
Mooiste plekken in de Ardennen: 5 niet te missen   steden  

 Page 1 sur 3 

 

 

 
 

  
 

MOOISTE PLEKKEN IN DE ARDENNEN: 5 NIET TE 
MISSEN STEDEN 

 
 

Wilt u de mooiste plekken in de Ardennen bezoeken? Heeft u zin om door pittoreske dorpjes te dwalen? Wilt u de natuur 
verkennen, maar ook de lokale cultuur opsnuiven? De dorpen en steden van de Ardennen hebben die typische, aanstekelijke 

charme, waar hun bezoekers steevast voor bezwijken. 

Ze kunnen gemakkelijk in een weekend bezocht worden en zullen u gegarandeerd verrassen. Of u zich nu te voet, met de fiets 
of met de auto verplaatst: u maakt er kennis met een gezonde manier van leven en een waar respect voor de natuur en 

voorouderlijke tradities. 

Dit zijn vijf van de mooiste plekken in de Ardennen. Ga er een kijkje nemen, u zult niet teleurgesteld zijn. 
 
 

DURBUY 

Durbuy staat bekend als "de kleinste stad ter wereld". Maar wat haar zo uniek maakt, zijn haar 
middeleeuwse, geplaveide straatjes en in kalksteen gebouwde huizen. 

Niettemin vindt u er ook alle pleziertjes van een internationaal bekende stad, zoals een minigolf, 
restaurants en te huren vakantiehuizen in het centrum en in de omstreken. 

Enkele ontspanningsmogelijkheden in Durbuy: 

• Valley Adventure Durbuy: het grootste avonturenpark in België. Een geweldig idee voor een 
uitstapje met de familie, maar ook voor een teambuilding met uw bedrijf. 

• Het labyrint: een reuzendoolhof dat elk jaar van thema verandert, waar u uw vindingrijkheid 
kunt testen met spelletjes en raadsels. Klein en groot amuseert zich hier kostelijk. 

 
 
 

HOUFFALIZE 
 

Het fleurige stadje Houffalize heeft tevens een rijk erfgoed. Bezoek er de kerk van St. Catherine, de 
kapel van Notre-Dame de Forêt en het kasteel van Tavigny. 

Enkele ontspanningsmogelijkheden in Houffalize: 

• Houtopia: dit pedagogisch recreatiepark is uniek in Europa en sleept u mee in een wervelwind 
van beelden, sensaties en speciale effecten. 

• Wandelen en mountainbike: dit stadje wordt doorkruist door wandel- en fietspaden, die 
naar alle uithoeken van de streek leiden. Er vinden regelmatig sportevenementen 
plaats. 

 



Mooiste plekken in de Ardennen: 5 niet te missen   steden  

 Page 2 sur 3 

 

 

 

 
LA ROCHE-EN-ARDENNE 
 

 

 
 
 

 
De stad La Roche-en-Ardenne staat bekend voor haar archeologische vindplaatsen: de Cheslé in 
Bérismenil (een Keltisch kamp), de Cheslin d'Ortho (een Gallo-Romeins kamp) en een feodaal 
kasteel. 

Enkele ontspanningsmogelijkheden in La Roche-en-Ardenne: 

• Wildpark: op 2 km van het centrum gelegen, observeert u reeën, herten, wolven en... 
boerderijdieren. 

• Kajak: er liggen niet minder dan 4 vertrekplaatsen vlakbij. Kajakken en raften gaan hand in 
hand in de Belgische Ardennen. Ook La Roche ontsnapt daar niet aan. 

 
 
 

MALMEDY  
 
 

Malmedy ligt aan de voet van de Hoge Venen, in de vallei van de Warche. De omliggende natuur is  
een van de grootste rijkdommen van de stad. Het is er vreedzaam en sereen, een plek bij uitstek om 
tot bezinning te komen. 

Enkele ontspanningsmogelijkheden in Malmedy: 

• Le Cwarmê: het eeuwenoude Carnaval is een belangrijke traditie in Malmedy. De 4-daagse 
festiviteiten omvatten de carnavalstoet, de dag van de rollen, de manifestatie van de 
verenigingen, en andere folklore. 

• Publieke evenementen: theater, het klooster, een magische Kerstsfeer, dorpsfeesten in de 
omstreken,... In Malmedy kunt in elk seizoen van een gezellige bedrijvigheid genieten. 

 
 
 

SPA 
 

 

 
 
 

We denken meteen aan de thermen van Spa. Een thermale kuur, een programma om weer in vorm 
te geraken, de weldaden van bronwater... Het zijn allemaal beroemde redenen om een bezoekje te 
brengen aan de stad van de mineraalwaterbronnen. Maar Spa biedt nog tal van andere activiteiten 
en niet minder bekende plekjes. 

Enkele ontspanningsmogelijkheden in Spa: 

• Grand Prix van Spa-Francorchamps: het mooiste F1-circuit ter wereld verwelkomt u in 
augustus voor de Grand Prix, maar u kunt er ook een pistedoop cadeau doen of een seminarie 
organiseren. 

• Casino: het casino van Spa is het oudste ter wereld. Naast de zaal met de speelautomaten, 
kunt u er ook een hapje gaan eten of uw geluk wagen aan de speeltafels. 
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DE MOOISTE PLEKKEN VAN DE ARDENNEN: ALLEEN U ONTBREEKT NOG! 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van ontspanningsmogelijkheden in deze stadjes, die tot de mooiste plekken van de 
Ardennen behoren. Er zijn nog 1001 andere bezienswaardigheden in de regio. Daarbij denken we aan het Museum van de slag 

om de Ardennen in La Roche, aan de grotten van Han- sur-Lesse of aan Trappistenbier proeven in de abdij van Orval. 

De enige zekerheid is dat het u niet zal ontbreken aan dingen om te doen! Stel zelf uw programma samen. En als u tijdens uw 
bezoek in een vakantiehuis wilt verblijven, neem dan gerust een kijkje in onze gevarieerde en uitgebreide selectie. 

 
 
 

 
WAAROM EEN WONING BOEKEN BIJ ARDENNE RÉSIDENCES? 

 
 
 

 

18 jaar ervaring 

De Ardennen: een passie, een vak 

Kwaliteit & opvolging van de 
woningen 

Ons team staat tot uw beschikking 

Net wat u zoekt 

Onze woningen, uw wensen 

Instant boeking 

Een paar klikken volstaan 

 
 

 
Rue du canal 12A, B-6941 Durbuy 

info@ardenneresidences.com 
+32 86 21 00 21 - +31 20 80 80 800 

Openingsuren: van maandag tot vrijdag, van 09u tot 18u 
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