Wat is er te doen in de omgeving van …?

Bouillon

De stad Bouillon behoort tot de mooiste steden van de Ardennen. Kenmerkend is het middeleeuwse
kasteel dat schitterend boven de stad uittorent. De geschiedenis van Bouillon en het kasteel zijn
onafscheidelijk verbonden met die van Godfried van Bouillon, de beroemde ridder, die in 1096 de
Eerste Kruistocht naar het Heilig Land leidde.

Kasteel van Bouillon

Château-Fort, Esplanade Godefroy 1, 6830
Bouillon

Het kasteel is te bezoeken, al dan niet
met een rondleiding. Vanaf de hoge
torens heb je fantastisch uitzicht op de
rivier de Semois en de lager gelegen
delen van de stad. In juni zijn er
fakkeltochten door het kasteel en de
kerkers met een gids in Middeleeuwse
klederdracht. Er is een tentoonstelling
over de jacht met roofvogels. Op gezette
tijden zijn er roofvogelshows op de
binnenplaats.

Archeoscoop

Quai des Saulx, 14 – B-6830 Bouillon

In een klooster uit de zeventiende eeuw staat een fascinerende
machine die een reis door de tijd maakt. De modernste
multimediatechnieken doen de bezoeker, in de voetsporen van
Godfried, de hoogtepunten uit de eerste kruistocht herbeleven. Een
ideale aanvulling van het bezoek aan de burcht.

Toeristisch treintje Bouillon

23A rue des Quatre Moineaux, 6830 Bouillon

Het treintje legt een route van 7 km af langs de interessante plekken
van Bouillon. Een gids geeft uitleg. Het treintje heeft diverse haltes,
waaronder het kasteel. Je kaartje is de hele dag geldig, dus je kunt
zoveel in- en uitstappen als je wilt.
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Belvedère van Bouillon
Rue de la Bichetour, 6830 Bouillon

Het is een hele wandeling omhoog vanaf
het centrum van Bouillon naar de
uitkijktoren (Belvedère), en dan moet je
nog 161 traptreden, maar dan is het
uitzicht over Bouillon en het kasteel
overweldigend.

Parc animalier de Bouillon (dierentuin)
Chemin de Chanteraine, B-6830 Bouillon

De dierentuin van Bouillon is de grootste
dierentuin van de Ardennen. Er wonen meer
dan 500 dieren in 90 diersoorten. Op de
website staat handige informatie over de
dieren. Als rustpunt is er een restaurant met
groot speelplein.

Graf van de Reus

Am Breitenbach, 4750 Leykaul-Elsenborn

Het Graf van de Reus (Le Tombeau du Géant) dankt zijn naam aan de
bijzondere vorm die een uitloper van de Semois in het landschap
heeft uitgesleten. Als je goed kijkt, dan lijkt de rivier de Semois een
doodskist van gigantische afmetingen te omsluiten.

Huifkartocht

Place Marie Howet, 6830 Rochehaut (Bouillon)

Met een huifkar door het mooie gebied boven Bouillon:
door de bossen in de vallei van Frahan. Er zijn
verschillende tochten mogelijk, ook door de rivier de
Semois.

Laddertjeswandeling (nr. 43) in Rochehaut
Start bij de kerk van Rochehaut

Voor de avonturiers: de Laddertjeswandeling (Promenade de Échelles) van 5,5 km is
zeer bijzonder, want het is nogal een sportieve klim- en klautertocht over smalle
rotspaadjes, boomwortelladders en metalen ladders. Maar wat een prachtige
uitzichten!

Nog meer…
Leuke plekken
Poupehan en Frahan
La Ferme des Fées
Sédan (17 km in Frankrijk):
grootste kasteel van Europa

Ideeën
Musée Ducal: Islamitische en
Middeleeuwse kunst
Brouwerij van Rochehaut
Brouwerij van Bouillon

Sportief
Wandelingen; Wandelen rond
Bouillon (via de app Komoot)
Kajakken en suppen
Fietsen; Fietsen rond Bouillon
(via de app Komoot)
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