 
in doorlopende evolutie, tientallen geklasseerde 
natuursites, erfgoedparels en nog veel meer. Wallonië 
bulkt van bezienswaardigheden, soms weinig gekend 
door het grote publiek.

buitengewonewallonie.be
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In Wallonië 
worden liefhebbers van 
cultuur nooit teleurgesteld!  
De streek was bevoorrechte getuige van zowel historische als 
hedendaagse invloeden en mag uitpakken met heel wat mooie 
ontdekkingen.  

Het Hergé museum, het Museum van de Fotografi e en het MAC’s zijn niet te 
missen cultuurtempels. Het Mudia, het nieuwe museum in Redu, heeft recent de 
lijst aangevuld… Sites zoals het Memoriaal 1815 van Waterloo of het Hospitaal O.L. 
Vrouw met de Roos zijn echo’s van de Geschiedenis. En Geschiedenis zal dit jaar 
goed aan bod komen want een aantal sites en musea bereidt zich voor op de 75e 
verjaardag van de Slag van de Ardennen, een van de laatste grote veldslagen 
van de Tweede Wereldoorlog die diepe sporen heeft nagelaten op onze streek. 

Ook het gebouwenerfgoed maakt deel uit van cultuur in Wallonië. De oude 
mijnsites van Blegny-Mine, Le Bois du Cazier, Le Bois du- Luc en Le Grand Hornu 
en de site van de Hydraulische Liften van het Centrumkanaal, zijn getuigen 
van het rijke industriële verleden en werden door Unesco opgenomen als 
Werelderfgoed. 

Ontdek de Waalse steden
Kom onze steden ontdekken om de Waalse cultuur in al zijn vormen te 
ontdekken. Elk van hen heeft een eigen identiteit, maar allemaal zorgen ze voor 
aangename verrassingen die u zullen aanzetten om Wallonië verder te exploreren. 
Kunststeden, gezellige steden, culturele en historische steden, allemaal hebben 
ze hun schatten, hun charmes, bezienswaardigheden, culinaire specialiteiten…

walloniebelgietoerisme.be/steden 

Bedrijfsbezoek
Ontdek de Waalse ondernemingen. Alle informatie over onthaal en bezoeken 
van bedrijven uit het netwerk ‘Visit’Entreprise’ vindt u op de website. Brouwers, 
bedrijfsleiders en ambachtslieden tonen u hun vakmanschap via rondleidingen, 
ateliers of proeverijen. Afspraak op:

bedrijfsbezoek.be

Langs de kasteelroutes
In vlaktes of hoog op de rotsen tekenen zich fi ere kastelen en burchten af. 
Kastelen zoals Beloeil, Modave, Sene� e, Jehay, Vêves of Lavaux-Sainte-Anne, 
maar ook burchten zoals die van Bouillon, La Roche-en-Ardenne of Logne. Zij 
hebben de tand des tijds doorstaan om ons hun geschiedenis en geheimen 
te vertellen. Hun uiteenlopende stijlen laten u verschillende periodes uit de 
geschiedenis herbeleven. Sommige kastelen herbergen verzamelingen die het 
vroegere kasteelleven illustreren.

walloniebelgietoerisme.be/kastelen

Herinneringstoerisme
Wallonië was het slagveld voor confl icten die de geschiedenis van Europa, en 
zelfs van de wereld, hebben beïnvloed. Zo herdenken wij dit jaar de 75 jaar van 
de Slag van de Ardennen, een tragische episode uit de Tweede Wereldoorlog 
die onder meer belicht wordt in het Bastogne War Museum, in de Bastogne 
Barracks, in het Baugnez 44 Historical Center en ook in het Museum van de Slag 
van de Ardennen in La Roche-en-Ardenne. De streek werd ook sterk getekend 
door de Eerste Wereldoorlog. Sites zoals het Fort van Loncin of de Plugstreet 
14-18 Experience houden de herinnering levendig. En in 1815 leverde Napoleon 
in Wallonië zijn laatste gevechten om uiteindelijk verslagen te worden tijdens 
de Slag van Waterloo. De sporen van de keizer kunt u volgen in het Ligny 1815 
Museum, in het Laatste Hoofdkwartier van Napoleon of in het Memoriaal 1815.

walloniebelgietoerisme.be/herinneringstoerisme
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In Wallonië  
geeft de diversiteit 
van de 
natuurlandschappen 
aanleiding tot 
een hele reeks 
gevarieerde 
activiteiten.

Fietsroutes
Het Waalse netwerk van fi etsroutes biedt een gevarieerde 
waaier mogelijkheden om het platteland en bossen te 
doorkruisen, langs rivieren en kastelen te fi etsen en om 
de Mooiste Dorpen en charmante steden te ontdekken. 

walloniebelgietoerisme.be/fi etsen

Wandelpaden
Wallonië biedt eindeloze wandelmogelijkheden, van 
dagwandelingen tot meerdaagse tochten, in lijn of als 
circuit. Deze tochten richten zich tot iedereen, ervaren 
stappers en beginners, want u doet ze op uw eigen 
tempo.

walloniebelgietoerisme.be/wandelen

Buitengewone Wallonië
Er zijn zoveel verbazende dingen te ontdekken in 
Wallonië. Honderden atypische attracties, stadscentra 
in doorlopende evolutie, tientallen geklasseerde 
natuursites, erfgoedparels en nog veel meer. Wallonië 
bulkt van bezienswaardigheden, soms weinig gekend 
door het grote publiek.

buitengewonewallonie.be
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Heerlijk fi etsen in de Ardennen
Ontdek 45 fi ets- en MTB-tochten, de regionale en internationale lan-
geafstandsroutes, de knooppuntnetwerken en heel wat praktische 
informatie om sport en vrijetijdsbesteding te combineren.
walloniebelgietoerisme.be/fi etsen 

Wandeltochten in de Ardennen 
26 tochten in de Ardennen en alle uithoeken van Wallonië om een 
fraaie natuur en golvende landschappen te ontdekken. 
walloniebelgietoerisme.be/wandelen

Wallonië, golfbestemming
Bijna  40 golfparcours in Wallonië wachten op liefhebbers van het 
witte balletje.
walloniebelgietoerisme.be/golf

Kaart met de camperplaatsen
Ontdek onze publieke zones en campings in Wallonië, waar aange-
paste plaatsen zijn voorzien voor campers. 
walloniebelgietoerisme.be/motorhomes

Wallonië, land van kastelen 
Langs uitgestippelde autoroutes kunt u heel wat kastelen ontdekken. 
Voor elk van deze circuits wordt een fi ets- en een wandelroute 
aangeboden rond een befaamd Waals kasteel. 
walloniebelgietoerisme.be/kastelen

Ontdek 22 Waalse steden
Charmante stadjes, culturele of kunststeden… Deze boekjes bieden 
een reeks activiteiten en niet te missen bezoeken. Ze staan vol 
leuke lokale adresjes en gastronomische tips om ten volle te kunnen 
genieten tijdens uw verblijf in een van de Waalse steden.  
walloniebelgietoerisme.be/steden 

De Napoleonroute
Volg de sporen van de Keizer en zijn legermacht tijdens de paar 
dagen voor de Slag van Waterloo in 1815! Op het programma van de 
94 kilometer lange Napoleonroute in Wallonië: geschiedenis, musea, 
erfgoed, folklore, Unesco-sites, landschappen, streekgastronomie…
routenapoleon.be 

Kaart van de Slag om de Ardennen
Deze kaart neemt u mee in de sporen van een van de belangrijkste 
veldslagen van de Tweede Wereldoorlog. Herontdek deze tragische 
periode via musea, slagvelden, tanks en andere getuigenissen… 
walloniebelgietoerisme.be/herinneringtoerisme

Smullen in Wallonië
Langs Waalse wegen zijn de gelegenheden om gevarieerd en lekker 
te smullen nooit ver weg. Ontdek 28 smulroutes die u uitnodigen 
voor ontmoetingen met gepassioneerde producenten die fi er zijn op 
hun streek.  
smulleninwallonie.be 

De Bierroute van Wallonië
België is bekend voor zijn kwaliteitsbieren. Op deze kaart vindt u 
de Waalse brouwerijen die kunnen bezocht worden. Stippel zelf uw 
route uit!
smulleninwallonie.be 

De Wijn- en stokerijroute
Wallonië positioneert zich steeds meer als wijn- en 
sterkedrankenproducent. Ontdek hier de Waalse wijngaarden en 
distilleerderijen die u langs deze route kunt bezoeken.  
smulleninwallonie.be 

Smulstations
Profi teer van uw tochten in Wallonië om even halt te houden in 
een van de 17 gares gourmandes (smulstations) van Wallonië, 
spoorweggebouwen die omgevormd zijn tot eetgelegenheid langs 
de RAVeL.
smulleninwallonie.be

GR-pad van de Trappistenabdijen
Het pad verbindt de 3 Waalse abdijen. De route is opgesplitst in twee 
trajecten: Orval-Rochefort (116�km) en Rochefort-Chimay (174�km). 
smulleninwallonie.be

Bedrijfsbezoek
Deze brochure biedt een kennismaking aan met Waalse 
ondernemers en hun knowhow. Bedrijfsleiders en ambachtelijke 
producenten stellen u hun beroep, hun activiteiten of hun 
producten voor met rondleidingen, ateliers en proeverijen. 
De brochure geeft u alle details over het onthaal en het bezoek aan 
de leden van het netwerk Visit’ Entreprise.
bedrijfsbezoek.be

15 tochten om buitengewoon 
Wallonië te ontdekken
Uw kinderen houden van de openlucht en verrassingen?
Ontdek onze buitengewone gezinswandelingen in Wallonië.
walloniebelgietoerisme.be/buitengewoon

Kaart van Buitengewoon Wallonië
Ontdek een ander facet van Wallonië en bezoek verrassende 
en minder bekende plaatsen. Deze kaart toont u een selectie 
van verrassende activiteiten.
walloniebelgietoerisme.be/buitengewoon

NATUUR EN LOGIES

CULTUUR

STREEK EN KNOWHOW

BUITENGEWOON

walloniebelgietoerisme.be/brochures

Zin om al onze toeristische producten te ontdekken?
Voor elk van onze thema’s kunt u onze publicaties op papier doorbladeren    of ze online downloaden� �   
zodat u alles bij de hand hebt om een succes te maken van uw uitstap.
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Ontdek 45 fi ets- en MTB-tochten, de regionale en internationale lan-
geafstandsroutes, de knooppuntnetwerken en heel wat praktische 
informatie om sport en vrijetijdsbesteding te combineren.
walloniebelgietoerisme.be/fi etsen 

Wandeltochten in de Ardennen 
26 tochten in de Ardennen en alle uithoeken van Wallonië om een 
fraaie natuur en golvende landschappen te ontdekken. 
walloniebelgietoerisme.be/wandelen

Wallonië, golfbestemming
Bijna  40 golfparcours in Wallonië wachten op liefhebbers van het 
witte balletje.
walloniebelgietoerisme.be/golf

Kaart met de camperplaatsen
Ontdek onze publieke zones en campings in Wallonië, waar aange-
paste plaatsen zijn voorzien voor campers. 
walloniebelgietoerisme.be/motorhomes

Wallonië, land van kastelen 
Langs uitgestippelde autoroutes kunt u heel wat kastelen ontdekken. 
Voor elk van deze circuits wordt een fi ets- en een wandelroute 
aangeboden rond een befaamd Waals kasteel. 
walloniebelgietoerisme.be/kastelen

Ontdek 22 Waalse steden
Charmante stadjes, culturele of kunststeden… Deze boekjes bieden 
een reeks activiteiten en niet te missen bezoeken. Ze staan vol 
leuke lokale adresjes en gastronomische tips om ten volle te kunnen 
genieten tijdens uw verblijf in een van de Waalse steden.  
walloniebelgietoerisme.be/steden 

De Napoleonroute
Volg de sporen van de Keizer en zijn legermacht tijdens de paar 
dagen voor de Slag van Waterloo in 1815! Op het programma van de 
94 kilometer lange Napoleonroute in Wallonië: geschiedenis, musea, 
erfgoed, folklore, Unesco-sites, landschappen, streekgastronomie…
routenapoleon.be 

Kaart van de Slag om de Ardennen
Deze kaart neemt u mee in de sporen van een van de belangrijkste 
veldslagen van de Tweede Wereldoorlog. Herontdek deze tragische 
periode via musea, slagvelden, tanks en andere getuigenissen… 
walloniebelgietoerisme.be/herinneringtoerisme

Smullen in Wallonië
Langs Waalse wegen zijn de gelegenheden om gevarieerd en lekker 
te smullen nooit ver weg. Ontdek 28 smulroutes die u uitnodigen 
voor ontmoetingen met gepassioneerde producenten die fi er zijn op 
hun streek.  
smulleninwallonie.be 

De Bierroute van Wallonië
België is bekend voor zijn kwaliteitsbieren. Op deze kaart vindt u 
de Waalse brouwerijen die kunnen bezocht worden. Stippel zelf uw 
route uit!
smulleninwallonie.be 

De Wijn- en stokerijroute
Wallonië positioneert zich steeds meer als wijn- en 
sterkedrankenproducent. Ontdek hier de Waalse wijngaarden en 
distilleerderijen die u langs deze route kunt bezoeken.  
smulleninwallonie.be 

Smulstations
Profi teer van uw tochten in Wallonië om even halt te houden in 
een van de 17 gares gourmandes (smulstations) van Wallonië, 
spoorweggebouwen die omgevormd zijn tot eetgelegenheid langs 
de RAVeL.
smulleninwallonie.be

GR-pad van de Trappistenabdijen
Het pad verbindt de 3 Waalse abdijen. De route is opgesplitst in twee 
trajecten: Orval-Rochefort (116�km) en Rochefort-Chimay (174�km). 
smulleninwallonie.be

Bedrijfsbezoek
Deze brochure biedt een kennismaking aan met Waalse 
ondernemers en hun knowhow. Bedrijfsleiders en ambachtelijke 
producenten stellen u hun beroep, hun activiteiten of hun 
producten voor met rondleidingen, ateliers en proeverijen. 
De brochure geeft u alle details over het onthaal en het bezoek aan 
de leden van het netwerk Visit’ Entreprise.
bedrijfsbezoek.be

15 tochten om buitengewoon 
Wallonië te ontdekken
Uw kinderen houden van de openlucht en verrassingen?
Ontdek onze buitengewone gezinswandelingen in Wallonië.
walloniebelgietoerisme.be/buitengewoon

Kaart van Buitengewoon Wallonië
Ontdek een ander facet van Wallonië en bezoek verrassende 
en minder bekende plaatsen. Deze kaart toont u een selectie 
van verrassende activiteiten.
walloniebelgietoerisme.be/buitengewoon

NATUUR EN LOGIES

CULTUUR

STREEK EN KNOWHOW

BUITENGEWOON

walloniebelgietoerisme.be/brochures

Zin om al onze toeristische producten te ontdekken?
Voor elk van onze thema’s kunt u onze publicaties op papier doorbladeren    of ze online downloaden� �   
zodat u alles bij de hand hebt om een succes te maken van uw uitstap.
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de  zomerritten!

Doornik•29.06

Waver•27.07

Arlon•6.07

St Hubert•10.08

Plombières•3.08

Brussel•22.09Grivegnée•17.08

13.07

31.08

Châtelet•24.08

Amay•20.07

Hannuit•20.07

Nuit du RAVeL

In partnerschap met

een initiatief van
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Chocolaterie Darcis 

Museum van de Chocolade  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

Cristal Discovery - Val Saint Lambert   .  .  .  .  . 48

De Feeënboerderij  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

De Gang van de Tijd en Tussen Hemel 

en Steen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

Distilleerderij van Biercée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

Espace Arthur Masson .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

Famenne & Art Museum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40

Folkloremuseum - Het Doornikse huis .  .  .  .  . 21

Grès de La Roche   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

Het Doudoumuseum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Het Huis van de Drukkerij  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

Het Huis van de Metallurgie 

en de Industrie van Luik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

Het Reuzenhuis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

La Maison des Terrils .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

Leisteenmijn Recht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

Mahymobiles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Maison du patrimoine médiéval mosan  .  .  .  . 63

Maison du Pays de Salm .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

Malmundarium  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57

Marmermuseum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Mosterdfabriek Bister  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

Musea van de Kuurstad en het Paard   .  .  .  .  . 57

Museum Armand Pellegrin 

Museum rond lokale geschiedenis en folklore.  11

Museum van de Burcht van Logne  .  .  .  .  .  .  . 50

Museum van het land van Ourthe-Amblève .  . 52

Museum van het Openbaar Vervoer 

van Wallonië   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

Museum van het Waalse Leven  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

Provinciaal Domein van de Fourneau 

Saint-Michel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

ReGare sur Fosses-la-Ville .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73

Speelgoedmuseum.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

Stoomtreinmuseum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69

The Owl Distillery.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

Toeristisch Centrum van de Wol en de Mode.  . 54

Viroin Getuigenismuseum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69

Wasserijmuseum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57

Riviercruises 
& toeristische treintjes 
Adventure Valley 

Toeristisch treintje van Durbuy  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

Bayard Boten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

Boottochten op de Maas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

Boten Maas-Ardennen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75

De Kabellift van Strépy-Thieu en Boottocht 

op het Historisch Centrumkanaal .  .  .  .  .  .  .  . 16

De Stoomtrein van de 3 Valleien  .  .  .  .  .  .  .  . 68

Dinant Evasion - Rondvaarten op de Maas  .  . 65

Dinant Evasion - Boten zonder vaarbewijs   .  . 64

Elektrische bootjes op het Historisch 

Centrumkanaal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Les Lacs de l’Eau d’Heure 

Archeologische sites & grotten 
Archeoforum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Archeologiemuseum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Archeosite® en Museum 
van Aubechies-Beloeil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
De Grot van de Mens van Spy.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
De Grot van Dinant “La Merveilleuse”  .  .  .  .  . 66
De Grotten van Remouchamps .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Domein van de Grotten van Han 
De Grot van Han  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
Domein van de Grotten van Han 
PrehistoHan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
Grot van Comblain  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Grot van Lorette-Rochefort .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
Grotten van Hotton   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Grotten van Neptunus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
Malagne - Archeopark van Rochefort  .  .  .  .  . 72
Malgré-Tout Museum, Park van de Prehistorie  . 69
Museum van de Burcht van Logne  .  .  .  .  .  .  . 50
Museum van het land van Ourthe-Amblève .  . 52
Park van Furfooz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
Préhistomuseum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

Avonturenparken 
Adventure Valley Durbuy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Aventure Parc Waver.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Avonturenpark van Bouillon.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Dinant Evasion - Dinant Avonturenpark  .  .  .  . 65
Ecopark Adventures  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Forestia, Dieren- en avonturenpark.  .  .  .  .  .  . 52
Les Lacs de l’Eau d’Heure - Natura Parc .  .  .  . 30
The Outsider Ardennes - Adrenaline 12+.  .  .  . 52

Dierenparken
Animalaine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Dierenpark van Bouillon .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Domein van de Grotten van Han 
Het Wildpark  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
Forestia Dieren- en avonturenpark .  .  .  .  .  .  . 52
Pairi Daiza .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Safaripark Monde Sauvage  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Wild Park Coo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
Wildpark van La Roche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Wildpark van Saint-Hubert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

Historische monumenten 
Abdij van Aulne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

Abdij van Floreffe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
Abdij van Maredsous en 
Onthaalcentrum Saint-Joseph  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
Abdij van Orval .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Abdij van Stavelot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Abdij van Villers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Archeoforum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Archéoscope Godefroid de Bouillon .  .  .  .  .  . 39
Archeosite® en Museum 
van Aubechies-Beloeil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Artotheek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
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B-Dagtrips: trein en toegang
in één voordelige formule

Hou je van kunst, geschiedenis, ontdekkingen?
Ben je geïnteresseerd in bijzondere tentoonstellingen?
Met onze B-Dagtrips is er zoveel te zien.

Info en voorwaarden op nmbs.be

nmbs

Geef je ogen volop de kost 
met de museumtrein. 
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