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Ver weg, dichtbij

Ontdek ver, dichtbij

Kijk ver, dichtbij

Reis ver, dichtbij

Slaap ver, dichtbij

Zomer 2020

Perscontact

#bijzonderovernachten #welzijn
#ontspanning
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#helemaalanders #slowtoerisme
#authentiekreizen

#sport #avontuur #sensatie

#groen #naturelover #panorama 
#slowtoerisme

#foodlover #streek #lokalespecialiteiten 
#gastronomie #culinairehoogstandjes

#avontuur #activiteiten #vakantie
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De Ardennen zijn een droombestemming voor iedereen die een paar 
dagen of langer wil ontsnappen... net om de hoek.

Geen lange reizen meer, op zoek naar indrukwekkende bestemmingen 
of citytrips met het vliegtuig. We vergroten de exotische ervaringen en 
denken lokaal.

Dit kleine stukje paradijs biedt talloze gevarieerde mogelijkheden op 
het gebied van toerisme.

Allemaal in een straal van 300 km van je huis.

De ideale gelegenheid om je leven te vereenvoudigen en «no stress» 
vakanties te ervaren, waarbij je de tijd neemt om de rijkdom van deze 
regio, die we allemaal kennen, te (her)ontdekken op een ongekende 
manier.

VER WEG, DICHTBIJ
#helemaalanders #slowtoerisme #authentiekreizen

De Ardennen vertellen
het avontuur van dichtbij 
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De Ardennen betekenen voor mij een 
droom, die me kalmeert en me weer in 
contact brengt met de natuur voor een 
dag of een weekend.

De Ardennen zijn voor ons een gelegenheid 
om meerdere keren per jaar “micro-
avonturen” te beleven. Je wandelt door de 
kleine dorpjes waar de tijd lijkt te hebben 
stilgestaan. Je loopt urenlang in bossen 
die nooit eindigen. En je staat versteld van 
de schoonheid van de landschappen. 

Aléna LEX-DECKERS

 FOTOGRAAF EN BLOGGER

WWW.JULESETJEANNE.BE

We hadden ons nooit zo’n diversiteit 
aan landschappen en culturen kunnen 
voorstellen, tal van ontdekkingen op 
slechts 400 km van huis! We hadden het 
geluk om dit gebied in een camper te 
doorkruisen en we realiseerden ons dat 
het universum, de taal en het dialect in 
een paar kilometer konden veranderen!

Pauline MOIRET-BRASIER & Simon DAVAL 

 BLOGGERS EN CONTENT CREATORS

WWW.PERIPLETIES.FR

Het is een regio die het zeker verdient om 
ontdekt te worden. De Ardennen beroeren 
je in al hun facetten. Het is het geheel wat 
het zo speciaal maakt.

Aurore LESUR

WWW.VIVRARDENNE.COM

De Ardennen laten je ontvluchten en 
geven je het gevoel dat je aan de andere 
kant van de wereld bent. Je eet anders, je 
spreekt anders, leeft er gewoon anders. 
Een paar uur met de auto of de trein, en je 
bevindt je in een heel andere omgeving.

Julia LAFFAILLE

FOTOGRAAF

WWW.FOCUSAVENTURE.COM

Maxime ALEXANDRE

 BLOGGER EN CONTENT CREATOR

WWW.TREKKINGETVOYAGE.COM

REIZIGERS GETUIGEN
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De Ardennen zijn een groene…
en blauwe long

De landschappen worden gekenmerkt door 
honderden bronnen, rivieren, meren, beken en 
valleien... waar de zuiverheid van het water het 
mogelijk maakt om ze te bottelen (Spa, bakermat 
van het thermalisme, en Chaudfontaine) of om te 
genieten van talrijke zwemplekken in het hart van 
de natuur. Zonder een van de grootste rivieren van 
Europa te vergeten, de Maas, met haar «dochters 
van de Maas» zoals Visé, Luik, Hoei, Namen, Dinant, 
Givet, Charleville en Sedan.

De Ardennen zijn een uitgestrekte 
«levensechte» speeltuin

Een outdoor sporthal: een gerenommeerde 
bestemming om te mountainbiken, met talrijke 
circuits om je grenzen te verleggen en meer dan 
60 sport- en ontdekkingsactiviteiten (watersport, 
avontuur, trektochten, fietsroutes ...).

Er is ook een grote verscheidenheid aan binnen- 
en buitenattracties: grotten, (dieren)parken en 
natuurreservaten, abdijen en kastelen, meren en 
rivieren, musea en avonturenparken en dorpen en 
stadjes… omgeven door bossen en natuur.

De Ardennen zijn een smeltkroes 
van smaken

Het is een gastronomische streek die wordt beïnvloed 
door lokale producten, met tal van restaurants die 
jongleren tussen traditie en moderniteit.

De Ardennen: een bestemming 
voor een verandering van 
omgeving, waarom ?

De Ardennen bestrijken 3 landen : België, 
Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg.

Het gaat veel verder dan alleen het 
geologische massief van de Ardennen.

Reizen door de Ardennen betekent de 
trotse en gastvrije Ardenners ontmoeten. 
Drie landen en drie talen (Frans, Duits en 
Luxemburgs) ontdekken in enkele dagen 
tijd, om je onder te dompelen in de culturele 
rijkdom van elk land.

Door de combinatie van dynamiek, 
verwondering en rust zijn de Ardennen een 
oase van groen met verschillende grote 
bosmassieven, zoals die van Saint-Hubert, 
Semois en Anlier, en niet minder dan 
10 natuurparken met enorme, beschermde 
gebieden om urenlang in totale afzondering 
te wandelen.
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100
Leden van de 
Club Ardenne 
Ecotourism

20 
000 
km2

oppervlakte

België, Frankrijk en 
Luxemburg

Natuurparken

111 
307 
bedden
51 332 op campings
12 998 in hotels

Authenticiteit 

Verbeelding 

Welzijn

10

3 landen
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#sport     #avontuur     #sensatie

Het is een feit dat de regio bekend is om haar wandel-, trek- en 
mountainbikeroutes. Met steile hellingen en bijzonder gevarieerde 
landschappen is het een uitzonderlijk gebied voor de beoefening van 
deze avontuurlijke sporten. Elk jaar vinden in de Ardennen prestigieuze 
internationale wedstrijden plaats in deze disciplines.

Er worden ook tal van andere sportieve activiteiten aangeboden: 
kajakken, kanoën, tokkelbanen, boomklimmen... De echte waaghalzen 
laten zich verleiden tot bungeejumpen of parachutespringen! De vele 
mogelijkheden, aangepast aan elke wens, maken zowel de liefhebbers 
van het extreme als de sportievelingen enthousiast.

De Ardennen, een openlucht sportterrein

ONTDEK VER, DICHTBIJ
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Ik heb zeer goede herinneringen aan een 
bivak in de regio Houffalize op een uitgestrekt 
gebied, na een solitaire wandeling. Het was 
30 december en het was -13°c in de nacht...
Na de nacht te hebben doorgebracht in een 
tent, realiseerde ik me dat de Ardennen me 
weer terug konden brengen naar de essentie.

De Ardennen hebben verschillende 
recreatieparken waar je makkelijk de hele 
dag kunt doorbrengen! Klimmen in de 
boomtoppen, via ferrata op de rotswanden 
van een klif, een gigantische tokkelbaan 
over de Maas, een hangbrug over een 
enorme groeve of een 60 meter hoge slinger 
schommel in de holte van een afgrond ... 
Kortom, zoveel activiteiten die gebruik maken 
van de omringende landschappen zonder ze 
te verstoren.

VERKENNERS GETUIGEN 

Maxime ALEXANDRE

BLOGGER EN CONTENT CREATOR

WWW.TREKKINGETVOYAGE.COM

Julia LAFFAILLE

FOTOGRAFE

WWW.FOCUSAVENTURE.COM

Het ‘Maison de la Nature’ biedt «Natuurlijke 
excursies voor iedereen» zoals wandelingen 
met een Gyropod.
Deze zuivere en stille manier van reizen is 
voor iedereen toegankelijk, ook personen met 
beperkte mobiliteit, om het bos in te gaan of 
om ruig terrein te betreden. Dankzij deze inzet 
zijn ze finalisten voor de ‘Palmes du Tourisme 
Durable’ (duurzaam toerisme).

Stéphanie DROTHIER

COÖRDINATOR VAN HET 
ARDENNEN-ECOTOERISMEPROJECT
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LANGS HET WATER FIETSEN
De EuroVélo is een 1050 km lange route die 3 landen 
doorkruist (Frankrijk, België, Nederland). Het gedeelte in 
de Franse Ardennen dat langs de Maas loopt, heet de 
Voie Verte Trans-Ardennes en biedt een van de mooiste 
fietsroutes op een autovrij fietspad.

  IN FRANKRIJK

WANDELEN, ZOVEEL JE KUNT
De Escapardenne Eislek wordt beschouwd als een van de 
“beste wandelpaden” in Europa en loopt 106 km tussen 
Luxemburg en België, en biedt vele mogelijkheden voor 
trails, wandelingen en bivakken. 

  IN LUXEMBURG

 SPORT EN AVONTUURLIJKE ACTIVITEITEN

KanuRaft
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ONTSPANNING EN SENSATIE MET 
KANOVAREN/KAJAKKEN
KanuRaft is een activiteit die wordt afgewisseld 
met een rustige wandeling langs de rivier, en 
sportkajakken in een kunstmatig bekken waar 
stromingen en rivieren zich met elkaar vermengen

  IN LUXEMBURG

VOOR WIE HET AANDURFT
De Fantasticable van TerrAltitude in Fumay : 
de langste tokkelbaan in het noorden van Frankrijk 
op een hoogte van 110 m met een topsnelheid van 
100 km/u.

  IN FRANKRIJK

DOOR HET BOS STEPPEN
Een originele activiteit die het mogelijk maakt om 
de moeilijkste hellingen van het gebied af te dalen 
met een opwindend gevoel van snelheid.

  IN FRANKRIJK

Vélo Voie verte Trans-Ardennes

https://www.visitardenne.com/nl/het-beste-van-de-ardennen/hoogtepunten/maasfietsroute
https://www.visitardenne.com/nl/het-beste-van-de-ardennen/ontdek-onze-top-10s/top-5-wandelingen-ardennen
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/outdoor-belevenissen/kano-kajak-kanuraft
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/outdoor-belevenissen/parc-terraltitude
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/outdoor-belevenissen/steppen-aventure-evasion


VRIJE VAL MET PARACHUTE
Springen, niet springen... Op 3500 m hoogte maak je een 
vrije val met meer dan 200 km/u voordat je parachute 
opengaat.

  IN FRANKRIJK

HET PARADIJS VOOR MOUNTAINBIKE
Mountainbiken in de Ardennen betekent genieten van de 
perfecte combinatie van hellingen en verscheidenheid 
aan terrein!

  IN BELGIË

SPORTEN IN DE VRIJE NATUUR
De avontuurlijke Ardennen bieden een waaier aan 
outdoor sportactiviteiten: naast mountainbiken kan 
je kajakken, raften en het FunRpark (het grootste 
springkastelenpark van België) bezoeken.

  IN BELGIË

VEROVEREN VAN “THE ROCK”
De steile kliffen van de steengroeve «The Rock» bieden 
een unieke omgeving om te klimmen!

  IN BELGIË

Bivak in het bos
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EEN ADRENALINESHOT ?
Het Avonturenpark van Dinant brengt bezoekers in extase 
met zijn luchtactiviteiten: apenbruggen, tokkelbanen, via 
ferrata, kabelbanen en de slingerschommel: een sprong 
in het onbekende op een reusachtige schommel meer 
dan 60 m boven de grond.

  IN BELGIË

TENT OPZETTEN
Tijdens een bivak te midden van het bos van Saint-Hubert 
met Ardennes Rando.

  IN LUXEMBURG

MET DE KANO OP JE RUG
Met Packraft kun je de vallei van de Ourthe ontdekken 
door te wandelen en te kanoën. 

  IN BELGIË

MET DE KIDS ?
• Spoorwegfietsen met railbikes over een oude spoorweg  
 door de vallei van de Molignée. 

   IN BELGIË

•  Kruip voor één dag in de huid van een prehistorische stam.
 Dankzij de Archeo-begeleiders van het 
 Préhistomuseum in Flémalle zullen groot en klein een 
 fantastische dag beleven!

   IN BELGIË

Houffalize, Mountainbike paradijs

http://nl.ardennes.com/home/te-zien-en-te-doen/de-activiteiten/luchtvaartactiviteiten-in-de-ardennen
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/belevenissen-de-natuur/mountainbike-burg-reuland
https://ardenneaventures.com/nl/
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/outdoor-belevenissen/klimmen-outsider-ardennes
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/outdoor-belevenissen/dinant-evasion
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/outdoor-belevenissen/ardennes-rando-bivak
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/outdoor-belevenissen/packraft-ourthe
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/slow-toerisme-belevenissen/railbikes
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/belevenissen-met-de-familie/prehistomuseum


#groen   #naturelover   #panorama   #ecotoerisme

Het is onmogelijk om deze regio te distantiëren van haar grandioze 
en gevarieerde landschappen die een indrukwekkende diversiteit aan 
natuurschoon bieden: valleien, heuvels, rivieren, bossen... En je kunt 
ook niet ongevoelig blijven voor haar palet aan kleuren en texturen. De 
adembenemende uitzichten zijn indrukwekkend en garanderen een 
onmiddellijke verandering van omgeving.

De streek doet soms denken aan de Provence (Gaume), soms aan de 
Canadese meren. Haar jazzy noten doen niet onder aan die van New 
Orleans, en de talrijke burchten en hoge kastelen lijken recht uit het 
Land van de Katharen te komen. Het lijkt zo ver van huis... en toch!

De wens om de «groene» dimensie te integreren in het hart van het 
toerisme komt tot uiting in de projecten Ardenne Ecotourism en 
Ardenne Grande Région, Eco-tourism and Attractiveness (AGRETA), 
die de ambitie hebben om van de Ardennen de ultieme bestemming 
te maken op het vlak van duurzaam toerisme. Daarbij wordt 
samen gewerkt met een netwerk van toeristische dienstverleners 
(accommodaties, restauranthouders, animatoren, beheerders van 
sites...) die zich inzetten voor een milieuvriendelijker beheer van hun 
activiteit.

Wie Ardennen zegt, zegt natuur! 

KIJK VER, DICHTBIJ

12



De ijzeren bronnen van Laifour zijn niet 
meteen zichtbaar en toch maar een paar 
meter van de groene weg Trans’Ardennes. 
Een plek vol magie en legendes.

Sinds ik moeder ben, waardeer ik het dat ik bij 
mijn gezin kan zijn in een context die ons de 
stress van het dagelijks leven doet vergeten. 
De Ardennen bruisen van de bijna vergeten 
plaatsen, rivieren om te verkennen en 
gezinsvriendelijke restaurants. In de zoektocht 
naar meer verantwoord toerisme vinden we 
steeds meer plaatsen die aandacht hebben 
voor ecologische belangen.
Dit betekent veel voor ons.

Aurore LESUR

WWW.VIVRARDENNE.COM

De Ardennen hebben me gemaakt tot wie 
ik nu ben. Ik heb geleerd hoe ik met een 
trekpaard moet omgaan en ik kan mezelf 
voorzien van voedsel uit de wilde natuur, iets 
wat ik in Brussel niet kan doen. Praten met 
paarden in het bos en een naam geven aan 
het groen om ons heen kan veel aspecten in 
ons veranderen en meer betekenis geven aan 
ons leven. 

Barbara DIESBECK

 GIDS EN TRAINER

WWW.SAVEURSDELAFORET.COM

Ik vergeet nooit de ontmoeting met een hert 
en haar hinden in de omgeving van Saint-
Hubert. Een krachtig en prachtig moment! Dat 
is ook waar het in de Ardennen om draait, het 
maakt indruk met eenvoud.

Maxime ALEXANDRE

 BLOGGER EN CONTENT CREATOR

WWW.TREKKINGETVOYAGE.COM

Het was heerlijk om naar het geburl 
van de herten te luisteren in de herfst. 
We zaten een avondje rond het vuur, in 
een gezellige sfeer met avonturiers... Toen 
begonnen de herten de hele nacht te burlen... 
Het was een moment van totale eenheid met 
de natuur, gewoon een prachtige ervaring.

Pauline MOIRET-BRASIER & Simon DAVAL 

BLOGGERS EN CONTENT CREATORS

WWW.PERIPLETIES.FR

Aléna LEX-DECKERS

 FOTOGRAFE EN BLOGSTER

WWW.JULESETJEANNE.BE
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WANDELAARS GETUIGEN



Ecotoeristische projecten 
in de Ardennen

De projecten AGRETA en Ecotoerisme hebben 
meer dan 100 leden die voldoen aan de 
criteria met betrekking tot de 3 pijlers van 
duurzame ontwikkeling:

• Economie : lokale productie en 
economische spin-offs die rechtstreeks 
ten goede komen aan het grondgebied.

• Sociaal : toerisme toegankelijk maken 
voor iedereen. Ardenne Ecotourism 
sensibiliseert de toeristische actoren 
voor de toegang van personen met 
beperkte mobiliteit tot hun terrein..

• Milieu : groen toerisme en duurzame 
ontwikkeling die gericht zijn op de 
bescherming van de natuur. 

Ze zijn verdeeld in vier pijlers:

• Begeleiden van professionals voor een meer 
verantwoord beheer van hun activiteit.

• Bewustmaking bij toeristen.

• Ontwikkeling van routes (fietsen, 
mountainbiken, wandelen...) over de grenzen 
heen, om een vakantie te kunnen aanbieden 
waarbij het vervoer ook deel uitmaakt van de 
reis.

• Verhogen van het gebruik van lokale producten 
in restaurants.

14



LA ROCHE À SEPT HEURES

Ontdek een prachtig uitzicht op de Maas en haar 
perfect gekromde lus, die de weg naar La Roche 
neemt tot Sept Heures van Monthermé.

TOURNAVAUX EN HAULMÉ

Een poëtisch en bloemrijk uitzicht op de Franse 
Semoy boven de dorpen Tournavaux en Haulmé.

HOGE VENEN

Het landschap van de Hoge Venen wordt 
gekenmerkt door typische vlonderpaden en 
dennenbomen. De heidelandschappen en 
veenmoerassen laten denken aan het noorden. 

HET MEER VAN HAUTE-SÛRE

Een glazen uitkijkpost kijkt uit over het meer van 
de Haute-Sûre en geeft een adembenemend 
uitzicht op de vallei.

DE ROTS VAN BIELEY

De rots van Bieley (bijgenaamd Matterhorn van 
de Eifel) is de hoogste van Wallonië (560m) 
en onthult het majestueuze panorama van de 
Hoge Venen.

DE TIJDELIJKE STELLINGBRUG

Een tijdelijke en bijzondere stellingbrug in Laforêt 
(deze wordt elk jaar in juni gebouwd, om in de 
herfst te worden gedeconstrueerd).

ADEMBENEMENDE UITZICHTEN

Uitzicht over La Roche à Sept Heures

Uitzicht over het meer van Haute-Sûre

15



NATUUR ERVARINGEN

SYLVOTHERAPIE (BOSBADEN)

Sylvotherapie (bosbaden): hoe je weer in 
contact komt met de natuur.

  IN BELGIË

LA GRANGE D’YCHIPPE

Een zero-waste gîte (voor gezinnen).

  IN BELGIË

MET EEN BOOTJE OP DE MAAS

Laat je een dag lang meevoeren aan boord 
van een bootje om de Ardennen vanaf het 
water te ontdekken.

  IN FRANKRIJK

ZWEMMEN IN ZOETWATER

Zwemmen in de natuurlijke zwembaden en 
watervallen van een rivier of met de voeten in 
het zand.

  IN FRANKRIJK, BELGIË, LUXEMBURG

REGIONAAL NATUURPARK

Trek je wandelschoenen aan om het Regionaal 
Natuurpark van de Ardennen in Monthermé 
te verkennen, een wandeling die natuur en 
historisch erfgoed combineert.

  UN FRANKRIJK

WANDELEN OP BLOTE VOETEN

Gedurende bijna 3 km (her)ontdek je je 
zintuigen langs een blootsvoets parcours in de 
omgeving van een actieve boerderij.

  IN BELGIË
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Sylvotherapie (bosbaden)

Meer van de Haute-Sûre

https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/slow-toerisme-belevenissen/bosbad
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/slow-toerisme-belevenissen/grange-ychippe
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/outdoor-belevenissen/ardennes-nautisme
https://www.visitardenne.com/nl/het-beste-van-de-ardennen/ontdek-onze-top-10s/top-10-zwemmen-ardennen
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/belevenissen-de-natuur/natuurpark-ardennes
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/belevenissen-met-de-familie/fermedelaplanche


BENJ’ANIM

Benj’Anim biedt een breed scala aan activiteiten 
in het hart van de natuur om de Ardennen op een 
andere manier te bekijken.

  IN FRANKRIJK

VAREN IN EEN BOOT OP ZONNE-ENERGIE

Vaar op het meer van de Haute-Sûre in een boot 
op zonne-energie.

  IN LUXEMBURG

MOUNTAINBIKEN

Een 100% natuurlijke mountainbiketocht, zonder 
grenzen.

  IN BELGIË, FRANKRIJK, LUXEMBURG

PARC ARGONNE DÉCOUVERTE

Word dierenverzorger in het Parc Argonne Découverte.

  IN FRANKRIJK

17

Boot op zonne-energie

Parc Argonne Découverte

https://www.benj-anim.fr/animation-nature/
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/belevenissen-met-de-familie/solarboot
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/belevenissen-de-natuur/mountainbike-burg-reuland
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/belevenissen-met-de-familie/parc-argonne-decouverte


#foodlover #streek #lokalespecialiteiten #gastronomie #culinairehoogstandjes

De Ardense keuken heeft haar traditionele en eenvoudige karakter 
behouden: wild, Ardense ham, kaas, chocolade, wafels...
Een culinaire ervaring die niet alleen lekker en hartig is, maar ook 
milieuvriendelijk. De regio heeft vele markten van lokale producenten 
en andere «groene» initiatieven, zoals het «Menu de terroir Ardennais» 
dat restauranthouders aanmoedigt om binnen een straal van 100 
km inkopen te doen en gerechten aan te bieden op basis van lokale 
producten.

Sommige natuurgidsen organiseren excursies om terug te keren 
naar de gastronomische roots door eetbare wilde planten te gaan 
ontdekken.

In de Ardennen wordt het plezier op je bord geserveerd, maar de glazen 
lenen zich ook tot het proeven van karaktervolle drankjes.
Bier neemt een prominente plaats in tussen de Ardense lekkernijen, 
met een veelheid aan brouwerijen en microbrouwerijen in de omgeving 
(en een productie van bijna 80 verschillende bieren).

Sinds kort zijn er ook andere drankjes te verkrijgen: whisky, cider, wijn... 
voor elk wat wils.

De Ardennen laten je smullen… om je vingers bij 
af te likken. Aan tafel!

REIS VER, DICHTBIJ
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Het karakter van de Ardennen: we zouden 
zeggen, dat het vooral de brouwcultuur 
is, die je gewoonweg in elk klein dorp kunt 
vinden. Zolang het een beekje heeft, zal 
er een brouwerij of microbrouwerij op je 
route liggen en geen enkele is dezelfde! 
Voor ons maakt de brouwcultuur echt 
deel uit van de Ardennen als een eenheid 
in verscheidenheid. Achter elke brouwerij 
schuilt een geschiedenis en legendes.

De Ardennen betekenen ook authentieke 
gastronomie, rijk aan zoete en hartige 
gerechten die de smaakpapillen van de 
meest fijnproevers weten te bekoren.

Voor mij zijn de Ardennen ongetwijfeld 
de overvloed aan vegetatie. De bossen 
zijn grandioos en wilde planten zijn er in 
overvloed. En dat is echt mijn ding, want ik 
eet ze op.

Aurore LESUR

WWW.VIVRARDENNE.COM

REIZIGERS GETUIGEN

Pauline MOIRET-BRASIER & Simon DAVAL 

 BLOGGERS EN CONTENT CREATORS

WWW.PERIPLETIES.FR

Barbara DIESBECK

 GIDS EN TRAINER

WWW.SAVEURSDELAFORET.COM
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GASTRONOMISCHE UITJES

GASTRONOMISCH BEZOEK
Een gastronomisch bezoek met een proeverij van 
lokale specialiteiten (in juli en augustus) in Rocroi, een 
stervormig vestingstadje.

  IN FRANKRIJK

LE BALCON EN FORÊT
Dit gezellige restaurant is gelegen in het hart van het 
Ardense bos. Hier kan je genieten van de familiale 
en lokale keuken, met een uniek menu dat elke dag 
verandert naargelang de producten van de markt... 
en de inspiratie van de chef.

  IN FRANKRIJK

LA ROBBESSCHEIER
La Robbesscheier, een natuurcentrum met 
verschillende kookworkshops op basis van oude 
tradities en een biologisch en lokaal restaurant.

  IN LUXEMBURG

BARBECUE IN HET BOS

Een barbecue in het bos om een gezellig 
kampvuurspel midden in de natuur te houden.

  IN BELGIË

LOKAAL MENU
IN HET HOTEL BONHOMME

De “Logis d’Ardenne” zijn trotse ambassadeurs van 
het Ardense merk, ze bereiden voor hun bezoekers 
lokale menu’s die voor meer dan 80% uit lokale 
producten bestaan.
Zo biedt het hotel Restaurant Bonhomme in 
Remouchamps heerlijke Ardense gerechten op 
een uitzonderlijke locatie: het is namelijk het oudste 
hotel van België!

  IN BELGIË

CHOCOLADE IN ALLE VORMEN
In de leer bij Darcis, een grote Belgische 
chocolademaker.

  IN BELGIË
Iedereen is gek van Cyril Chocolat, een overheerlijke 
chocoladetraditie in Samrée.

  IN BELGIË

BEGELEIDE WANDELING EN MAALTIJD
De geneugten van de Ardennen combineren met 
een gidswandeling en een maaltijd (picknick of 
barbecue) op basis van lokale producten.

  IN BELGIË
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https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/slow-toerisme-belevenissen/wandeling-culinair-rocroi
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/balcon-foret
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/belevenissen-met-de-familie/robbesscheier
https://www.visitardenne.com/nl/het-beste-van-de-ardennen/ontdek-onze-top-10s/top-7-smakelijke-belevenissen
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/hotel-le-bonhomme
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/belevenissen-met-de-familie/cyril-chocolat
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/darcis-chocola
https://www.visitardenne.com/fr/terroir-ardennais-ardenne-plaisir


BROUWTRADITIE

De Ardennen zijn een brouwerijgebied bij uitstek, met veel 
brouwerijen en bieren om van te proeven... met mate.

• Volg de bierroute.  

   IN BELGIË, FRANKRIJK
• Ontdek alle geheimen van het proces van het 

maken van een ambachtelijk biertje in de Clos 
Belle Rose. 

  IN FRANKRIJK

DRUIVEN PLUKKEN IN BELGIË

Druiven plukken in België... het is mogelijk.

  IN BELGIË

BELGIAN OWL

Belgian Owl, de enige en echte Whisky made in Belgium.

  IN BELGIË

CIDER

Bezoek een appelwijngaard, gevolgd door een proeverij.

  IN FRANKRIJK
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Darcis Chocolatier Dorp van Torgny in Gaume

https://www.visitardenne.com/nl/toeristische-routes/bierroute-en-haar-smaken#/
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/clos-belle-rose
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/wijnoogsten-ardennen
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/welness-belevenissen/belgian-owl-whisky
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/bulles-ardennaises


#bijzonderenachten     #welzijn     #ontspanning

Hoewel de Ardennen rijk zijn aan charmante traditionele 
accommodaties, pensions en campings, kunnen reizigers die op zoek 
zijn naar pure eenvoud, ook op een boerderij verblijven.

Val zo dicht mogelijk bij de natuur in slaap, en laat je verleiden door een 
houten hut of een transparante bubbel. Het is de ideale omgeving om 
bij te komen van de indrukken van de dag en om volledig te genieten 
van de rust die bij het vallen van de avond geleidelijk de omringende 
natuur binnendringt. We knuffelen onder het dekbed terwijl we luisteren 
naar het geruis van de stilte en we betrappen onszelf op dagdromen 
terwijl de sterren in de verte sprankelen.

Geef dit gevoel van ontspanning een vervolg door te genieten van de 
weldaden van de thermen in Spa, de oorsprong van de kuuroorden in 
de wereld.

Een sprong in de eenvoud

SLAAP VER, DICHTBIJ
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Mijn mooiste herinnering is wakker worden in 
de vroege uurtjes na een prachtige nacht in 
mijn camper in het midden van de velden, ver 
van alles. Een ongelooflijk gevoel van vrijheid, 
ver weg van de dagelijkse routine!

Daniëlle GEVAERTS

PROJECTVERANTWOORDELIJKE - DESTINATION ARDENNE

Een van mijn mooiste herinneringen in de 
Ardennen is een yogales op het meer van 
Nisramont. Deze activiteit maakt het mogelijk 
om Stand Up Paddle (Sup) te combineren 
met een yogales. Een mix van sport en 
ontspanning. Stel je voor dat je na een stukje 
peddelen op je plank gaat liggen. Je sluit 
je ogen, de zon streelt je gezicht. Door de 
wind dobbert je plank nog een stukje af, je 
bent alleen, één met de natuur. Je ontwaakt 
helemaal ontspannen midden op het meer! 

DROMERS GETUIGEN

Claire

MILIEUBEWUSTE REIZIGER

WWW.THEGREENGEEKETTE.FR 
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Le Chêne Perché

http://www.thegreengeekette.fr



PLEZIER VOOR KLEIN EN GROOT

• Combineer een ezeltocht met een overnachting in 
een hut, gelegen aan de rand van een bos begrensd 
door een rivier.  
 

  IN FRANKRIJK
• De mooiste accommodaties op een boerderij
          IN FRANKRIJK, BELGIË

KAMPEREN IN DE NATUUR

• Zone om wild te kamperen.     IN BELGIË

• Camping van de Semois.     IN FRANKRIJK, BELGIË

LEKKER ONTSPANNEN

• Wanneer ontspanning uitnodigt tot sporten: suppen 
(Stand Up Paddle) op het stuwmeer van Nisramont. 
 

  IN BELGIË
• Als de Romeinen de thermen hebben uitgevonden, 

dan is het in Spa, in het hart van de Belgische 
Ardennen, waar het moderne begrip ‘kuuroord’ is 
ontstaan. 
 

  IN BELGIË

BIJZONDERE OVERNACHTINGEN

24

Cœur de roulotte

IN EEN HUT SLAPEN...
... op de grond of in de lucht.  

   IN FRANKRIJK, BELGIË

BUBBEL IN DE NATUUR

• Sleep in a bubble.     IN BELGIË

• Aquascope van Virelles.     IN BELGIË

EEN BOHEMISCHE NACHT

• “Au rythme d’Arduinna” : bivak in een huifkar.    
 

  IN FRANKRIJK

• “Cœur de roulotte”.     IN BELGIË

• “La roulotte des Merisiers”, gelegen op een 
terrein van iets meer dan 5 hectare met meer 
dan honderd dieren. 
 

  IN BELGIË

• Gipsy woonwagen in het Land van Herve.  
          IN BELGIË

https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/belevenissen-met-de-familie/ezel-ardennen
https://www.visitardenne.com/nl/het-beste-van-de-ardennen/ontdek-onze-top-10s/top-boerderijvakanties-ardennen
https://www.trekkingetvoyage.com/des-zones-de-bivouac-en-ardenne-belge
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/belevenissen-met-de-camper/semoisvallei-camper
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/belevenissen-de-natuur/sup-stuwmeer-nisramont
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/welness-belevenissen/thermen-spa
https://www.visitardenne.com/nl/het-beste-van-de-ardennen/ontdek-onze-top-10s/top-boomhutten-ardennen
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/slow-toerisme-belevenissen/bubbel-slapen
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/belevenissen-met-zn-tweeen/slapen-bubbel-aquascoop-virelles
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/slow-toerisme-belevenissen/au-rythme-d-arduinna
http://Coeurderoulotte-ardennes.be/
http://Lafosseauxchevaux.com/index.html
https://www.visitardenne.com/nl/belevenissen-de-ardennen/slow-toerisme-belevenissen/gipsy-woonwagen


ZOMER 2020

Een webruimte gewijd aan nieuws voor de zomer van 2020

Accommodatie

Activiteiten

Horeca en winkels

Voorzorgsmaatregelen

Omgeving

Gezien de huidige omstandigheden die verband houden met de gezondheidscrisis, 
helpt Visit Ardenne bezoekers van de bestemming om zichzelf te organiseren via een 

speciale pagina op haar website die volledig is gewijd aan de organisatie van hun 
toekomstige zomervakantie in de Ardennen.

Toeristen vinden zo gemakkelijk al het nieuws over accommodatie, activiteiten, restaurants 
en winkels, evenals de voorzorgsmaatregelen die worden genomen ter bescherming van 

henzelf en de omgeving. Het doel van deze speciale zomer 2020 sectie is om het verblijf van 
bezoekers onvergetelijk te maken, ondanks de uitzonderlijke context. 
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Deze zomer past de toeristische accommodatie haar aanbod 
aan aan de huidige gezondheissituatie. Er zijn veel soorten
accommodatie in de Ardennen: hotels, accommodatie, 
pensions, lodges, campings, buitengewone accommodatie. 
Zo biedt de regio in totaal 111.307 bedden voor bezoekers.

Welke activiteiten zijn er deze zomer beschikbaar?
Zullen musea en culturele plaatsen opengaan? Hoe zit het met 
festivals en andere evenementen? We beantwoorden vragen 
door deze informatie dagelijks bij te werken.

Opening, afhaal- of bezorgservice, sanitaire maatregelen... 
We informeren over de aanpassingen van het horeca - en winkelaanbod.

De ontvangst van toeristen in de Ardennen moet gebeuren in 
overeenstemming met de normen voor gezondheidsveiligheid. 
De actoren in de toeristische sector in de regio worden opgeleid 
en geïnformeerd om ze in een aangepaste omgeving te ontvangen.

Deze zomer van 2020 wensen veel bezoekers  «Ver weg, dichtbij» 
te reizen in de Ardennen en wij verheugen ons hierop!
Ieders waakzaamheid zal nuttig zijn om de schoonheid van ons 
natuurgebied te behouden. Laten we samen goede gewoonten 
aannemen om de Ardense natuur te beschermen.

  Meer weten

https://www.visitardenne.com/nl/praktische-informatie/zomer-2020-ardennen
https://www.visitardenne.com/nl/praktische-informatie/zomer-2020-ardennen


Sandrine Henderickx
sandrine@headerpop.com

Tel : +32 (0) 478 87 11 31
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Met steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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Vincent Frasiak  •  Kevin Devogele  •  Sven Ehmer  •  Teddy Verneuil  •  Gerry Patterson  •  Maxime Alexandre (Trekking et Voyage

ORTAL  •  Clair Simoes Grangeia  •  Laura Le Guen (Globeblogueurs)  •  Anne Frezard  •  Laetis  •  Denis Erroyaux  •  Céline Lecomte
Chocolatier DarcisJohan Barrot  •  D. Truillard  •  A. Thome  •  David Marcu

PERSCONTACT

https://drive.google.com/drive/folders/1wK4FAWpOrEgs3tir6LT5GXvcdlVNw4np?usp=sharing
https://verwegdichtbij.visitardenne.com/

