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Gelegen in het hart van Wallonië, Explore Meuse
is een bestemming met een ongeloofelijke diversiteit,

die 12 gemeentes omvat: 
Anhée, Dinant, Eghezée, Fernelmont, Fosses-la-Ville, 

Hastière, La Bruyère, Mettet, Namen, 
Onhaye, Profondeville en Yvoir.

Explore Meuse kenmerkt zich door zijn vele facetten:
Namen, hoofdstad van Wallonië,

Dinant, parel van de Maas,
2 citadellen, 2 casino’s, 2 kabelbanen,

7 valleien en 5 plateaus.

Tussen de Maas en haar wonderen, 
tussen bergen en valleien,

Explore Meuse is een must in België.



©Stéphane Wittenbol

EXPLORE MEUSE, EEN NIET TE MISSEN BESTEMMING !
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Avenue Colonel Cadoux, 8 - 5500 DINANT
+32 (0)82 / 22 28 70

info@exploremeuse.be
www.exploremeuse.be

kan je rotsen beklimmen en afdalen, peddelen op de rivier, het 
meer zachtjes aan doen met een waterfiets, springen, vliegen, 

en nog meer activiteiten die de adrenaline omhoogjagen !

is een streek om te beleven, van te proeven,
om naar verhalen te luisteren, een streek met weergaloze

uitkijkpunten en een natuur die alomtegenwoordig is.

Maak kennis met onze ambachtelijke producenten, verweef jezelf met 
onze streek en onze levenswijze, deel nieuwe ervaringen.

is dan weer zeer geschikt om te wandelen, te ontdekken, 
lekkere dingen te proeven, te relaxen, kortom om de druk van 

het dagelijkse leven even te vergeten.

In de zomer,

Explore Meuse,

De winter,

Er wacht je een mooi avontuur in Explore Meuse! 

Exploremeuse Maison du Tourisme Explore Meuseexploremeuse



Waar velden samengaan met bakstenen !

Land van folklore en geschiedenis !

Natuurjuweel aan de oever van de Maas !

FERNELMONT

FOSSES-LA-VILLE

HASTIÈRE

12 gemeenten langs valleien

fernelmont.be

regare.be

hastiere-tourisme.be

Langs de Molignée !

Tussen rotsen en Maas !

ANHÉE

DINANT

meusemolignee.be

dinant.be

Een levendig platteland !
EGHEZÉE

eghezee.be

©Kim Foucart

©Ilse Vackier
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©MargauxVoglet

Land van wijngaarden !

Een circuit op het platteland !

Aan de samenvloeiing van Samber en Maas !

Waar de Flavion stenen ontmoet !

Natuur met uitzichtpunten !

Natuurlijk attractief !

LA BRUYÈRE

METTET

NAMEN HOOFDSTAD VAN WALLONIË

ONHAYE

PROFONDEVILLE

YVOIR

silabruyere.be

mettet.be

visitnamur.eu

lamolignee.com

profondeville.be

syndicatinitiative-yvoir.be

©WBT - Bruno D’Alimonte
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Kastelen
en Citadellen

Welkom in de kastelen
van de Maas !

Laat je meeslepen door de
geschiedenis van onze

indrukwekkende vestingen.
Herbeleef het verleden

van onze kastelen.

©FLEMAL JL
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DE ENIGE
2 KABELBANEN

VAN BELGIË !

2 STATIONS
Stadscentrum : Place Maurice Servais    Citadel : Esplanade

Info en prijzen :
www.telepheriquedenamur.be

IN NAMEN 

IN DINANT 
  Zie P.11

  Zie P.14

KABELBAAN VAN DE CITADEL
TOEGANG : PLACE REINE ASTRID (NAAST DE KERK)

Info en prijzen :
www.citadellededinant.be

©
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In het hartje van een unieke plek

Prijs : volw. : 12,00 € - kind. : 10,00 €
Groepsprijs : volw. : 9,50 € - kind. : 8,00 €

01/04    30/09 : elke dag : 10.00 tot 18.00
01/10    12/11 : elke dag : 10.00 tot 17.00

13/11    31/03 : 10.00 tot 16.30 (op vrijdag gesloten)
02/01    31/01 : weekends en schoolvakanties

Dompel je onder in meer dan 9 eeuwen 
geschiedenis. Aan de top van deze burcht 
heb je een adembenemend zicht op de 
Maas. Restaurant, cafetaria, groepsformules, 
speelplein.

Duur : 1u

De 3-in-1 formule : Citadel, kabelbaan 

en rondvaart, een echte aanrader ! 

TIP !

DE CITADEL
VAN DINANT

  Zie P.25

Place Reine Astrid, 5 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 36 70

info@citadellededinant.be

citadelle.dedinant

www.citadellededinant.be
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Ontdek 450 meter van die galerijen in een fascinerende 
rondleiding die je met geluid en beeld onderdompelt in 
het hart van de geschiedenis van de Citadel.

Naast kaarten en video’s vind je er de grote maquette van 
Namen, foto’s en gesproken getuigenissen, sporen van 
de militaire geschiedenis en van het dagelijkse leven.

Stap in het toeristentreintje, laat je langs de vestingmuren 
rijden en ontdek de unieke vergezichten over de stad.

1.ONDERGRONDSE RONDLEIDING

2.BEZOEKERSCENTRUM TERRA NOVA

3. TOERISTENTREINTJE

Prijs : volw. : 12,00 € 
kind. (6 > 18), studenten en senioren +65 : 10,00 €

Groepsprijzen : volw., kind. (6 > 18), 
studenten en senioren +65 : 10,00 €

Prijs : volw. : 6,00 €
kind. (6 > 18), studenten en senioren +65 : 5,00 € 

Groepsprijzen (rondleiding) :
volw, kind. (6 > 18), studenten en senioren +65 : 9,00 €

Duur : 1u3002/01    22/12 : elke dag

09/01    31/03 : 14.00 (9/01  24/02 : maandag gesloten) 
01/04    29/09 : 13.00 – 15.30

30/09    22/12 : 14.00 (6/11  22/12 : maandag gesloten)

02/01    22/12 : 
10.00 tot max 18.30

afhankelijk van het seizoen, details op de website

Prijs : volw. : 6,00 €
kind. (6 > 18), studenten en senioren +65 : 5,00 €

Groepsprijzen : volw. : 5,00 € 
kind. (6 > 18), studenten en senioren +65 : 4,00 €

Duur : 25’
02/01    22/12 : 

regelmatige vertrekken tussen 10.30 en 17.30 uur
details op de website

BUITENGEWONE 
ERVARING ! 

DE CITADEL ONTHULT 
ZICHZELF OP EEN… TUK-TUK 
6 km (30 min., je chauffeur is ook je gids) 

Vertrekpunt : Esplanade de la 
Citadelle (aan de kabelbaan)

  Meer info P.42
©Schmitt-GlobalView
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Citadel Pass (1+2+3) : Prijs : volw. : 18,00 €
kind. (6 > 18), studenten en senioren +65 : 15,00 €

Groepsprijs : 
volw., kind. (6 > 18), studenten en senioren +65 : 16,00 €

Voor groepen : Begeleid bezoek «La médiévale» :
volw., kind. (6 > 18), studenten en senioren +65 : 9,00 €

1. Ondergrondse rondleiding (1u30) 
2. Bezoekerscentrum Terra Nova (vrij bezoek) 
3. Toeristisch treintje (25’) 

DE CITADEL 
VAN NAMEN

bij « Made in Namur » : 
lokale producten en 
geschenkmanden.

NEEM 
EEN PAUZE 

2000 jaar geschiedenis
De Citadel van Namen, één van de grootste 
vestingen van Europa ! Een must onder de 
historische sites van de Maasvallei !

Terra Nova, Route Merveilleuse, 64 - 5000 NAMUR

+32 (0)81 / 24 73 70

info@citadelle.namur.be

citadellenamur

citadelle.namur.be

©Schmitt-GlobalView
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info@telepheriquedenamur.be

Kantoor : Route Merveilleuse, 61 - 5000 NAMUR

www.telepheriquedenamur.be

+32 (0)81 / 20 03 60

• Citadel : Esplanade 

2 STATIONS :
• Stadscentrum : Place Maurice Servais

DE KABELBAAN VAN NAMEN

Zin in een spectaculaire reis en een 
onvergetelijke ervaring in Namen?
Neem plaats en ontdek het unieke uitzicht 
op de stad, de Citadel en de prachtige 
landschappen van Namen.

Prijs (H&T) :
volw. : 7,50 € - kind. (4 & 5 jaar) : 5,00 € 

6>17 jaar en studenten 18+ met studentenkaart : 5,50 €
senioren +65 : 6,00 €

Groepsprijs (H&T - min. 15 pers.) :
volw. : 6,50 € - senioren +65 : 5,00 €

4>17 jaar en studenten 18+ met studentenkaart : 5,00 €

Elke dag van het jaar 
01/04    30/09 : 10.00 tot 18.00
01/10    31/03 : 10.00 tot 17.00

Duur : 20 min. heen en terug



BEZOEK AAN HET ATELIER

DE WINKEL

Wie een bezoek brengt aan het atelier van Parfumerie 
Delforge, maakt kennis met de wereld van het parfum in 
het algemeen en die van ons in het bijzonder; je leert er de 
verschillende fases van het onderzoek, de samenstelling 
en creatie van unieke geuren kennen; je wandelt er door 
het atelier en zijn ondergrondse gewelven en snuif t er de 
geschiedenis op van dit uitzonderlijke gebouw in het hart van 
de Citadel van Namen; tot slot vind je er, dankzij deskundig 
advies, het parfum dat perfect bij jou past…

Met gids of audiogids in het Frans, Nederlands,
Duits, Engels, Spaans en Italiaans.

- individueel, op zaterdag (behalve op feestdagen) om
15.30 uur, tijdens schoolvakanties, van maandag tot

zaterdag (behalve op feestdagen) om 15.30 uur. 3,50 €
per persoon (3,00 € voor kinderen jonger dan 12 jaar).

- degressief tarief voor groepen: of ferte
op maat en vooraf reserveren.

maandag tot en met zaterdag, van 10.00 tot 18.00 uur
(17.30 uur van november tot en met februari)

zon- en feestdagen, van 14.00 tot 18.00 uur
(17.30 uur van november tot en met februari)

(duur +/- 1 uur)

het hele jaar door toegankelijk

Atelier de parfumerie Guy Delforge
Route Merveilleuse, 60 - B-5000 Namur-Citadelle

+ 32 (0)81 22 12 19 www.delforge.com info@delforge.com
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HET MEER VAN BAMBOIS 
EN ZIJN TUINEN 

De natuur in grandeur !

Prijs : volw. : 5,50 € - kind. : 4,00 € (3-11 jaar)
senioren : 4,50 €

Groepsprijs (vanaf 10 pers.) :
volw. : 4,50 € - kind. : 3,00 €

01/03    31/03 : elk weekend, 13.00 tot 16.00
01/04    30/09 : elke dag, 11.00 tot 18.30

01/10    05/11 : elke woensdag, elk weekend, 
op feestdagen en schoolvakanties : 11.00 tot 17.00

De natuurliefhebbers zullen dol zijn op deze 
betoverende plek. Ideaal voor een wandeling 
met familie of vrienden in de mooie tuinen.
Het meer is ook een echt paradijs voor de 
vogels. De kers op de taart: het is mogelijk 
om in het meer te zwemmen !

Duur : 2u > gans de dag

Rue du Grand Étang

+32 (0)71 / 71 43 89

+32 (0)71 / 26 01 00

idef-bambois@skynet.be

Lac de Bambois
www.lacdebambois.be

KANTOOR : Rue de Stierlinsart, 47 - 5070 FOSSES-LA-VILLE



Een mooi stukje kostbaar groen
De enige watertuinen van België die 
behoren tot de mooiste van Europa. Laat je 
betoveren langs tientallen watervallen en 
fonteinen, bassins, vijvers en statige bomen.

De tuinen zijn werkelijk 
een unieke plek waar het water 

al 250 jaar zonder onderbreking en 
zonder enige machine stroomt.

WIST JE ?

DE WATERTUINEN 
VAN ANNEVOIE

info@annevoie.be

jardins.annevoie
www.annevoie.be

Rue des Jardins, 37 - 5537 ANNEVOIE

+32 (0)82 / 67 97 97

Prijs : volw. : 10,00 € - kind. (6 > 18 jaar) : 6,00 € 
studenten (18 > 30 jaar) : 7,00 € - mindervaliden : 6,00 €
Groepsprijs : volw. : 9,00 € - kind. (6 > 18 jaar) : 5,00 € 

studenten (18 > 30 jaar) : 6,00 € - mindervaliden : 5,00 € 

25/03    12/11 : elke dag : 09.30 tot 17.30

Duur : 2h

© Daniel Fouss
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Kom en ontdek het echte Doornroosje. Het kasteel 
is volledig gemeubeld en is geklasseerd als 
«Uitzonderlijk Waals Erfgoed»! Een bezoek dat 
groot en klein zal charmeren. Speelse ontdekking 
en schattenjacht.

KASTEEL VAN VÊVES Tijdens het bezoek word je 
verkleed als prinses of ridder!

LEUK MET KINDJES !

Het kasteel van Doornroosje

Duur : 50’

18/02    05/11 : alle weekends, 
feestdagen en verlengde weekends
18/02    05/03 (Krokusvakantie) ,

01/04    16/04 + 1/05    14/05 (Paasvakantie) :
woensdag, weekends en feestdagen

08/07    27/08 : elke dag
21/10    05/11 (Herfstvakantie) : elke dag

10.00 tot 17.00 (laatste bezoek)

Prijs : 
volw. : 9,00 € - kind. : 6,00 € - senioren : 8,00 €

Groepsprijs : volw. : 8,00 € - kind. : 6,00 €

contact@chateau-veves.be

Château de Vêves
www.chateau-veves.be

Route de Furfooz, 3 - 5561 CELLES

+32 (0) 82 / 66 63 95

© K-Pture



Een tijdloze plek met veel charme

Prijs : volw. : 9,00 € - kind. (< 12 jaar) : gratis
senioren +65 & studenten (vanaf 12 jaar) : 7,50 €

Groepsprijs (min. 20 pers.) : 
volw. en senioren +65 : 7,50 € 
Schoolgroepen : 6,00 € / kind

01/04    30/06 + 01/09    12/11
Zaterdag, zondag en feestdagen

01/07    31/08 : Dinsdag tot zondag 
Gesloten : maandag (behalve op feestdagen) 
11.00 tot 17.00 (laatste toegang om 16.15 uur)

Duur : 1u30

KASTEEL EN TUINEN 
VAN FREŸR

Het Kasteel van Freÿr, te midden van een 
prachtige omgeving, verwelkomt je in een 
interieur ingericht en gedecoreerd door 
de 20 generaties die er hebben gewoond. 
De tuinen, de fonteinen, de geur van de 
driehonderdjarige sinaasappelbomen en de 
doolhoven zullen groot en klein bekoren. 

Freÿr, 12 - 5540 WAULSORT

+32 (0)471 / 89 08 95 (reservaties)

+32 (0)82 / 22 22 00

tourisme@freyr.be

www.freyr.be

19

in de tuinen

begane grond 
+ 1 deel van de tuinen
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Rue du Marteau, 10 - 5522 FALAËN

+32 (0)82 / 69 95 85

lesruinesdemontaigle

info@chateau-fort-de-montaigle.be

www.chateau-fort-de-montaigle.be
  ©
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Geclassificeerd als uitzonderlijk Erfgoed van 
Wallonië, verrijst het kasteel Montaigle op een 
rotspunt, in een romantisch decor.

DE RUÏNES VAN DE BURCHT 
VAN MONTAIGLE

De legende van « De Dame met de bundel »
" Het verhaal speelt zich af tijdens een vreselijke belegering van het kasteel van 
Montaigle. Voedsel ontbreekt en de heer moet capituleren.
De belegeraars besluiten hem diezelfde avond nog aan de hoogste toren op te hangen. 
Ze accepteren echter dat de kasteelvrouw het fort verlaat en haar kostbaarste bezit 
meeneemt.
Aan het eind van de dag verlaat ze het kasteel met een enorme bundel op haar rug. De 
soldaten lachen haar uit. Onverstoorbaar wandelt ze weg van de vijandelijke posten.
Buiten adem valt ze flauw.
Herders redden haar wanneer er een gedempte kreet uit de bundel komt.
Tot hun verbazing komt de heer van Montaigle uit de bundel tevoorschijn en wordt 
zo gered van een tragisch einde. " 

18/02    05/03 & 01/04    5/11 :
dinsdag tot zondag

Maart, november    17/12 : weekends
10.00 tot 17.00

Gesloten : maandag behalve op reservering

Prijs : volw. : 5,00 € - kind. (6 > 18) : 2,00 € 
studenten met studentkaart : 3,00 €

Groepsprijs : volw. : 1 gratis toegang / 20 pers.

Duur : 1u.



Ruines de Crèvecoeur - 5500 BOUVIGNES

+32 (0)82 / 22 36 16

www.mpmm.be

Chemin de Poilvache - 5530 HOUX (YVOIR)

+32 (0)82 / 61 36 82 • +32 (0)460 / 95 91 64

amis.de.poilvache

info@poilvache.com

www.poilvache.com
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Poilvache (13e - 15e eeuw), uitzonderlijk 
erfgoed van Wallonië en natuurreservaat, 
is één van de meest uitgebreide 
middeleeuwse vestingen van de 
Maasvallei (2,5 ha).

Duur : 1u > 1u30

01/04    30/06 & 01/09    30/10 :
Weekends en feestdagen

01/07    31/08 : Elke dag
10.30 tot 18.00

Prijs : volw.: 2,00 € 
kind. (<12) : gratis - studenten en senioren: 1,50 €

Groepen na reservatie

Men vertelt dat de toren van Crèvecœur 
als laatste overeind bleef staan. Onder 
de moedige soldaten bevonden zich drie 
officieren, van wie de vrouwen ook uit alle 
macht meevochten. Maar de officieren 
sneuvelden op hun beurt, na heldhaftig 
gevochten te hebben. Daarop klommen 
de 3 vrouwen op de burchttoren, en 
sprongen ze hand in hand in het water van 
de Maas. Liever sterven dan zich over te 
geven aan de vijand. 

De legende

DE RUÏNES VAN 
CRÈVECOEUR

DE MIDDELEEUWSE
RUÏNES VAN POILVACHE

Vanaf de heuveltop observeren en 
controleren de ruïnes van Crêvecoeur 
de Maasvallei. Geweldig uitzicht op de 
vallei en het middeleeuws dorp van 
Bouvignes.

Vrije toegang (te voet of met de auto)
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Rue des Combattants, 77 - 5380 NOVILLE-LES-BOIS

+32 (0)81 / 81 25 39

+32 (0)489 / 56 21 82

andre.delsemme@gmail.com

« Made in Bioul », 
een leerrijke interactieve rondleiding

Een patrimonium - Een familie - Een passie
Het Kasteel van Bioul herbergt een prachtig 
liefdesverhaal tussen zijn erfgoed en zijn 12 
hectaren wijnstokken.   P.88

Place Vaxelaire, 1 - 5537 BIOUL

+32 (0)71 / 79 99 43

chateaudebioul

info@chateaudebioul.com

www.chateaudebioul.be

Prijs : volw. : 10,00 €
kind. (4 > 12 jaar) : 6,00 € - senioren : 9,00 €

Groepsprijs : op aanvraag

01/04    30/09 : 
11.00 tot 18.00

Schoolvakanties : donderdag tot zondag
Tijdens het schooljaar : weekends

Groepen (+15 pers.) gans het jaar na aanvraag

Duur : 1u15

KASTEEL VAN FERNELMONT

KASTEEL VAN BIOUL

Openingstijden, prijzen en bezoeken :
contacteer dhr. Delsemme

Prijs : volw. : 7,00 €
kind. (6 < 12) : 5,00 € - (12 > 18) : 6,00 €

Groepsprijs : volw. : 6,00 € 
kind. (6 < 12) : 4,00 € - (12 > 18) : 5,00 € 

13 & 14/05 • 10 & 11/06 • 8 & 9/07
 12 & 13/08 • 9 & 10/09 • 11/11

10.00 tot 17.00 + op aanvraag

Duur : min. 2u

Bezoek één van 9 forten die Namen 
beschermden. Het fort werd In 1888 opgericht. 
Eveneens tijdens openingsdagen : 
kunsttentoonstellingen + natuurwandelingen op 
zondagen.

Bezoek één van de 9 forten
die Namen beschermden

FORT VAN 
SAINT-HÉRIBERT 
EN ZIJN MUSEUM

Chemin du Commandant L’Entrée, 3 - 5100 WÉPION

+32 (0)478 / 40 77 78

Fortdesaintheribert

fortsaintheribert@hotmail.com

www.fortsaintheribert.be



Ontspanningen
De Maasvallei,
een streek vol

ontspanningsmogelijkheden !
Geniet van

een brede waaier
aan bezienswaardigheden..
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Cruises in Dinant 

Prijs : volw. : 11,00 € - kind. : 8,00 €
Groepsprijs : volw. : 9,00 € - kind. : 7,00 €

Prijs : volw. : 18,00 € - kind. : 14,00 €
Groepsprijs : volw. : 15,00 € - kind. : 12,00 €

Uur : 10.30 tot 18.30 (vertrek elk uur)
Duur : 45 min. H&T

01/04    05/11
elk weekend en schoolvakanties

06/05    03/09 : elke dag

Elke zaterdag van het jaar
01/04    05/11 : elk weekend en schoolvakanties

03/06    10/09 : elke dag

DINANT – ANSEREMME DINANT – FREŸR

Uur : 14.30
Duur : 2u H&T

Boot 
Le Sax

DINANT EVASION

Geniet ook van onze drijvende events 
in hartje zomer, vind alle datums op 

www.dinant-evasion.be/agenda

EVENEMENTEN

Kantoor DINANT évasion
Rue du Vélodrome, 15 - 5500 ANSEREMME

+32 (0)82 / 22 43 97

Inschepingsplaats : Avenue Winston Churchill, kade 4 > 9

dinantcroisieres

croisieres@dinant-evasion.be

www.dinant-evasion.be



Cruises in Dinant 

Prijs : volw. : 11,00 € - kind. : 8,00 € 
Groepsprijs : volw. : 9,00 € - kind. : 7,00 €

Prijs : volw. : 18,00 € - kind. : 14,00 € 
Groepsprijs : volw. : 15,00 € - kind. : 12,00 €

Uur : Vertrek elk uur
Duur : 45’ H&T

01/04    30/09 : elke dag 
11.00 tot 17.00 (vertrek elk uur)

1/10    12/11 : elke dag 
13.00 tot 16.00 (vertrek elk uur)

01/04    12/11 : elke dag 
(in functie van de boekingen)

DINANT – ANSEREMME DINANT – FREŸR

Uur : 14.30
Duur : 2u H&T

Prijs : volw. : 25,00 € - kind. : 20,00 € 
Groepsprijs : volw. : 20,00 € - kind. : 16,00 €

Prijs : volw. : 20,00 € - kind. : 15,00 €
Groepsprijs : volw. : 15,00 € - kind. : 11,00 €COMBITICKET 

CRUISE 

45’ + bezoek aan
de Citadel van Dinant (1u)

CROISIÈRES MOSANES

2u + bezoek aan
de Citadel van Dinant (1u)

Kantoor : Place Reine Astrid, 3 – 5
5500 DINANT

Inschepingsplaats : Kade 1, 2, 3 : Avenue Winston Churchill

+32 (0)82 / 22 36 70

info@citadellededinant.be

info@croisieres-mosanes.be

www.croisieres-mosanes.be
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Cruises in Namen

Prijs : volw. : 10,00 € - kind. : 7,00 €
Groepsprijs : volw. : 8,50 € - kind. : 6,50 € (schoolgroepen)

Prijs : volw. : 15,00 € – kind. : 11,00 €
Groepsprijs : volw. : 13,50 € - kind. : 10,00 € (schoolgroepen)

Andere cruises voor groepen op aanvraag

Duur : 50’ H&T

01/04    30/06 + 01/09    30/09 :
elke dag behalve op woensdag : 13.30, 15.00, 16.00

01/07    31/08 :
elke dag behalve op woensdag : 11.00, 13.30, 17.00

01/07    31/08 :
elke dag behalve op woensdag: 15.00

NAMUR – SAMBRE & MAAS NAMEN – WÉPION

Duur : 1u45’ H&T

Korting van 2,00 € / vol. (1,00 € / kind) op 
vertoon van een toegangsticket voor de Citadel 

van Namen of voor de onderaardse gangen.

TIP

BOTEN MEUSE-ARDENNES

Kantoor : Mr Christian Marsigny
Rue Daoust, 64 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 23 15

+32 (0)81 / 24 64 49

INSCHEPINGSPLAATS :
Quai des Chasseurs Ardennais (dicht bij het casino)

christian.marsigny@gmail.com

www.croisieres-namur.be



Cruises in Namen
Kom aan boord van onze boten en bezoek Namen en de Haute-Meuse in alle comfort.

Je moet je gewoon laten leiden... welkom aan boord !

Prijs : volw. : 24,00 €
kind. < 3 jaar : gratis

Duur : 3u H&T

01/04    31/10 :
zondag

Inscheping vanaf 09.30,
vertrek om 10.00

Lekker ontbijt mogelijk 
op reservering via website

NAMEN – PROFONDEVILLE

Prijs : volw. : 8,00 €
kind. < 3 jaar : gratis

01/04    30/09
Elke dag behalve op maandag

13.30, 14.30, 15.30, 16.30
01/10    31/10

Zaterdag en zondag 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30

MAAS EN SAMBER 

Duur : 50’ H&T

Prijs : volw. : 14,00 €
kind. < 3 jaar : gratis

01/04    30/06
& 01/09    31/10 

Zaterdag : 11.00
01/07    31/08

Elke dag behalve op maandag
en zondag : 11.00

NAMEN – WÉPION

Duur : 1h45’ H&T

NAMUR CROISIERES

INSCHEPINGSPLAATS : Quai des Chasseurs Ardennais, 
naast “l’Enjambée” 

Confluence (Grognon) – Parking Interparking Confluence
op 50 meters, rue du Grognon – 5000 Namur.

Namur Croisières

info@namur-croisieres.com

www.namur-croisieres.com
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FLUISTERBOOTJES ZONDER VAARBEWIJS
DINANT NAUTIQUE

Prijs : op de website

Mei, juni + september :
woensdag tot zondag : 12.00 tot 22.00

Juli en augustus : elke dag : 10.00 tot 22.00

Prijs : 59,00 € / uur / boot (max 7 p.)

Duur : 1u

01/04    05/11
Elke dag - 10.00 tot 18.30
(bij slecht weer kunnen

de openingstijden variëren)

Comfortabel, veilig, stil en milieuvriendelijk, 
bestuur zelf deze bootjes die plaats bieden 
aan maximaal 7 personen. 

Boulevard Sasserath - Dinant Centrum
(aan de voet van de kerk)

+32 (0)475 / 67 56 13

+32 (0)82 / 22 43 97

info@dinant-nautique.be
www.dinant-nautique.be

THE FLOW BY CHARLIE’S CLUB

Zandstrand, petanque, beachvolleybal, stand-up paddle verhuur,
pedalo en drijvende fietsen

theflowevent.be

Boulevard de Meuse, 160 - 5100 JAMBES

+32 (0)476 / 23 31 42

The Flow by Charlie’s Club

info@charliesfactory.be



15/04    15/10
7/7 van 10.00 tot 22.00 (naargelang het weer)

Enkel boekingen via de website

« Les Capitaineries » is een ruimte voor 
vrije tijd en ontspanning. Verhuur van Stand 
up Paddle, bootjes zonder vaarbewijs, 
kano-kajak. Heel bijzonder is het drijvende 
terras, gezellige sfeer en prachtig zicht op 
de Citadel van Namen.

LES CAPITAINERIES DE NAMUR

Les Capitaineries de Namur

www.lescapitaineries-de-namur.be

Boulevard de la Meuse - 5100 JAMBES (Face n°40)
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Prijs : vanaf 8,50 €

2e weekend van juni    2e weekend van september

LE PONTON IN PROFONDEVILLE

Kajak, kano, stand up paddle, funtube, 
wakeboard, waterskiën.

www.ajpevents.be

Parc de la Sauvenière - 5170 PROFONDEVILLE

+32 (0)475 / 62 01 12

Le Ponton Profondeville

frankvanhooland@gmail.com

Stap in de veerboot voor een moment van 
ontspanning. Dit natuuroord biedt je een 
aantal activiteiten : plonsbaden, kajak, wate-
ractiviteiten. 
Taverne-restaurant met grillspecialiteiten, 
barbecue-menu en groepsformules in 
combinatie met andere toeristische plekjes.

Prijs (ook voor groepen) :
volw. : 3,50 € (soft drank inbegrepen)

kind. : (<12) gratis

01/05    30/09 : 10.00 tot 19.00

HET EILAND VAN YVOIR

Rue de la Gare, 6 - 5530 YVOIR

+32 (0)82 / 61 18 67
info@iledyvoir.com

www.iledyvoir.com

LileDyvoir



© Olivier Bourgi 

Deze kleine bootjes in retrostijl brengen je van de ene 
oever naar de andere van de Samber en de Maas.Juni en september : Weekend

Juli en augustus : Elke dag

LES NAMOURETTES

Jachthaven van Waulsort

+32 (0)476 / 33 14 81 (Mijnheer John Noseda)

www.hastiere-tourisme.be

www.visitnamur.eu+32 (0)81 / 24 64 49
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De allerlaatste veerman van Wallonië !

Gratis

01/04    16/04 + 01/05    14/05 + 01/07    31/08 :
elke dag, van 10.00 tot 18.00 (19.00 vrijdag, zaterdag en zondag)

15/05   30/06 + 01/09   01/10 + 23/10    05/11 :
elke dag van 10.00 tot 18.00

17/04    30/04 + 02/10   19/10 :
alleen zaterdag en zondag: 10.00 tot 18.00

Prijs : 20,00 € / kajak 2 pers.
15,00 € / kajak 1 pers.

Duur : 1h

Gans het jaar : Elke dag 
van 08.00 tot 17.00 (22.00 in zomer)

DE 
OVERZET 

WAULSORT Kajakverhuur
aan de Maas in Namen

Quai des Chasseurs Ardennais
5000 Namur

penicheformigny.be

+32 (0)497 / 52 26 12

Péniche Formigny

philippe.formigny@gmail.com

PLEZIERBOOT
FORMIGNY



Promenade de l’Ecluse, 28 - 5100 DAVE

+32 (0)497 / 14 23 21

lameuseromantique@gmail.com

lameuseromantique

Bord de Meuse - 5000 NAMUR

namursansamarres@gmail.com

NamurSansAmarres
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Beleef de Maas samen met lokale mensen

Rudy die verliefd is op de stad Namen, zal je 
persoonlijke gids zijn aan boord van de Red 
Sea, een vintage speedboot. 

NAMUR SANS AMARRES LA MEUSE ROMANTIQUE

Met Vincent vaar je gans het jaar door op de 

Maas. Hij biedt 2 boottochten op het ritme van 

de Maas. Ongewone overnachting mogelijk 

met aan boord een Scandinavisch bad en een 

hout gestookte sauna.

29/04    17/09 :
donderdag tot zondag : 09.00 tot 20.00

Prijs : per boot met schipper, max 3 passagiers : 
100 € tot 150 € naargelang het programma

Duur : 1u tot 2u, 3 opties

Gans het jaar (in functie van de weersomstandigheden)
09.00 tot zonsondergang, na reservatie

Prijs : Privé verhuur van de boot (tot 6 personen) :
2u : 110,00 € - 4u : 160,00 € 

Duur : 2u of 4u

Privé boottocht in gezelschap van Jean-
David. Hij zal met veel passie verhalen 
vertellen over zijn dorp Profondeville. 

WELKOM AAN BOORD VAN
LE TONKA© !

Prijs : 1 tot 4 pers. : 30’ : vanaf 45,00 € - 1u : vanaf 65,00 €
Elke extra pers. > 4 : 30’ : 8,00 € / pers. - 1u : 15,00 € / pers.

03   11 : dinsdag tot zondag :
door de week : 13.00 tot 21.00

in het weekend : 10.00 tot 23.00

Duur : 30’ tot 1u. 
of programma 

op maat
Rive de Meuse, 50 -5170 PROFONDEVILLE

+32 (0)476 / 48 24 46

jddube@skynet.be

TONKA©



www.dinant-evasion.be/nl/verhuur-van-plezierboten

Sally 1910 - Dinant
Salonboat
sally1910.be

www.lesbadasses.com
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Jouw cruise op maat !

Plezierboot " Le Charles "
Namen

Dinant Evasion
Plezierboten

Beleef de Maas samen met lokale mensen

Voor een exclusief uitje met familie of vrienden, 
een diner alleen of een aperitief, 

een verjaardagsfeestje, een nachtcruise, … 
Alle formules zijn mogelijk!
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Geniet van een lekkere koele tocht in het 
hartje van de Lessevallei. Parking, gratis toe-
gang tot warme douches en verkleedkamers; 
cafetaria langs het water.

Prijs : volw. : vanaf 23,80 € 
Groepsprijs : volw. : vanaf 22,50 € 

01/04    05/11 behalve op 03/06
Restricties kunnen worden opgelegd

door droogte of hoog water.
Houyet - Anseremme (5u – 21km) :

09.00 tot 11.00 (12.00 van 01/07    31/08)
Houyet – Gendron (2u - 9km) : 10.00 tot 12.00

Gendron - Anseremme (2u30 – 12km) :
09.00 tot 13.00 (14.00 van 01/07    31/08)

De activiteit is 100% toeganke-

lijk per trein via de stations van 

Houyet, Gendron en Anseremme!

GOED OM TE WETEN !

DINANT Évasion – Lesse Kayaks
Rue du Vélodrome, 15 - 5500 ANSEREMME

+32 (0)82 / 22 43 97

info@dinant-evasion.be

www.dinant-evasion.be

descentedelalesse

AFVAART VAN DE 
LESSE PER KAJAK



Dit natuurreservaat van 50 ha ligt in 
de Lessevallei. Een leuke wandeling 
van 4 km en prachtige landschappen: 
uitzichtpunten, grotten, holtes, rivier, 
ruïnes. Vergeet uw fototoestel niet.

Prijs : volw. : 5,00 € - kind. : 1,00 € 
Groepsprijs : volw. : 3,00 € - kind. : 1,00 €

Duur : 2u

01/04    31/10 : Elke dag : 10.00 tot 17.00 

PARK & NATUURRESERVAAT 
VAN FURFOOZ

Rue du Camp Romain, 79 - 5500 FURFOOZ

+32 (0)82 / 22 34 77
info@parcdefurfooz.be

www.parcdefurfooz.be
parcfurfooz

© Wbt-Denis Closon

Rue de Philippeville, 142 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 28 70

GROT VAN DINANT « LA MERVEILLEUSE »

Openingstijden en prijzen :
info bij het Maison du tourisme 
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De Lessevallei



36

Anders ontdekken
Op de Vespa 

E-VespA te huur in Dinant centrum. Ontdek een dag lang de mooiste plekjes in de 
Maasvallei. Met je smartphone laat je je leiden door onze 6 circuits, een originele manier 
om de gastronomie, het erfgoed en uitzonderlijke plaatsen in de Maasvallei te ontdekken.
Geluidloos... gewoon dromen en ecologisch ontsnappen.

VESPA TOUR NAMUR

VESPA TRAVEL DINANT

Prijs : volgens de gekozen formule,
alleen of in duo, details zie website

Gans het jaar : 9.30 tot 22.00

Duur : 1 dag of ½ dag

Prijs : volgens de gekozen formule in solo, 
in duo of in groep (info op onze website)

Duur : voorgestelde circuits: +/- 5u

Gans het jaar, reservering aanbevolen
maandag tot zondag : 09.30 tot 17.30

Rue Saint-Martin, 7 - 5500 DINANT

+32 (0)473 / 87 73 92

info@vespatravel.be

www.vespatravel.be

vespatraveldinant

Chaussée de Liège, 159 - 5100 JAMBES

+32 (0)476 / 34 60 22

+32 (0)81 / 30 13 01

info@vespatour-namur.be

www.vespatour-namur.be

Vespa-Tour-Namur



" Ik heb op een railbike gefietst 
bij Maredsous"

Over een oude spoorweg, door de vallei 

van de Molignée, op een railbike... wat een 

onvergetelijke ervaring! Neem vooral de tijd 

om om je heen te kijken! Het zou jammer zijn 

als je niets van de prachtige omgeving ziet! 

De route loopt langs de rivier de Molignée die 

door de mooie, bosrijke vallei kronkelt…

Getest door Claire “The Green Geek” ! 
Liefhebber van slowtourisme

GARE DE SPONTIN
Chaussée de Dinant, 3A - 5530 SPONTIN

+32 (0)495 / 61 49 56
info groepen : +32 (0)477 / 68 28 22
info@cfbocq.be - groupes@cfbocq.be

www.cfbocq.be

PFT-TSP

©Benjamin Brolet
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Stap in een authentieke panoramische 
motorwagen uit de jaren 1950 voor een 
becommentarieerde rit op één van de 
meest indrukwekkende lijnen van België: 
3 tunnels, 5 viaducten en het landschap 
van de Bocqvallei. 

Op de railbike of met toeristische trein
Anders ontdekken

Basisritten : 
04  06 & 09  11 : zondag

07  08 : vrijdag, zaterdag en zondag
Vertrek : 11.00, 13.00, 15.00

Speciale ritten : meer info op de website

Prijs : 
volw. : vanaf 12,50 € - kind. : vanaf 6,50 € 

(andere tarieven zie site)
Groepsprijs (min. 35 pers.) : 

volw. : vanaf 11,50 € - kind. : vanaf 6,50 €

Duur : 1u30 (H/T)

DE RAILBIKE VAN DE MOLIGNÉE

Met z’n allen op de railbike ! Toeristische trein tussen Ciney en Bauche
Fiets op je eigen tempo op de oude 
spoorweg in de Molignéevallei.

Prijs per spoorwegfiets van 2 tot 4 pers. : 22,00 €
Groepsprijs (vanaf 5 railbikes) : 20,00 €

Gans het jaar : van 10.00 tot 18.00 (16.00 in winter)
Gesloten: maandag van 1/11 tot 31/03 

behalve tijdens de schoolvakanties en feestdagen.

Startpunt : • Falaën (6km) : 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 
(14.00 laatste vertrek in de winter) 

onder voorbehoud van beschikbaarheid, zie website
• Warnant : in aanbouw, meer info op website. 

Rue de la Gare, 82 - 5522 FALAEN

+32 (0)82 / 69 90 79
info@draisines.online
www.draisines.online

LE CHEMIN DE FER DU BOCQ



Ik ben Thomas, 35 jaar oud en al mijn tanden... 
zijn verborgen achter een grote baard. 
Ik ben een natuurkind, ik ben altijd al een liefhebber 
geweest van buitenactiviteiten en tochten on-
dernemen is een van mijn favoriete hobby’s.
Voor mij is het vanzelfsprekend om na een dag 
werken mijn packraft, de Lesse en de natuur 
terug te vinden om te ontsnappen uit de dage-
lijkse sleur en mijn gedachten te verzetten!
Maar wat is een packraft, zal je me vragen? 
Het is een lichte, compacte 
en stabiele boot. Met andere 
woorden, het is avontuur in de 
rugzak! 

De packraft uitproberen vraagt al 
heel snel om meer van hetzelfde. 
Het plezier van te wandelen voordat 
je te water gaat, de voldoening jouw 
boot zelf te hebben gedragen, op te 
blazen dicht bij de rivier en dan te 
varen, niets geeft meer voldoening! 

Stel je dan de mogelijkheid voor om er een 
tweedaagse van te maken, of zelfs een langer 
avontuur. De Lesse biedt namelijk campings 
op strategische locaties die heel gemakkelijk 
kunnen dienen als basiskamp om de rivier per 
packraft te verkennen. 

Ziehier een overzicht van wat je te wachten staat : 
Eerste etappe: alles installeren zodat alles 
klaar is bij je terugkeer.
Daarna te voet vertrekken, hetzij met de 
packraft en terugkeren.
Vervolgens genieten van een avond in 
openlucht, aan de rand van de rivier, met 
een kampvuur en alles wat kamperen zo leuk 
maakt…

Ten slotte ‘s anderendaags herbeginnen 
met een andere route voor de variatie en 
meer plezier!
Je gaat liever fietsen dan wandelen? 

Probeer bikerafting. Het concept? 
Pedaleer met je partner, alleen of met 

vrienden langs de prachtige wegen 
langs de Lesse, blaas je packraft 

op en maak je fiets vast aan 
de voorsteven om de rivier af 

te varen… Gegarandeerd een 
unieke ervaring!

Aarzel niet om contact met me op te nemen! 
Een klein berichtje en ik organiseer jouw micro-
avontuur ‘in een peddelslag’.
Tot weldra op het water!

Met Grizzly groeten, Thomas.

EEN EERDER ONGEWONE INWONER VAN DINANT!

ZIJN ZWAK? DE PACKRAFT!

Wat schuilt er achter de haren van de Grizzly?
Packrafting
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Duur : +/- 2u

Vertrek op avontuur met je all-terrain 
elektrische steps. Ze komen overal 
doorheen en zijn gemakkelijk bestuur-
baar. Een nieuwe manier om de streek 
te ontdekken onder begeleiding van 
een gids.

Gans het jaar , 7/7,
na reservatie

09.00 tot 18.00

Prijs : vanaf 40,00 € 
Groepsprijs (min. 10 pers.) :

vanaf 40,00 €

Tochten met elektrische steps in Dinant

Combineer
de 2 activiteiten 
voor meer fun !

+

Duur : 4u tot enkele dagen

Gans het jaar :
weekends vanaf 2 personen,
weekdagen vanaf 8 personen

Prijs : vanaf 40,00 €

Een packraft is vrijheid in de rugzak! 
Eenmaal aangekomen bij de opstapplaats 
(te voet, op de fiets, met de trein, enz.), 
blaast ieder zijn boot op en daar gaan we! 
Een echt avontuur om mee te maken. 
Droom je van deze expeditie? Je weet met 
wie je contact moet opnemen! 

Microavontuur packraft - hiking

TROT-E-FUN

Rue de la Tassenière, 67 - 5500 ANSEREMME

+32 (0)493 / 37 76 80

Trot-E-fun

contact@trot-e-fun.com

www.trot-e-fun.com

+32 (0)490 / 19 94 69

grizzlyoutdoorpackrafting

grizzlyoutdoorpr@gmail.com

www.grizzlyoutdoorpackrafting.com
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GRIZZLY OUTDOOR
 PACKRAFTING

wandelingen op maat.
NIEUW
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Ontdek een leuke en ongewone activiteit die sport en ontspanning combineert!
Begeleide ritten met elektrische steps op de paden en door de bossen van de 
prachtige Molignéevallei. Sensatie gegarandeerd. Activiteit toegankelijk voor iedereen 
en met respect voor de natuur.

Prijs : 2 pers. : 110 € - 3 pers. : 140 €
van 4 tot 14 pers. : 40,00 € / pers.

Gans het jaar na reservatie
tussen 08.30 en 19.00 uur, afhankelijk van het seizoen

Duur : tussen 2u30 en 3u

TOUS EN TROTT’

Rue du Fond, 38c – 5537 WARNANT

+32 (0)473 / 20 54 05

trottinettesdelamolignee@tousentrott.be

Tous en Trott’

tousentrott.be



Verhuur van elektrische steps

Rue de la Libération, 1A – 5537 ANHEE

+32 (0)496 / 70 87 63

info@crazytrott.be

CrazyTrott Molignée

crazytrott.be

Quai des Chasseurs Ardennais – 5000 NAMUR

+32 (0)497 / 52 26 12

philippe.formigny@gmail.com

Péniche Formigny

penicheformigny.be

©Crazytrott
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Verhuur en begeleide ritten in all-terrain 
elektrische steps.

CRAZY TROTT MOLIGNEE

01/06  30/09 :
woensdag, zaterdag en zondag : 10.00 tot 19.00

Andere dagen alleen op reservering.
01/10  31/05 :

dinsdag tot zondag : 10.00 tot 17.00
enkel op reservatie.

Prijs : 
vanaf 35,00 € tot 115€ / pers. afhankelijk van de duur 

Dalende prijs volgens het aantal personen.
Groepsprijs (+ 10 pers.) :

van 25,00 € tot 75,00 € / pers. afhankelijk van de duur

Duur : 1u tot 4u

Circuits in het gezelschap van de kapitein 
van Formigny om de omgeving van de 
Citadel van Namen te ontdekken. 

PLEZIERBOOT FORMIGNY 

Gans het jaar : Elke dag
van 08.00 tot 17.00 
(22.00 in de zomer)

Prijs : 
50,00 € / e-step / pers.

Duur : 1u30 tot 2u
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© BrunoDAlimonte MEER INFO : 

+32 (0)81 / 24 64 49
www.visitnamur.eu

Toerismebureau van Namen
Place de la Station - 5000 NAMUR
Nieuw adres vanaf voorjaar 2023

Volg de gids !

• De « oude wijken », geniet van de sfeer en 
de charme van de straatjes;

• nabijgelegen dorpen

• Art Nouveau, folklore, langs het water, ....

• Thematische rondleidingen te voet, per fiets, 
historisch of gastronomisch;

Andere ontdekkingsparcours, te voet 
(architectuurroute of Street Art en 
Isaac Cordal route) of op de fiets langs 
de oevers van de Maas en de Samber.

Brochures verkrijgbaar bij het toerismebureau  

Vraag naar 
de gids !

STADSWANDELING IN NAMEN !

Op rondleiding met 
het toerismebureau van Namen

BEZOEK NAMEN
MET EEN TUK-TUK 

Duur en Prijs :

30’ rondleiding (6km) : «De Citadel onthult zichzelf»
1 pers. : 12,00 € ; 2 pers. : 15,00 € ;

3 pers. : 18,00 € - kind : 2,00 €

1u rondleiding (18 km) : «Wonderbare aardbei uit Wépion»
1 pers. : 22,00 € ; 2 pers. : 28,00 € ;

3 pers. : 34,00 € , kind : 3,00 €

07 & 08 : elke dag (gewenste reservering)
Andere datums : na reservatie

11.00 tot 17.00 (laatste vertrek)

Esplanade de la Citadelle - 5000 NAMUR
(bij de uitgang van de kabelbaan - Citadel)

namurinc.be/visite



Dinant
Stad van de saxfoon

Hastière
Parel van de Maas

Bouvignes
Middeleeuwse stad 

Namen
Zijn oude wijken

Een spannende gids voor elke plaats. 
Download de app gratis, het zal jouw persoonlijke gids zijn.

© WBT, Dominik Ketz © WBT - J.P.Remy
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Hippe tours 

  izi.travel/nl/app



Rue des Villas, 64 - 5540 WAULSORT

+32 (0) 470 46 26 99

www.waulsort.be

©Au plaisir
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 Escape Games 

Prijs : 
Vanaf 40,00 € / 1 of 2 volwassene(n) 

+ 10,00€ / extra speler – kind. : gratis

Enkel na reservatie

Duur : 1 tot 2uur

Spel 2 : 
Het mysterie van groot-oom Albert 

In een belle-époquevilla !

2 > 5 spelers – vanaf 7 jaar
Vertrekpunt meegedeeld bij de reservatie

Spel 1 : 
Missie 1900 

Zet je speurneus op en vind de toegang tot 
Villa 1900.

2 > 8 spelers – vanaf 7 jaar

Prijs : volw. : 10,00 € - kind. : 5,00 €

Enkel na reservatie

Duur : 1 tot 2uur

VILLA 1900

©Pierre Pauquay



B&B Au Plaisir / Escape Cruise
Rue des Gaux, 72 - 5541 HASTIÈRE

www.au-plaisir.be

Au plaisirAu plaisir

B&B

GASTENVERBLIJF

SPEELS & SPECIAAL

• Cluedo B&B
• Murder Parties
• Hastière (Dinant), in België

R     MS

GASTENKAMERS MET SPEELS ACCENT

ONUITGEGEVEN CONCEPT

• Gastenkamers met speels accent
• 4 verschillende werelden te verkennen
• Sleep & play
• Hastière (Dinant), in België

Escape cruise

MEESLEPEND SPEL

ESCAPE ROOM

• 1929 – Kom aan boord van de Belgenland 
met de onverschrokken journalist Bly

• Gebaseerd op waargebeurde feiten
• Hastière (Dinant), in België
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 Escape Games 

3e Murder Party  !!!
NIEUW

AU PLAISIR

Gans het jaar open
zie website voor openingstijden en reserveringen

3 Murders Parties • 4 Enigma Rooms • 1 Escape Room 



Klaar om te spelen

Voor tieners en volwassenen

DE 5 SCHILDWACHTERS

De legendarische avonturen

Ga op onderzoek uit, neem uitdagingen 
aan en los raadsels op.
Waar ? Anhée (fietszoektocht tussen 
Warnant en Montaigle), Dinant, Hastière, 
Falaën, Yvoir.

GRATIS

Er wachten je uitdagingen in vijf streekdor-
pen op : Bouvignes, Mont, Serville, Sosoye 
en Waulsort.

Met je smartphone ! 

Een zak avonturenspelen
DE EED VAN 
DE 7 STENEN 

ZAK 
 AVONTURENSPELEN

Prijs : 13,00 € / de zak (7 > 13 jaar)

Aventures Légendaires

aventureslegendaires.com

De Legendarische avonturen

aventureslegendaires.com

De Legendarische avonturen
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Klaar om te spelen

Andere activiteiten met je smartphone ! 

Citywide Escape GamesVertrek op schattenjacht !

Een Escape Game die in de stad wordt 
gespeeld met je smartphone. Je hoeft niet 
meer uit een kamer te ontsnappen, maar uit 
je stad! Speel in de steden van Namen en 
Dinant en (her)ontdek deze tegelijkertijd op 
een heel andere manier!

(Her)ontdek Namen, La Bruyère en Hingeon.
Totemus stelt families en vrienden van alle 
generaties in staat om een originele en 
onvergetelijke ervaring te beleven. 

CODYGAMESTOTEMUS GRATIS

   Totemustotemus.be

coddygames.com

Prijs : Prijs afhankelijk van het gekozen spel 
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Ontdek het universum van de
schilder Rops met de kleine
ondeugende engel Fely.

ROPS AND ROLL

Met behulp van je klein ontdek-
kingsschriftje zal je moeten 
observeren, tekenen, fouten en
indringers vinden ! 

Bezoeken op kindermaat

Ga je een onderzoek doen 
om een moordenaar te vin-
den : « Trek op speurtocht ! » 
De kasteelheer Gwijde werd 
dood aangetroffen ! Met behulp 
van een boekje, help je Jehan, 
de koopman, om de dader en 
het misdaadwapen te vinden.

Ga je op zoek naar een myste-
rieus personage : « Speurtocht 
naar een geheimzinnig perso-
nage ! » Sinds enkele weken 
sluipt er hier, in het MPMM, een 
geheimzinnig personage rond 
ondanks het alarmsysteem !
 Wat is er aan de hand ?

Kan je het gloednieuwe
spel uitproberen:
« Raad eens wie ik ben? »

Speel in het museum ! 

BIJ DE MPMM

DE KLEINE VERKENNER 

Het Huis van het Middeleeuwse Erfgoed (MPMM)

www.mpmm.be   P.59   P.60

Hôtel de Gaiffier d’Hestroy,
rue de Fer, 24 - 5000 NAMUR

Museum van de oude kunsten van Namen
Kerkschat van Oignies (TreMa)

+32 (0)81 / 77 67 54

museedesartsanciens.be

Prijs : 3,50 € / boekje (+ toegangsgprijs museum) 

Leeftijd : 7 > 12 jaar 

Rops Museum
Rue Fumal, 12 - 5000 NAMUR

www.museerops.be   P.60
+32 (0)81 / 77 67 55

Prijs : 5,00 € (+ toegangsprijs museum) 

Leeftijd : 8 - 12 jaar

Prijs : Gratis (+ toegangsgprijs museum)

Leeftijd : 4 > 6 jaar
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Bezoeken op kindermaat

MOORD IN POILVACHE ! 

Aan het begin van de 13de eeuw wordt 
Hendrik de Blinde, graaf van Namen, ver-
moord in Poilvache. Ga op zoek naar de 
schuldige en het moordwapen.

SCHATTENJACHT
IN HET KASTEEL VAN VÊVES

Verkleed als prinses of ridder ga je op zoek naar 
de heilige graal door raadsels verspreid in het 
kasteel op te lossen. 

Op onderzoek in het kasteel !

De middeleeuwse ruïnes van Poilvache 
www.poilvache.com 
www.mpmm.be   P.21

  P.18

Route de Furfooz, 3 - 5561 CELLES
Kasteel van Vêves 

+32 (0)82 / 66 63 95

www.chateau-veves.be

Prijs : 2,00€ / pers. (+ toegangsgprijs kasteel)

Prijs : 3,50 € / boekje (+ toegangsgprijs museum) 

Leeftijd : 7 > 12 jaar 

©
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Prijs : volw. : 2,00 €
kind. (> 12 jaar) : 1,50 € 

Juli / augustus :
Maandag tot vrijdag :

08.00 tot 12.30 – 13.00 tot 17.00
Weekends : 9.30 tot 17.00
Mei, juni, september : 

alleen op werkdagen van 
08.00 tot 12.30 – 13.00 tot 16.00

MINIGOLF
PROFONDEVILLE

MINI-GOLF
CAMPING LE PACHY

Minigolfs

Prijs :
volw. : 4,00 € - kind. : 3,00 €

01/04    30/09

01/04    30/09LE PACHY
Openluchtzwembad

Zwembaden
ZWEMBAD VAN JAMBES

www.profondeville.be

Tegenover het n°2, Chaussée de Dinant
5170 PROFONDEVILLE

+32 (0)81 / 42 02 37 (of 36)
Rue du Grand Etang, 11
5070 - FOSSES-LA-VILLE

+32 (0)71 / 71 20 38

Rue du Grand Etang, 11 - 5070 FOSSES-LA-VILLE

+32 (0)71 / 71 20 38

Rue d’Enhaive, 148 - 5100 JAMBES

+32 (0)81 / 30 51 28

ZWEMBAD VAN SAINT-SERVAIS
Route de Gembloux, 256 - 5002 SAINT-SERVAIS

+32 (0)81 / 24 64 93

ZWEMPARADIJS RIVÉA 
Route de Beauraing - 08600 GIVET (Frankrijk)

+33 (0)3 / 24 40 58 50

www.rivea.fr

Werkzaamheden gepland in de nabije toekomst
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Openluchtspeeltuin

Binnenspeeltuinen

Prijs : volw & kind. : 3,00 €
senioren : 2,00 €, kind - 1m. : gratis

Groepsprijs (min. 15 pers.) : volw & kind. : 2,00 €
Schoolgroepen : 1,50 €

01/04    06/11 :
Paas-, zomer- en herfstvakanties :

elke dag : 11.00 tot 18.00
Tijdens het schooljaar : weekends en feestdagen :

11.00 tot 18.00 + wo : 13.00 tot 18.00

ATTRACTIEPARK
KONINGIN FABIOLA 
op de site van de Citadel van Namen: 
minigolf, springkastelen, gocarts, 
barbecue zone,...

Overdekt recreatiecentrum 
Thema-avonden één keer per maand 
(blindentest, Halloween, sinterklaas, ...)

PIROUETTE

KID’S JUNGLE VILLAGE
(BOWLING NAMEN)

Chaussée de Perwez, 251 - 5002 ST-SERVAIS

+32 (0)81 / 73 10 11

www.bowlingnamur.be

Bowling de Namur

NICOLAND
Tienne de l’Europe, 9 - 5500 DINANT

+32 (0)478 / 49 74 94

Nicoland

www.pirouette.be

Chaussée de Liège, 159 - 5100 JAMBES

+32 (0)81 / 30 13 01 & +32 (0)476 / 34 60 22

info@pirouette.be & sprl.pirouette@gmail.com

PirouetteNamur

Rond-point Michel Thonar, 1 - 5000 NAMUR

+32 (0)81 / 73 84 13

parf@ville.namur.be

www.parf.be

parf.namur
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ROULETTE - BLACKJACK - SLOTMACHINE - BAR – RESTAURANT
Lekker eten of een cocktail aan de bar ? 
Of eerder spelen op een roulette ? 
Alles is mogelijk in het casino van Dinant... 
Geniet van een onvergetelijke avond met zicht op de Maas.

Min. leeftijd : 21 jaar

24 uur/24, 7/7

Boulevard des Souverains, 6 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 69 84 84

www.casinodinant.be

Infiniti Dinant

CASINO DINANT



Merendeels van de 
films in originele 

versie en meerdere 
zalen voorbehouden 

voor kunstfilms!

Chemin de la Citadelle, 15
5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 28 34

Chaussée de Perwez, 251 - 5002 SAINT-SERVAIS

+32 (0)81 / 73 10 11

www.bowlingnamur.be

Rue de la Gare Fleurie, 13 - 5100 NAMUR

www.pathe.be/fr/cinemas/cinema-acinapolis-namur

Rue des Carmes, 49 - 5000 NAMUR

www.grignoux.be/fr

Grignoux
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2 Bioscopen, 2 Bowlings

Het eerste Casino Resort in België ! Uniek uitzicht 
op de Maas en luxe inrichting. Trakteer jezelf op een 
luxe overnachting in het Mercure hotel en geniet van 
de multifunctionele vergaderzalen. Bistronomisch 
restaurant «La Carte du Roi» en wellness.

Min. leeftijd : 21 ansGans het jaar, 24H/24, 7/7

CIRCUS CASINO
RESORT NAMUR

ACINAPOLIS
12 ZALEN

CAMÉO

In hoogseizoen : elke dag
(buiten seizoen : op dinsdag gesloten)

09.00 tot 21.00

Ma > Do : 14.00 tot 00.00 
Vr & za : 14.00 tot 02.00 • Zo : 11.00 tot 20.00

Prijs : 20,00 € / uur / piste
Basisprijs : volw : vanaf 3,00 € 

Student en - 16 jaar : vanaf 2,50 € 

BOWLING DU PLATEAU
(4 BANEN)

BOWLING VAN NAMEN
(16 BANEN)

Avenue Baron de Moreau, 1
5000 NAMUR

+32 (0)81 / 64 92 30

info@casinoresortnamur.be

www.circuscasinoresort.com

Groot scherm,
zak popcorn of snoep, 

drankjes en een goede film. 
Alle ingrediënten voor een 

geslaagde avond! 



‘Fresco van de Walen’ - Namen © Blandine Collette
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Musea en
Beroemde huizen

De getuigen van onze
geschiedenis en cultuur

Ontdek de vele historische
en culturele locaties

van de streek.

Les Bateliers - Namen
55



HET HUIS
VAN MIJNHEER SAX

Een geniale uitvinder
Vrije toegang

Gans het jaar : 09.00 tot 19.00

Adolphe Sax, de geniale uitvinder van de saxo-
foon, is in Dinant geboren ! Breng een bezoek 
aan het Maison van Mijnheer Sax en ontdek 
alles over de saxofoon en de uitzonderlijke 
kunstenaar.

 Neem plaats naast Adolphe en 
maak die foto. Altijd grappig.

FOTOMOMENT ! 

Interpretatie centrum
Rue A. Sax, 37 - 5500 DINANT
Association Internationale A. Sax
+32 (0)82 / 21 39 39

info@sax-dinant.be

sax.dinant.be

AIAS - Association Internationale
Adolphe Sax, Dinant, Belgium
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LA MAISON
DE LA PATAPHONIE

Voor een boeiende instrumentale 
geluidservaring

Reis met ons mee naar een denkbeeldig 
land waar alles muziek is. Of je nu muzikant 
bent of niet, het unieke instrumentarium zal 
de beginnende patafoon die in elk van jullie 
sluimert snel wakker schudden.

Prijs :
6,00 € / pers. (kinderen vanaf 5 jaar)

Gans het jaar na reservatie 
via www.pataphonie.be 

of telefonisch op +32 (0) 82 / 21 39 39 :
op zondag, feestdagen

en elke dag tijdens de schoolvakanties
Bezoek om 14.00 & 16.00 

(in de winter, bezoeken één zondag op twee)
Sluitingsdag : zaterdag 

Duur : 1u15
Rue en Rhée, 51 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 21 39 39

pataphonie@ccdinant.be

www.pataphonie.be
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In het maison Leffe leer je op aanraakscher-
men alle brouwgeheimen, waarna je tijdens 
diverse interactieve belevingen de smaken 
en aroma’s van het bier ontdekt. Degustatie 
van verschillende Leffe variëteiten.

Gratis

Combitickets voor groepen Gans het jaar
weekend : 14.00 tot 18.00

Week : op aanvraag

Duur : 1u > 1u30 

 Museum
+ Abdijkerk Hastière
+ Kasteel van Freÿr
+ maaltijd in optie.

ERFGOEDMUSEUM VAN HASTIÈRE

HET MAISON LEFFE

Prijs (ook voor groepen) :
volw. : 10,00 € (Degustatie en geschenk inbegrepen) 

kind. - 12 jaar : gratis

Gans het jaar : vrijdag, zaterdag en zondag
01/04    05/11 + schoolvakanties : 7/7

11.00 tot 19.00

Duur : 30 > 45’ + degustatie

Charreau des Capucins, 23 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 91 91

www.leffe.com

Rue Marcel Lespagne, 70
5540 HASTIÈRE-LAVAUX

+32 (0)474 / 42 39 99

Hastière-Maison du patrimoine

musee.hastiere@live.be

www.patrimoinehastiere.be

Oude ambachten, tradities en folklore



G. Focant © SPW-AWaP

Centre culturel « La Vieille Ferme »
Rue du Prieuré, 1A - 5530 GODINNE

+32 (0)493 / 43 30 92

Musee Archeologique de la HauteMeuse

museearcheo.godinne@gmail.com

archeo-godinne.museum

59

Prijs : volw. : 6,00 € - kind. : 3,00 € - senioren : 3,00 €
Groepsprijs : 3,00 € / pers.

Gans het jaar : dinsdag tot zondag
10.00 tot 18.00 (17.00 van 01/11    31/03) 

Gesloten : maandag + 24, 25, 31/12 & 01/01

Duur : 1u30

Gratis op de 1e zondag van elke maand

Het Huis van het middeleeuwse erfgoed is 
een museum dat onderdak vond in één van 
de mooiste gebouwen van Wallonië. 
Je hebt er afspraak met de Maas, zijn  
kastelen, zijn steden en zijn geschiedenis. 
Archeologische voorwerpen, maquettes en 
multimediazuilen.

ARCHEOLOGISCH MUSEUM GODINNE 

« Pictoresque » : 
een lithografische en 

intimistische reis in de regio
Namen. 

18 februari 2023
tot 23 oktober 2023

TENTOONSTELLING 

Cultuurcentrum « La Vieille Ferme »

HET HUIS VAN
HET MIDDELEEUWSE

ERFGOED (MPMM)

15/03    15/11 :
dinsdag tot vrijdag (behalve feestdagen) : 13.30 tot 17.00 

Eerste zondag van de maand : 13.30 tot 17.00
Groepen/schoolgroepen : ook geopend op reservering  
op dinsdag- en donderdagochtend van 09.00 tot 12.30 .

Duur : vrij – geleid bezoek : +/- 1u30

Prijs : volw. : 3,00 € - kind. (7 > 12 jaar) : 1,00 € 
studenten en senioren : 2,00 € 
Groepsprijs (min. 6 pers.) : 2,00 €

Gratis op de 1e zondag van elke maand

2 tijdelijke tentoonstellingen in 2023 : 
archeo-godinne.museum

mpmm16

Place du Bailliage, 16 - 5500 BOUVIGNES

+32 (0)82 / 22 36 16

info@mpmm.be

www.mpmm.be



Félicien Rops museum 
Schilder - graveur - karikaturist

Prijs : volw. : 3,00 € 
(5,00 € incl. tentoonstelling) 

kind. (-12 jaar) : gratis
studenten & senioren : 1,50 € 
(2,50 € incl. tentoonstelling) 
Groepsprijs : volw. : 1,50 € 
(2.50 € incl. tentoonstelling) 

kind. (-12 jaar) : gratis

Gans het jaar,
dinsdag tot zondag : 10.00 tot 18.00

Gesloten : 3e weekend van september 
+ 24, 25, 31/12 & 1/01

Duur : 1u

Prijs incl. tentoonstelling :
volw. : 5,00 € 

student & senioren : 2,50 €
Schoolgroepen : 1,50 €

Prijs excl. tentoonstelling :
volw. : 3,00 €

student & senioren : 1,50 €
Schoolgroepen : 1,00 €

Gans het jaar,
dinsdag tot zondag + feestdagen 
behalve 24, 25 & 31/12 & 01/01.

10.00 tot 18.00 

Duur : 1u30 > 2u

Gratis op de 1e zondag
van elke maand

Gratis op de 1e zondag
van elke maand

Chaussée de Dinant, 1037 - 5100 WEPION

+32(0)81 / 46 20 07

info@museedelafraise.eu

www.museedelafraise.com

museedelafraise

ComputerMuseumBelgium

info@nam-ip.be

www.nam-ip.be

Rue Henri Blès, 192A - 5000 NAMUR

+32 (0)81 / 34 64 99

museedesartsanciens

Hôtel de Gaiffier d’Hestroy
Rue de Fer, 24 - 5000 NAMUR

+32 (0)81 / 77 67 54

musee.arts.anciens@province.namur.be

www.museedesartsanciens.be

museerops

Rue Fumal, 12 - 5000 NAMUR

+32 (0)81 / 77 67 55

info@museerops.be

www.museerops.be
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Hoe lang kweekt men aardbeien in de Maasvallei?
Waarom is Wépion het Belgische centrum van de 
aardbei geworden? Kom dit alles ontdekken in 
het Museum van de aardbei.

AARDBEIENMUSEUM – WÉPION 

Prijs : volw. : 5,00 € - kind. & senioren : 4,00 €
Groepsprijs : 4,00 € 

Gans het jaar
04    09 : dinsdag tot zondag : 11.00 tot 18.00

10    03 : dinsdag tot vrijdag + zondag : 13.00 tot 17.00
Gesloten: maandag + 24, 25, 31/12 & 1/01

Duur : +/- 1u. (museum + tuin)

Gratis op de 1e zondag van elke maand

Computer
Museum NAM-IP
De geschiedenis van computergebruik

Prijs : volw. : 8,00 €
kind. & senioren : 6,00 €

Groepsprijs : volw. : 6,00 € 

Gans het jaar,
dinsdag tot zondag

10.00 tot 17.00
Rondleidingen mogelijk buiten de 

normale openingsuren na reservatie.

Duur : 1u30 > 2u

Gratis op de 1e zondag
van elke maand

TreM.a
Museum voor oude kunst



Museum voor archeologie en sierkunsten
In het hart van Namen brengt “Les Bateliers” twee 
gemeentelijke musea samen, het Archeologisch Museum en 
het Museum voor Decoratieve Kunsten met zijn Franse tuin.

NIEUW ! 

Permanente tentoonstelling « Maison de Famille » : 
het hele jaar door in het Museum voor Decoratieve Kunsten. 
Herbeleef het leven van een adellijke familie in zijn kleine 
18e-eeuwse paleis!

Prijs : Gratis

Gans het jaar
dinsdag tot zondag : 10.00 tot 18.00

Gesloten :
op maandag en feestdagen 

Duur : 1u > 2u

© Ville de Namur

© Ville de Namur © Ville de Namur

Tijdelijke tentoonstelling « Reflets » : 
van maart tot september nodigt het Archeologisch 
Museum je uit om het Merovingische vakmanschap 
in onze regio’s te ontdekken.

LES BATELIERS
MUSEUMCENTRUM

Rue Saintraint, 3 - 5000 NAMUR

+32 (0)81 / 24 87 20

lesbateliers@ville.namur.be

lesbateliers.namur.be

lesbateliersnamur 
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Zin om meer te vernemen over de folklore van Fosses? 
Wij verwachten je in ons informatiecentrum.
Dit centrum, ondergebracht in het oude treinstation van 
Fosses, is gewijd aan folklore en belicht symbolen van 
Fosses en anekdotes uit een heel millennium.

Tijdelijke tentoonstelling
04/11/22    05/03/23 : 4 seizoenen, aquarel en keramiek
07/04/23    03/09/23 : De grot van legendes

 Prijs met rondleiding : volw. : 3,50 €
kind: Gratis onder begeleiding

groepen (min. 10 pers.) volw. : 2,50 €
schoolgroepen : 1,00 € / activiteit

 Prijs zonder rondleiding : 
volw. : 2,50 € - kind. : < 12 jaar : gratis

Gans het jaar
Dinsdag tot zondag + feestdagen

Gesloten : 25/12 & 01/01
10.00 tot 17.00 

(laatste rondleiding : 16.00) 

Duur : 1u

Interpretatie Centrum voor lokaal
en regionaal Erfgoed

CERTIFICATIE
« Access-I » voor de didactische 

wandeling langs de RAVeL die 
vanaf ReGare begint.

ReGare sur Fosses-la-Ville

Place de la Gare, 7 - 5070 FOSSES-LA-VILLE

+32 (0)71 / 77 25 80

regare@fosses-la-ville.be

www.regare.be

ReGare sur Fosses-la-ville

© WBT - Bruno D’Alimonte

©Pauline Linard



Om de gevechten van mei 1940 te begrijpen, 
worden rondleidingen over het slagveld 
aangeboden (alleen op reservering).

Ontdek de veldslagen aan de Maas in Mei 1940 !
Een rijke verzameling van uitrusting, uniformen, 
foto’s en schaalmodellen. 

• Dioramas op ware grootte.
• Reliëfkaart van 6 m².
• 8 thematische zalen.
• Films en getuigenissen.

HERINNERINGSMUSEUM 1940 - HAUT-LE-WASTIA

LOOP IN DE VOETSPOREN VAN DE STRIJDERS!

Prijs : volw. : 5,00 €
kind. > 10 jaar en senioren : 4,00 € 

Groepsprijs : volw. : 4,00 €

01/05    15/10 : zaterdag, zondag
en feestdagen + gans het jaar na afspraak

13.30 tot 18.00 

Duur : 1u30
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Place des Français - 5537 HAUT-LE-WASTIA

+32 (0)82 / 61 46 32

dominique.halloin@hotmail.com

www.museedusouvenirmai40.be

museedusouvenirmai40

Place des Français - 5537 HAUT-LE-WASTIA

+32 (0)82 / 61 46 32

dominique.halloin@hotmail.com

www.museedusouvenirmai40.be

museedusouvenirmai40 Duur : 1u30



Place Jean de Flandre 1 - 5100 JAMBES

+32 (0)81 / 32 23 30

info@anhaive.be

www.anhaive.be

anhaive

Rue de la Chaussée / Rue des Villas, 64
5540 WAULSORT

+32 (0)470 / 46 26 99

now@waulsort.be

www.waulsort.be

waulsortium.waulsort

Prijs : volw. : 33,00 € van 1 tot 3 personen
11,00 € per extra persoon

Op afspraak

Een unieke verzameling van fantas-
tische voorwerpen, unieke docu-
menten en zeldzame affiches. 

MAGIEMUSEUM
FERNELMONT

Rue de Namur, 49 - 5380 PONTILLAS

+32 (0)475 / 74 19 42

www.raimonimagic.com/musee

Rue de Cognelée, 10
5080 WARISOULX

+32 (0)81 / 51 12 20

©Andre Dubuisson                                       
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WAULSORTIUM

De tentoonstelling kan alleen worden bezocht met een 
gids (1 tot 2 uur), op reservering het hele jaar door.

Prijs : 10,00 € (voor 1 > 8 pers.)
Groepsprijs + dan 8 pers. : op aanvraag

Elk weekend : 09.00 tot 18.00
elke dag tijdens de schoolvakanties : 11.00 tot 18.00

Gesloten op maandag

Duur : 30’ > 1u

Ontdekking van een Mosan villa 

TOUR D’ANHAIVE

heropening winter 2023 na renovatiewerken 
Dinsdag tot vrijdag : 13.30 tot 17.30

Zaterdag en zondag : 14.00 tot 18.00

Prijs : gratis

Duur : 40’

Centrum voor archeologie,
kunst en geschiedenis van Jambes

Prijs : gratis

Op afspraak

Verzameling van oude motoren en 
auto’s, landelijk gereedschap en oude 
voorwerpen. 

HET KLEINE MUSEUM VAN 
RENÉ GRÉGOIRE

MINIATUURTREIN
MUSEUM

01/05    01/09 :
Elk weekend en Belgische schoolvakanties

14.00 tot 18.00

Prijs : gratis

Rue de France, 122 B - 5544 HEER-AGIMONT
Monsieur Daniel De Quick

+32 (0)82 / 21 98 28

danieltmhm@gmail.com

tmhm02.skyblog.com



Dinant Aventure

Sport
Van avontuur naar avontuur,

durf het aan !

Verken de streek
in de bossen, op het water

of in de lucht!
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AGIMONT ADVENTURE

Kasteel : rue du Manoir, 1 - 5544 AGIMONT (HASTIÈRE)

+32 (0)472 / 69 92 86

+32 (0)82 / 67 80 46

info@agimont.be

www.agimont.be

agimont adventure en paintball
Prijs : bezoek de website 

Gans het jaar : reservatie gewenst
Individuele bezoekers : weekend, feestdagen : 

10.00 tot 18.00 
Elke dag tijdens de schoolvakanties : 13.00 tot 18.00 

Groepen : elke dag na reservatie

Paintball en avontuur rond een middeleeuws kasteel
Agimont adventure Paintball in het grootste parc van de Benelux, 
een belevenis tussen een video game, bioskoopfilm en realiteit.
Agimont adventure, dat zijn 26 verschillende decors, 
een unieke ervaring.
Nieuw in 2023 • 4 nieuwe paintball velden:
Hobbit dorp, Jurassic park, Grand Theft Agimont, Loopgraven (WWI)



Kasteel : rue du Manoir, 1 - 5544 AGIMONT (HASTIÈRE)

+32 (0)472 / 69 92 86

+32 (0)82 / 67 80 46

info@agimont.be

www.agimont.be

agimont adventure en paintball
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Prijs : bezoek de website 

Gans het jaar : reservatie gewenst
Individuele bezoekers : - Weekends en feestdagen

Tijdens schoolvakanties : woensdag tot zondag
Inschrijving tussen 13.00 tot 15.00 (sluiting van het park 17.15)

Groepen (vanaf 10 pers.) : elke dag na reservatie

Avonturenpark rond een middeleeuws kasteel
Agimont Adventure presenteert je zijn adventure parc met een veel-
zijdig pallet van activiteiten voor de hele familie. 13 klimparcours met 4
moeilijkheden : Groen : vanaf 3 jaar (Harry Potter). Exclusief voor 3 tot 
12 jaar. De ouders kunnen het parcours volgen vanaf de grond. Blauw : 
vanaf 6 jaar • Rood : vanaf 9 jaar • Zwart : vanaf 12 jaar (extreme sensaties). 
U bent steeds bevestigd aan het superveilige systeem van ZAZA.

AGIMONT ADVENTURE



Duik in een voormalige zandgroeve (17.500 m²) of ontdek 
een oude hangar volledig verbouwd. Tal van verschillende 
scenario’s, laatste generatie apparatuur, professionele 
begeleiding.
Nieuw : Gellyball : vanaf 6 jaar, Gellyball wordt gespeeld 
met pijnloze waterballen. (min. 8 pers.)

Prijs : vanaf 25 €
Groepen : 50 ballen gratis

vanaf 20 pers.

Indoor : gans het jaar
na reservatie (min. 8 pers.)

Outdoor : 04    09
7/7 na reservatie :

10.00/13.00 – 13.00/16.00
16.00/19.00 – 19.00/22.00

Duur : 3u
Outdoor : Rue de la Sablonnière - 5503 SORINNES
Indoor : Chemin Barons de Rosée, 9 - 5537 WARNANT

+32 (0)470 / 88 58 07

info@paintballexperience.be www.paintballexperience.be

Paintballexperience

Paintball (volwassenen, kinderen 8 > 10 jaar,
tieners 11 > 16 jaar), 

7 beboste paintball velden 

Lasergame (voor iedereen).

ULTRAGAME PAINTBALL - VITRIVAL

Prijs : zie op de website

Gans het jaar
na reservatie

Hakbijlwerpen !

NIEUW ! 

Ultragame Paintball & Lasergame

Rue de la Carrière - 5070 VITRIVAL

+32 (0)477 / 42 07 46

info@ultragame.be

www.ultragame.be
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Prijs : vanaf 15,00 €
Groepsprijs : vanaf 13,00 €

Gans het jaar
na reservatie

09.00 tot 19.00

Duur : 2u > 5u naargelang het programma

Kantoor : DINANT évasion
Rue du Vélodrome, 15 - 5500 ANSEREMME

AVONTUURPARK :
Rue de la Carrière, 1 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 43 97

aventure@dinant-evasion.be

www.dinant-evasion.be

dinantevasion

Meer dan 30 sportieve en sensatievolle activiteiten in een 100% natuurlijke omgeving!
Meet je behendigheid op de verschillende klimparcours, daag je hoogtevrees uit op de 
langste touwbrug van België, of durf de indrukwekkende rotswand zo hoog te beklimmen.
Om echt een volledige dag pret te beleven, combineer jouw challenge met een paintball, 
een outdoor lasergame of een ware inleiding tot de speleologie !
Kids challenge vanaf 8 jaar.

DINANT AVENTURE
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De rotsen van Freÿr, DE bekendste locatie 
voor klimmers in België.

De 5 belangrijkste rotsen bieden maar liefst 
600 klimparcours!

In 2021 werd een highline van 770 meter 
geïnstalleerd in Freÿr: een Belgisch record 

was gebroken!

De rotsen van Freÿr

EXPLORE AND SHARE

Gans het jaar : na reservatie

Rotsklimmen voor individuele be-
zoekers en groepen op de rotsen van 
Freÿr, Pont-à-Lesse, Durnal, Beez, 
Yvoir, Namen….

info@explore-share.com

www.explore-share.com

BEBLOC
De grootste boulderzaal van België !

Info en prijzen : zie website

Gans het jaar

Rue de Géronsart, 148 - 5100 JAMBES

+32 (0)81 / 31 35 73

info@bebloc.be

www.bebloc.be

BeBloc

Chaussée de la Gare 1a - 5080 RHISNES

+32 (0)498 / 69 92 58

info.lecabri@gmail.com

le-cabri.be

lecabri

BELGISCHE ALPINISTEN CLUB
(FEDERATIE)

De Club Alpin Belge begeleidt je bij al jouw klim- en 
wandelactiviteiten.
Veel rotsen in onze valleien worden beheerd door 
de CAB. En om er maar één te noemen, de meest 
bekende: Freÿr!
Om de ervaring van klimmen met een kliminstruc-
teur te beleven of een tocht te organiseren (initia-
tie tot geavanceerd), neem dan contact op met de 
Belgian Alpine Club   www.clubalpin.be/moniteurs

Avenue Albert 1er, 129 - 5000 NAMUR

+32 (0)81 / 23 43 20

secretariat@clubalpin.be

www.clubalpin.be

@clubalpinbelge

Rue d’Enhaive, 142 - 5100 JAMBES

+32 (0)81 / 31 15 35

info@rocevasion.be

www.rocevasion.be

Rocevasionnamur

+32 (0)485 / 41 35 67

©François Kivik

70

Info en prijzen : zie website

Gans het jaar

LE CABRI

ROC ÉVASION
Klimzaal

Info en prijzen : zie website

Gans het jaar
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De Rotsen van Freÿr,
a must in Wallonia

©François Kivik

Freÿr - Belgische alpinisten club



Rue Saint-Donat, 6 - 5640 METTET

+32 (0)71 / 71 00 80

info@circuit-mettet.be

www.circuit-mettet.be

circuitjulestachenymettet

Prijs :
rijtocht 2u : 40,00 € - vertrek om 10.30
rijtocht 3h : 50,00€ - vertrek om 14.00
Min leeftijd : 14 jaar - ook voor beginners

Gans het jaar 
na reservatie

Elke dag behalve op dinsdag

MANÈGE BELLE VUE

Rue du Penant, 50 - 5500 DREHANCE (DINANT)

+32 (0)473 / 35 69 60

manegebellevue@gmail.com

www.cercle-equestre-belle-vue.be

cercle equestre Belle Vue

Auto en motor racecircuit 

JULES
TACHENY

Gans het jaar
09.00 tot 18.00

Motoren, auto’s, fietsen, leef 
je passie uit op het circuit 
van Mettet. Circuit van 
2280m.
Eerste keer op de baan? 
Verwen jezelf ! 

Racecircuit
JULES
TACHENY
in Mettet

Een circuit op het platteland!

Wie was Jules Tacheny? Hij was een Belgische 
motorracer, geboren in Mettet. In de jaren 1930 brak 
hij verschillende wereldrecords.
Het circuit wordt beschouwd als het beste om je 
eerste rondjes te rijden of gewoon te genieten van het 
plezier van de motorsport. Het tracé is fantastisch, 
afwisselend en heeft hoogteverschillen.
Hoe gaat je tewerk? Neem eenvoudig via de website 
contact op met het circuit en meld je aan voor een 
van de beschikbare sessies. De uren van de sessies 
en groepen worden samengesteld op basis van uw 
niveau. Op het circuit is ook spektakel gegarandeerd 
met grote evenementen die het hele jaar door worden 
georganiseerd! De Superbiker, de VW Fun Cup, de 
500 km van Mettet…
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Duur : 2u30 (9 holes)

Prijs : 15,00€ / pers.
(min. 5 pers, max 15 pers.)

Aanleunend naar golf,
wordt met een Frisbee gespeeld..15/04    15/10

elke dag na reservatie

DISCGOLF ATTITUDE SPORT

Domaine d’Ahinvaux
Speelveld : Fonds d’Ahinvaux, 1 - 5530 YVOIR

+32 (0)477 / 65 68 53

Discgolf Attitude

discgolfattitude@gmail.com

www.discgolfattitude.be

73

Meer dan een golfbaan, een leefomgeving.
Een baan op de heuvel. Prachtig uitzicht 
over de Maasvallei. 
Restaurant Le Green de l’Eau Vive.

Prijs : 50,00 € tijdens de week
70,00 € in het weekend en op feestdagen

Groepen : contact opnemen met het secretariaat

Open enkel na reservatie

GOLF DE ROUGEMONT

golfderougement

Chemin du Beau Vallon, 45 - 5170 PROFONDEVILLE

+32 (0)81 / 41 21 31

secretariat@golfderougemont.be

www.golfderougemont.be



©Paraclub Namur ©Paraclub Namur

Rue du Capitaine Aviateur Jacquet, 44
5020 SUARLEE (NAMUR)

+32 (0)81 / 55 93 55

info@aerodromedenamur.be

www.aerodromedenamur.be

De ultieme adrenalinestoot!
50 seconden duizelingwekkende vrije 
val dompelt je onder in een wereld van 
unieke en extreme sensaties, aan meer 
dan 200 km/u.

PARACLUB NAMUR
Skydiven
tandemsprongen

Rue du Capitaine Aviateur Jacquet, 44
5020 SUARLEE (NAMUR)

info@paraclubnamur.be

paraclubnamur.be
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Open gans het jaar, na reservatie

VLIEGVELD VAN NAMEN

Alle luchtactiviteiten zijn mogelijk ! Lucht-
dopen met een vliegtuig of een helikopter, 
skydive, .. ontdek onze mooie streek zoals je ze 
nooit eerder zag. Brasserie-restaurant aan de 
rand van de landingsbaan, unieke omgeving !

Vliegtuigen, helikopters, skydive,
zweefvliegtuigen, drones - luchtdopen



Kerken
en abdijen

Op een tijdloze reis. 

Geniet van de mystieke sfeer 
van deze opmerkelijke 

gebouwen !

Abdij van Maredsous
75
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7 km ten oosten van Namen, een vallei, een rivier, een bron en een cisterciënzer abdij die de 
eeuwen heeft doorstaan en door de geschiedenis werd verrijkt.

Prachtig domein met tuinen en een kleine dierenboerderij.

Trakteer jezelf op een gastronomische pauze in La Chapelle Bethléem, het hele jaar 
geopend, of in de brasserie « La Terrasse de l’Abbaye » (geopend 1/06 > 15/09).

Tijdens het hoogseizoen worden veel rondleidingen aangeboden

Prijs : volw. : 10,00 € - kind. (- 12 jaar) : gratis
Groepsprijs : volw. : vanaf 8,00 €

Gans het jaar
Bezoek aan de abdij : bezoeken aangekondigd

op de facebook pagina
Voor groepen : na reservatie 

ABDIJ
«NOTRE-DAME DU VIVIER»

Rue Notre Dame du Vivier, 153 - 5024 MARCHE-LES-DAMES

+32 (0)473 / 91 61 35

+32 (0)81 / 24 00 27

info@andv.be

www.andv.be

L’Abbaye Notre Dame du Vivier
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Aan de monding van de Leffe rivier

Groepen (+20 pers.) : enkel op aanvraag
bij het Maison du Tourisme :

  +32 (0) 82 / 22 28 70

01/07    30/08 : zaterdag en zondag
om 15.00 (rondleiding).

Sinds 1152 waakt de abdij Notre-Dame onophoudelijk    
over Dinant. Het overleefde acht en een halve    

eeuw geschiedenis en herbergt nog steeds een   
gemeenschap van kanunniken van de Orde van de  

Prémontrés. Uitzonderlijk kan je, onder begeleiding van 
een broeder, de abdij en de binnentuinen bezoeken en 

de lange geschiedenis van deze abdij ontdekken.

Duur : 50’ - gratis

Om alles te weten over 
het Leffebier, bezoek het 

Maison Leffe 

Top info

  P.58

DE ABDIJ
VAN LEFFE

Place de l’Abbaye, 1 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 23 77

secretariat@abbaye-de-leffe.be

www.abbaye-de-leffe.be

©GuyFocant
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Prijs : volw. : 5,00 € + 40,00 € voor de gids

Winkel : +32 (0)82 / 21 31 80
01/01    31/12 : 09.30 tot 11.15 en 14.15 tot 18.00

Rondleiding : 04    10 :
1e zondag van de maand om 15.00

Andere datums voor groepen na reservatie.

Duur : +/- 1u

De benedictijnen staan wereldwijd
bekend voor hun verluchtingskunst

(of miniatuurschilderkunst).
Zij zetten de middeleeuwse technieken 

voort en onthullen de geheimen van hun 
vak: beheersing van de oude schrijfkunst, 
aanbrengen van goud, bereiding van de 

pigmenten… dat alles om afbeeldingen te 
maken, boeken en bijbels te illustreren! 

Je kunt zelf ook deelnemen aan een stage in 
hun verluchtingsatelier. Een ervaring om te 

beleven in de Abdij van Maredret.

Verluchtingskunst
in de abdij van Maredret

DE ABDIJ VAN 
MAREDRET 

Rue des Laidmonts, 9 - 5537 MAREDRET

+32 (0)82 / 21 31 83
welcome@accueil-abbaye-maredret.info

www.accueil-abbaye-maredret.info
abbaye.de.maredret

© Guy Focant
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Als plek voor ontspanning en spiritualiteit, zet onze 
abdij de traditie van gastvrijheid der Benedictijnen 
monniken voort in een uitzonderlijke natuurlijke om-
geving. Le Saint-Joseph: restaurant, winkel, terrassen, 
nieuwe speeltuin en vertrekpunt voor wandelingen.

Gans het jaar open
10.00 tot 19.00 : in het weekend
11.00 tot 18.00 : op weekdagen 

Rondleidingen in de abdij 
voor individuen en groepen.

behalve bezoek 
van de kerk

ABBAYE DE MAREDSOUS

info en dienstregelingen op de website : www.tourisme-maredsous.be

Een microbrouwerij met een proeflokaal.
Rondleidingen in het productiegebied en 

het Maredsous-hophuis zijn mogelijk. 

Nieuw : microbrouwerij van Maredsous

  P.87

Rue de Maredsous, 11 - 5537 DENÉE

+32 (0)82 / 69 82 84
accueil@maredsous.com

www.tourisme-maredsous.be
Maredsous Tourisme

©WBT-Bruno D’Alimonte



Vrij bezoek : maandag tot vrijdag, 09.00 tot 12.00 
& 13.00 tot 16.00. Weekend op aanvraag.

Rondleiding op aanvraag.

05    09 : donderdag, 14.00 tot 17.00

Gans het jaar
09.00 tot 12.00 en 13.00 tot 18.00

Prijs : volw. : 4,00 €

CENTRUM BROEDER
MUTIEN MARIE – MALONNE

BISSCHOPPELIJK MUSEUM 
EN SCHATKAMER VAN 
DE SINT-AUBAIN 
KATHEDRAAL - NAMEN

ERFGOED CENTRUM
VAN DE OLV ZUSTERS 
VAN NAMEN

Kerkschatten

Fond de Malonne 117 - 5020 MALONNE

+32 (0)81 / 44 51 67

jacques.vanneste735@skynet.be

musee-diocesain.be

Place Saint-Aubain - 5000 NAMUR
(toegang via de kathedraal)

+ 32 (0) 498 / 71 03 16

musee.diocesain@diocesedenamur.be

www.sndden.be/centre-dheritage
Heritage centre SND

Rue Julie Billiart, 17 - 5000 NAMUR

+32 (0)81 / 25 43 07 • +32 (0)497 / 27 95 57

heritagecentre@sndden.org

© museediocesain.files.wordpress.com
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De Open kerken

©WBT-DenisErroyaux

Kathedraal Sint-Aubain – Namen © WBT-Dominik Ketz

Collegiale - DinantSint-Loup - Namen
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Een prachtig erfgoed !

SINT-JULIE - NAMEN
BEDEVAARTSOORD

ROMAANSE EN GOTISCHE
ABDIJKERK VAN HASTIÈRE
EN DE CRYPTE

HEILIGDOM
NOTRE DAME DE FOY 

Rondleiding voor groepen na reservatie : +32 (0)82 / 22 28 70

Gans het jaar
Maandag tot vrijdag : 9.00 - 16.00 
weekend, feestdagen, groepen,

na reservatie : +32 (0)81 / 25 43 07

Gans het jaar : 09.00 tot 18.00

Combitickets voor groepen :
rondleidingen in de abdijkerk + museum

"Huis van het erfgoed" in Hastière
+ Kasteel van Freÿr + optionele maaltijd

TOP INFO

Prijs : Vrije toegang . Rondleiding na reservatie voor 
individuele bezoekers alsook voor (school)groepen

01/04    05/11 : Elke dag
10.00 tot 18.00

Duur : 1u > 1u30

openchurches.eu/nl 

COLLEGIALE KERK
ONZE-LIEVE-VROUW VAN DINANT

Rondleiding voor groepen na reservatie : 
+32 (0)82 / 22 28 70

1/04    31/10 : 09.00 tot 18.00
1/11    31/03 : 9.00 tot 17.00

Rue Julie Billiart, 17 • 5000 NAMUR

heritagecentre@sndden.org 

www.sndden.be/centre-dheritage

www.patrimoinehastiere.be

Rue Moussia, 150 - 5541 HASTIERE-PAR-DELA

+32 (0) 474 / 42 39 99

jonathan.porignaux@hotmail.com

Hastière-Maison du Patrimoine

Rue des Claviats, 4 - 5504 FOY-NOTRE-DAME

fnd2009@skynet.be

Place Reine Astrid - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 62 84 • +32 (0)82 / 22 22 07

philippe.goffinet@skynet.be

collegialededinant@skynet.be

KATHEDRAAL
SINT-AUBAIN - NAMEN

Gans het jaar
Dinsdag tot zaterdag : 8.00 tot 17.00

Zondag : 9.00 tot 19.00

Place Saint-Aubain - 5000 NAMUR

+32 (0)478 / 31 01 80
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SINT-LOUP - NAMEN
04    09 : zaterdag : 11.00 tot 18.00
10    03 : zaterdag : 11.00 tot 16.00

15/07    15/09 : woensdag en zondag :
14.00 tot 18.00 • zaterdag : 11.00 tot 18.00

Buiten deze openingstijden blijft de kerk zichtbaar
via de glazen deur van de inkomhal. 

Rondleiding voor groepen op aanvraag : 
+32(0)81/31 22 72 en +32(0)81/21 48 09 

Duur : 1u

Rue du Collège, 17 • 5000 NAMUR

+32(0)81/21.48.09 • + 32 (0)471 / 99 58 25

amiseglisesaintloupnamur@gmail.com

www.eglise-saint-loup.be

saint.loup.5000namur
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Ontmoet onze 
ambachtslieden



Smullen langs
de Maas

Onze lokale producenten
ontmoeten.

Bezoek hun bedrijven, 
wijngaarden, brouwerijen, ... 

en proef vooral 
hun producten !
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Ambachtelijke microbrouwerij elke 3e zondag van de maand : 
Bezoeken : 11.30 & 16.00
Taverne : 11.00 tot 19.00

Prijs : volw. : 8,00 € (bezoek + 1 degustatie)
of 12,00 € (bezoek + ontdekkingspalet)

Winkel : elke zaterdagochtend : 10.00 tot 12.30

Andere datums voor groepen (min. 8 pers.)
na reservatie : visite@brasserieduclocher.be

BROUWERIJ DU CLOCHER

Ontmoet Xavier, François, Bertrand, Alexandre en Laurent! Ontdek 
het verhaal van deze 5 levensgenieters, verenigd door hun passie voor karaktervolle 
bieren en het genot van het proeven van traditionele en typische producten.
Hun andere passie, Namen, hoofdstad van de Walen en van de Houppe. 
Het is via hun bieren dat ze deze passie willen delen.

Namen, hoofdstad van La Houppe !

AMBACHTELIJKE 
BROUWERIJ « LA HOUPPE »

Groepsprijzen : < 20 pers. : 200 € (vaste prijs) 
20 pers. en meer : 10,00 € / pers.

Bezoeken : alle info op de website :
www.houppe.be/fr/la-brasserie/#visites

Bezoek voor groepen : Duur : 
+/- 1h15 (bezoek en degustatie 25cl)

Rue du Petit Babin, 156 - 5020 MALONNE

+32 (0) 471 / 10 18 28

BrasserieduClocher

info@brasserieduclocher.be

www.brasserieduclocher.be

brasserieduclocher.odoo.com

WEBSHOP : levering in gans België :

BrasserieArtisanaledeNamur

Avenue de la Plante, 49 - 5000 NAMUR

+32 (0) 81 / 37 09 37

info@houppe.be

visite@houppe.be

www.houppe.be
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Prijs inclusief degustatie : volw. : 10,00 €
kind. (12 > 17 jaar) : 5,30 € - kind. (> 12 jaar) : 2,30 €

Groepsprijzen (min. 20 volw.) : volw. 10,00 €
Open bar, snacks 

04/02   17/12 (in januari gesloten) : 
Bezoeken : zaterdag en zondag (+ woensdag tijdens

de Belgische schoolvakanties) : 14.00 tot 19.00
Rondleiding voor groepen (min. 20 volw.) :

elke dag na reservatie

Wij produceren op traditionele wijze vier 
heerlijke bieren: Troublette, Saxo, Caracole 
en ostradamus. Alle bieren worden 
gebrouwen in koperen kuipen die met hout 
worden verwarmd, het is uniek in België.

Duur : bezoek : 45’ - degustatie : 45’

terras
en taverne

BROUWERIJ 
CARACOLE

Côte Marie-Thérèse, 86 - 5500 FALMIGNOUL

+32 (0) 475 / 51 42 54

+32 (0) 82 / 74 40 80

brasserie.caracole@skynet.be

www.brasseriecaracole.be

BrasserieCaracole

©CGT-Arnaud Siquet
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Duur : 1u30 inclusief degustatie

Bezoeken op afspraak

Abbaye de Brogne

BROUWERIJ ABDIJ VAN BROGNE

Weet je wat een picobrouwerij is ? 
De picobrouwerij bevindt zich in het huis van de brouwers. 

Wij bieden 2 ‘permanente’ bieren (het hele jaar geproduceerd):
La Dorée en La Festive
Al naargelang het seizoen brouwen wij ook elke maand, van mei tot december,
eenmalige bieren die afhangen van de tijd van het jaar en het gemoed van de brouwer.

Mei   november :
in de vorm van evenementenweekends, één weekend 

per maand, aangekondigd op de facebookpagina.
Rondleiding voor groepen :

(min. 8, max 14 of 20 naargelang het programma) : 
gans het jaar na reservatie.

Duur : 45’ > 1 dag naargelang het programma

Prijzen : 6,00 € tot 35,00 €

PICOBROUWERIJ 
« LI P’TITE BRÈSSÈNE »

Place de Brogne, 3 - 5640 SAINT-GÉRARD

+32 (0) 496 / 27 11 56

brogne

info@abbayedebrogne.be

www.abbayedebrogne.be

Rue Chapelle de la Paix, 6
5070 NEVREMONT (Fosses-la-Ville)

+32 (0) 493 / 50 86 59

contact@liptitebressene.be

microbrasseriefosseslaville

www.liptitebressene.be
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Sinds enkele jaren zijn speciale bieren, 
vaak ambachtelijk gebrouwen, een 
groot succes. Het is inderdaad een 
waar genoegen om een bier te proeven 
dat anders is dan alle andere, want de 
ambachtelijke brouwerijproductie biedt 
een onvergelijkbare smaak. 
Aarzel dus niet om tijdens je verblijf 
een microbrouwerij in de streek te be-
zoeken. Het onthaal is er even hartelijk 
als het heerlijke bier!

Bezoek een microbrouwerij 
voor de sfeer en het plezier!

Abdij van Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 DENÉE

www.tourisme-maredsous.be
Maredsous Tourisme

+32 (0)82 / 69 82 84

accueil@maredsous.com

Een gloednieuwe microbrouwerij in het hart van 
het opvangcentrum St-Joseph van de Abdij van
Maredsous. Naast de kuipen waar specifieke bieren 
worden gebrouwen (fruitige bieren, witte bieren, kerst-
bier, ...) is een mooi proeflokaal ingericht. Deze bieren 
kunnen uitsluitend in Maredsous worden geproefd. 

Gans het jaar, 7d/7 : 
maandag tot donderdag : 

11.00 tot 19.00 
vrijdag : 

11.00 tot 22.00 
zaterdag en zondag: 

10.00 tot 22.00

MICROBROUWERIJ
VAN MAREDSOUS

NIEUW

Het bier is verkrijgbaar in 18 labels!
Eén per dorp / gehucht. 
En voor elk dorp wordt een lokale 
anekdote uitgelicht op de label.

5310, 
HET BIER VAN EGHEZÉE !
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Een interactieve ontdekkingstocht die je meeneemt 
door de geschiedenis van het kasteel en zijn 
biologische wijngaard.
Vervolg je bezoek met een proeverij van onze wijnen 
en streekproductenplank of een kleine maaltijd.

01/04    30/09
Schoolvakanties : donderdag tot zondag

Tijdens het schooljaar: enkel in het weekend
11.00 tot 18.00

Groepen (+15 pers.) : 
gans het jaar na reservatie

Duur : 1u15

Prijs : volw. : 10,00 €
kind. (3 > 12 jaar) : 6,00 € - senioren : 9,00 € 

Groepsprijzen : sur demande

« Made in Bioul »

CHÂTEAU DE BIOUL

Place Vaxelaire, 1 - 5537 BIOUL

+32 (0)71 / 79 99 43

info@chateaudebioul.com

chateaudebioul

www.chateaudebioul.be

Ongewoon ! Uitzonderlijke wijnkelders in Namen
Grafé Lecocq, , een passie voor wijn sinds 1879 !
Wijnen van Franse oorsprong gerijpt in eikenhouten vaten in 
Namen. De rijpingskelders bevinden zich onder de Citadel van 
Namen, de conserveringskelders .... onder de kathedraal en het 
justitiepaleis, bijna 500 meter galerijen! Er worden regelmatig 
bezoeken en proeverijen georganiseerd.
Voor groepen, bezoek op reservering.

Place St-Aubain, 9 - 5000 NAMUR       www.grafe.be
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Tijdens je bezoek aan de wijnkelder vertellen we je graag meer over onze 
manier van wijn maken en onze filosofie van duurzame ontwikkeling. 

Ook kan je onze wijnen proeven. Als het weer het toelaat, bieden wij je de 
mogelijkheid om een ontspannende wandeling door de wijngaard te maken.  

Prijs : volw. : vanaf 30,00 €
Kind. : vanaf 10,00 €

Gans het jaar 
op afspraak : voor groepen 

of individuele bezoekers

Duur : 2u tot 3u
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BEZOEKPLAATS / 
WIJNMAKERIJ :
Zoning de la Voie Cuivrée, 41
5503 SORINNES
+32 (0)497 / 70 03 03

LabonneBaronne02

info@bonbaron.com

Webshop :
Bezoek "Tour 
& Tastings" :



DOMAINE DU RY D’ARGENT

April    Oktober
op zaterdag na reservatie, om 10.30 & om 14.00

Voor groepen (min. 10 pers.) : 
bezoek tijdens de week ook mogelijk.

Prijs : volw. : 15,00 €

Duur : 1u30 (rondleiding en wijndegustatie) 

Een ontdekking van één van de pioniers van de Belgische wijngaard. Origineel, 
biologisch en innovatief door ervoor te kiezen nieuwe variëteiten van wijnstokken 
te planten die beter bestand zijn tegen ziekten en aangepast zijn aan het Belgische 
klimaat. Bezoek van de kelders en de wijnstokken + proeverij.

DOMAINE DU CHENOY

Duur : +/- 2u inclusief degustatie

Rondleiding voor groepen (min. 10 pers.)
winkelen en proeverijen alleen op reservering

Prijs : 15,00€

 Elke eerste vrijdag van de maand 

      nodigt het Domaine du Ry d’Argent je uit 

voor een gratis wijnproeverij, van 17.30 tot 19.30. 

Een mooie manier om het weekend te beginnen, 

is het niet ? Gratis toegang.

Rue de la Distillerie, 51
5081 BOVESSE (La Bruyère)

+32 (0)475 / 25 88 29

+32 (0)81 / 56 65 45

direction@domainedurydargent.com

www.domainedurydargent.com

rydargent   rydargent
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www.domaine-du-chenoy.com

domaineduchenoy

Rue du Chenoy, 1B
5080 ÉMINES (La Bruyère)

+32 (0) 81 / 74 67 42

info@domaine-du-chenoy.com

domaine.du.chenoy



  

Betreed de fascinerende wereld van gedistilleerde dranken!
Kom en bezoek onze distilleerderij, bewonder onze prachtige koperen 

alambieken en ruik de goedheid van de vaten. 

De distilleerderij biedt een breed gamma aan Premium spirits gemaakt van edele
ingrediënten en volgens een voorouderlijke ambachtelijke methode.

Gin, wodka, rum, aperitieven en whisky, waaronder een reeks zeldzame 
en uitzonderlijke afwerkingen gemaakt in de stokerij.

15 medailles op internationale wedstrijden!

D I S T I L L E E R D E R I J

Bezoeken zijn per groep en alleen op reservering.
Winkel geopend op dinsdag en donderdag 
van 14 uur tot 16 uur en op zaterdag 
van 13 uur tot 17 uur.

Tel. : 082/66 63 03
Adres : Grand’route de Ciney, 104 – 5503 Dinant
Mail : contact@wavedistil.be
Website : wavedistil.be
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Rue Grande, 147 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 21 39

+32 (0)472 / 27 49 67

patisseriejacobs@gmail.com

Rue Grande, 72 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 64 07

couquesdedinant@caramail.com

Couques de Dinant V. Collard 1774 sprl

Collard
Les Maîtres Couquiers

depuis 1774
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Winkel : 10.30 tot 18.00 - maandag gesloten

Gans het jaar, gesloten : 09/01 tot 20/02 
Bezoeken enkel na reservatie voor groepen

van min. 8 pers. : 09.30 tot 17.00

Prijs : 6,00 € / pers. met een couque 
3,00 € / pers. zonder couque

Winkel en tea-room :
08.00 tot 19.00 (19.30 weekends en feestdagen)

Duur: +/- 45’ inclusief degustatie

KOEKFABRIEK 
JACOBS

KOEKFABRIEK MAISON 
V. COLLARD 1774 SPRL

De “couque van Dinant”, 
een echte Dinantse traditie

Legende

Volgens de legende vindt de dinantse koek haar 
oorsprong in de 15de eeuw tijdens het beleg 
van de stad door Karel de Stoute (1466). De 
Dinantenaars, slecht bevoorraad en slechts in het 
bezit van honing en (tarwe) bloem, bedachten een 
soort deeg om te bakken.
Zij drukten de deeg in de gietmallen van de koper-
slagers en verkregen zodoende de zeer 
gevarieerde ontwerpen.

Hoe eet je de befaamde 
‘couque de Dinant’? 

Bijt er vooral niet in! Dit mooie 
koekje is extreem hard, het wordt 
in kleine stukjes gegeten om het in 
de mond te laten smelten. Omdat 
het heel goed houdbaar is, kan 
het zelfs als versiering worden 
gebruikt!

Gemaakt van honing en tarwemeel wordt het 
Dinantse koekje met de hand gekneed, gevormd 
in perenboomvormen en gebakken in een oven op 
hoge temperatuur. Deze voorouderlijke knowhow 
levert prachtige harde koekjes op die als delicatesse 
en zonder mate moeten worden gegeten.
De “Couques” de Dinant verwennen al eeuwenlang 
de smaakpapillen van jong en oud. 
Kom ze ontdekken!
Pas op! Een “Couque” de Dinant moet worden 
gegeten als een karamel, dus niet opbijten !



Duur : 1u (1u30 voor groepen)

15/06    30/09
Rondleiding : elke dag behalve op vrijdag :
09.45 - 11.00 - 14.00 (reservering verplicht)

Groepen : gans het jaar na reservatie

Prijs : volw. : 10,00 € - kind. : 9,00 €
Groepsprijzen : volw. : 9,00 € - kind. : 8,00 €

MOSTERDFABRIEK 
BISTER

BIJEN - EN FRUITKWEKERIJ 
“LES VERGERS MOSANS”

Duur : 1u > 1u30

Winkel : 15/01    15/12 : van maandag tot zaterdag
09.00 tot 12.00 & 13.00 tot 18.00

Rondleiding :
enkel na reservatie (min 15 pers.)

Prijs : volw.: 6,00 € - kind. : 5,00 € - senioren : 5,50 €

Rue du Parc Industriel, 10 - 5590 ACHÊNE
Tourisme & Tradition ASBL

+32 (0)496 / 43 77 38

info@tourisme-et-tradition.be

www.tourisme-et-tradition.be
www.bister.com

+32 (0)82 / 22 24 19

+32 (0)82 / 22 60 21

vergers.et.ruchers.mosans

info@vrm.be

www.vrm.be

Chaussée Romaine, 109 - 5500 DINANT
Olivier Rommel
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Observeer in alle veiligheid de wereld 
van de honingbijen. Kijk van dichtbij 
naar het leven van de werkbijen in de 
transparente bijenkorf. Gratis degustatie 
van ambachtelijke fruitproducten.

Wil je weten hoe mosterd wordt gemaakt ?
Kom de Bister Mosterdfabriek bezoeken 
en ontdek de evolutie van de productie 
sinds 1926. Een geschenkje wacht je op na 
het bezoek. Voor groepen van meer dan 25 
personen kan je genieten van een heerlijk 
menu bereid met onze ambachtelijke 
producten.



SLAKKENKWEKERIJ VAN WARNANT

behalve 
winkel 

Bezoeken : 01/04    30/11 : alleen op reservering
Bezoeken en tijdschema via website

Prijs : volw. : 5,00 € - kind. : 4,00 € - senioren : 4,50 €
Groepsprijs : volw. : 4,00 € - kind. : 3,50 €

inclusief degustatie

Winkel : Gans het jaar open : 
dinsdag tot zaterdag : 9.00 tot 12.30 & 13.30 tot 18.00.

Gesloten : 1e week van sept en 1e & 2e week van januari.

duur : 1u

LE PRESSOIR E.V.H.
Bij de perserij worden alle sappen 
ambachtelijk gemaakt, 100% uit fruit, zonder 
toevoeging van concentraat, suiker of water, 
additieven of conserveringsmiddelen. 
Kom en ontdek het volledige productie-
proces in Fernelmont.

Bezoeken (min. 10 pers.) Het hele jaar door
op afspraak, dinsdag t/m donderdag: 08.00 tot 15.00

Prijs : 3,00 € tot 6,00 € afhankelijk van het aantal personen

Duur : 1u30 

Je bent aan het juiste adres om dit sym-
pathieke diertje te leren kennen. Deze in-
teractieve en grappige rondleiding wordt 
afgesloten met een korte degustatie.

Rue de la Gare, 1 - 5537 WARNANT

+32 (0)82 / 61 23 52 

info@escargotiere.be

escargotiere de warnant

www.escargotiere.be
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Rue Grand Champ, 5 - 5380 FERNELMONT

+32 (0) 81/98 04 82

info@pressoir.net

Vergers d’Upigny

lafermedupignac.be



AMBACHTELIJKE IJSBEREIDER 
« LES LUTINS »

+32 (0)82 / 67 98 23

artisanglacierleslutins
kairetdenis@skynet.be

glacier-les-lutins.jimdo.com

Rue Docteur Jacques, 10 - 5520 ANTHEE

KOFFIEBRANDERIJ 
CAFÉS DELAHAUT

+32 (0)81 / 22 11 58

Cafés Delahaut
info@cafesdelahaut.be

www.cafesdelahaut.be

Rue de l’Ange, 21 - 5000 NAMUR

VISTEELT EN VISVIJVER 
 « LE CHENEAU »
Bezoek de visteelt (Annevoie) en het atelier (Godinne)

+32 (0)82 / 61 32 26 • +32 (0)478 / 62 88 17
fr.dejardin@hotmail.com

Rue des Campagnes, 5 - 5530 GODINNE

BEE TASTY
Honingproductie

+32 (0)486 / 63 19 71
www.beetasty.be

Rue de Maredret, 14B - 5537 DENEE

SAFFRAANKWEKERIJ
« LE SAFRAN DE PATR’ANN »

Bezoeken voor individuen of kleine groepen op reservering

+32 (0)476 / 49 08 07

Le Safran de Patr’Ann
rolainfery@hotmail.com

lesafrandepatrann.jimdo.com

Route de Floreffe, 6 - 5170 PROFONDEVILLE

Uitzonderlijke producten in de zuiverste 
traditie. De beroemde Upignac foie gras. 
Onze ambachtslieden zijn meesters geworden 
in de kunst van het bereiden van verse foie 
gras met subtiele aroma’s en een gulle textuur.

LA FERME D’UPIGNAC

+32 (0)81 / 51 25 95
lafermedupignac.be

Route de la Bruyère, 100 - 5310 UPIGNY

© WBT-Gabriele Croppi

LE PRESSOIR E.V.H.

+32 (0)81 / 98 04 82

Vergers d’Upigny
info@pressoir.net

lafermedupignac.be

Rue Grand Champs 5 - 5380 FERNELMONT

  P.94

Perserij
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+32 (0)82 / 66 63 03

Wave Distil
contact@wavedistil.be

wavedistil.be

Grand’Route de Ciney 104 - 5503 DINANT

  P.91

WAVE DISTIL
Creatie en productie van sterke dranken
op ambachtelijke en traditionele wijze.

Bezoeken enkel voor groepen na reservatie

+32 (0)82 / 22 21 08

Chocolaterie Bouvier Etienne
chocolaterie-bouvier@outlook.be

www.chocolaterie-bouvier.be

Rue Ariste Caussin 68 - 5500 ANSEREMME

CHOCOLADEFABRIEK
ETIENNE BOUVIER

Bezoek op afspraak (groepen 6 > 12 pers.)

 Les Cafés Delahaut 
nodigt je uit op een unieke reis naar 

het hart van de wondere wereld van koffie.
Kom en proef heerlijke koffies en 

ontdek de rijkdom van onze knowhow
die we sinds 1864 hebben verworven. 

  Rue Marie Curie, 1
5020 SUARLEE (ECOLYS)



Rechtstreeks
bij de producenten

In een producentencoöperatie

Of in een supermarkt gewijd
aan lokale en ambachtelijke producten

VACHEMENT FERME MAGASIN D’ICI

Meer dan 120 
producenten, 8 winkels en 

18 R’Aliment punten! 

NANINNE en WÉPION
Meer dan 200 producenten en 
ambachtslieden uit de regio..

Vind onze streekproducten ...

www.exploremeuse.be

+32 (0)470 / 12 58 70

www.vachementferme.be
www.d-ici.be

www.paysans-artisans.be
Bestel online!

Le Chesselet, 2 - 5537 SOSOYE

In een delicatessenwinkel 

LE MARCHÉ D’UPIGNY

+32 (0)81 / 51 25 95

lafermedupignac.be

Route de la Bruyère, 100 - 5310 UPIGNY
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Restaurants

Ontdek onze favoriete adressen en vind het restaurant dat 
bij u past. Of het nu gaat om de beste frituren, plaatselijke 
brasseries of verfijnde restaurants. Het is gegarandeerd 

een feest voor uw smaakpapillen.
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La Fête au Palais
Eén van de mooiste panorama-
terrassen aan de Maas, adem-
benemend !

Rue du Belvédère, 1 - 5170 Lustin

lafeteaupalais.be

Le Panorama
Bovenop de Citadel van 
Namen. Charmante plek met 
een adembenemend uitzicht.

Route Merveilleuse, 82
5000 Namur

www.panoramanamur.be

De abdij 
Notre-Dame du Vivier
Een magische plek, in het hart 
van een voormalig klooster, om-
geven door tuinen en parken.

Rue Notre Dame du Vivier, 153
5024 Marche-les-Dames

www.abbayenotredameduvivier.be

Le Green de l’Eau Vive 
by Pierre Résimont 
Op het golfterrein van Namen, 
een uitzonderlijk kader.

Golf de Rougemont
Chemin du Beau Vallon, 45
5170 Profondeville

greendeleauvive.be

Les Sorbiers
Midden in de natuur, 
aan de oevers van de Maas.

Rue des Sorbiers, 241
5543 Heer sur Meuse

www.lessorbiers.com

Attablez-vous  
Tienne Maquet, 16
5000 Namur

www.attablezvous.be

Hostellerie Gilain  
Rue de l’Aiguigeois, 1
5503 Sorinnes

www.hostelleriegilain.com

L’Atelier de Bossimé 
Rue Bossimé, 2B
5101 Loyers

www.atelier-de-bossime.be

L’air du temps    
Rue de la Croix Monet, 2
5310 Liernu

airdutemps.be

L’eau Vive   
Route de Floreffe, 37
5170 Arbre

www.eau-vive.be

L’essentiel  
Rue Roger Clément, 32
5020 Temploux

www.lessentiel.be

98

Restaurants

5 uitzonderlijke sites :

Sterrenrestaurants 

Een land van fijnproevers



Bistro Bisou
Trendy en moderne brasserie waar 
alles huisgemaakt is !

Rue des Fossés Fleuris, 46

bistrobisou.be

La Veuve Bila
Restaurant met Naamse identiteit - 
seizoensgebonden en huisgemaakt 
tapasmenu.

Rue Général Michel, 39

la-veuve-bila.odoo.com

Café Fleuri
Klein café voor ontbijt, lunch of brunch. 
Alles is zelfgemaakt.

Rue des Fossés Fleuris, 38

cafefleuri.be

Le Vivo
Voor een echte en smaakvolle
wereldkeuken.

Rue du Président, 13

www.vivo-restaurant.be

Café Nomade
Een rustige en ontspannen sfeer om lokale 
producten en lekkernijen te ontdekken.

Rue des Brasseurs, 51

cafenomade.be
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Restaurants

Hippe adressen in Namen
Leuke en trendy sfeer voor een aperitief, een lunch of een koffie 

Vind al onze goede
adressen op onze website 



Les Mougneus d’As
Oma’s gerechten, restaurant ge-
legen in een middeleeuws dorp.

Place du Bailliage, 24
5500 Bouvignes

www.lesmougneusdas.be

Le Café de la gare
Misschien kom je daar 
Benoît Poelvoorde tegen.

Rue du Colonel Bourg, 15
5170 Profondeville

Les Montagnards
In één van de mooiste dorpen
van Wallonië.

Rue du Marteau, 29-30
5537 Sosoye

www.lesmontagnards.be

Bistro Belgo Belge
Familiehuis gespecialiseerd in 
de Belgische keuken.

Rue Saint-Joseph, 20 - 5000 Namur

bistrobelgobelge.be

La Table de Lise
Een keuken met goede 
streekproducten.

Rue du Village, 14 - 5081 Meux

www.latabledelise.be

Brasserie François €€€
DE brasserie van Namen - 
typisch Parijse brasserie-
decoratie.

Place Saint-Aubain, 3
5000 Namur

www.brasseriefrancois.be

Les terrasses
de l’Ecluse €€
Grote ramen met uitzicht op 
de Maas en prachtig terras.

Chaussée de Liège, 477
5100 Jambes

terrasses-ecluse.be

Brasserie de
la Confluence €€
Aan de samenvloeiing van de 
Samber en de Maas. Innovatieve 
en lokale keuken in het hart van 
Namen.

Rue du Grognon, 1
5000 Namur

www.la-confluence.be

Brasserie du Quai €€€
Een culinaire ervaring aan 
de water kant – uitgebreide 
viskaart.

Rue du Quai, 9
5000 Namur

www.brasserieduquai.be

Restaurants
Streekgebonden keuken 

4 Brasseries-restaurants :
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" Lesve ta Frite " 
Rue du Centre, 2a
5170 Lesve

Lesve-ta-frite
Chaussée de Marche, 823
5000 Wierde

FriterieChezThib

" Chez Gilbert " 
Rue Léopold Crasset, 45
5170 Bois-de-Villers

chezgilbert.be

La " Brogne Frite " 54 " La baraque à frites "
Rue Major Mascaux
5100 Jambes

www.la-baraque-a-frites.be

Rue du Huitième Dragon, 17
5640 Saint-Gérard

LaBrogneFrite

Top 5 frietkoten
5 van de 15 beste frietkoten in België 

liggen op onze streek !

" Chez Thib "  
  Frietkot

31 2
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©Denis Closon
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Wandelen

De Maas inspireert ons

Geniet van
indrukwekkende panorama’s, 

beleef
onvergetelijke sensaties....
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Adembenemende panorama’s !
Met zijn valleien en zijn rivieren mag de bestemming Explore Meuse

uitpakken met een dozijn adembenemende panorama’s. 

7 Meuses - Profondeville ©Margaux Voglet

Uitzichtpunt langs de N95 - Het kasteel van Freÿr  ©WBT – Dominik Ketz
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Uitzicht belvedere 
Waulsort  ©OTH 

Les aiguilles de Chaleux – Furfooz   
©WBT - Denis Closon

Uitzicht vanaf 
de ruïnes van Poilvache

Uitzicht vanaf de Citadel van Namen 
©WBT - Denis Closon

Uitzicht vanaf de Citadel van Dinant 
©WBT - J.P. Remy

Uitzicht vanaf de ruïnes van Crèvecoeur  
©WBT – Dominik Ketz
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In de stad of op het platteland, volg de kaart door bossen of 
dorpen en geniet van de schoonheid van de natuur.

Meer dan 2000 km natuurwandelingen wachten op jou !

Wandelkaarten

Ontdek Dinant en Namen al rennend, 
wandelend of op de fiets.
Een zeer origineel concept om al sportend 
het erfgoed van een stad te ontdekken.

  www.jooks.app

JOOKS, UNIEKE ERVARINGEN IN SPORTTOERISME !
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A1 Inkatlas 561816 A1

Created on Inkatlas. © OpenStreetMap contributors (openstreetmap.org), OpenTopoMap (CC-BY-SA). Map data Jan 03, 2022. 1:25000
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TE VOET EN OP DE FIETS TE VOET 

Bestel je wandelkaarten
via onze webshop 

ANHÉE METTET

HASTIÈRE

DINANT

NAMEN

ONHAYE

YVOIREGHEZÉE PROFONDEVILLE

LA BRUYÈRE FOSSES-LA-VILLE



Wandelen en fietsen op de RAVeL

Meer dan 1430 km wegen die zijn voorbehouden aan wandelaars, 
fietsers, ruiters en personen met beperkte mobiliteit.

De RAVeL omvat vooral groene wegen die aangelegd zijn op 
voormalige spoorlijnen en jaagpaden. Het netwerk strekt zich uit 

over het hele gebied van Explore Meuse. 
Of het nu langs de Maas, de Samber, de Molignée of in het hart van 

ons platteland is, altijd zal je kunnen genieten van mooie oevers, 
rivieren en landschappen.

ravel.wallonie.be

Noville – Eghezée
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Ook een knooppuntennetwerk
krijgt vaste voet

in Explore Meuse. 

Voor jullie, de wandel- en 
fietsliefhebbers, zijn het duizenden 

kilometers over onze prachtige 
landwegen ! 

 
Vind alle informatie op de website: 
velo.provincie.namur.be 

of www.fietsnet.be

In het voorjaar van 2023 zullen 
kaarten verkrijgbaar zijn in de 

toerismebureaus of via onze e-shop.

©WBT - Pierre Pauquay

©WBT - Denis Erroyaux

Een label « Fiets Welkom » voor fietsliefhebbers. 
Voor een fietser betekent «Fiets 
Welkom» kiezen voor een plaats 
waar het goed is om te stoppen en 
waar fietsers hartelijk welkom zijn. 

Of het nu gaat om een restau-
rant, logies, toeristische attracties, 
musea, toerismebureaus of streek-
producenten, je wordt er ontvangen 
met een bediening die aangepast is 
aan jouw behoeften als fietser.

Je kunt ze gemakkelijk herkennen 
aan het label dat ze met trots 
tonen! 

Je vindt de lijst van de etablisse-
menten die het label hebben op 
onze website: 
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Citybike-, (e-)mountainbikeverhuur.

Fiets-en mountainbikeverhuur

De winkel is gelegen in het centrum van 
Dinant, naast gratis parkeerplaatsen. Bij 
aankomst geven we professioneel advies 
en stellen we je verschillende parcours 
voor alle niveaus voor : leuke fietstocht 
langs rivieren of meer uitdagende par-
cours door heuvels en bossen. Volledige 
vernieuwing van het elektrische moun-
tainbike assortiment. Levering aan jouw 
accommodatie of afhalen in de winkel.
Regelmatig onderhoud van de fietsen 
voor een probleemloze rit.

Gans het jaar
01/04    30/10 (7/7) :

10.00 tot 12.00 & 13.00 tot 18.00 
1/11    30/03 (dinsdag tot zaterdag) :

10.00 tot 12.00 & 13.00 tot 18.00

½ dag (max. 4u)

e-mountainbike

citybike
(urban, ravel)

mountainbike

1 dag

55,00 €

24,00 €

21,00 €

40,00 €

17,00 €

16,00 €

Prijzen op maat voor groepen

ADNET CYCLES
BIKES ADVENTURE DINANT

Adnet cycles - Bikes Adventure Dinant

www.location-velo-dinant.be

info@location-velo-dinant.be

Rue Alexandre Daoust, 56 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 32 43

+32 (0)471 / 38 72 45
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1/2 dag (4u) : 16,00 € - 1 dag (8u) : 21,00 €
2 dagen : 35,00 € - 1 week (5 dagen) : 70,00 €

Gans het jaar 
9.30 tot 18.00

Reservatie gewenst

Fietsen van topkwaliteit (Viper-GT-Dia-
mond). Routes van 10 - 20 - 30 km met 
of zonder gids. Levering van de moun-
tainbikes op je verblijfplaats. Combina-
tietocht met kajak, gratis parkeerplaats, 
douches ter beschikking. 

Mountainbikeverhuur

Mountainbikes (Scott), city bikes, roadbook, 
NGI kaarten, fietspomp en fietstas ter uwer 
beschikking. Met of zonder gids. Levering 
tot 50 mountainbikes.

Mountainbike-, trekkingfietsen-
en e-bikesverhuur

Prijs : 
mountainbike / trekkingfietsen : 

1/2 dag (4u) : 15,00 € - 1 dag (7u) : 20,00 €
e-citybike : 45,00 € / dag

Gans het jaar :
08.30 tot 18.30

www.mossbikes-dinant.be

Rue de Sûre, 108 - 5500 DREHANCE

+32 (0)82 / 22 63 41

+32 (0)479 / 91 49 78

info@mossbikes-dinant.be

Rue du Vélodrome, 15 - 5500 ANSEREMME (DINANT)

+32 (0)478 / 38 03 48

auvelodor

auvelodor@hotmail.com

MOSS’BIKES

DAKOTA RAID
AU VÉLO D’OR
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TROT-E-FUN

Prijs : vanaf 40,00 €
Groepsprijzen (min. 10 pers.) :

vanaf 38,00 €

Gans het jaar, 7/7
na reservatie

09.00 tot 18.00

E-mountainbikeverhuur

ALTITUDE 0 

Prijs : 
e-bike : 35,00 € / dag

weekend : 65,00 € (za 10.00 > ma 13.00)
e-mountainbike : 59,00 € / dag 

weekend : 95,00 € (za 10.00 > ma 13.00)
+ levering / ophaling mogelijk op afspraak.

na reservatie

E-bike- en (e-)mountainbikeverhuur

Rue de la Tassenière, 67 - 5500 ANSEREMME

+32 (0)493 / 37 76 80

contact@trot-e-fun.com

www.trot-e-fun.com

Trot-E-fun

Chaussée de Marche, 891 - 5100 WIERDE

+32 (0)81 / 73 76 43

+32 (0)495 / 50 06 07

magasin@altitudeo.be

www.altitudeo.be

@altitude0 

VILLA 1900

Prijs : 25,00 € / dag

Gans het jaar
behalve op maandag
Verplicht reservering

E-bikeverhuur

(E-)citybikeverhuur

PRO VELO NAMUR

Prijs citybike (1 dag) : 
volw. : 14,00 € - kind. : 11,00 €

Elektrische fiets (1 dag) : volw. : 24,00 € - kind. : /
Groepsprijzen : - 10% vanaf 10 gehuurde fietsen

Maandag tot vrijdag : 09.00 tot 12.30 & 13.30 tot 18.00
Reservatie gewenst

Gesloten in het weekend en op feestdagen.

Place de la Station, 1 - 5000 NAMUR

+32 (0)81 / 81 38 48

namur@provelo.org

www.provelo.org

provelonamur

Rue de la Chaussée – Ruelle des Jardins – 5540 WAULSORT

+32 (0)470 / 46 26 99

now@waulsort.be

www.waulsort.be

villa1900waulsort
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©WBT - Bruno D’Alimonte

ReGare sur Fosses-la-Ville
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Fietsverhuur
in een toerismebureau

E-bikeverhuur

Verhuur van 3 e-bikes. Route op de RAVeL,
tuinen van het meer van Bambois op 3 km.

REGARE SUR FOSSES-LA-VILLE

Prijs : 
1/2 dag : 15,00 € - 1 dag : 25,00 €

+ waarborg 100 euro
(contant of via overschrijving)

Reservatie gewenst

Gans het jaar
Dinsdag tot zondag + feestdagen

behalve 25/12 & 01/01 
10.00 tot 17.00

www.regare.be

Place de la Gare, 7 - 5070 FOSSES-LA-VILLE

+32 (0)71 / 77 25 80

regare@fosses-la-ville.be

ReGare sur Fosses-la-Ville



Namen, shopping bestemming!

Het stadscentrum van Namen, een uniek kader om te flaneren en te 
winkelen in de straatjes en het voetgangersgebied, een echte postkaart 
van de stad! Conceptstores, vintage-, design- of eco-winkels, Belgische 

designers, delicatessenzaken en ook ongewone winkels...
Het beste van de Waalse hoofdstad wacht op je!

L’empreinte belge
100 % Belgische ontwerpers en een kleine
ruimte met snacks en traiteur. 

Rue des Carmes, 69
lempreintebelge.wixsite.com/lempreintebelge

Plezierboot Charles, Rue du Quai
www.lesbadasses.com

Les badasses
A feminine lifestyle concept.

Ramdam
Boeken, kinderboeken, manga’s, strips,
cd’s, vinyl, dvd’s en bordspellen.

Rue des Carmes, 52
www.boutiqueramdam.com

©WBT-Denis Erroyaux
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Onze favoriete winkels in Namen
Un P’tit coin de parapluie
Vintage kleding. Retro-vintage
geïnspireerde merken.

Rue des Carmes, 15
www.unptitcoindeparapluie.com

O’Street
Streetwear, graffiti & skateshop.

Rue Emile Cuvelier, 33
O’street Namur

Fossé Fleuri 
HÉT adres voor liefhebbers van thee.

Rue des Fossés Fleuris, 45
www.lefossefleuri.be

Nez Zen
Ambachtelijke parfumerie die een 
voorkeur heeft voor natuurlijke producten 
en ongewone creaties.

Rue du Président, 11
www.nezzen.be

Antigua Cabana
Tweedehands vintage meubels.

Rue des Carmes, 44
Antigua Cabaña

Besap
Ethische, stijlvolle tweedehandskleding,
vintage en actueel.

Rue des Carmes, 29
besap.namur

Big Panda
Meubels, voorwerpen en sfeer van elders.

Rue Haute Marcelle, 39
bigpandaboutique

Sapristi déco & sens
Voor de fans van deco,
eco-verantwoord slow design.

Rue des Brasseurs, 13
www.sapristi.design

115

www.namurcentreville.be

Veel meer winkels op

Via de app 
« Namur connect »
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Agenda 
Explore Meuse, een 

bestemming waar het hele 
jaar animo heerst!

Festivals, concerten, 
spektakels, markten, 
traditionele feesten, 

grootse sport- en culturele 
evenementen… Noteer ze 

alvast in jouw agenda! 
Waar ook je voorkeur 

naartoe gaat, het feestelijke 
Explore Meuse biedt je mooie 

ontdekkingen en 
onvergetelijke momenten.

De Naamse Steltlopers, al meer dan 600 jaar! 
(UNESCO erfgoed) ©Simon Fusillier



Top Evenementen

April
Le réveil du lac in Bambois •

Internationale marathon •
van Namen     

Mei
• De gekostumeerden van Venetië
 in de tuinen van Annevoie 
• « Namur en mai »
 (Festival van de kermiskunsten)
• Festival van de strip in HanretJuni

XTerra Namen •

Ambachtsmarkt in Houx • 
Feest van de Solidariteit •

in Namen  
Internationale brocantemarkt •
en stripfestival van Temploux 

Internationale badkuip •
wedstrijd in Dinant 

Augustus

Superbiker in Mettet •

Oktober 

• KIKK Festival Namen

November

Carnaval van Emines •

Februari

• Namur is a joke 
• Carnaval « Les Chinels » in Fosses-la-Ville

Maart

Namen circus festival • 
Kerstmarkten •

December

• Namen, bierhoofdstad 
• Kermis in Namen 
• Dinant Jazz Festival
• Namen muziekfestival 

Juli

• Waalse feesten in Namen
• Montmartre in Dinant
• Het FIFF in Namen 
• Leuzevent Festival

September

Vind al onze evenementen
op onze website 
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www.le-pavillon.be www.le-nid.be

Theater van NamenLe Grand Manège 
Toneelstukken, dance, concertsNamur Concert Hall is een kunstzaal met 

bijna 800 zitplaatsen en een uitzonderlijke 
akoestiek.

©WBT-Anibal Trejo

www.theatredenamur.begrandmanege.be

Le Pavillon Le Nid
Referentieplaats voor digitale culturen in 
Namen waar tentoonstellingen en experi-
menten elkaar ontmoeten.

Namen Intelligent en Duurzaam
Expo, conferencies, evenementen….

©M. Voglet©KatCloson

118

De culturele tempels van Namen



Op een steenworp van de citadel
en het punt waar Samber en Maas 
samenkomen, ligt een buitengewone 
plaats: de Delta. 
Het voormalige Maison de la Culture de la
Province de Namur is omgetoverd tot een
cultuurtempel met verschillende zalen voor
voorstellingen en tentoonstellingen, een winkel
en een uitnodigende foyer waar je vrij kan in-
en uitlopen, flaneren, lezen of een hapje eten.
Bovendien heeft de Delta een van de mooiste
terrassen van Namen, waar je kan genieten van 
een adembenemend panorama.   

Met zijn indrukwekkende moderne buitenkant
is de Delta een echte must voor liefhebbers van 
architectuur... en selfies!
Heb je zin in theater, een concert, een circusact, 
een dansvoorstelling of een tentoonstelling? 
Stap de Delta binnen en ontdek deze culturele 
hotspot van Namen.

OP BEZOEK IN NAMEN? HIER ZIJN 5 
UITSTEKENDE REDENEN OM DE DELTA
TE ONTDEKKEN!
1      Zijn indrukwekkende architectuur

2      Zijn panoramisch terras en gezellige
       hoekjes om even uit te rusten

3      Zijn niet te missen culturele programma
       (met heel wat concerten en tentoonstellingen)

4    Zijn ideale ligging tussen de citadel en de
      nieuwe Espace Confluence
5     Zijn trendy restaurant aan de oever van
       de Samber

PRAKTISCH 
Avenue Golenvaux, 18 – 5000 Namen 
Open dinsdag tot vrijdag van 11u tot 18u en in het weekend 
van 10u tot 18u 
+32 (0)81 77 67 73 / info@ledelta.be 
Het volledige programma vind je op www.ledelta.be 

DE DELTA: CULTURELE HOTSPOT IN HARTJE NAMEN 

@ledeltanamur
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Op zoek naar een familiaal hotel, een sfeervolle gastenkamer, een 
rustieke gite, een buitengewone verblijfplaats of een camping ?

Explore Meuse heeft een waaier aan verblijfsmogelijkheden in alle 
maten en prijscategorieën.

Verblijven

Hotel Villa Gracia – Wépion
Slapen in een authentieke Maasstijl villa

Jardin des Secrets – Namen
Gastenkamer 

Les Sorbiers – Heer-sur-Meuse
Eco-hotel langs de Maas

Gites Apothécarus
Fosses-la-Ville
Luxe stedelijke gites

NE5T – Namen Gites La Station – Bioul
Hotel en wellness Eigentijdse gite in een voormalig klein station
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Onder de sterren van Explore Meuse !

Vind alle
overnachtingsmogelijkheden

op onze website :
www.exploremeuse.be

Indien je advies of informatie
wenst, aarzel dan niet om contact met 
ons op te nemen: +32 (0)82 / 22 28.70

Boek jouw
accommodatie online : 

gitesdewallonie.be
www.accueilchampetre.be

campingbelgique.be

Camping Villatoile
Anseremme
Vakantiepark Slapen op het water

Verhuur van plezierjachten zonder 
vaarvergunning – Anseremme 

River Lodge – Maredret
Buitengewoon hotel in Maredret

Jeugdherberg – Namen
Voor kleine budgetten

©Dinant Evasion
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Een bestemming langs het water
Explore Meuse

Het is ondenkbaar over onze bestemming te 
praten zonder aandacht te besteden aan een 
element dat ons gebied doorkruist: de Maas. 
Men zegt van de Maas dat het de oudste rivier 
van Europa is. Hij kronkelt zich door de hele 
streek en is het koppelteken tussen de meeste 
gemeenten van ons gebied.

De rotsen, de steile wanden, de rivieroevers, de 
fauna en flora maken van Explore Meuse een 
unieke bestemming met fabelachtige heuvel-
landschappen, bezaaid met panorama’s. 
En dan is er ook nog het befaamde ont-
moetingspunt: de samenvloeiing van Samber
en Maas. Een spektakel dat eigen is aan onze 
streek en dat men kan bekijken vanaf een 
uitzonderlijk erfgoed: de Citadel van Namen.

De Maas, de rode draad
van een sterke identiteit

De Maas zorgt voor activiteiten, beroepen, 
een eigen architectuur en cultuur. Het is 
mogelijk van de ene naar de andere oever 
te varen op dezelfde manier zoals onze 
voorouders deden. Met veerponten, echte 
historische getuigen, zoals het veer in 
Waulsort.

En dan zijn er nog de rivieraken die 
ons herinneren aan de economische 
bedrijvigheid die de rivier meebracht. 
Vergeten we ook de plezierboten en 
kleinere bootjes niet die ons toelaten al het 
moois van de Maasstreek te bekijken met 
de voeten (net niet) in het water: Maaslandse 
villa’s, historisch erfgoed, citadellen en 
andere gebouwen die de authenticiteit van 
onze bestemming vormen.

Een element dat activiteiten 
ondersteunt die rechtstreeks 
verband houden met het 
Maaskarakter
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In de zomer eten we ‘op’ de Maas dankzij 
restaurantboten. We horen kreten van vreugde 
en gespetter vanuit de jachthavens: roeiboten, 
elektrische boten en kajaks bezorgen 
bezoekers vermaak en plezier. We profiteren 
voor een natje en een droogje van kleine 
‘guinguettes’ (uitspanningen aan het water) die 
in de vroege avond weer vredig worden. We 
leggen er aan met onze eigen boot.

We ontdekken de Maaslandse folklore, de 
festivals die eraan gewijd zijn en de concerten 
langs het jaagpad. We genieten van een 
drankje op het terras vlak bij de burchten. We 
ontdekken de lichte ochtendmist en luisteren 
naar de echo van het gezang van de vogels die 
specifiek zijn voor ons landschap. We worden 
wakker in een van onze vele accommodaties 
die wortelschieten aan de oevers van de 
Maas. We dompelen ons onder in een parallel 
universum en we ontkoppelen ons voor de tijd 
van een verblijf. Dat is de Maas...

In de zomer bieden de rivier
en zijn oevers een echt 
meeslepend spektakel

©Laurie Antocicco
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De Maas en
zijn jachthavens
Varen op de Maas en haar 

meanders volgen, betekent 
het ontdekken van ongerepte 

landschappen en steile 
rotswanden, afgewisseld 
met charmante dorpjes, 
kastelen en citadellen. 

Meer aan bij rivieroevers, 
nautische relais of in de 

jachthavens! Het zijn 
vertrekpunten voor ongewone 

wandelingen, prachtige 
uitzichtpunten en verrassende 

sites, getuigen van de 
rijkdom van het erfgoed en de 

schoonheid van de vallei. 

©WBT - Denis Closon
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Aarzel niet het anker te werpen !
BOOTHALTE PROFONDEVILLE

Gans het jaar

JACHTHAVEN VAN ANSEREMME
Yacht Club Anseremme (Y.C.A.)

15/04    15/10

Avenue de Mendiéta, 60 - 5500 ANSEREMME

HAVENMEESTER : Patrick SION : +32 (0)478 / 56 64 06

Club House + activiteiten : +32 (0)82 / 67 61 97

www.yca.be

portdanseremme@gmail.com

JACHTHAVEN VAN WAULSORT

01/05    30/09

BEHEERDER : GEMEENTEHUIS VAN HASTIÈRE 

Mevrouw LABBE : +32 (0)82 / 64 32 29

+32 (0)82 / 64 53.66 • +32 (0)476 / 33 14 81
HAVENMEESTER : Mijnheer John NOSEDA :

JACHTHAVENS VAN AMÉE EN JAMBES
Les capitaineries de Namur

15/04    15/10

LA CAPITAINERIE PLAGE D’AMÉE
Rue des Peupliers, 2 - 5100 JAMBES

LA CAPITAINERIE
Boulevard de la Meuse, tegenover n°40 – 5100 JAMBES

+32 (0)498 / 11 21 24

www.lescapitaineries-de-namur.be

AANMEERPLAATS DINANT CENTRUM

Drijvende pontons 
(kade Sasserath en Laurent) : 01/04    31/10
Vaste pontons (kade Cadoux) : gans het jaar 

Sanitair : avenue Colonel Cadoux, 13 : 01/04    31/10

SYNDICAT D’INITIATIVE DE DINANT
Avenue Colonel Cadoux, 8 - 5500 DINANT

+32 (0)82 / 22 90 38

www.dinant.be

PARC DE LA SAUVENIÈRE
Linkeroever - ponton van +/- 25m

QUAI PHILIPPART
Linkeroever - ponton van +/- 45m

Openbare toiletten.

01/05    30/09

BEHEERDER : TOERISMEBUREAU VAN YVOIR :
+32 (0)82 / 61 03 29

tourisme@yvoir.be

EILAND VAN YVOIR

©Dinant Evasion

©Dinant Evasion

©WBT-Denis Erroyaux
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Elke donderdag
08 :00 tot 13 :00

Place de la Wallonie

JAMBES
Elke dinsdag
08 :00 tot 12 :00

Place communale

ANHÉE

Elke vrijdag
07 :00 tot 13 :00

Langs de Maas (croisette), 
avenue Winston Churchill

DINANT

Elke zondag
08: 00 tot 13 :00

Rue de la Gare

EGHEZÉE

Elke zaterdag
08 :00 tot 13 :00

Centrum

NAMEN

Elke vrijdag
15 :00 tot 19 :00

Chaussée de Dinant
(parking sporthal)

LA PLANTE NAMEN
BIO-BOERENMARKT

Elke dinsdag
08 :00 tot 13 :00

Place Joseph Meunier

METTET

Elke donderdag
09 :00 tot 13 :00

Place Communale

NOVILLE-LES-BOIS

Elke zondag
07 :30 tot 13 :00

Place Collignon

ONHAYE

Elke donderdag
15 :00 tot 18 :00

Place communale

RHISNES

Elke woensdag
08 :00 tot 13 :00

Place de l’Eglise
Chaussée de Dinant

PROFONDEVILLE

Praktische inlichtingen

Wekelijkse markten
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Medische hulpdiensten
+ brandweer : 112

HULPDIENSTEN

Policie : 101

0903 / 99 000

Wachtdiensten huisartsen : 1733

APOTHEKEN

www.pharmacie.be

NAMEN
HEPP’TAXI

CITY TAX

TAXIS-SERVICE BURNONVILLE
www.hepptaxis.be

www.taxisnamur.be

Taxi en Luchthavenvervoer 24/24

Taxi en luchthavenvervoer

Taxi en luchthavenvervoer

+32 (0)475 / 99 99 88
+32 (0)81 / 31 36 15

+32 (0)81 / 22 55 55

COLLART FRÉDÉRIC CFS

www.citytax-namur.be

www.cf-service.be

Luchthavenvervoer

+32 (0)81 / 30 89 00

+32 (0)475 /49 57 95

GTI – GENERAL TRAVEL INTER

www.gti-navette.com

Luchthavenvervoer
+32 (0)475 / 63 70 29
+32 (0)81 / 58 00 11

FOSSES-LA-VILLE
NAVETTE DS

www.navette-ds.be

Luchthavens, treinstations, 
business en ontspanning.

+32 (0)472 / 02 26 64

info@navette-ds.be

Praktische inlichtingen

Diensten
TAXI’S /
LUCHTHAVENVERVOER

DINANT
LC MOBILITY
Navette aéroport

www.lcmobility.be/lc-taxis
+32 (0)471 / 62 64 40

AR SERVICES
Luchthavenvervoer

www.arservices.be
+32 (0)475 / 20 38 10

OPENBAAR  VERVOER 
PER BUS

LA MAISON DU TEC

www.letec.be

Place de la Station, 25
5000 NAMUR

+32(0)81/25.35.55

Tickets via de E-SHOP, bij verkoop-
automaten, bij POINTS TEC en uw 
gebruikelijke winkels (boekhandels, 
supermarkten, tankstation, night-
shops enz.).

NMBS/SNCB
TREIN

www.belgiantrain.be
www.b-europe.com 

+32 (0)2 / 528 28 28

Tickets via de app of de website, of 
in het station zelf via de ticketauto-
maten en aan het loket.

AUTOVERHUUR
NAMEN

AVIS
www.avis.be

LUXAUTO
www.luxauto.be

EUROPCAR
www.europcar.be

SOBELTAX
www.sobeltaxlocation.be
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Voor meer informatie, spring even binnen in één van onze toerismebureaus.
Je bent op zoek naar een gezellig hotelletje, een leuk restaurant, een goede 
suggestie om de streek te ontdekken, een idee voor shopping? Wij geven je 

de goede adresjes, die niet op internet te vinden zijn!

Toerismebureaus

TOERISMEBUREAU
DINANT

Avenue Colonel Cadoux, 8 – 5500 DINANT
+32 (0)82 / 22 90 38
si@dinant.be
sidinant
visit_dinant

TOERISMEBUREAU ANHÉE
Rue de la Molignée, 8 – 5537 ANHÉE
+32 (0)82 / 61 39 00
anhee.tourisme@gmail.com

www.meusemolignee.be
anhee.meuse.molignee.tourisme

MAISON DU TOURISME
EXPLORE MEUSE

Avenue Colonel Cadoux, 8 – 5500 DINANT
+32 (0)82 / 22 28 70
info@exploremeuse.be

www.exploremeuse.be

Exploremeuse
Exploremeuse

GEMEENTEHUIS FERNELMONT
Rue Goffin, 2 – 5380 NOVILLE-LES-BOIS
+32 (0)81 / 83 02 50
info@fernelmont.be
www.fernelmont.be

TOERISMEBUREAU
FOSSES-LA-VILLE

Place de la Gare, 7 (Regare) – 5070 FOSSES-LA-VILLE
+32 (0)71 / 77 25 80
tourisme@fosses-la-ville.be

www.regare.be

Tourisme à Fosses la ville
tourismefosseslaville

GEMEENTEHUIS
ÉGHEZÉE

Route de Gembloux, 43 – 5310 ÉGHEZÉE
+32 (0)81 / 81 01 20
info@eghezee.be
www.eghezee.be
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GEMEENTEHUIS METTET
Place Joseph Meunier, 1 – 5640 METTET
+32 (0)71 / 72 00 75
camille.poulin@mettet.be
www.mettet.be

TOERISMEBUREAU
JAMBES

Avenue Jean Materne, 162 – 5100 JAMBES
+32 (0)81 / 24 64 43
info@sijambes.be

www.sijambes.be
SIJambes

TOERISMEBUREAU
LA BRUYÈRE

Rue du Village, 2 – 5081 MEUX
+32 (0)81 / 56 67 34

silabruyere@gmail.com
www.silabruyere.be

Syndicat D’initiative La Bruyère

TOERISMEBUREAU HASTIÈRE
Rue Marcel Lespagne, 27 – 5540 HASTIERE
+32 (0)82 / 64 44 34
info@hastiere-tourisme.be

www.hastiere-tourisme.be

hastieretourisme

hastieretourisme

TOERISMEBUREAU YVOIR
Rue de l’Hôtel de Ville, 1 – 5530 YVOIR
+32 (0)82 / 61 03 29
tourisme@yvoir.be

www.syndicatinitiative-yvoir.be

syndicatdinitiative.dyvoir
syndicat_dinitiative_dyvoir

GEMEENTEHUIS PROFONDEVILLE
TOERISMEDIENST

Chaussée de Dinant (tegenover n°2)
5170 PROFONDEVILLE
+32 (0)81 / 42 02.37
tourisme@profondeville.be

TOERISMEBUREAU NAMEN
Place de la Station – 5000 NAMUR
Nieuw adres vanaf voorjaar 2023
+32 (0)81 / 24 64 49
info@visitnamur.eu

www.visitnamur.eu

visitnamur
visit_namur

TOERISMEBUREAU ONHAYE
Rue de la Gare, 82 – 5522 FALAEN
sionhaye@gmail.com
www.lamolignee.com

©S. Roberty
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WALLONIË BELGIË TOERISME
VISITWALLONIA

+32 (0)84 / 37 77 32
APP: 365.be
www.365.be

+32 (0)81 / 84 41 00

APP: Tourisme Wallonie

info@wbtourisme.be

walloniebelgiquetourisme.be
visitwallonia.be

VisitWallonia visitwallonia

MAISON DU TOURISME
EXPLORE MEUSE

Avenue Colonel Cadoux, 8 – 5500 DINANT
+32 (0)82 / 22 28 70
info@exploremeuse.be

www.exploremeuse.be
Exploremeuse

ATTRACTIONS
ET TOURISME ASBL

Een attractie voor elke dag van het jaar !

Op reis in de Ardennen en Wallonië.
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WWW.DINANT-EVASION.BE
INFO@DINANT-EVASION.BE | RUE DU VÉLODROME 15 - 5500 DINANT

Kajak op
de Lesse

Avonturen-
PArk

Rondvaarten
op de maas

Verhuur van
plezierjachten

Hotel
en gîtes

Sport, emoties, sensaties, kies uit de meer dan
30 activiteiten van Dinant Evasion

voor al uw wensen : actief, ontspannen
en bezienswaardigheden.

En om niets te missen kun je het beste blijven !
Hotelkamers (2/5/18p.) of comfortabele gîtes
(33/50p.), een oplossing voor elk type verblijf !


