Een greep uit de bezienswaardigheden en activiteiten in de omgeving

In België
Sport en natuur
✤

Wandelen langs de GR 16 ‘Sentier de la Semois’ en de
Gaumeroute ‘Transgaumaise’.

✤

Bezoek aan Cugnon, Mortehan, Auby, Dohan, Laiche, Azy,
Martué, Chiny en Moyen, allen gelegen aan de oever van de Semois.

✤

‘La Roche à l’Appel’ in Muno, een rotsmassa die onder
geologen welbekend is.

✤

‘Le Tombeau du chevalier’ in Herbeumont en ‘leTombeau
du géant’ in Frahan met prachtige panorama’s op
de meanderende Semois.

✤

‘Lac des Epioux’, een rustig meer midden in het woud.

✤

kano- en kajakverhuur voor de afvaart van de Semois vanuit Chiny, 		
Lacuisine en Chassepierre richting Herbeumont en Bouillon.

✤

Paardrijden in Le Breux (Chassepierre).

✤

Ski de Fond à la Bergerie in Florenville.

✤

Langlaufen in de winter.

✤

En voor wie het vissen niet kan missen, zijn er de
nabijgelegen rivieren de Semois en de Vire.

Ontspanning, muziek en cultuur
✤

Florenville, een gezellig stadje met talrijke winkels, restaurants en
supermarkten (ook open op zondag) en een toeristisch infokantoor.

✤

Carnaval te Florenville in maart.

✤

Internationaal straatkunstenfestival in het kunstenaarsdorp
Chassepierre (augustus).

✤

Jazzfestival in Rossignol (Tintigny), eveneens in augustus.

✤

Bezoek aan Torgny, het zuidelijkste dorpje van de Belgische Gaume.

✤

Biomarkten in Chassepierre, Florenville, Orgeo, Han en Avioth.

✤

Vanaf mei talrijke brocantes en ‘vide greniers’ in
Fontenoille en omliggende dorpen en steden, o.a. in Arlon.

✤

Gallo-Romeinse site en gezellig ‘forelrestaurantje’ in Chameleux.

✤

Abdij van Orval en de ruïnes van de middeleeuwse abdij.

✤

Cisterciënzerabdij van Notre-Dame de Clairefontaine in Bouillon.

✤

Kastelen van Herbeumont en Bouillon.

✤

Gaums museum in Virton.

In Frankrijk
✤

Williers, een authentiek dorp op 1 km van Chameleux.

✤

Prachtige gotische “basilique des champs” in Avioth.

✤

Indrukwekkende vestingwerken in Montmédy.

✤

De renaissance-architectuur van Marville en het ossuarium op het 		
St.-Hilairekerkhof waar 40 000 schedels bewaard worden.

✤

Het grootste kasteel van Europa in Sedan.

✤

Mouzon, een stadje langs de Maas met een viltmuseum, gotische 		
abdijkerk en tuinen in Franse stijl.

✤

Fietstochten langs de Maas.

✤

Voor wie wat verder wil rijden, zijn er de daguitstappen naar
Charleville Mezières en Reims.

En voor de kinderen…
✤

Het kasteel van Bouillon met zijn roofvogelshow, de dierentuin,
de toeristische trein, het avonturenpark, de karting en het
waterfietsen op de Semois te Bouillon.

✤

De leisteenmijn ‘Au coeur de l’Ardoise’ in Bertrix met een 25 m diep 		
ondergronds bezoek.

✤

In het kleine Ardense dorp Les Hayons, bevindt zich de
“Ferme des Fées” (de Feeënboederij). Hier leren twee artiesten u de 		
sfeer van de Ardennen in de 19e eeuw kennen (feeën, heksen, elfen).

✤

Het speelplein du Miroir, de mini golf, het zwembad, X-Cape Aventure
in Florenville.

Kom op adem, trek erop uit en laat al je zorgen wegwaaien…

