Wat is er te doen in de omgeving van …?

Dinant

In de prehistorie werd in de Maasvallei reeds bewoond. De
Kelten gaven de stad zijn naam: deuos-nanto betekent
‘goddelijke vallei’. In de 11e eeuw ging het de stad voor de
wind. Dinant ging behoren tot de Goede Steden van het
prinsbisdom Luik, de tweede in belang. De stad stond
bekend om zijn koperslagers, wat tot de belangrijkste
beroepen van die tijd behoorde. Dinanderie was een begrip
in Europa.
De Dinantse koek vindt haar oorsprong in de 15de eeuw tijdens het beleg van de
stad door Karel de Stoute (1466). Niet al het voedsel was voorradig. De Dinanters
bedachten een soort deeg van honing en (tarwe)bloem. Dit deeg drukten zij in de
gietmallen van de koperslagers en verkregen zo de zeer gevarieerde ontwerpen.
Langs de Maas vind je een rotspiek waar je doorheen kunt rijden: Ros Beiaard /
Rocher Bayard . De legende van de Vier Heemskinderen wordt hieraan toegekend.
Deze rots markeert ook het punt dat Duitse troepen in de Tweede wereldoorlog
bereikten tijdens het Ardennenoffensief. Erg indrukwekkend om te zien.

Citadel van Dinant
Place Reine Astrid 3, 5500 Dinant

Neem de kabelbaan of ga te voet via de grootste trap van
België met 408 treden naar de citadel op 100 m hoogte. Het
militaire fort op de rotsen boven Dinant is al eeuwenlang
gezichtsbepalend voor de stad. Erin is een museum voor
wapens en geschiedenis. Maar vooral het uitzicht over de
Maas en het prachtige landschap is geweldig.

Saxofoons!
In Dinant is de uitvinder van de saxofoon geboren: Alphonse Sax. En na
een bezoek aan de stad zal je dat niet meer vergeten. Zo staat er op de
Charles de Gaulle-brug aan beide zijdes een rij felgekleurde saxofoons en
is er bij het Huis van Mijnheer Sax een bankje, waarop je naast hem kan
plaatsnemen. Bij de plaatselijke VVV is een folder te verkrijgen met de
naam ‘Sax en de City’.
Het Huis van Mijnheer Sax (Frans: La Maison de Monsieur Sax)
Rue Sax 37, 5500 Dinant

In dit museum over Adolphe Sax (1814-1894) maak je kennis op een interactieve
manier met de saxofoon. Er zijn zowel verschillende saxofoons te beluisteren als
het saxofoongeluid in verschillende muziekgenres. Het museum is gratis
toegankelijk en dagelijks te bezoeken.

Grot van Dinant ‘La Merveilleuse’
Route de Philippeville 142, 5500 Dinant

Een van de mooiste grotten in België met schitterende witte
stalactieten.
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Dinant Aventure
Rue de la carrière 1, 5500 Dinant

Avonturenpark om te lasergamen, paintballen, klimmen, abseilen, etc.

Lesse Kajaks
Rue du vélodrome 15, 5500 Dinant

Afvaart van de Lesse per kajak, 12 km (vertrek vanuit Gendron) of 21 km
(vertrek vanaf Houyet). Reserveren is verstandig!

Fluisterbootje en rondvaarten
FltBoulevard Léon Sasserath, 5500 Dinant

Zelf varen met een elektrisch bootje. Een vaarbewijs is niet nodig. Er
kunnen maximaal 7 personen in de boot. Een mooie route tussen Dinant
en Anseremme.
Rondvaart: Avenue Winston Churchill, 5500 Dinant

Met de rondvaartboot met commentaar over de bezienswaardigheden op
de Hoge Maas: Dinant-Anseremme of Dinant Freÿr.

Agimont Adventure
Agimont Adventure / Chateau d'Agimont, Rue du Manoir 1, 5544 Agimont

Paintball en avontuur in en rond een middeleeuws kasteel op een
terrein van 100 ha bos. Bezoek de cowboy stad en 16 paintball-,
airsoft-en laser paintball-velden. Of klim het avonturenparcours in
de bomen rond het kasteel.

Tuinen van Annevoie
Les Jardins d’Annevoie, Rue des jardins, 37 a, 5537 Annevoie

18e eeuwse watertuinen met watervallen, fonteinen en bloemen.

Kasteel en Tuinen van Freÿr aan de Maas
Freÿr 12 - Hastière B-5540

Het kasteel van Freÿr is een renaissancekasteel met antiek
meubilair en statige trapsgewijze tuinen met fonteinen en
doolhoven van 6 km heggen. 20 generaties hebben hier gewoond.
De geur van de driehonderdjarige sinaasappelbomen is bijzonder.

Maison Leffe
23, Charreau des Capucins, 5500 Dinant

Presentatie over de Leffe bieren met een proeverij. De biertraditie
ontstond in 1240 in de Abdij van Leffe.

Nog meer…
Leuke steden/dorpen
Bouvignes-sur-Meuse
Givet (21 km over de Franse grens)

Ideeën
VVV Vallee de la Meuse
Activiteiten voor kinderen

Wandelen & fietsen
Wandelroutes Dinant
Fietsroutes Dinant
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