
 

 

 

 

 

Welkom in « Cœur de l’Ardenne, 

au fil de l’Ourthe & de l’Aisne » 

In de gemeenten Erezée, Houffalize,  

La Roche-en-Ardenne, Manhay en Rendeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regen Activiteiten 



Alleen, in koppel, in familie, onder vrienden, alle seizoenen 

zijn goed om onze practhige streek in het hart van de 

Belgische Ardennen te komen ontdekken ! 

 

Het « Cœur de l’Ardenne,  

au fil de l’Ourthe & de l’Aisne »  

bij regenweer ? 

 

« Laten we iets leuks doen ! » 

Bent u op vakantie, regent het en weet u niet wat gedaan ?  

Geen paniek !  

De toeristische dienst « Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne, au 

fil de l’Ourthe & de l’Aisne » biedt u een brede waaier van 

binnenactiviteiten en bezoeken aan zodat u ten volle kun genieten 

van uw verblijf in onze streek. 

De pictogrammen in deze  
 

 

 
Facebook 

 

 
PMB 

 

 
Access-i (toegankelijkheidsniveau) 

 

 
Ideaal voor kinderen 

   

Honden toegelaten 
Honden niet toegelaten 

 

 

 
Label voor toeristische attracties  
(zonnen) 

 

 
Kwaliteitslabel 

 

 

 
Buitengewoon Wallonië 



Attracties en interpretatiecentra 
   

 
 

 
 

 

TTA : Musée Vivant du Tram Vicinal 
Ardennais  
Rue du Pont d'Erezée 1 
6997 Erezée 
T +32 (0)86 47 72 69  
www.tta.be  
Vertrek & prijs: zie op www.tta.be 
Speciaal tram en/of groep op aanvraag.  

 

 

 

 

 

 

Cosmos ou l’Odysée du Saumon 
Rue du Val de l’Aisne 7 
6997 Eveux (Erezée) 
uniquement sur réservation auprès de  
Riveo : T +32(0)84 41 35 71 - www.riveo.be 
Groepen : Open het hele jaar op reservering bij 
Riveo – Tarief : 5€/pers. Of 8,50€/pers.  
(met een verrassende proeverij). 
Individuelen: in 2018: 17 maart – 18 juli – 22 
augustus – 27 december – Op reservering bij 
Riveo. 

 

 

 

 

 

 

 
Houtopia univers de sens  
Place de l’église 17 
6660 Houffalize                         Volledig gerenoveerd 
T +32(0)61 28 92 05 -  www.houtopia.be 
Open: iedere dag van juli en augustus van 10u 
tot 18u. Gedurende schooljaar, van 
woensdag tot vrijdag van 13u tot 17u en op 
zaterdag en zondag van 11u tot 17u. 
Gesloten op 24,25 en 31/12 en in januari 
(behalve gedurende kerstvakanties) 
Tarief: van 7€ tot 9,50 €. Speciale formules voor 
scholen en bedrijven op aanvraag. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Musée et chocolaterie artisanale 
Defroidmont 
Zoning artisanal de Briscol 19a 
6997 Briscol (Erezée) 
T +32 (0)86 21 84 40 
www.chocolatier-defroidmont.be 
Open: iedere dag van 10u tot 18u (laatste 
toegang om 17u) – zondag van 11u tot 16u 
(laatste bezoek : 15.30u) – Op maandag gesloten 
Audiorondleiding: max. 25 pers. per groep – 
bezoek elk 20 minuten – tearoom. 
Tarief: volw.: 6,00€ - kinderen: 4,00€ 

 

 

http://www.houtopia.be/


 
 

 

 

 

 

 

Musée & Chocolaterie artisanale  
« Cyril Chocolat » 
Samrée 63 
6982 Samrée (La Roche-en-Ardenne) 
T +32 (0)84 46 71 20 www.cyrilchocolat.be     
Ouvert : Individuelen: samedi : 14u, 15u, 16u 
Groepen (min. 15 pers.) : van maandag tot 
zondag op reservering 
Tarief: 6€/volw, 5,20€/kind, 5€/groep-volw, 
5€/groep-kind 

 

 

 

 

 
Musée de la Bataille des Ardennes 
Rue Châmont  5 
6980 La Roche-en-Ardenne 
T +32 (0)84 41 17 25 -  www.batarden.be   
Open : Juli en augustus alle dagen geopend, 
weekends en schoolvakanties : 
10u – 18u (laatste toegang om 17.15u). 
• Alle dage geopend van april tot december : 10u 
tot 18u behalve maandag. 
• Januari, februari, maart : gesloten tijdens de 
week. 
• Gesloten op 01/01 en 25/12 en zondag van 
carnival + jaarlijkse sluiting van 
maandag 12 november tot maandag 10 
december inbegrepen. 
• Andere mogelijkheden voor groepen en geleide 
bezoeken na afspraak (min.20 pers.) 
Tarief : 8€/volw., 4,€/kinderen, 6€/groep volw., 
3€/groep kinderen 

 

 

 

 

 

 
Grès de La Roche-en-Ardenne  
Rue Rompré 28 
6980 La Roche-en-Ardenne 
T +32 (0)84 41 18 78    
www.gresdelaroche.be  
Open: 11h - 17h / 11u – 17u, laatste ingang : 16u 
• 10/02 - 25/02/2018 
• 31/03 -08/04/2018 
• 28/04 - 06/05/2018 
• 10/05 - 13/05/2018 (hemelvaartweekend) 
• 19/05 - 21/05/2018 (pinksterweekend)  

 

 

http://www.cyrilchocolat.be/
http://www.batarden.be/
http://www.gresdelaroche.be/


• 07/07 - 02/09/2018 
• 13/10 – 04/11/2018 
Tarief : 1€/volw., kinderen gratis, 1€/groep  
 

   
Sportactiviteiten en Wellnesscenters 
   
 

 
 

 

 
Centre Sportif d’Erezée 

Av. des Nations Unies 10a  
6997 Erezée 
T +32(0)86 32 09 18 - +32(0)497 36 04 96 
http://www.erezee.be/vivre-a-erezee/hall-
omnisport 

 

 
 

  
Centre Sportif de Houffalize 
Christophe Gaudron 
Cour de l’Abbaye 15 
6660 Houffalize 
T +32(0)61 28 90 52 
Open : van maandag tot zaterdag vanaf 9u 
 

 
 

  
Centre Sportif de La Roche 
Rue de la Piscine, 1  
6980 La Roche-en-Ardenne 
T +32(0)84 41 17 18 
http://users.skynet.be/fb891625 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Bowling du Floreal La Roche 
Avenue de Villez  6 
6980 La Roche-en-Ardenne 
T +32(0)84 21 94 11  
www.florealclub.be 
Bowling, biljart, tafeltennis, tafelvoetbal, sjoelbak, 
gezelschapsspelletjes, speelplaats voor de 
kleintjes 
 

 

 

 

 

 
Piscine Couverte du Centre sportif 
Rue de la Piscine  1 
6980 La Roche-en-Ardenne 
T +32(0)84 41 17 18 

Open alle dagen van juli en augustus van 13u 
tot 19u behalve gedurende de laatste week van 
augustus op zondags, 21/07 en 15/08 

 



 

 

 

 

Aqual'O + billard – Vayamundo 
Ol Fosse d’Outh 
6660 Houffalize 
T +32(0)61 28 88 01 
www.vayamundo.be/fr/ardennes/ 
wellness/piscine 
Exclusief schoolvakanties, gesloten op maandag, 
dinsdag en donderdag: van 10.00 tot 12.00 
uur en van 13.00 tot 17.00 uur, woensdag van 
14.00 tot 21.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 12.00 
uur en van 13.00 tot 19.00 uur, zaterdag van 
10.00 tot 19.00 uur, zondag van 9.00 tot 12.30 
uur en van 14.00 tot 17u. Schoolvakanties: 
elke dag: 10u tot 19u. Open op woensdagen 
tot 21.00 uur. 

 

 

 

 

 

 
Vayamundo Wellness 
Ol Fosse d’Outh  
6660 Houffalize 
T +32(0)496 72 07 17 
www.vayamundo.be/fr/ardennes/ 
Wellness 
Openingsuren op aanvraag 
Tarief : 2 uur: 15 € ; 4 uur: 25 € ;  
Onbeperkte duur : 45 € ; s’Avond’s (19u-21u) :  
10 € 

 

 

 

 

 

 

 
Wellness Esthétique & Bien Etre 
Samrée 84 
6982 Samrée (La Roche-en-Ardenne) 
T +32(0)498 22 40 64 
www.wellness-lalu.be 
Open : maandag, maandag, woensdag & 
zaterdag : 9u tot 18.30u 
Donderdag & vrijdag: 9u tot 22u 

 

 
   
Streekproducten 
   
 

 
Brasserie d’Achouffe 

 



 

 

 

Achouffe 32 
6666 Wibrin (Houffalize) 
T +32(0)61 23 04 44 
www.achouffe.be  
Open : het hele jaar door (min 4pers.). Duur: 1,5 
uur (degustatie inbegrepen) 
Reserveert u minstens twee weken op voorhand 
voor een precieze datum, alleen 
online…Reserveert u minder dan twee weken op 
voorhand, sluit u dan aan bij een bestaande en 
nog niet volledige groep. Dit kan door te e-mailen 
of ons te bellen.Reserveer je het bezoek nog op 
de dag zelf, waag dan je kans tijdens het 
dagbezoek op maandag, woensdag en zondag 
om 14u. De reservatie kan enkel door betaling in 
de Chouffe-Shop. Uitsluitend de 25 eersten die 
zich aanmelden, kunnen deelnemen aan het 
bezoek! Het bezoek gebeurt hoofdzakelijk 
in de taal van de meerderheid van de groep, 
maar is wel tweetalig. Tijdens de schoolvakanties 
worden er meerdere bezoeken per dag 
georganiseerd. Neem contact met ons op om het 
uur en de beschikbaarheden te kennen. 
Tarief: 9€/pers. (+16 jaar) 4 degustaties 
inbegrepen – 5€/pers. (van 12 tot 15 
jaar) 1 frisse drank inbegrepen – gratis (-12 jaar) 

 

 

 

 

Brasserie Fantôme 

Rue Préal 8 
6997 Soy (Erezée) 
T +32(0)86 47 70 44 
www.fantome.be 
Open : op aanvraag of gedurende het weekend 
en schoolvakantie (als mogelijk...). 
 

 

 
 

 

 

Micro-Brasserie Inter-Pol 
Mont 33 
6660 Mont (Houffalize) 
T +32(0)61 28 96 39 
www.la-vieilleforge.be 

Open : op aanvraag van vrijdag tot zondag vanaf  
17u (als mogelijk…). 
 

 

 



 

 

 

Brasserie d’Oster 

Rue de la Clisore 1 
6960 Oster (Manhay) 
T +32(0)471 85 97 03 
www.brasserieoster.be  
Open : dinsdag 13u – 18u + Brassin 

woensdag : 13u – 18u + Brassin 

donderdag: 15u – 18u 

vrijdag : 13u – 24u keuken : 18-21u 

saterdag : 11u – 18u  keuken 12u-14u 
 

 

 

   
Erfgoed 
   

  
Eglise Sainte-Catherine d’Alexandrie 
Place de l'Eglise 
6660 Houffalize 
www.houffalize.be 

Deze kerk is het laatste overblijfsel van de 
priorij van « des Ecoliers ». Het gebouw werd 
gebouwd in 1235 en herbergt een koorlessenaar 
uit 1370.  

 

 
 
 

 
Eglise Saint-Nicolas 
Rue de l’Eglise  
6982 La Roche-en-Ardenne 
http://www.lesorguesdelourthe.be/fichiers/orgue/e
glise.php 
Gelegen in het midden van de belangrijkste 
winkelstraat van deze toeristische stad. 
De kerk werd in 1900 in neo-gotische stijl 
gebouwd. De orgels zijn van Duitse fabricatie, 
gebouwd door de gebroeders Oberlinger 
en komen oorspronkelijk uit Erkelens. 
Ze werden in 2012 in het noord-transept 
geplaatst. Doopvont uit 1593, houten beeld 
van Sint Jean 14de eeuw, houten beeld van 
Sint Elooi 16de eeuw. De ramen in lood zijn 
van het begin 1980, gemaakt door Louis- 
Marie Londot. 
Open : 01/04 - 31/10 : alle dagen : 9u – 19u 
01/11 - 31/03 : alle dagen : 9u – 16u 

 

 

 

 

 

 
Le Sanctuaire de Saint-Antoine 
Rue Saint-Antoine 21 
6960 Fays (Manhay) 
T +32(0)86 43 31 02 • www.st-antoine.be  
Eén van de oudste bedevaartsoorden van België 

 



 

 
 

 
 

                                                                 

U hebt geen schrik van een wandeling in de regen ? 

                                                                     

Maak een gezinswandeling ! 

Ontdek onze 12 « Randos familles » -wandelingen die afgestemd zijn op de fysieke 

capaciteiten en het ritme van kinderen.  

Geïnteresseerd ? Vraag onze brochure (2,50€) of bestel die op www.marando.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontdek onze didactische wandelpaden :  

Paden Vertrek Moeilijk-

heidsgraad 

KM Beweg-

wijzering 



Hauts Marais de 

Bellemeuse 

Hoofdingang van het bos van Samrée (langs de N89 die 

de Baraque de Fraiture verbindt met Samrée (La Roche-

en-Ardenne) 

Gemakkelijk 4.7  

Eaux vives de Belle 

Meuse  

Oude molen van Belle Meuse in Bérismenil (La Roche-

en-Ardenne) 

Gemakkelijk 3  

De bronnen van de 

Aisne 

LIFE-observatietoren van Odeigne (Route du Poteau de 

Chabrehez, 6960 Odeigne (Manhay)) 

Gemakkelijk 3  

Wandeling door de 

Veengebieden van 

Odeigne 

School van Odeigne (Manhay) Gemakkelijk 9  

 

Ecologisch 

wandelpad van de  

Blancs Bois 

Place Janvier, 45 - 6660 Houffalize  Gemiddeld 7  

Op zoek naar de 

Kelten in Le Cheslé 

Dorpscentrum van Bérismenil (La Roche-en-Ardenne) of 

parking aan het Bois de la Gueule nabij Maboge 

Gemiddeld 9.7  

Het Kanaal van 

Bernistap 

Dorpscentrum van Tavigny (Houffalize), naast het kerkhof 

NB : aan de Belgisch-Luxemburgse grens, 

bewegwijzering 2 volgen 

 

 

Gemiddeld 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 rondritten per auto 

om onze lokale producenten te ontdekken 

 

50 km 

vertrek: La Roche-en-Ardenne - Aankomst: Marcourt (Rendeux) 

U begint uw tocht in het centrum van La Roche-en-Ardenne, in een typisch Ardennees huis, 

omgebouwd tot een slagerij die gerund wordt sinds 1955 door de familie Bouillon. De 

bereiding van echte ham en worst, met beschermde geografische aanduiding (BGA), heeft 

niet langer geheimen voor de familie – Dan richting Erezée, of beter gezegd het gehucht 

Briscol waar de ambachtelijke chocolatier Philippe Defroidmont u uitnodigt om de smaken 

van chocolade en de verschillende stadia van zijn productie te ontdekken - Wanneer de 

ingrediënten gezond, smakelijk en lokaal geproduceerd zijn, is het zelfs beter! Dit geldt ook 

voor bier. In de micro-brouwerij van het kleine dorp Oster worden twee speciale bieren van 

hoge gisting geproduceerd en hergist in flessen van 75cl. Het welkom is warm en vriendelijk. 

- Als u een kudde schapen bij het gehucht Laiprangeleux ziet, aarzel dan niet om een omweg 

te maken naar de schaapskooi “de l'Isbelle” en om tommekaas van dezelfde naam, of 

 



“berbizou”, een “ berbizan”, een “grillou”, ... te vragen.  In het ontvangstlokaal van de 

Koninklijke Toeristendienst Marcourt-Beffe, kunt u de “Nectar de Montaigu” proeven, een 

heerlijk godendrank (likeur) gemaakt met frambozen. 

Dit is de laatste stop op deze gastronomische route. Goede reis! 

Om te downloaden: http://marando.be/en/our-notes/#cdf_id_circuit=61261 

 

 

63km 

vertrek: La Roche-en-Ardenne - Aankomst: Samrée (La Roche-en-

Ardenne) 

 

Wilt u lokale producten ontdekken die zich in het hart van de Ardennen verschuilen? Deze 

route vanuit La Roche heeft alles om u te verleiden! U zult overtuigd worden door het aanbod 

van de geitenboerderij “ du Moulin du Wez” in Mierchamps : kaasplateaus, smakelijke 

biologische groenten en een passie voor tuinieren zijn de trots van de bewoners! Nog steeds 

nieuwsgierig naar smaken uit het verleden? Ga dan naar Floumont om de eenden boerderij 

te bezoeken, gevolgd door een proeverij van zijn beroemde ganzenlever en veel andere 

boerderijspecialiteiten.  

Hierna wordt u welkom geheten in de Vallei der Feeën! In het kleine dorpje Mont, bezoekt u 

de kleinste Belgische brouwerij “Inter-Pol”. Pol is de voornaam van deze brouwer die zich 



met talent vermaakt in zijn oude smederij, omgebouwd tot een brouwerij die eruit ziet als een 

keuken. Een paar stappen verder, laten de kabouters van Achouffe u hun bieren ontdekken 

die constant nieuwe bestemmingen vinden in de vier hoeken van de wereld. Laten we 

eindigen in het dorp Samrée, de kleine chocoladesnoepjes en andere lekkernijen van Cyril, 

chocolatier, sluiten de rondrit van deze gastronomische reis! 

Om te downloaden: http://marando.be/en/our-notes/#cdf_id_circuit=61261 

 

 

 

 

MAISONS DU TOURISME 

CŒUR DE L’ARDENNE, AU FIL DE L’OURTHE & DE L’AISNE  

Place du Marché, 15  - 6980 La Roche-en-Ardenne  

T +32 (0)84 36 77 36       www.coeurdelardenne.be 
Open van 90.30u tot 17u  - gesloten op 25/12 en 1/1 

 

 

 

 

   


