Wat is er te doen in de omgeving van …?

Namen

Namen (Frans: Namur; Waals: Nameur) is de hoofdstad van het Waals
Gewest (Wallonië) en de hoofdstad van de provincie Namen. De stad
telt ruim 110.000 inwoners. In Namen zetelen de regering en het
parlement van Wallonië. In de deelgemeente Jambes liggen
belangrijke gebouwen van het Waals Gewest, waaronder ook het
Elysette, de ambtswoning van de minister-president van Wallonië.

Citadel van Namen

Route Merveilleuse 8, 5000 Namen

De Citadel van Namen ligt op een 100 meter hoge heuvel boven de
stad. Hij ligt op een strategische plaats op de plek waar de rivier de
Samber uitmondt in de Maas. Ook de Romeinen gebruikten deze
plaats al als fort. De eerste stenen wallen dateren ergens uit de vroege
middeleeuwen. Vanaf de 10e eeuw wordt het complex de hoofdzetel
van de graven van Namen.
In en bij de citadel zijn de volgende activiteiten te doen:
Kabelbaan (téléphérique)
Je kunt lopend of met de auto naar boven naar de citadel, maar vanuit
het centrum kan je ook comfortabel met de kabelbaan. Je waant je in
een ski-oord. Bekijk dit filmpje voor een kijkje vanuit de kabelbaan.
Bezoekerscentrum Terra Nova
In de oude Terra Nova-kazerne volg je een route met schermen en
beelden die het verhaal van Namen vertellen vanaf de oudste tijden
tot heden.
Toeristisch treintje
Het treintje rijdt langs de vestingmuren en in een half uur weet je alles
over de geschiedenis van het fort. En je krijgt unieke vergezichten over
de stad en het Maasdal.
Rondleiding in ondergrondse gangen
Onder de citadel is een zeer groot netwerk van ondergrondse gangen.
Ontdek 500 meter daarvan met een rondleiding. Met geluid en beeld
beleef je de geschiedenis van de Citadel.
Attractiepark Koningin Fabiola

Rond-Point Michel Thonar, 1, 5000 Namen

Leuk voor de kids: Grote speeltuin (kastelen, schommels, kabelbanen,
balansspellen, toren-rodelbaan met als hoogtepunt 11 meter ...),
zandgedeelte gereserveerd voor kinderen van 3 tot 5 jaar, "Galaxy"
speelruimte voor 6-12 jarigen, klimcircuit, voor kinderen vanaf 8 jaar en
tieners, elektrische karts, skelters met pedalen, trampolines, opblaasbare
kastelen, gigantisch schaakspel, tafeltennistafel voor buiten, minigolf (18
holes).
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Wat is er te doen in de omgeving van …?

Namen

Tuk-Tuk tour
Pousse-Pousse,

Laat je vervoeren door een Tuk- Tuk (fietsrisja, of Pousse Pousse in het
Frans). Een rit vanaf de kabelbaan naar de citadel, of een rit langs de
Maas naar het Aardbeimuseum. De berijder van de Tuk-Tuk vertelt
over wat je tegenkomt op de rit.

Abdij van Orval

Orval n°1, B-6823 Villers-devant-Orval

De abdij, gesticht in 1070, is bekend om
Orval abdijbier en bijzondere kazen.
Breng een bezoek aan de ruïne van de
abdij, het Kloostermuseum voor de
geschiedenis van de abdij, het Apotheekmuseum en het Museum Abraham, waar uitleg gegeven
wordt over het bierbrouwen, en aan de Kruidentuin. Kaas, bier en meer is te koop in de abdijwinkel.
Ook leuk is een wandeling van 11 km in het natuurreservaat "De weiden van Orval".

Abdij Notre-Dame van Leffe
Place de l'Abbaye 1, Dinant

De abdij is in 1121 gesticht door de
orde van Norbertijnen. De biertraditie
ontstond in 1240. De abdij is alleen te
bezoeken onder begeleiding via de VVV
van Dinant. Breng een virtueel bezoek aan de abdij. Het Leffe bier proeven, het biermuseum
bezoeken en een presentatie bijwonen kan bij: Maison Leffe Charreau des Capucins 23, 5500 Dinant.

Jardins d’Eau d’Annevoie (de
watertuinen van Annevoie)

Rue des Jardins 37a, 5537 Annevoie-Rouillon,

Het 17de-eeuwse Kasteel van Annevoie
wordt omringd door een park vol
waterwerken. Een langwerpige
waterpartij, het Grand Canal, dat zelf zijn water ontvangt uit vier bronnen, voedt onder meer
fonteinen, vijvers en watervallen.
Leuke of bijzondere plekken
VVV van Namen
Eglise Saint-Loup
Mosterdfabriek Bister

Musea
Félicien Rops Museum
Computer Museum Nam-Ip –
Museum van de Informatica
De Schippers (Les Bateliers) –
Archeologisch museum en
museum voor decoratieve kunst
Aardbeimuseum

Sportief
Wandelen via RouteYou
Rondleidingen in Namen
RAVeL Ligne 142 (fietsen op oude
spoortrajecten)

Zwembad: Piscine de Jambes
Verhuur bootjes, stand-up
paddles (suppen)
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