Wat is er te doen in de omgeving van …?

Durbuy
In het hart van de Ardennen aan de rivier de Ourthe
ligt het stadje Durbuy. Het stadje is volgens eigen
zeggen het kleinste stadje ter wereld. Dit klopt niet
want deze eer gaat naar het Kroatische stadje Hum
waar slechts dertig mensen wonen. Durbuy is echter
wel lang de kleinste stad van België geweest maar
sinds de gemeentelijke herindeling is dit ook niet
meer het geval. Dit maakt Durbuy niet minder mooi
of pittoresk. Het is een prachtig klein stadje met een schitterend compact historisch centrum.
Mede door het prachtige centrum, de vele gezellige horeca-gelegenheden en de verschillende
outdoor mogelijkheden is Durbuy in de laatste decennia uitgegroeid tot één van de populairste
toeristische bestemmingen in de Ardennen.

Adventure Valley
Rue de Rome 1, 6940 Durbuy
(ook) leuk
voor kids!

Adventure Valley zorgt voor een groot aanbod aan in- en outdooractiviteiten. Avonturen
voor jong en oud in de prachtige natuur van Durbuy. Maak je keuze uit verschillende
toegangstarieven en formules. Activiteiten zijn o.a. klimbos, tubing slide, challenge park, fietsen,
kajakken, speleo met gids, mtb met gids, escape rooms, speeltuin, nature walk, bike park, 3D,
labyrinth, nettenpark, kids adventure, ferrata’s (ijzeren klimweg).
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Vanaf de Uitkijktoren van Durbuy (Belvedère des Cretes) heeft u een
schitterend uitzicht op Durbuy en de Ourthe. Het toeristish treintje
vertrekt vanaf de Place aux Foires en heeft geen vaste dienstregeling. Als er voldoende mensen aan
boord zijn, dan gaat het treintje. Zo gaat u slingerend door de kleine straatjes, komt u door de Grand
Rue en natuurlijk wordt het Kasteel aan gedaan. Tot slot gaat het treintje naar de uitkijktoren van
Durbuy, gelegen op de heuvel die uittorent boven de stad. U kunt dan natuurlijk uitstappen om hier
te genieten va het uitzicht en vervolgens weer terug te voet. De uitkijktoren is alleen toegankelijk als
het treintje rijdt.

Subtropisch zwembad Bohon
Gemeentelijk zwembad van Bohon, 3 rue Fond Sainte Anne, 6940 Bohon (2 km van Durbuy)

Een klein paradijsje voor groot en klein met water van 30°C! Dit zwembad van
500 m² met pierenbad van 200m² is een waar plezier voor groot en klein.
Geniet van het warme water in de jacuzzi (30°) of van de sauna die
toegankelijk is voor de badgasten (+ 18 jaar)! Er is ook een sauna voor privé-gebruik.
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Le Parc des Topiares
Rue de la Haie Himbe 1, 6940 Durbuy

In het Parc des Topiares staan buxusboompjes die geknipt
zijn in de meest bijzondere vormen: ongeveer 250
gesnoeide beeldhouwwerken! Zelfs Manneke Pis is er te vinden! U komt er alles te weten over de
fauna en de flora van de Ardennen. Helaas heeft ook in Parc des Topiaires de buxusmot toegeslagen.
Hij vrat heel wat buxussen kaal en tal van struikjes overleefden dat niet. Men is begonnen met het
aanplanten van struiken en bomen die beter bestand zijn tegen de buxusmot. Het heeft natuurlijk
tijd nodig voordat het Parc des Topiaires weer helemaal in ere is hersteld.

Markt Bomal
Rue Sassin 1, 6941 Bomal-sur-Ourthe (5 km van Durbuy)

Traditionele markt (La Petit Batte) en overdekte
rommelmarkt (in zaal Le Sassin). Iedere zondagmorgen
van 08:00 – 13:00 uur.

Confiturefabriek Saint Amour
13 Rue Saint Amour, 6940 Durbuy (Atelier en winkel)

Confiturefabriek Saint Amour is een familiebedrijf, dat jam, gelei, azijn en
verzorgingsproducten produceert en verkoopt in twee eigen winkels. De
werkplaats is open voor het publiek. Hier kunt u een filmje bekijken over
hoe jam gemaakt wordt.

Wéris: mooiste dorp van Wallonië
In Wéris, een deelgemeente van Durbuy, lijkt het
alsof op sommige plekken de tijd een beetje stil
heeft gestaan. Zeker het stukje rondom de SintWalburgakerk ziet eruit alsof de 21e eeuw nog
moet arriveren. Rondom het dorp zijn megalieten
(stenen monumenten) te zien: dolmens, menhirs en de Pierre Haina (steen der ouden). Een megaliet
heeft vaak de functie van heiligdom of grafmonumenten, net als in Nederland de hunebedden, die
uit dezelfde periode stammen. Vanaf het ‘Megalietenhuis (Maison des Mégalithes)’ zijn drie
wandelingen te maken.

Le Labyrinthe
Rue Basse Commène, 6940 Barvaux-sur-Ourthe)

Het Labyrint van Durbuy is een attractiepark van 11 ha in een maïsveld met
10 km wandelroutes, 7 acteurs per dag, 7 voorstellingen en
kinderactiviteiten. Maisdoolhof, deurenlabyrinth, Donkere Wereld,
Blinddoekdoolhof, blote-voeten-pad, bloemenlabyrinth, fun doolhof voor de
kleintjes en nog veel meer.

Nog meer…
Leuke steden/dorpen
La Roche en Ardennen

Ideeën
Durbuy bezienswaardigheden
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Han sur Lesse (grot!!!)

Activiteiten voor kinderen
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