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VO O RWO O R D

Ardennen
De franse

W

e moeten u waarschuwen. De Ardennen is
een prachtig gebied, met een magnetische
aantrekkingskracht en een grote
inspiratiebron. Arthur Rimbaud,
Paul Verlaine, George Sand,
Julien Gracq, André Dhôtel en vele anderen,
werden erdoor bevangen.
In vroegere tijden regeerde de godin Arduinna
over het immense bos van het Ardense massief,
omringd door wilde zwijnen, herten, vossen en
een legendarisch volk van aardmannetjes, heksen
en slimme duivels. Hoed u voor de stenen die u optilt,
de rotsen waar u overheen loopt ... Door de Ardennen
trekken betekent het risico nemen om op elk moment betoverd
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te worden. Het heerlijke gevoel om uw eigen weg te vinden, een
ruimte om te ontsnappen, een oase van rust waar u weer energie
kunt opdoen, een plek om plezier te hebben. Meren, rivieren,
dieren- en recreatieparken liggen verspreid over het
gebied als bronnen van levenskracht en groei.
Te voet, op de fiets, per boot, volg de Maas,
ontdek de steden en dorpen in de lussen van de
meanders. Neem een van de dwarswegen met
de motor, de camper of een deelauto. Ze zullen
u onvermijdelijk naar een opmerkelijk gebouw
leiden. Laat u leiden door uw wensen en uw intuïtie
en aarzel niet om de weg te vragen. De inwoners van
de Ardennen zijn als hun streek, gastvrij, hartelijk en ze
houden van lekker eten!

A C T UA L I T E I T E N

HET CIJFER

W A T I S E R N I E U W E N W A T niet M A G O N T B R E K E N I N 2 0 2 1
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Zoals het aantal CrossGolf banen in Frankrijk.
Een Nieuw-Zeelandse sport tussen golf en
rugby, te ontdekken in Donchery.

SPORTIEF

Een waterpretpark
in les Vieilles-Forges
Nieuw. Wi Splash, het waterpretpark komt deze zomer naar
les Vieilles-Forges. Van 15 juni t/m 31 augustus, 24 modules verdeeld
over 1500 m² en twee banen: een gezinsbaan vanaf 6 jaar en een
andere meer sportieve baan voor tieners en volwassenen.
Lekker plonsen, vanzelfsprekend onder toezicht.

6e editie
Champs Boult’où
Een mooie visuele ervaring. Het artistieke
traject Champs Boult’où wordt van juni tot
september gehouden in het leuke stenen
dorpje Boult-au-Bois. Werken van beeldend
kunstenaars (glas in lood kunstenaar,
mandenmaker, kunstsmid) nodigen
de bezoekers uit tot een wandeling vol
verrassingen. Toegang gratis

GESCHIEDENIS

Terug in de tijd
in Montcornet
Het historische dorp Mont-Cornu nodigt u uit
voor een spannend avontuur. Elk jaar komen er
nieuwe constructies bij en wordt u meegenomen op een reis door vijf tijdperken: Gallisch,
Gallo-Romeins, Merovingisch, Karolingisch
en middeleeuws ... Van mei tot september
zijn er regelmatig activiteiten en weekenden
met evenementen.
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ARTISTIEK

INLICHTINGEN OP

www.tourisme-valleesetplateaudardenne.com

FIETS

Een nieuwe
grensoverschrijdende
route
Steeds meer fietspaden van de Franse
en Belgische Ardennen worden op elkaar
afgestemd om de Ardennen in al zijn
verscheidenheid te kunnen ontdekken.
In de loop van 2021 gaat een nieuw deel
van de voie verte (groene route) open
tussen Carignan en Muno (de Ravel routes
in België). In 2022 wordt de voie verte
verbonden met de Maasfietsroute.

A C T UA L I T E I T E N

VERJAARDAG
ONTDEKKING

Van 17 tot 26 september 2021

viert het Internationale
Marionettentheater festival
zijn 60e verjaardag
in Charleville-Mézières

Vanuit een andere
invalshoek met

Arden&Vous

HET ADRES

GASTRONOMIE

Fluo.eu

Biertoerisme

Dankzij deze site die door de Regio Grand-Est
is gemaakt, vindt u alle praktische informatie
die u nodig heeft om te reizen met de trein,
bus, shuttle …

Bier is een feestelijk en gezellig
streekproduct en is ook een mooie
manier om de Ardennen, zijn
landschappen, zijn meesterschap
en zijn gastvrijheid te ontdekken.
Cruise, brouwerijbezoek, proeverij ...

OP DE SOCIALE MEDIA

@fluograndest of #montrajetfluos

NATUUR

De Palm
is voor …
MEER INFORMATIE
www.maison-nature-boult.eu

INLICHTINGEN OP

tourisme.echappee-biere.fr

La Maison de la Nature (het natuurhuis) in Boult-aux-Bois!
Op 26 februari 2020 ontving het huis de Palme nationale
(Nationale Palm) voor duurzaam toerisme in de categorie
'vrijetijdsbesteding', voor de natuuruitstapjes die voor
iedereen toegankelijk zijn dankzij aangepaste Segways.
Deze zijn uitgerust met een aanpassingskit waardoor mensen
met een beperkte mobiliteit kunnen zitten, hierdoor kunnen ze
zelfstandig voortbewegen. Deze gemengde activiteiten worden
georganiseerd door twee technici op het gebied van milieu en
duurzame ontwikkeling.

Beleef de sensatie van het avontuur,
slaap in een bivak in het hart van
het bos, wandel over de mooiste
wandelpaden, proef de kazen en bieren
van de streek, Arden&Vous biedt u een
verblijf rijk aan ervaringen in de hele
grensoverschrijdende Ardennen.
TE ONTDEKKEN OP

www.ardenetvous.com

ROUTES

Van steen
naar leisteen
Onderweg op vakantie: of de autoroute
A304 u nu van noord naar zuid of van zuid
naar noord van de Ardennen brengt, van
Rocroi naar Belval of van Belval naar Rocroi,
u komt door het Regionaal Natuurpark van
de Ardennen. Profiteer van deze kans om
een bewaard gebleven en authentiek
landschap te ontdekken. Dompel u onder
in de natuur, volg de routes die speciaal
hiervoor zijn gemaakt.
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DE ARDENNEN DOOR DE OGEN VAN …

DAVID TRUILLARD
F OTO G R A A F-I L L U ST R ATO R

“Deze foto is genomen tijdens de
openingsshow van het Internationale
Marionettentheater Festival 2017 op het place
Ducale. De Lampadophores van het bedrijf
Picto Facto luisteren dit prachtige plein op door
hun vormen en hun gekleurde licht. De eerste
zaterdag van het festival is een heel belangrijke
dag in het stadsleven. Het is een van de grote
momenten om samen te komen rond een
intens moment van feest en vreugde. Een
onvergetelijk evenement”.
S é b astien B O L L I C H
FOTOGRAAF MET PASSIE
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“Le Roc la Tour is een symbolische plek van de
Ardennen die ik graag fotografeer. Ik nam dit
haarscherpe beeld toen ik de camera op de grond
zette, ik wilde de diepte van de horizon samen
met de rotsen vastleggen om te laten zien hoe
grandioos deze plek is. Het is een subliem bewaard
gebleven site die beschermd moet blijven”.

T homas G É R A R D
AMBASSADEUR VAN DE ARDENNEn
VIDEOKUNSTENAAR, LIEFHEBBER
VAN FOTOGRAFIE

Diaporama

“Als natuurliefhebber verwonder ik me telkens een beetje meer
bij elke wandeling in mijn geboortestreek. De Ardennen zitten
vol rijkdom. Dit beeld werd genomen met een drone bij het
meer van Vieilles-Forges tijdens de opnames van een video
getiteld Serenity. We waren ‘s morgensvroeg vertrokken. De zon
kwam op in de nevel en verlichtte het meer met een bijzondere
sfeer. De rust was compleet, het was absoluut sereen. Dit beeld
geeft het beste het fijne gevoel weer dat me overvalt tijdens
mijn ontspannende en dromerige Ardense wandelingen".

A l y sse thomé
AFKOMSTIG UIT DE ARDENNEN,
FOTOGRAFE, FERVENT
AANHANGSTER VAN HET
F E S T I V A L C A B A R E T V E R T.

“Bij elke editie, enkele uren voor de
officiële opening van de deuren, biedt de
wachtrij op de camping van het Cabaret
Vert een mooie bruisende bubbel. Dit
muzikale en culturele festival is een must
voor wie ons departement wil ontdekken.
4 dagen lang kunnen we op dezelfde plek
genieten van alles wat de Ardennen te
bieden hebben. Voor mij is dit evenement
van vitaal belang”.

Brigitte & D enis M ignon
N AT U U R F OTO G R A F E N

"De scène speelt zich af op een geheime
plek in het bos van Sedan. We zaten al
sinds de ochtend op de uitkijk, en we
waren erg blij toen in de vroege namiddag
een everzwijn met haar jongen ons
tegemoet kwamen. We hadden de kans
om het spelen van de jonge everzwijnen te
observeren, die elkaar duwden, renden en
soms ook op de boomstronken klommen.
Dit cliché vereeuwigt het moment: het
symbolische dier van het Ardense woud, een
vertegenwoordiger van de vrije en
wilde fauna.”

DEEL
UW MOOISTE
PLAATJES
#ardennes
#visitardenne
#ardennestourisme
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EROPUIT
& AUTHENTICITEIT
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Als we de Ardennen verkennen,
ontdekken we niet één bos,
maar duizenden bossen.
A n d r é D h ôt e l
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V E R A N T WO O R D O P VA K A N T I E

De

Ardennen

DOSSIER ECOTOERISME

topbestemming voor duurzaam toerisme

EEN BUITENGEWONE, OVERVLOEDIGE EN BESCHERMDE NATUUR. KRACHTIG
VERANKERDE WAARDEN ALS GASTVRIJHEID, AUTHENTICITEIT EN NABIJHEID …
DE ARDENNEN ZIJN IN ESSENTIE EEN VOORKEURSBESTEMMING
VOOR DUURZAME VAKANTIES.
Gemakkelijk bereikbaar met de trein of over het
water, bieden de Ardennen een ideale vrijheid en
een herverbinding met de natuur. Het heilzame
platteland, de schermbossen, de verkwikkende
rivieren, de minerale meesterwerken …
De bijzondere verscheidenheid van de
landschappen en het erfgoed is een uitnodiging
om uitvoerig te ontdekken. Het is gemakkelijk
om in dit landelijke gebied nieuwsgierig te zijn
en om betekenis te geven aan de voetstappen die

PAARDRIJROUTES
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DU TOURISME ÉQUESTRE
(Departementale Commissie
voor Ruitertoerisme)

www.cdte08.ffe.com

u zet terwijl u door de opmerkelijke dorpen reist.
De natuurpaden zijn ontelbaar en kunnen op
allerlei manieren worden verkend ... Activiteiten,
lekkernijen, accommodatie, niets is ooit ver weg
dankzij een netwerk van toegewijde en gastvrije
toeristische actoren.
Nabijheid, authenticiteit, delen: reizen zonder
zorgen en op een eenvoudige manier. Geniet van
de Ardennen met volle teugen!

Lokale ruiteraccomodaties en
-routes zijn te vinden op de site van
de CDTE. Controleer van tevoren
de toegankelijkheid van de routes
bij de beheerder (gemeente of
departement) voordat u op pad gaat.

VOLOP IDEEËN
MET DE GIDS UITSTAPJES
IN DE NATUUR
TE DOWNLOADEN OP

www.renard-asso.org
Onder het kopje : Apprendre. (leren)

O P PA D

Bevredig
uw nieuwsgierigheid
Te voet, op de fiets, te paard, op de rug van
een ezel, in een boot, met een familiefiets
of een segway ...

ACTIVITEITEN

Ga voor
uitstapjes in de natuur
In de bomen spelen, vissen,
naar een boerderij gaan …

Ontspan
waar u wilt
Kasteel, hut, pipowagen …
Ecologie rijmt ook op goedenacht.

GASTRONOMIE

Lokale producten eten,
is lekker!
De vele producenten worden gewaardeerd
dankzij het Ardense streekmenu.
Volg ook het merk Valeurs Parc.
GOEDE IDEEËN

NETWERK

LAAT U
LEIDEN DOOR
DE ACTOREN
MET EEN LABEL

ACCOMODATIE

Heeft u besloten om rustig
aan te doen en wilt u
lokaal en ecologisch leven
tijdens uw vakantie?
Het netwerk van toeristische actoren met het label ecotoerisme
zet zich in en helpt u om uw
goede gewoontes te behouden:
lokale producten, bescherming
van de natuur, energiebeheer.

ONTDEK ONZE SELECTIE
MET ADRESSEN VOOR
ECOTOERISME OP
nl.ardennes.com - Onder het kopje : te zien en te doen

Vogelhuisjes bouwen,
workshop duurzaam koken,
speurtochten, lokale
producenten ontdekken,
landelijke wandelingen... Het hele jaar door biedt het
Regionaal Natuurpark de Ardennen tientallen manieren
om de Ardennen op uw ritme te ontdekken. Het Maison du
Parc (Park Huis) op een steenworp afstand van het Musée
de la Forêt van Renwez, is ook een geweldig kennis- en
informatiecentrum over de streek.

ONTDEKKINGEN
IN HET PARK

PARC NATUREL RÉGIONAL DES ARDENNES
(Regionaal Natuurpark de Ardennen)
www.parc-naturel-ardennes.fr
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DOSSIER ECOTOERISME

VREEDZAAM

DE ARDENNEN BIEDEN EEN BUITENGEWOON
NETWERK VAN FIETSPADEN OF -WEGEN AAN.
VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK.
DE GOEDE IDEEËN VAN EEN EXPERT..

In Signy-l’Abbaye
biedt Pierrot
fietstrajecten en -verhuur
voor alle niveaus aan.
www.lesvelosdepierrot.fr

EEN TWEEWIELER
NODIG?
BEKIJK DE LIJST VAN
FIETSVERHUURDERS
EN -MAKERS OP ONZE GIDS
DIE TE DOWNLOADEN IS
“Louer un vélo dans les Ardennes”
(Huur een fiets in de Ardennen)
nl.ardennes.com
Onder het kopje : Ontdekken
> hoogtepunten
> Fietsroutes en voies vertes

OM TE ONTDEKKEN
Talrijke fietspaden, maar ook
met hoogteverschillen voor
de sportievere fietser.
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SUGGESTIES VOOR TRAJECTEN
BESCHIKBAAR OP
nl.ardennes.com
Ga naar:
te zien te doen > de activiteiten
> op de fiets in de Ardennen

Voor Pierrot, fietsenspecialist in de
Ardennen, is alles aanwezig om in alle
rust te reizen : “Wegen waardoor je bijna
overal naartoe kunt gaan zonder last te
hebben van het verkeer, groene natuur,
schermbossen, koeien en schapen die ons
voorbij zien komen". Met een hybride fiets
of een elektrische fiets, voor iedereen is er
een fiets naar keuze. Zijn selectie :

MET HET GEZIN
Tussen 15 en 35 km
vlakke wegen per dag.

De vele paden die
geschikt zijn voor een rustige tocht : de oevers van de
Maas met de Voie verte Trans-Ardennes, de Ennemane vallei (van Raucourt-et-Flaba tot Remilly-Aillicourt),
het meer van les Vieilles-Forges.

VOOR DE RUSTIG
AAN FIETSER
Tussen 30 en 50 km en tot 750
meter hoogteverschil per dag. Bossen,

weiden, velden, boerderijen, charmante
dorpjes, over kleine landweggetjes gaan om

alle bijzonderheden van de streek te ontdekken, vooral met een elektrische fiets: de
Crêtes Préardennaises (bergkammen), de
versterkte kerken van Thiérache ...

SPORTERS ONDER ELKAAR
Tussen 60 en 100 km per dag, sterk
hoogteverschil. De Crêtes Préardennaises
(bergkammen),
de Thiérache en zijn kerken,
de Maasdal en Semoy vallei,
maar ook de mooie vallei van
de Bar tussen Charleville en
Sedan liggen binnen het bereik van de meeste sporters.

VOOR DE
LEVENSGENIETER
Afstand en hoogteverschil doen er
niet toe. Combineer sport, prachtig erf-

goed en lekkere streekgerechten en ga op
ontdekking naar de Mont-Dieu of Sedan,
of neem een prachtige erfgoedroute om
de steden van Charles de Gonzague en
van Vauban, Charleville-Mézières en Rocroi te ontdekken.

63

PERMANENTE

MOUNTAINBIKE
EN ENDURO TRAJECTEN

Panorama, hoogteverschil,
grote diversiteit aan terreinen,
toegankelijkheid …

Voor de mountainbikers die van spanning
houden, bieden de Ardennen een
uitzonderlijke vrijheid. Veel trajecten zijn
gemarkeerd en gelabeld met VTT-FFC
(Mountainbike-Franse fietsfederatie).
Enduro liefhebbers vinden in het Ardense
massief 25 permanente trajecten.
MEER INFORMATIE OP

www.endurodelasemoy.fr
nl.ardennes.com
Onder het kopje : Met de Mountainbike
in de Ardennen
OF IN DE APP

Ardenne Sports Nature

128 km
RUSTIGE PADEN
LANGS HET WATER

Fietsen langs
de Maas
De Maas is een grensoverschrijdende
rivier, langs de rivier ligt een rustig
traject dat van de bron (bij Langres)
naar de monding (Rotterdam) gaat.
1150 km aan tochten waaronder 128 km
op de Voie verte (Groene fietspaden)
Trans-Ardennes. De Maasfietsroute,

met het label Eurovelo 19, biedt een
unieke gelegenheid om de pracht
van de Ardennen te ontdekken en
zich volledig onder te dompelen in
het landschap. Het traject gaat ook
door de Haute-Marne, de Vogezen, de
Maasstreek, België en Nederland.

Lange tochten of korte tochten, volg uw inspiratie van het moment. Naast de 128 km paden
langs de Maas bieden de Ardennen die rijk aan
rivieren en beken zijn, vele gastvrije oevers:
3 km rond de vlakte van de Mont Olympe in
Charleville-Mézières, 9 km in een lus langs de
Ennemane om met het gezin een fietstocht
te beginnen van Raucourt-et-Flaba naar Remilly-Aillicourt, en een wilder gedeelte van 20
km langs de Semoy met de TransSemoysienne
vanaf Monthermé.

Toutes les infos sur
DE FIETSPADEN OP

nl.ardennes.com
Onder het kopje : Op de fiets in de Ardennen

KAART

ROADBOOK

LABEL

VOIE VERTE
TRANS-ARDENNEN

EEN KAART
VOOR ELK TRAJECT

EEN FORMULE
MET ALLE COMFORT

De verbindingen met de andere groene fietsroutes van het departement
(Trans-Semoysienne en Ennemane)
alsmede het Belgische netwerk RaVel
in Givet zijn ook te zien.

Het routeboekje heeft voor elk traject in
Frankrijk een kaart met een lijst van de
bezienswaardigheden die u zeker moet
gaan zien. De locaties waar fietstoeristen
welkom zijn, zijn erin opgenomen.

BESCHIKBAAR BIJ DE VVV-KANTOREN
VAN DE ARDENNEN OF OP DE SITE
voiesvertes.cd08.fr (interactieve versie)

TE DOWNLOADEN OP
nl.ardennes.com
Praktische informatie > Brochures en gidsen

Volg het label Accueil vélo (fietsers
welkom): een maaltijdmand, een veilige plek voor uw fiets en de zekerheid
iets te vinden om te repareren voor
het geval dat ...
ACCOMODATIES
BESCHIKBAAR OP
nl.ardennes.com
Onder het kopje : te zien te doen
> de activiteiten > op de fiets in de Ardennen
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WELDAAD

DOSSIER ECOTOURISME

Wandelend leren

BOMEN HERKENNEN, BEVERS ONTDEKKEN, WANDELTOCHT EN KAASPROEVERIJ …
ER ZIJN TALRIJKE THEMATISCHE ACTIVITEITEN EN WANDELTOCHTEN.
CÉLINE ET MICHAEL VOLGDEN BENJ’ANIM OP ZOEK NAAR GENEESKRACHTIGE
PLANTEN. EEN VERJONGINGSKUUR.
"Welke geur herken je?” "Kruidnagel!"
"Klopt”. Ze hebben nauwelijks een paar
meter gelopen of Celine en Michael
zien nagelkruid staan. De wandeling
over geneeskrachtige planten onder
begeleiding van Benj’Anim fascineert
hen. Als een echte liefhebber neemt
hun gids hier een
klein stukje wortel, daar een blad, en
moedigt hen rustig aan om van het
moment te genieten. Stap voor stap
worden hun zintuigen geprikkeld en

ARDENNEN
LAND VOOR
TRAILRUNNING
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MEER INFORMATIE OP
nl.ardennes.com
Onder het kopje : Trailrunning
in de Ardennen

ontdekken ze (opnieuw) tot in detail de
planten die hen omringen. Bosandoorn
ruikt naar champignonsoep, gewone
oregano is wijdverspreid in het wild,
hondsdraf is goed voor de longen
... Kijk, ruik, voel en proef! Het stel
leert hoe je een brandnetel moet
vouwen voordat je hem proeft. De
wandeling is naast dat ze verrijkend en
inspirerend is, grappig en vrolijk. Een
paar voetafdrukken van dieren, wilde
bramen ... Alles heeft de smaak van de

Met de hoogteverschillen en sublieme
panorama's verleidt het Ardense massief elk
jaar de trailrunners. Verschillende grote lokale
wedstrijden maken een diepgaande ontdekking
van de streek mogelijk: de Ardenne Mega Trail,
de Aymon Trail of de Rimbaud City Trail. Om
te trainen of gewoon om te ontdekken en te
genieten, biedt een trailgebied 12 trajecten ofwel
280 km wandelroute.

kindertijd. Verwondering voor de rode
klaver "helpt tegen eczeem". Een waar
Proust-effect van een madeleine cakeje
voor Céline en Michael die kauwend
op het onderste gedeelte van een klein
blaadje hun verbazing uiten: "Dat aten
we toen we klein waren!”

De zintuigen
prikkelen
Langs het pad van 4 km zal Benjamin
hun zo’n vijftigtal planten laten
zien. "Onze natuur is niet alleen
subliem, maar biedt ook veel om te
ontdekken". Naast de vele activiteiten
en themawandelingen die worden
georganiseerd, zijn er meer dan 1000
km gemarkeerde wandelroutes,
evenals talrijke themapaden.

Site Natura 2000

Het meer van Bairon
Ontdek het meer van Bairon, Natura 2000-gebied,
door middel van een programma van natuuruitstapjes,
themawandelingen en educatieve workshops,
het hele jaar door.
INLICHTINGEN

+33 ( 0)3 24 71 59 93 of +33 ( 0)6 37 73 33 18
www.argonne-en-ardenne.fr
of de facebookpagina Destination Argonne en Ardenne

Op weg naar

De boerderij van Saint-Quentin

Geef karakter aan uw wandeling met een
kaasproeverij en ontdek de schapenhouderij
van Vanessa Ponsin in Noyers-Pont-Maugis
(kruising Cheveuges-Bulson).
INLICHTINGEN EN RESERVERING

+33 (0)3 24 35 44 84
nathalie@patrimoinesdardennes.fr
of +33 ( 0)6 31 57 73 60 ponsin.vanessa@gmail.com

Ontmoeting met

NATUUR
RESERVATEN

ER ZIJN HONDERDEN
SOORTEN
TE OBSERVEREN
Zwarte ooievaar, oehoe, vlamsijsje,
hazelmuis, kamsalamander, moerassprinkhaan ... De Ardense fauna en flora
bestaan uit honderden soorten kleine
dieren en planten, waarvan sommige
zeldzaam en bedreigd zijn. De natuurreservaten van Givet (354 hectare
verdeeld over 10 terreinen), Vireux (1,89
hectare en rotsen van 385 miljoen jaar
oud) en Bois en Val (14 hectare in Charleville-Mézières) bieden de fauna en flora
onderdak, bescherming en ze worden er
bestudeerd. Wandelingen zijn mogelijk
op de gemarkeerde paden, alleen of
onder begeleiding. Informatie bij het
Regionaal Natuurpark.

www.parc-naturel-ardennes.fr

?

WIST U DAT?

VIER GR’s
GAAN DOOR
DE ARDENNEN
Vier langeafstandswandelroutes gaan
door de Ardennen: GR 654, de legendarische Compostela route die Namen verbindt met Vézelay, via Rocroi, Signy-l’Abbaye en Vieux-lès-Asfeld. GR 12 die
Amsterdam verbindt met Parijs en die
een gemeenschappelijk gedeelte heeft
met de vorige route vanaf Gué-d'Hossus
tot Hauteville. GR 14 die Ile-de-France
(Parijs en het gebied eromheen) verbindt
met België via Grandpré, Le Mont-Dieu
en Sedan. GR 16 komt vanaf Luik bij
Sorendal Frankrijk binnen en volgt
de prachtige Semoyvallei om zich
in Rimogne bij de GR 654 te voegen.
COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE RANDONNÉE PÉDESTRE (CDRP08)
(Departementale Commissie
voor Wandeltochten)

cdrp08@orange.fr
ardennes.ffrandonnee.fr

Benj’ Anim

Profiteer wandelend van uw omgeving:
natuuractiviteiten, ontdekking van het
erfgoed, workshops ...
INLICHTINGEN

contact@benj-anim.fr - +33 ( 0)6 49 48 54 23

In de voetsporen

van Emmanuel Crametz
Bertin, Marius, Gaston ... Maak kennis
met de rustige en vertederende ezels van
Emmanuel Crametz tijdens vrije wandelingen
of wandelingen onder begeleiding.
INLICHTINGEN

+33 (0)3 24 35 44 84

UITKIJKPUNT

OP DE WEBSITE

TRAJECTEN

BROCHURE

BUITENGEWONE
PANORAMA’S

EEN ARDENSE
SELECTIE

47 TOCHTEN

FIETSEN
EN WANDELEN
IN DE ARDENNEN

Massief, bergkammen, heuvels,
valleien ... Verander van uitkijkpunt en bewonder deze ongelooflijke natuur van bovenaf.

Vind een selectie van de mooiste
wandelingen van de streek zonder
de bezienswaardigheden die in de
buurt zijn te missen. Een topogids
online.

Deze topogids van de Franse
Wandelfederatie biedt
47 wandeltochten, alsmede
ruiter- en fietspaden.

Brochure uitgegeven door het
Agence de Développement
Touristique des Ardennes
(Agentschap voor de Ontwikkeling
van het Ardense Toerisme).

MEER INFORMATIE

GA NAAR

GA NAAR

nl.ardennes.com

randonnee-ardennes.com

nl.ardennes.com

BESCHIKBAAR
EN TE DOWNLOADEN OP

nl.ardennes.com - Onder het kopje:
Praktische informatie → Brochures en Gidsen
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GEZAMENLIJK INVESTEREN
IN HET RESPECT
VOOR DE NATUUR...

... EN DE LOKALE ECONOMIE
Maison du Parc naturel régional des Ardennes
Route Sécheval - RD140
(FR) 08150 RENWEZ
TÉL : + 33 (0)3 24 42 90 57
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www.parc-naturel-ardennes.fr

© Céline LECOMTE

...GROEI
VAN DE MENS...

EROPUIT

de trossen los

DE WATERTOCHTEN
MEUSE

Beleef een ecotoeristische ervaring
door het erfgoed van Sedan en
Mouzon of de wilde Maas bij RemillyAillicourt te ontdekken met de kano
of kajak en met Nathalie Piquart
als gids. Tussen 2 en 5 km
(duur 2 tot 3 uur)
INFORMATIE OP
www.patrimoinesdardennes.fr

Vanaf de Maas onthult Givet nieuwe
facetten, van de vestingwerken tot de
handelshaven.

ZIN OM OP PAUZE
TE DRUKKEN?
GA AAN BOORD VAN DE
CHARLEMAGNE VOOR
EEN ONTSPANNENDE
RONDVAARTTOCHT.

Een onverwachte

"Wat is het leven toch mooi!" Corinne en
Danièle toasten op hun vakantie! De
twee vriendinnen zijn blij met hun tocht
aan boord van de boot Charlemagne.
Ze zijn om 11 uur uit Givet vertrokken
en lunchen op het water. Twee uur
lang even nergens anders aan denken.
Ontspanning en genieten van het leven.
De boot is ideaal om even afstand
van het dagelijkse leven te nemen
en verbinding met het nu te maken.

wereld

Het commentaar (in het Frans,
Engels en Nederlands) gaat over de
geschiedenis van deze vestingstad en
over de bijzonderheden van dit gebied.
Meeuwen, zwarte ganzen, zwanen en
reigers ... Er wordt een onverwachte
kleine wereld onthuld. Loslaten in al zijn
eenvoud.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Van april tot september, rondvaarten met commentaar en de mogelijkheid om te eten.
Vertrek in Givet, Le Charlemagne. www.croisieres-charlemagne.com
Vertrek in Monthermé, Le Roc. www.lerocbateausurlameuse.net

?

WIST U DAT?
De Maas
95 km / 21 sluizen
(van Pont-à-Bar tot Givet).

DE VOLGENDE ARDENNER
WATEREN ZIJN BEVAARBAAR :
Het Ardennenkanaal
106 km / 46 sluizen (heropening
voor de scheepvaart na Le Chesne,
gepland voor april 2021)

Het canal de l'Est
100 km / 22 sluizen
(tot aan Verdun)

WORD KAPITEIN
Een weekend of een week,
vertrek in Pont-à-Bar, sta aan
het roer van een woonboot (2
tot 10 personen) van Ardennes
Nautisme, vaarbewijs is niet nodig. Dagformule kennismaking
(9-18 uur). Vaarroutes: naar het
noorden richting Charleville en
België; naar het oosten, richting
Sedan, Mouzon, Stenay, Verdun
...; naar het zuiden, richting Le
Chesne, Attigny, Rethel.

DOSSIER ECOTOURISME

Zij gooiden

GA NAAR

www.pontabarnautisme.fr
of +33 ( 0)3 24 54 01 50

GENIET OP EEN ANDERE
MANIER VAN HET WATER
Elektrische boten, zonder vaarbewijs, kano’s, paddling, waterfietsen …
GA NAAR

nl.ardennes.com
Te zien te doen : de activiteiten
> watertoesrime en de voeten
in het water
Rivierhaltes
17 rivierhaltes, waarvan 2 met een
Blauwe vlag (keurmerk), 1 in Revin
en 1 in Monthermé
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SERENITEIT

nieuwe ener

EEN VREDIG OORD

Op zoek naar
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rgie

1

HET BOS
EEN INSPIRERENDE KRACHT
Ga diep in het mythische bos van de
Ardennen, dat beschermend en heilzaam
is. Sluit de ogen, adem de houtachtige
geuren in en vind innerlijke rust. Geniet van
de koelte van de rivieren, de bronnen en
de vele, eeuwenoude fonteinen. Wandel
in bucolische sferen naar rustige plekken:
fontein Saint-Roger dicht bij Elan (1) of die
van Sainte-Olive (3) dicht bij ChaumontPorcien, de Hauts-Buttés (2) of Hermitage
Saint-Walfroy.

2

OP DE DREMPEL
VAN MINDFULNESS
Geef toe aan de verleiding van diepe
ontspanning in deze omgeving die
bevorderlijk is voor rust en aangename
eenzaamheid. Yoga of meditatie, midden
in de natuur of in een tuin, maak weer
verbinding met uw innerlijke kracht. Laat
u meeslepen door de zachtheid van het
leven en maak in volle vertrouwen opnieuw
verbinding. Haal nieuwe energie uit de
krachtige Ardenner bodem. Vernieuw uw
vitaliteit.

3
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O N G E WO O N

IN HET LAND VAN DE LEGENDEN

Een ontmoeting

met Arduin’,
druïde
Jean-Luc en Claudie
(gediplomeerde
begeleiders) begeleiden u
(soms samen met
Arduin' de Druïde) tijdens
de lange wandelingen
van 1.30 tot 2 uur. Houd er
rekening mee, soms gaat
het omhoog. Trek goede
schoenen aan en dieren
aan de lijn.
PROGRAMMA
TE DOWNLOADEN

jeanluclemaire.fr

LEGENDE

Tchar Scaille

Een mythe
van de 21e Eeuw.

20

Laat u zich in de bocht van
een pad in het gehucht Les
Six-Chênons verrassen door
deze indrukwekkende cirkel
van menhirs en zijn Tchar
Scaille: een schistwagen
getrokken door twee
paarden. Philippe Boudard,
de maker van dit werk,
geeft de unieke legende
door. Een herinnering aan
de Keltische traditie van de
strijdwagengraven en een
uitnodiging om door de
werelden te reizen. Een site
om betoverd te worden.

DE ARDENNEN HEBBEN EEN KELTISCHE ZIEL.
JEAN-LUC LEMAIRE AARZELT NIET OM ZIJN HABIJT AAN
TE TREKKEN OM ERAAN HERINNERT TE WORDEN. INTERVIEW.
WAAROM EEN DRUÏDE
IN DE ARDENNEN?
"De Ardennen komen aan hun naam door Arduinna, de Keltische godin die het bos beschermde. Veel
toponiemen herinneren ons aan onze Keltische
wortels. Tijdens de verhalenwandelingen trek ik
regelmatig de kleding van de druïde aan om Arduin' de Druïde te belichamen en verhalen te vertellen of ceremonies na te spelen.Brogues (schoenen), linnen broek, fibula, metalen halsketting,
gouden snoeimes (eigenlijk van messing) ... Ik
hecht aan details, maar het is nog steeds educatief
en ludiek. Ik heb mezelf niet tot druïde benoemd,
dat doen de mensen die meewandelen".

BIJ WELKE GELEGENHEID
KUNNEN WE ARDUIN’
TEGENKOMEN?
"Er zijn acht heidense feesten die overeenkomen
met belangrijke momenten in de natuur: de
zonnewendes (Arthan op 21 december en Efin op

21 juni), de equinoxen (Eiler op 21 maart en Elfed
op 21 september) en vier feesten die de voortgang
van het licht markeren: Samain (31 oktober), Imbolc (2 februari), Beltane (1 mei) en Lughnasadh
(1 augustus). We proberen deze ceremonies in alle
eenvoud te reconstrueren, altijd in contact met de
natuur".

WAT IS ER OVER VAN
DE KELTISCHE ZIEL
VANDAAG DE DAG?
"Sommige sites die gewijd zijn aan de Keltische goden, hebben hun macht behouden: de hermitage
van Saint-Walfroy, de bidplaats in Arduinna, de
fontein Saint-Roger in Elan waar de fontein met
kraaien nog steeds staat, de fontein van Ruha
... De stenen, de bronnen, de paden en vooral ons
bos, diep, zwart en mysterieus. Het bos draagt
een overvloed aan verhalen en legendarische personages in zich: de betoverende Malegijs, de Vier
Heemskinderen, het ros Beiaard ... Het Ardenner
massief is een magisch land".

ELFY PARK
ME
US
E

1

Roc-la-tour
MONTHERmé

LE S D A M E S
DE M E U S E
LAIFOUR
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2

km

SEMOY

IN HET DORPJE
VAN DE KABOUTERS
Dicht bij het meer van les Vieilles-Forges
herbergt het bos een kaboutervolk. Het
Elfy Park, het land staat vol speelattracties: glijbanen, tokkelbanen, speelnetten
... een magisch landschap van 5 ha.
Voor groot en klein.
www.elfypark.fr

ONTDEKKING

Neem

De Route
van de legenden

3

DE 4 HEEMSKINDEREN
BOGNY-SUR-MEUSE

TWAALF UITSTAPJES VAN 20 TOT 50 KM
Het is in de Ardennen gebruikelijk om te zeggen, ’onder elke steen ligt een legende’.
De Route van de legenden maakt het u mogelijk er een paar op te tillen.
Een route door valleien: de Maasvallei, de Semoyvallei en de Vallei van de Lesse …
Uitstapjes van 20 tot 50 km, met de auto of de fiets.

1

LES DAMES DE MEUSE

In Laifour ontmoet u de versteende
Dames de Meuse. Hodierne, Berthe en
Ige, de drie prachtige dochters van de
leenheer van Rethel. De drie zussen
werden door de hemel gestraft voor
hun ontrouw aan hun echtgenoten,
Héribrand, Geoffroid en Vauthier, de
drie zonen van de leenheer van Hierges,
die op kruistocht waren gegaan om
Jeruzalem te bevrijden.

2

Roc-La-Tour

In Monthermé, zal de Roc-La-Tour
u zeker fascineren. Deze chaotische
mineraalhoop zou de ruïnes van een
kasteel zijn, het geschenk van een
berooide heer aan zijn dame. De
duivel beloofde het kasteel in één
nacht te bouwen in ruil voor de ziel
van de heer. Maar de haan kraaide
te vroeg en de woedende duivel
vernielde het kasteel.

DE WEG VAN DE LEGENDEN GAAT VERDER BELGIË IN EN KEERT WEER TERUG
NAAR FRANKRIJK VIA DE HAUTS BUTTÉS EN LES VIEILLES-FORGES

CHANSON DE GESTE
OP EEN BERGPAD
Hoort gij, hoort gij! Op het plateau van
de 4 Heemskinderen in Bogny-sur-Meuse
zijn op panelen een troubadour te zien die
verhaalt over "het zwervende leven van de
4 Heemskinderen die door keizer Karel de
Grote werden achtervolgd en vervolgd".
Een fascinerend legendarisch epos.
MEER INFORMATIE OP

nl.ardennes.com

3

LES 4 FILS AYMON
(DE 4 HEEMSKINDEREN)

In Bogny-sur-Meuse rijden de 4
Heemskinderen voor eeuwig op het
magische ros Beiaard. In schist versteend,
kijken ze uit over het dorp. Vlakbij op
het plateau van de 4 Heemskinderen
herinnert een beeld ons eraan dat ze
zich hier ooit in hun kasteel Montessor
verborgen hielden. Het kasteel werd
gebouwd met de hulp van de magiër
Malegijs, zodat ze konden ontsnappen
aan Karel de Grote.
MEER INFORMATOE OP

nl.ardennes.com Ga naar: Ontdekken
> Rondtrekken > Toeristische routes
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ERFGOED
& DELEN

22

Overal, hier,
ontwaakt de geschiedenis
onder uw voeten.
J u l e s M ic h e l e t

23

CITY BREAK

U I T S TA P J E S

Drie goede redenen
voor een verblijf in

Charleville Mézières
24

IDEALE STAD VAN EEN PRINS VAN ITALIAANSE OORSPRONG, GEBOORTEPLAATS VAN ARTHUR RIMBAUD,
DE NATUUR ALOMTEGENWOORDIG IN DE STAD ...
LAAT U VERRASSEN DOOR ZIJN VELE FACETTEN.

Ontmoetingen&ontdekkingen
Ontmoet de inwoners van CharlevilleMézières. Gastvrij en trots op hun stad
zullen ze u de weg wijzen in Charlestown,
in de voetsporen van de beroemdste
inwoner, dichter Arthur Rimbaud,
wiens nagedachtenis in de stad alom
aanwezig is (Arthur Rimbaud Museum,
de Rimbaud parcours). Benieuwd naar de
wereldhoofdstad van de marionetten?
Dan zijn het Musée de l'Ardenne met zijn
marionettencollecties, de École Supérieure
des Arts de la Marionnette en de Grand
Marionnettiste de plekken die u gezien
moet hebben.

Erfgoed & schatten
Van Gonzague tot Bayard zijn er volop
parels aan erfgoed te zien! Ga terug in de
tijd, van Charleville met zijn klassieke
zuiverheid, met het Place Ducale in
het centrum, tot de middeleeuwse en

RONDLEIDINGEN
L'Office de Tourisme (VVV-kantoor) biedt
rondleidingen aan: De stadstoren van het
stadhuis; het centrum; in de voetsporen
van Arthur Rimbaud; Mézières en de Tour
du Roy; de basiliek, met haar gebrandschilderde ramen en de heilige kunstschat van
de Ardennen; Charleville met een lantaren;
Mézières met fakkels; speurtochten (voor
kinderen van 6-12 jaar).
INLICHTINGEN

www.charleville-sedan-tourisme.fr
+33 ( 0)3 24 55 69 90
MUSÉE DE L’ARDENNE

www.charleville-sedan-tourisme.fr
31 place Ducale,+33 ( 0)3 24 32 44 60
MUSÉE RIMBAUD

www.musee-arthurrimbaud.fr
quai Arthur Rimbaud,+33 ( 0)3 24 32 44 65
MAISON DES AILLEURS )

7 quai Arthur Rimbaud
+33 ( 0)3 24 32 44 70

Rimbaud route
renaissance overblijfselen van Mézières
(stadswallen, Tour du Roy).
Ontdek onderweg de Art Deco huizen, de
opmerkelijke architectuur van het stadhuis
en de rijkdom van de Basiliek van NotreDame d'Espérance en haar sublieme
hedendaagse glas-in-loodramen, een
kunstwerk van René Dürrbach, pupil en
vriend van Picasso. Ervaar verdieping in
het Musée de l'Ardenne, reis door 2000 jaar
grensoverschrijdende geschiedenis van de
Ardenne en ontdek uitzonderlijke collecties
(Gallo-Romeinse fresco's, wapencollectie
van de 17e tot de 18e eeuw ...).

Natuur & activiteiten
Wat een geluk hebben de inwoners van
Charleville-Mézières! Deze stad waar de
Maas doorheen loopt en die het label
"Stad van Kunst en Geschiedenis" draagt,
biedt naast talrijke tuinen, fietspaden
langs de oevers en schaduwrijke gebieden.
Het recreatiegebied van de Mont-Olympe,
een recreatieplek en wandelgebied, is een
uitstekend vertrekpunt voor een uitstapje
langs de Maas. Huur een fiets en ga naar de
voie verte in Montcy-Notre-Dame.

TIPS VAN MAËLLE

Tussen literatuur en street art (her)ontdek op
de stadsmuren het werk van de dichter en de
visie van hedendaagse kunstenaars. Te voet of
met de fiets.
RONDLEIDING EN BOEKJE VERKRIJGBAAR
BIJ HET OFFICE DE TOERISME (VVV-KANTOOR)
EN BIJ HET MUSÉE DE L'ARDENNE.

Evenement
In 1521 redde de sluwe ridder Bayard, onbevreesd en onverschrokken, het belegerde Mézières, en schreef zijn legende. 2021 zal de 500e
verjaardag van het beleg van Mézières herdenken. Reeks conferenties. Kampement en reconstructie op 19 en 20 juni 2021.
INLICHTINGEN

Label Stad van Kunst en Geschiedenis
+33 ( 0)3 24 32 44 75

Maëlle Gressier,
18 jaar, uit Château-Thierry,
studente op de Campus
van Charleville-Mézières

Haar favorieten. Het is een prachtige

stad. Het Place Ducale natuurlijk, maar
ook alle architectuur van het centrum. De
twee verplichte uitstapjes volgens mijn
vrienden: het Arthur Rimbaud Museum en
de route van de fresco’s.

Feestelijk. Er zijn veel terrassen in

Art Déco Route
Bekijk het weinig bekende erfgoed van deze
stad van kunst en geschiedenis.Rondleiding en
vernieuwd boekje.
INLICHTINGEN

Label Stad van Kunst en Geschiedenis
+33 ( 0)3 24 32 44 75

het centrum, maar ook andere plekken
om je te vermaken: bioscoop, bowling,
zwembad. Ik kan niet wachten om de
schaatsbaan uit te proberen, die ligt wat
verder weg, bij het meer van La Warenne.

Wandeling. Al dat groen in de stad,
ik hou ervan. Mont-Olympe is echt leuk
om te wandelen, of nog beter om er met
vrienden te picknicken.
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Museum
RONDLEIDINGEN | TENTOONSTELLINGEN | CONCERTEN
NATUURLEERPAD | TUINEN | FAMILIEFIETSEN| BISTRO
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VO E TA F D R U K

Dichters
In de

voetsporen van de

rimbaud - verlaine

Etappe

Etappe

01

02

Juniville

Roche

Etappe

03

300 km

Etappe

Etappe

04

Charleville- Vresse-surMézières
Semois

Etappe

Etappe

Etappe

05

06

07

08

Bouillon

Paliseul

Redu

Givet

ARTHUR RIMBAUD EN PAUL VERLAINE ZIJN DIEP GEWORTELD IN DE ARDENNEN.
ZE WOONDEN ER IN HUN KINDERTIJD, KRUISTEN ELKAAR IN HET GEHEIM
EN HAALDEN DAAR KRACHT EN INSPIRATIE UIT. DE RIMBAUD-VERLAINE ROUTE KEERT
TERUG IN HUN VOETSPOREN IN ACHT ESSENTIËLE STAPPEN …

EEN FAN GENAAMD
PATTI SMITH
In Roche is het huis Rimbaud op
de voormalige familieboerderij
gebouwd, het is sinds 2017 eigendom van de zangeres Patti Smith.
Er wordt nagedacht om er een
schrijverswoning van te maken.

DE FAMILIEFIETSEN
VAN HET VERLAINE
MUSEUM
Een natuurleerpad wordt bij
vertrek van het museum meegegeven met een spelletjesboek. Te
voet of met een fietswagen te ontdekken (9 haltes, 45 min.).

NIEUW PAD
IN ROCHE
Ontdek het land dat Rimbaud in
zijn jeugd heeft bewandeld door
een nieuwe bewegwijzering
te volgen (7 km).

Charleville-Mézières
Rimbauds geboorteplaats in 1854, het middelpunt
van de mythe met het Rimbaud Museum, de
Rimbaud route, het Huis des Ailleurs, zijn graf...

Juniville
Van 1880 tot 1882 gaat Verlaine vaak naar de Auberge
du lion d'Or, later het Verlaine Museum met het label
"Maison des Illustres". Op zoek naar verlossing voltooit
hij er de bundel Sagesse en bedenkt Jadis et Naguères.

Roche
Augustus 1873, Rimbaud, overstuur door het ongeval in Brussel, voltooit het schrijven van Une
Saison en enfer op de zolder van de boerderij van
de familie Cuif-Rimbaud, waarvan nog één muur
over is.

RIMBAUD – VERLAINE ROUTE

8 etappes

Bouillon
Op 25 mei 1873 worden Verlaine, Rimbaud en hun
vriend Delahaye dronken in het Hotel des Ardennes. Het duo (Verlaine en Rimbaud) gaat naar
Londen. Op 9 juli in Brussel schiet Verlaine op Rimbaud.

EN ENKELE UITSTAPJES

Rethel: 18 maanden lang wordt Verlaine gehuisvest en gevoed door de jezuïeten, hij vindt er rust.
Coulommes: hij publiceert er Sagesse en schrijft
er Amour.
Volgens Marc Gaillot,
Corbion: hij heeft een verbod om in België te
gepassioneerd gids
verblijven sinds de schietpartij in Brussel, soms
zoekt hij zijn toevlucht in Corbion, dat op een
van het Verlaine Museum
steenworp afstand van Frankrijk ligt.
"Er is niets meer, je kunt het alleen nog maar ophalen", Vouziers: 1885. Depressief en na vreselijke ruzies
waarschuwt hij, "dit zijn belangrijke plaatsen om het met enkele inwoners van Coulommes moet hij een
maand naar de gevangenis van Vouziers.
leven en werk van Verlaine te begrijpen".
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AVONTUUR

G R O OT S

Betreed de

geschiedenis
van de burcht van Sedan
STAD VAN KUNST EN GESCHIEDENIS
Sedan, heeft sinds 20 jaar het label "Stad van Kunst en Geschiedenis",
de stad bezit een uitzonderlijk architecturaal erfgoed. Voor een gedetailleerdere uitleg, kunt u naar het gloednieuwe Maison du Patrimoine
(Huis van het Erfgoed) gaan dat in het voormalige badhuis van Sedan is
gebouwd. Er zijn ook verschillende thema-ontdekkingsroutes beschikbaar:
Laat u over Sedan, Turenne, de textielfabrieken of het religieuze erfgoed
vertellen.
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CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
(Interpretatiecentrum van de architectuur en van het erfgoed)

+ 33 (0)3 24 27 84 85

DE GROOTSTE BURCHT VAN EUROPA, DEZE STENEN
KOLOS IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN HET
ARDENNER ERFGOED. EEN BEZOEK ERAAN MAG NIET
ONTBREKEN TIJDENS UW VERBLIJF IN DE ARDENNEN.
Alleen

Met vrienden

Geniet in alle rust van de plekken. 35.000
m² laat zich ontdekken door middel van
een rondleiding, met een buiten- en
een binnengedeelte. In de zomer kunt
u ook genieten van de spectaculaire
riddertoernooien!

Ontdek het bastion van de Roy door deel te
nemen aan het gloednieuwe Escape game
dat speciaal voor het zomerseizoen werd
gemaakt. Een speels en gezellig moment
om met of zonder een bezoek aan het kasteel
bij te wonen.

1000
JAAR

GESCHIEDENIS

Met z’n tweeën
Trakteer uzelf op een nachtelijk bezoek met
fakkel, dit wordt in de zomer aangeboden,
en ontdek de verlichte plekken met een
nieuwe sfeer. Magisch.

PRAKTISCH
De burcht kan het hele jaar door worden bezocht
(openingstijden afhankelijk van de periode, u
kunt voor informatie de website raadplegen of
contact opnemen met de receptie van de burcht).

Met het gezin
Tussen de speciale kindertour en de vele
jaarlijkse evenementen (Playmobil, Pasen,
Halloween, Kerstmis ...) heeft u een ruime
keuze om u te verdiepen in de prachtige
geschiedenis van de prinselijke families La
Marck en La Tour d'Auvergne. Het meest
intense moment om u onder te dompelen?
Het Middeleeuws Festival natuurlijk! Elk
3e weekend van mei langs de wallen voert
een ware tijdsgang u langs de kraampjes,
tientallen activiteiten en de 2500 m² aan
kampement ...

Burcht van Sedan

+33(0)3 24 29 98 80
www.chateau-fort-sedan.fr
OFFICE DE TOURISME (VVV)
VAN CHARLEVILLE/SEDAN
EN ARDENNE

+33(0)3 24 27 73 73
www.charleville-sedan-tourisme.fr
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MOOIE STENEN

J U W E E LT J E S

Welkom in

wonderland
DE KARAKTERVOLLE STEDEN ROCROI EN MOUZON, OVERBLIJFSELEN VAN KASTELEN
IN MONTCORNET EN HIERGES, SCHITTEREND VERSTERKTE KERKEN IN THIÉRACHE...
DE GESCHIEDENIS LIET EEN UITZONDERLIJK GEBOUWD ERFGOED ACHTER IN DE ARDENNEN.
OM GEHEEL VOLGENS UW EIGEN SMAAK VAN TE GENIETEN.
31

J U W E E LT J E S

Wandeling
voor geliefden
1

MOOIE STENEN

Naar Mouzon
"Petite Cité de Caractère" (Stadje met karakter),
zoals Rocroi biedt Mouzon een romantisch
uitstapje in een magische omgeving. Dwaal
door de straten van dit stadje met middeleeuwse
uitstraling, omhels elkaar in de verscholen
binnenplaatsen, neem de tijd om te dromen aan
de oevers van het kanaal ... Ontdek het Musée
du Feutre (Vilt museum) en zijn collecties van
bijzonder kleding, waaronder een prachtige
trouwjurk met sluier. Een originele plek voor een
huwelijksaanzoek.
PRAKTISCH
VVV - PORTES DU LUXEMBOURG

Met het gezin
& met de camper
2

Vestingkerken
en versterkte huizen
van Thiérache
In een bucolisch en heuvelachtig landschap volgt u
het 150 km lange parcours van de versterkte kerken
van Thiérache en ontdekt u hoe de inwoners van het
platteland dicht bij de grenzen geprobeerd hebben
weerstand te bieden tegen de aanvallen van de vele
oorlogstroepen. Door de defensieve militaire architectuur ontstonden zeer mooie gebouwen en
prachtige vestingwoningen. Servion, Signy-le-Petit,
Rumigny, Liart, Rocquigny ...

+33(0)3 24 29 79 91
www.portesduluxembourg.fr

?

WIST U DAT?

De Belgische striptekenaar Jean-Claude Servais liet de plot
van zijn album "Malmaison", van de reeks Bosliefje, in Mouzon
afspelen. Op verschillende panelen in de stad zijn afbeeldingen
van Malmaison te zien..

Onder vrienden
& op de motor
3

Van Rocroi tot Givet

PLAN UW UITSTAPJES
ALLE CAMPERPLAATSEN
VAN DE ARDENNEN OP

nl.ardennes.com
Onder het kopje : Overnachten
> Accommodaties > Staanplaats voor campers

Emblematisch zicht vanuit de lucht, de stervormige
stad Rocroi is ook binnenin te bewonderen. Uniek
in Frankrijk, de radiocentrische architectuur (alle
straten komen samen, van de wallen tot aan het
place d'armes) maakte het mogelijk om gewelddadige aanvallen te weerstaan, waaronder de beroemde slag bij Rocroi in 1643, die werd gewonnen
door de hertog van Enghien. Op weg naar Givet, is
Vireux een aanrader, en het dorpje Hierges waar de
overblijfselen van een kasteel dat door Mélusine in
één nacht werd gebouwd (gedeeltelijk bewoond)
het Maasdal domineren. Een dagdroom.

PRAKTISCH
VVV- VALLÉES ET PLATEAU D’ARDENNE
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+33(0)3 24 54 20 06
www.tourisme-valleesetplateaudardenne.com

VVV - VAL D’ARDENNE

+33(0)3 24 42 92 42
www.valdardennetourisme.com

1

2

4

ANDERE INTERESSANTE PLEKKEN

KASTEEL VAN MONTCORNET
Vesting van de 11e en 12e eeuw, restauratie tot de 16e eeuw,
naarmate de artillerie veranderde werd de militaire architectuur van het kasteel van de Heren van Croÿ aangepast. Een
betoverend bezoek tussen ruïnes en bewaarde zalen.
VERENIGING VAN DE VRIENDEN VAN MONTCORNET

+33 6 32 36 97 36 of +33 6 07 61 15 57
www.chateaudemontcornet.fr

3

LABEL

ACCUEIL MOTARD
(Motorrijder welkom)
DE ARDENNEN OP
DE MOTOR
90 accommodaties met label, van kasteel tot
camping via de B&B. Dit label garandeert een
garage of beveiligde parkeerplaats, een ruimte
voor het drogen van kleding, voorzieningen
voor kleine reparaties, wegenkaarten en
motorroutes, een lijst van motorreparateurs ...

Meer informatie op
nl.ardennes.com

Onder het kopje : Ontdekken > Rondtrekken
> Motorrijden in de Ardennen

CHARLEMONT CITADEL VAN GIVET
Gebouwd in de 16e eeuw in opdracht van Karel V, in de
17e eeuw gewijzigd door Vauban, dit monument had
lange tijd een strategische positie, het biedt opmerkelijke
uitzichten over Givet en de vallei. Vrije toegang en rondleidingen in FR en EN; audiorondleidingen in FR / EN /
NL / DE
CHARLEMONT CITADEL VAN GIVET

+33(0)3 24 56 96 87
www.charlemont-citadelle-de-givet.fr

ÉGLISE SAINT DIDIER VAN ASFELD

4

Barokkerk in de vorm van een gamba viool, deze moet u
gaan zien. Alles van steen, geen enkele muur volgt een
rechte lijn. Een natuurleerpad wordt bij het vertrek van de
kerk aangeboden.
VVV - PAYS RETHÉLOIS

+33(0)3 24 38 54 56 - www.sud-ardennes-tourisme.com

A D V ERTENT I E

Ga de

Hoogte in
ONTDEK EEN BIJZONDER
ERFGOED!
•
•
•
•
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Rondleidingen en audiotours
Activiteiten voor jong publiek
Exposities
Voorstellingen

Charlemont, Citadel van Givet
Route sous Charlemont - 08600 Givet - Tél : +33 (0)3 24 56 96 87

www.charlemont-citadelle-de-givet.fr

ERFENISSEN

HEEFT U ER ALTIJD AL VAN GEDROOMD OM VAST BESLOTEN TE ZEGGEN ”KOETSIER
VOORWAARTS!”. DE TOCHTEN IN EEN CALÈCHE VAN HET KOETSHUIS VAN LAUNOIS-SUR-VENCE
KAN UW VERZOEK INWILLIGEN.

drinken ze uit de vier eeuwenoude stenen drinkbakken. Dit
De hoeven klinken onder de koetsdeur van het Koetshuis
relais is een echt juweel. Een rondleiding op de binnenplaats
van Launois-sur-Vence door. De calèche rijdt de
is voldoende om u terug te brengen naar de tijd dat de
binnenplaats op. Twee stellen stappen uit, zichtbaar
koninklijke boodschappers één keer per week de post tussen
blij na een halve dag uitrijden. Sinds 2020 leeft dit
Parijs en Sedan verzonden: koetspoorten, verblijf voor
17e -eeuwse historische monument opnieuw op het
reizigers, hallen voor de postkoetsen, woning van de bewaker,
ritme van de paarden: sublieme Ardenner trekpaarden,
rozentuin en serretuin ... Het is er allemaal.
sterk en krachtig, met een roodbruine robe
Het enige wat u hoeft te doen is een calèche
(haarkleed) en mooie zwart gelaarsde
huren voor de thematocht van uw keuze.
benen.
Ontdekking van de boerderij, een natuurtocht,
Dagelijks leiden ze de bezoekers langs
HISTORISCH
een gastronomische tocht, of een tocht in het
velden, bossen, boerderijen, enz.,
MONUMENT
bosdomein van het kasteel van Guignicourtafhankelijk van de gereserveerde rit. ‘s
sur-Vence ... Van een uur tot een hele dag.
Avonds keren ze terug naar hun stallen en
VAN DE 17E EEUW

VISUELE GEWAARWORDING

FANTASTISCHE
VERFMOLEN VAN ECORDAL

INFORMATIE OVER HET
KOETSHUIS (RELAIS)

AT Y P I S C H E TO C HT

In paardenpas

RESERVERING
VAN DE KOETSTOCHTJES

Bij het Office de Tourisme des Crêtes bij de vereniging Les Sabots du Relais
Préardennaises (VVV-kantoor)
+33 ( 0)6 52 65 12 70
of +33 ( 0)6 84 35 82 40
+33 ( 0)3 24 35 02 69
lessabotsdurelais@gmail.com
www.cretespreardennaisestourisme.fr

INLICHTINGEN

Rondleidingen op sommige dagen.
Inlichtingen en inschrijven bij het Office de Tourisme
des Crêtes Préardennaises. (VVV-kantoor van de Crêtes
Préardennaises)
+33 ( 0)3 24 35 02 69

Verrassende visuele gewaarwording om deze bergjes gekleurde aarde
te benaderen. Er is een geur van India in deze levendige kleuren. Toch
bevinden we ons in het hart van het Ardenner platteland: in een van
de laatste verfmolens van Frankrijk. Dit uitzonderlijke erfgoed dat uit
1866 dateert, heeft het label Entreprise du Patrimoine Vivant (Onderneming van het levend erfgoed). De molen produceert nog steeds
gekleurde aarde die wereldwijd wordt gewaardeerd.
WIST U DAT?

ETAPPE DORPJES

SHOPPING

In de buurt van de tolvrije autoroutes A34 en de A304 in de
Ardennen, liggen Launois-surVence/Poix-Terron en Rocroi met
het label village étappe (etappe
dorpjes). Dorpjes die veel
diensten aanbieden op
de vakantieroute in een
opmerkelijke omgeving.

In het Koetshuis in Launoissur-Vence: boerenmarkt op de
eerste vrijdag van elke maand
van 15.30 tot 20.00 uur; antieken rommelmarkt elke 2e zondag
van de maand van 9 tot 18 uur.

Het Ardenner trekpaard, emblematisch voor de streek, wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt voor het ontginnen van het
bos, het werken in de wijngaarden, de rozentuinen, de milieuvriendelijke inzameling of voor het besproeien in de stad.
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Coteaux, Maisons
& Caves de

Champagne

© photos : Michel Jolyot

www.champagne-patrimoinemondial.org

DRAGERS VAN
EEN UITZONDERLIJKE UNIVERSELE WAARDE
Als een ware uitdrukking van de werking van de mens en de natuur heeft dit landschap
de opkomst van een uitmuntende wijn mogelijk gemaakt die gewaardeerd wordt
als het universele symbool van viering, verzoening en feest.
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De voorouderlijke kunst

van het vilten
VILT IS EEN LEVEND
MATERIAAL EN HET EERSTE
TEXTIEL DAT 8000 JAAR
GELEDEN DOOR DE MENS
WERD GEMAAKT. HET MUSÉE
DU FEUTRE VAN MOUZON
GEEFT WORKSHOPS VILTEN.
Introductie workshop vilten (1 uur), het
maken van voorwerpen met naaldvlies
(halve dag), workshops voor volwassenen
om een baret of sjaal te maken (een dag)
... Ontdek deze voorouderlijke kunst in
de viltwerkplaats van het museum van
Mouzon (label Musée de France), de enige
plek in Frankrijk die zich aan dit materiaal
wijdt (van april tot oktober).

Gemaakt van ruwe wol, gewassen en
gekaard maar niet gesponnen, is dit nonwoven textiel het oudste textiel ter wereld.
Toch blijft het gebruik ervan zeer eigentijds:
viltstiften, viltjes voor stoelpoten,
speeltapijten, het polijsten van glas en
tanden, nuttig in de vioolbouw en in de
auto-industrie voor zijn geluiddempend
vermogen...
Zeer kneedbaar, geschikt voor allerlei
creaties, dit ecologisch materiaal wordt
vooral gewaardeerd door hedendaagse
ontwerpers en couturiers. De vitrines van
het museum geven u een indruk van de
rijkdom van hun inventiviteit. Klaar om
het uit te proberen? U heeft water, zeep en
warmte nodig ... en uw handen. Meer niet..
SUBLIEM

SPAANS HUIS
Dit gebouw uit de 16e eeuw is een overblijfsel van
de Spaanse bezetting. Het herbergt het Museum
van het Vieux Revin en verzamelobjecten van de
innovatieve Faure, Arthur Martin en Porcher. Er
zijn ook Spaanse huizen in Mouzon.

DE ARDENNEN IN 4 ELEMENTEN

Hout

Het oerbos Arduenna Silva, de groene longen van
het departement. Er is een museum gewijd aan
het bos en aan de ambachten die zich daar hebben
ontwikkeld.
MUSÉE DE LA FORÊT, RENWEZ (Bosmuseum)

+33 ( 0)9 67 47 82 66
www.renwez.com

Leisteen
De bodem zit er vol mee. Het vormt de
landschappen en de architectuur: gevels, daken,
fonteinen, grafmonumenten en steengroeven ...
MAISON DE L’ARDOISE, RIMOGNE
(Leisteenmuseum) +33 ( 0)3 24 35 13 14

www.village-ardoise-rimogne.fr

?

WIST U DAT?

Metaal

De metaalindustrie was eeuwenlang het
kloppend hart van de Ardennen. De Hoogoven
van Vendresse en het Museum van de
Metaalindustrie getuigen hiervan.

OP ONTDEKKING NAAR DE AMBACHTEN VAN WELEER

TRADITIE

MUSÉE DE LA MÉTALLURGIE, BOGNY-SUR-MEUSE
(Museum van de metaalindustrie)

+33 ( 0)3 24 35 06 71
www.musee-metallurgie-ardennes.fr

Vilt
Van wol tot het basismateriaal en zijn
vele toepassingen, ontdek vilt in Mouzon,
de laatste stad in Frankrijk met een viltfabriek.
MUSÉE-ATELIER DU FEUTRE,
MOUZON (Museum viltwerkplaats)

+33 ( 0)3 24 26 19 91
www.mouzon.fr

De Birkin-tas en de Kelly-tas van Hermès luxe lederwaren worden sinds 2004 in de Ardennen gemaakt.
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ROUTES

De

belangrijkste plekken

HERDENKINGSTOERISME

van de drie oorlogen

DRIE OORLOGEN, DRIE KEER
VOLLEDIG BEZET. VAN 1870
TOT 1945 WERDEN ER IN DE
ARDENNEN BELANGRIJKE
BLADZIJDEN VAN DE
EUROPESE GESCHIEDENIS
GESCHREVEN. TALRIJKE
SITES GETUIGEN HIERVAN.
Capitulatie van Napoleon III in 1870 in
Sedan, Charleville was van 1914 tot 1916
de verblijfplaats van keizer Willem II
en zijn generale staf, de dood van de
laatste soldaat in 1918 in Vrigne-Meuse,
de doorbraak van Sedan in 1940 ... Deze
conflicten hebben Europa van 1870 tot
1945 diep getroffen, en hebben hun
sporen achtergelaten in de Ardennen.
Het gebied heeft er een uniek
herdenkingserfgoed aan overgehouden, zoals de collectie
voorwerpen van de slag van 1870 in de burcht van Sedan.
Om de geschiedenis tot in detail te begrijpen, is het Musée
Guerre et Paix en Ardennes (Oorlogs- en Vredesmuseum
in de Ardennen) een belangrijke toegangspoort (p.41),
maar er zijn nog vele andere deuren te openen. In het
bijzonder bij particulieren die de geschiedenis willen
doorgeven die generaties van de Ardenner bevolking heeft

DE MOBIELE APP

ARDENNEN
HERDENKINGSGEBIED
38

getekend: het Huis van Herinnering Les Pousse Cailloux
(Gespunsart), het Musée des Deux Guerres mondiales (de
twee Wereldoorlogen) (Chagny), het Musée des
Spahis (Arabische ruitersoldaten) (La Horgne)
of dat van de Slag mei-juni 1940 (Semuy).

Sommige sites
trillen nog na!

Sommige sites trillen nog na van de drama's
die zich daar hebben afgespeeld, zoals het
dorpje Haybes, het Maison de la Dernière
cartouche (het huis van de laatste patroon)
of het verdedigingswerk van la Ferté. Een
bezoek aan de de Maginotlinie, die aan
het einde van de gevechten op 14 mei 1940 werd verlaten,
is fascinerend.
Necropolissen en militaire begraafplaatsen herinneren aan
de gesneuvelde mannen van alle nationaliteiten (Floing, La
Marfée, Torcy, Chestres, Villy-la-Ferté, Semide Orfeuil ...) en
aan de herdenkingscircuits in het hele departement (Stonne
...). Reizen door de Ardennen is als het openen van een
levend geschiedenisboek.

Download deze app en mis niets van de 68 opmerkelijke
sites. De app zal, als u er langs loopt, de plekken de plekken
aangeven die getuigen van een van de grote conflicten die het
gebied heeft getroffen (1870-1871, 1914-1918, 1939-1945). De interactieve zuil in het Museum Oorlog en Vrede in de Ardennen
is een aanvulling op de app en geeft een overzicht van alle sites.
U kunt een lijst met favorieten opstellen door de QR-codes van
de sites te laten knipperen.

Beschikbaar in het Frans, Engels en Duits, in de Apple Store en Android Market.

HOOGTEPUNTEN

HET FORT VAN LES AYVELLES
(vanaf 1877 ; 1914-1918)
La Francheville

Givet

HERDENKINGSROUTE
AUGUSTIN TRÉBUCHON
(1914-1918 - wandeling 1,7 km vrij toegankelijk)
Vrigne-Meuse
LE MUSÉE GUERRE ET PAIX
IN DE ARDENNEN
(Het Oorlog
en Vrede Museum)

LA MAISON
DE LA DERNIÈRE CARTOUCHE
(het huis van de laatste patroon)
(1870-1871)
Bazeilles

Charleville-Mézières

(van 1870 tot 1945)
Novion-Porcien

Sedan

Rethel

Vouziers

VERDEDIGINGSWERK VAN LA FERTÉ
(1939-1945)
Villy-la-Ferté
www.ouvragelaferte.fr

DE GRAFZUIL
VAN ROLAND GARROS
(1914-1918)
Saint-Morel

DE HISTORISCHE ROUTE
VAN SERGEANT YORK
(1914-1918)
Châtel-Chéhéry

BEZOEK EN ROUTES

• ZELF ONTDEKKEN
MET BOEKJES
Sedan tijdens de Eerste Wereldoorlog;
herdenkingsroutes in de streek Sedan
(1870/1914/1940); Charleville, Mézières,
de Franse steden van Duitsland 1914-1918.
TE DOWNLOADEN OP

www.charleville-sedan-tourisme.fr
+33 ( 0)3 24 27 73 73

• RONDLEIDINGEN IN SEDAN
Het hele jaar door met de dienst erfgoed
van de stad.
INLICHTINGEN

www.sedan.fr
+33 ( 0)3 24 27 84 86

MEER INFORMATIE

"De Ardennen,
herdenkingsgebied”
TE DOWNLOADEN OP

nl.ardennes.com
Onder het kopje: Praktische informatie
> Brochures en gidsen > The Ardennes,
Battlefields and Memorials
BEZOEK

DE VILLA RENAUDIN
Verschillende zalen in de Villa Renaudin, verblijf van Keizer Wilhelm II en
de Kroonprins van 1914 tot 1916, zijn zo
ingericht dat de bezoekers zich kunnen onderdompelen in de krijgshaftige sfeer van
die tijd. Het hele jaar door toegang tot de
kaartenzaal, de ziekenboeg en de bunker
van de Keizer.
INFORMATIE BESCHIKBAAR OP

www.ch-belair.fr
+33 ( 0)3 24 56 88 88
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EEN UNIEK

MUSEUM
IN EUROPA

A D V ERTENT I E

DE GESCHIEDENIS VAN DE 3 OORLOGEN

Tussen Reims en Charleville-Mézières via de autoroute A34
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OV E R D R A C H T

Ik heb voor u het Museum

Oorlog &Vrede

in de Ardennen uitgeprobeerd

EEN INDRUKWEKKENDE
COLLECTIE

MURDER PARTY

WIE HEEFT GENERAAL
DE SAINT-ANDRÉ VERMOORD?

"Mama! Links zijn de Duitsers en rechts
de Fransen". Ze zijn nog maar net in
de eerste zalen van het Museum
Oorlog en Vrede in de Ardennen
of de kinderen worden gegrepen
door de prachtige diorama's met
het slagveld van 1870 in Sedan.
De indrukwekkende verzameling
geweren om hen heen blijft hen
boeien. Perfect. Dat geeft me de
tijd om me te verdiepen in het
verhaal dat op de muren staat en
de vele objecten te ontdekken die
deze periode van de geschiedenis
illustreren. De galerij van de tijd
begint in 1852, tijdens de campagne
van de Krim, de kiem van drie
opeenvolgende oorlogen, en zal ons
in 1945 naar de bevrijding leiden, op
weg naar de vrede. 5.000 m², 14.000
objecten, meer dan 160 uniformen
... Het zijn duizelingwekkende cijfers,
maar in dit immense museum wordt
alles toegelicht en worden we in
vervoering gebracht.
De meeslepende museografie en
de originele interpretatiemiddelen
brengen de geschiedenis tot leven
en helpen ons deze te begrijpen:
een loopgraaf in 1914, een muur

met kogels, een archeologische
opgraving, audiovisuele projecties ...

Officier, industrieel, parlementslid
... Generaal de Saint-André, een
veelzijdig personage, is zojuist in zijn
huis vermoord. Zeven mensen worden
verdacht. Wie zou het misdrijf hebben
gepleegd? Het is aan u om de zaak op
te lossen! Voor het seizoen 2021 nodigt
het Museum Oorlog en Vrede in de
Ardennen u uit om de residentie van

de generaal te bezoeken: 250m2 is
gereserveerd voor een murder party
en geënsceneerd met voorwerpen
uit de collecties van het museum.
Een ludieke tentoonstelling over
de drie oorlogen, vol geheime
plekken en raadsels. Vanaf 12 jaar,
jonger indien vergezeld van een
volwassene.

Een meervoudige
verkenning
Door de vele dagelijkse voorwerpen
wordt het leven van burgers en
innovaties getoond. Van zeer
gedetailleerde
modellen
tot
indrukwekkend zwaar materieel, de
verkenning is veelzijdig. In het streven
naar voorlichting over vrede en
burgerschap wordt de geschiedenis
in het klein en in het groot aan
iedereen aangeboden. Een bezoek
dat om nog een andere vraagt.

HERDENKINGSTOERISME

MEESLEPENDE MUSEOGRAFIE, RIJKE COLLECTIES
EN RIJKE OPZET. HET MUSEUM OORLOG EN VREDE
IN DE ARDENNEN WAS VOOR HET HELE GEZIN
INTERESSANT. IEDER OP ZIJN EIGEN RITME.

MUSEUM OORLOG EN VREDE
IN DE ARDENNEN

www.guerreetpaix.fr
Musée Guerre et Paix en Ardennes
(Museum Oorlog en Vrede
in de Ardennen)
+33 ( 0)3 24 72 69 50
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GEZIN
& WELZIJN
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Dromend, zal ik de koelte
aan mijn voeten voelen.
Met mijn haren door de wind.
A r t h u r
r im b au d
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ONTDEKKING

Ervaringen

ACTIVITEITEN IN DE OPEN LUCHT

voor het hele gezin

IEDER GEZINSLID IS LEERGIERIG, WIL DE HANDEN UIT
DE MOUWEN STEKEN EN ZICHZELF OVERTREFFEN.
IEDEREEN KOMT IN ACTIE.

Word
dierenverzorger
IN HET OPENLUCHTPARK ARGONNE
PRAKTISCHE INFORMATIE

www.parc-argonne-decouverte.fr

Maak fruitbrochettes klaar voor de vleermuizen,
neem een papegaai onder uw vleugels, ga naar
het park van de wasberen of leer over het leven
van de wolven ... Beleef een uniek moment
met de dieren van het Openluchtpark Argonne
door een hele ochtend met een dierenverzorger
mee te lopen. Toegankelijk vanaf 7 jaar, onder
begeleiding van een volwassene.
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GA EEN SENSATIONELE

UITDAGING AAN

ACTIVITEITEN IN DE OPEN LUCHT

MET DE FANTASTICABLE

DeFantasticable in het TerrAltitude Parkin Fumay.
Hier is een rekenkundige uitdaging die uw tiener
misschien wel leuk vindt: hoelang duurt het om
1,2 km af te leggen met 110 km/u wetende dat
de tocht in de lucht 110 meter boven het bos en
de Maas zal plaatsvinden? Weet u de oplossing
al? Hier zijn nog enkele ideeën om uw eigen
uitdagingen in een uitzonderlijke omgeving

DUIZELINGWEKKEND

WAAG ANDERE
UITDAGINGEN

BEKLIM DE LEGENDARISCHE
ROTSWANDEN VAN DE ARDENNEN

VERMAAK U OP HOOGTE
IN DE KLIMPARKEN

(Roc-la-Tour in Monthermé, de Corpias
in Tournavaux, la Roche aux Corbeaux
in Hautes-Rivières …)

(TerrAltitude in Fumay, Ardennes Terre d’Aventures bij
het meer van les Vieilles-Forgesen de Chêne Perché
in Signy-l’Abbaye), allemaal gezinsbestemmingen.

INLICHTINGEN

bij de Club Alpin Charleville
www.cafca08.fr
nl.ardennes.com Onder het kopje : Klimmen

110
km/u
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aan te gaan. Naar keuze: een toren van 20 meter
in Fumay of een viaduct van 37 meter in Exermont
voor een bungeesprong, een afdaling van 380
meter voor enduro-mountainbike-afdalingen of
trailtechnieken voor beklimmingen (tussen 35
en 40% The Wall in Haulmé) of een sprong van
3.500 meter hoogte en 200 km/u in vrije val met
de Belval-paraclub …

INLICHTINGEN

nl.ardennes.com
Te zien te doen > Activiteiten > De klimbossen in de Ardennen

FANTASTICABLE
EN BUNGEEJUMPEN
IN FUMAY
www.terraltitude.com

TRAIL

nl.ardennes.com
Te zien te doen
> Activiteiten> Trails
Espace Trail :
espacetrail.run/fr/ardenne

Enduro
MTB
Facebook pagina
Semoy VTT Club
van Monthermé

PARAGLIDERS,
TOURING VLIEGTUIGEN
EN ULM

nl.ardennes.com
Te zien te doen
> Activiteiten> In de lucht

PARACHUTESPRINGEN
Paraclub van Belval,
inschrijven bel
+33(0)6 84 05 20 05

BUNGEEJUMPEN
VANAF DE VIADUCT
VAN EXERMONT

www.adrenaline-elastique.com/exermont.html
+33(0)6 73 58 66 45

Kennismaking
met bijen

Stap binnen in
een sprookjesachtige
wereld
Elfy park

BIJENSTAL VAN MARCASSIN

Wees niet bang, kom maar dichterbij. In
de educatieve boerderij van Seraincourt
kunt u in alle veiligheid bijen observeren
en alles te weten komen over de
bestuiving en de geschiedenis van
de bijenteelt. Bezoek het honinghuis,
observeer een bijenstal, bezichtig de
kruidentuin en ontdek de bestuivende
insecten.

IDEEËN

NOG MEER
GEZINSACTIVITEITEN

OM TE
SPELEN

www.elfypark.fr

ANDERE
MANIEREN
OM U TE
VERPLAATSEN

Beekforel, regenboogforel, gouden forel
… Werp uw hengel in een van de drie
vijvers van de Vendresse viskwekerij en
vis de forel die u wilt. Toegankelijk voor
zowel beginners als gevorderden, het
vissen kan worden gecombineerd met
een toegangskaartje tot het Domein
van Vendresse.
Waterspelletjes,
buitenactiviteiten, aquarium ... geluiden lichtshow om de werking van een 19e
-eeuwse hoogoven te ontdekken.
www.domaine-de-vendresse.fr

Van boven naar beneden, heen en weer,
beleef andere verrassende ervaringen: ga
naar de grotten van Nichet in Fromelennes
(de enige ondergrondse grot in het noordoosten van Frankrijk die open is voor het
publiek), ontdek de vallei van de Aisne aan
boord van de treinstellen (Micheline, Pi-

Bowling, karting, tijdelijke speeltuinen in de zomer of speeltuinen
die het hele jaar door open zijn.

nl.ardennes.com
Onder het kopje : Te zien te doen
> Activiteiten> Recreatiegebied

Vendresse

Het Elfypark is gewijd aan de legendes
van de Ardennen en is een oase van rust,
koelte en spel in het midden van het bos
... daar waar de elfen leven. Ziet u ze al,
vanuit de speelnetten of de hooggelegen
hutten? Zomerrodelbanen, tokkelbanen,
glijbanen, blotevoetenpad ... De
faciliteiten zijn toegankelijk voor jong en
oud. Laat u meevoeren door de magie.

lerucherdumarcassin.blogspot.com

Leer
vissen

casso ...) vanuit Attigny, maak kennis met
de dieren van de educatieve boerderij in
Liart of die van de Ark van Noach in Eteignières, ontdek het luchtvaartmuseum in
Douzy en vertrek niet zonder Woinic het
reuzenzwijn, het emblematische dier van
de Ardennen gedag te zeggen.

Segway, familiefietsen, paardrijtocht ... Een selectie
van sporten en vrijetijdsactiviteiten in de natuur van
de Ardennen is beschikbaar via het Ardennennetwerk
Natuur en Avontuur met een lijst van de aanbieders.
nl.ardennes.com
Onder het kopje : Te zien te doen > Activiteiten
> Recreatiegebied > Ardenne Sports Nature
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SPEELTUINEN,
TACTIEL BASSIN,
AQUARIA,
GELUID- EN
LICHTSHOW,
RESTAURANT,
VISSEN
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V I TA L I T E I T

1001 MANIEREN voor

waterplezier
KANOËN IN DE
SEMOYVALLEI
Peddel naar het avontuur op het
wildwater van de rivieren en geniet van
het plezier om de landschappen in
uw eigen tempo te ontdekken. Er zijn
verschillende trajecten te volgen in de
Semoyvallei, op de Aisne of op de Maas…

SUPPEN OP
HET MEER VAN
VIEILLES-FORGES
Net als de kleine badplaatsen bieden
de vrijetijdsbasis van Bairon, Douzy
en les Vieilles-Forges een breed scala
aan activiteiten: waterfietsen,
kano's, kajaks, stand up paddle ...

ZEILEN OP
HET MEER
VAN BAIRON
Glij door het rustige water van de
meren en geniet van het watersportaanbod op de meren van Bairon
en les Vieilles-Forges. Catamarans,
zwaardboten, surfplanken ...

VOLOP NIEUWE ENERGIE

BUCOLISCH, FRIS OF NAUTISCH …

DE WATEREN VAN DE ARDENNEN OPENBAREN ZICH OP VELE MANIEREN.
RIVIEREN, MEREN, VIJVERS OF BEKEN, ELK MET EEN EIGEN STIJL.

ZWEMMEN
IN DOUZY
Het gevoel van warm zand onder je
voeten, het verkwikkende water tussen
je vingers, het gelach van kinderen die
aan het spetteren zijn .... Geniet van
een van de zeven bewaakte stranden
in de zomer: les Vieilles-Forges,
Douzy, Bairon, Sedan, La Warenne
(Charleville-Mézières), La Samaritaine
(Buzancy) en La Motte (Signy-le-Petit).

PRAKTISCHE INFORMATIE
Raadpleeg voor alle meren en wateren, aquaparken en zwembaden en wateractiviteiten de VVV-kantoren.
nl.ardennes.com Onder het kopje : Te zien te doen > Activiteiten> De voeten in het water

?

WIST U DAT?

De stranden van Bairon en les Vieilles-Forges worden elk jaar verlevendigd met teamsporten,
tchoukbal, boogschieten, fitness, bewustwording voor de gehandicaptensport ... dankzij de
Departementale raad van de Ardennen.
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MAGIE

verspreidt cultuur

VOORMALIG KASTEEL EN KLOOSTER VAN DE FRANCISCANEN IN EEN PARK VAN MEER DAN 22 HA,
LA CASSINE EN ARDENNE © IS EEN FANTASTISCHE PLEK VOL VERRASSINGEN.
VAN MAART TOT SEPTEMBER, EEN IDEALE PLEK OM TE DROMEN EN TE ONTSPANNEN.
12 JUIN

OVERWELDIGEND

PRIKKELEND

LES MISERABLES ALS GELUID- EN
LICHTSHOW.
Van 17 juli tot 14 augustus een literatuurklassieker is
aangepast door vrijwilligers. De scènes van de show
vinden plaats voor een bewegende tribune van 350
m. Uniek in Europa.
VERBAZINGWEKKEND

10 & 11 APRIL

TOURNOOI VAN BEHOURD
Deze ridderlijke gevechten met wapenrusting,
authentieke reproducties van historische en
risicovolle bronnen, verlevendigen op 10 en 11 april
een ambachtelijk weekend in samenwerking met
de Compagnons du Devoir (metgezellen van plicht):
steenhouwerij, glas-in-lood ramen, kunstsmeedwerk ...

VERMAKELIJK

22 MEI

?

WIST U DAT?

MISDAAD IN LA CASSINE ©
Neem de leiding van het onderzoek in een
reusachtige Cluedo, op 30 april en 1 mei met
als thema De Exorcist, en op 18 en 19 september
over de gifaffaire tijdens het bewind
van Lodewijk XIV.

CASSINE BUITENBIOSCOOP ©
Ervaar op 12 juni, een drive-in in de tuinen
van een 16e -eeuws kasteel. Openlucht
bioscoop op een groot scherm midden
in de natuur, op zonnige dagen.

Cassine live ©
Ongekend optreden op 25 september.
Neem deel aan het behoud van het erfgoed
van La Cassine door het bijwonen van
een muzikaal en liefdadigheidsweekend.

ONWEERSTAANBAAR

DE ERFGOEDDAGEN
Ontdek op 18 en 19 september de fabelachtige
geschiedenis van de site van het voormalige
Franciscanenklooster tijdens de Europese
Erfgoeddagen. Historische rondleidingen
overdag en 's avonds rondleiding met fakkels.

4 APRIL

EEN POPULAIRE WANDELING
Op 4 april om het seizoen te openen
en de Crêtes Préardennaises te ontdekken,
op uw eigen tempo dankzij verschillende
routes van 5, 10, 20, 30 km.

25 SEPT

SOLIDAIR

12 JUNI

BIJZONDER

GEMOEDELIJK

IMPROVISATIETHEATER
Maak op 22 mei kennis met het grappige team
van Mitch en stort u met deze professionals
van het improviseren in het onbekende,
voor een heel speciale avond.

30 AVRIL & 1 MAI

IN HET KONINKRIJK VAN DE VERBEELDING

La Cassine en Ardenne

NIEUW IN 2021

LA CASSINE EN ARDENNE ©,
EEN HISTORISCHE EN TOERISTISCHE
SITE, VERRIJKT ZIJN AANBOD EN BIEDT
BIJZONDERE ACCOMMODATIES.

De site van La Cassine en Ardenne © wordt ondersteund door het
Franse erfgoed fonds, de site werd in 2019 geselecteerd door de
Bern missie voor het behoud van bedreigd erfgoed.

PRAKTISCHE INFORMATIE

www.la-cassine.com
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STREEK

&
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BETOVERING

Ardennen! Oh, laat
het lenteblad mousseren!
Door de wind die opkomt,
laat je de rots dansen.
C ami l l e LE C R I Q U E
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Marionetten

Festival

TIEN UITZONDERLIJKE DAGEN

?

GOED OM TE WETEN

DE 21e EDITIE
VAN FMTM (Internationaal
marionettentheater
festival) IS EEN DRIEVOUDIGE
VERJAARDAG :
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60 jaar festival
(dat opgericht werd in 1961 door
Jacques Félix, voorzitter
van de Petits Comédiens de Chiffons);
40 jaar van het Institut International
de la Marionnette en 30 jaar van de Grand
Marionnettiste (place Winston Churchill).

VAN 17 TOT 26
September 2021

FA S C I N E R E N D

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES ONTDEKKEN TIJDENS HET INTERNATIONALE MARIONETTENTHEATER
FESTIVAL IS EEN UNIEKE ERVARING IN DE WERELD. BRUISEND, INVENTIVITEIT, FANTASIE.
ONZE TIPS OM TE GENIETEN VAN DEZE FANTASTISCHE KRIOELENDE MENIGTE.

Opening

Volg de goede tips
van Nelly Royeux op

Ervaar een boeiend uitwisselingsmoment met de openingsshow die traditiegetrouw op de eerste zaterdag op het
place Ducale wordt gegeven, de start van tien dagen artistieke vrijheid en inventiviteit. De zaterdag erop opnieuw een
ontmoeting voor de afsluiting.

Programma’s

Één IN en Offs
Ilka Schönbein, Neville Tranter, Agnès Limbos, Duda Paiva, Les
Anges au Plafond, Türak, Yaëlle Razooly … Er staan weer tientallen gerenommeerde en getalenteerde artiesten op het programma voor 2021. Reserveer vooraf voor de IN-zaal, voor de
OFF-zaal kan de dag ervoor, en voor de straat, IN of OFF ... Volg
de mond-tot-mondreclame.

Het eerste wat je moet doen is de programma’s opvragen. Die van IN is vanaf eind juni online (www. festival-marionnette.com), de tickets zijn snel uitverkocht.
Tijdens het FMTM (het internationale marionettentheater festival) wordt op een paneel de beschikbare tickets
aangegeven, soms verkopen festivalgangers daar ook
hun tickets. Voor de OFF is het strategische punt de MCL
Ma Bohème (www.off-marionnette.com)

EVENEMENT

Van kinds af aan
heeft Nelly nooit een
marionettenfestival
overgeslagen.

Nieuwsgierig
10 dagen lang zijn er kraampjes, restaurants en tijdelijke
theaterzalen. Wees nieuwsgierig, want er zijn verrassingen
op onverwachte plekken.

Puppet bar
Een ontmoetingspunt voor de marionettengemeenschap
en voor de vele geëngageerde vrijwilligers en festivalgangers, kom tot rust en geniet van het vermaak gedurende het
hele festival. De ideale plek om professionals te ontmoeten,
de geschiedenis van het festival te leren kennen en goede
ideeën op te doen.

DE MARIONETTEN
IN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Exposities
Geen ticket? Maak van de tentoonstellingen de rode
draad. Ze zijn prachtig en gratis. Slenter van de ene naar
de andere expositie en geniet van de optredens op straat.

Ontmoetingen
De mensen uit de Ardennen zijn vriendelijk. Ze zullen u
snel van informatie voorzien, de mond tot mond reclame
is een goede informatiebron. Kom 10 minuten eerder
voor de straatoptredens om ze goed te kunnen zien.

INLICHTINGEN OP
www.festival-marionnette.com

HET MUSEUM
VAN DE ARDENNEN

de grote
marionettespeler

ESNAM

Ontdek marionetten uit de
hele wereld in een uitgestrekt
panorama van het einde van
de 19e eeuw tot nu.

Deze reusachtige automaat,
die gemaakt is door Jacques
Monestier, speelt elk uur een
fragment uit de legende
van de 4 Heemskinderen.

De marionettenspelers hebben
hun eigen hoge school sinds
1987. Optredens van de vers
gediplomeerden. Open dag
in maart.

HET INTERNATIONALE
MARIONETTE INSTITUUT
Dit internationale kenniscentrum
is een plek voor ontmoeting,
onderwijs en reflectie en opent
zijn documentatiecentrum.
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G R O OT S

cabaret vert

EEN UNIEKE
HAPPENING
IN DE WERELD
56

EIND AUGUSTUS KWAMEN BIJNA 100.000 MENSEN VIER DAGEN LANG
SAMEN ROND DE GROTE NAMEN IN DE MUZIEK. EEN MOMENT VAN FEEST
EN GEDEELDE VREUGDE IN HET CENTRUM VAN DE STAD.

ONGEËVENAARD

www.cabaretvert.com

"We zingen, we dansen, we sluiten ons aan
bij vrienden, we maken nieuwe vrienden, dat
is waar het Cabaret Vert om draait!" Het
Cabaret wordt gehouden in het centrum van
Charleville-Mézières en is sinds 2005 het
onmiskenbare zomerevenement voor alle
liefhebbers van feestelijk enthousiasme.
Angèle, Twenty One Pilots, Justice, Iggy
Pop, Selah Sue, Indochine, Public Ennemy,
Travis Scott ... Vier dagen lang trekt de
onbetwistbare kwaliteit en het eclecticisme
van de internationale programmering zo’n
100.000 mensen aan. Tegenwoordig is het
een van de tien beste festivals in Frankrijk,
zonder de lokale wortels en de verdediging
van het goede leven (gastronomie uit
de Ardennen en de Grand-Est) of het
engagement
voor
eco-burgerschap
(zonnepanelen, gescheiden afval, het
planten van bomen …) te verloochenen.
Gedragen door het enthousiasme van
meer dan 2.000 vrijwilligers, getuigt het
ook van een groeiende vitaliteit met een
breed scala aan activiteiten: straatkunst,
debatten, cinema en een stripfestival dat
inmiddels vermaard is. Het Cabaret Vert
(genoemd naar een gedicht van Arthur
Rimbaud) is een belangrijke gebeurtenis
van de Ardenner identiteit en mag onder
geen beding worden gemist!

HET VIOLA DA
GAMBA FESTIVAL
VAN ASFELD
Een 17-eeuws wonder,
"wereldwijd in de kunstboeken
te zien", de Saint-Didier kerk
in Asfeld in de vorm van een
viola da gamba betoverde
Jean-Louis Charbonnier, viola
da gambaleraar in Parijs en
stand-in in 1991 van JeanPierre Marielle in de film "Tous
les matins du monde". Het
Franse Viola genootschap
en de Erfgoedvereniging
van Asfeld hebben hun
krachten gebundeld om het
Internationale Festival van de
Viola de Gambe in het leven
te roepen. De viola is een
snaarinstrument dat van de
15e tot de 18e eeuw aan de
Europese hoven werd bespeeld.
Voor meer dan 5.000 mensen
brengt dit onvergelijkbare
evenement om de twee jaar
grote namen uit de klassieke
muziek samen: Paolo
Pandolfo, Guido Balestracci,
Jordi Savall ... Volgende
editie in 2021.
INFORMATIE OP

www.paysrethelois.fr
www.sud-ardennes-tourisme.com

MUZIEK EN FESTIVITEITEN

VAN 19 TOT 22
AUGUSTUS 2021

GITAAR

PRESTIGE AVONDEN
IN SEDAN
28e editie van de Rencontres
Guitare et Patrimoine (gitaar
en erfgoed bijeenkomsten)
van 25 juni tot 9 juli al naar
gelang de artistieke behoefte
en de gezelligheid.
KLASSIEK

MUZIEK
IN LOUVERGNY

EEN
RUIMHARTIGE
STREEK
Gezelligheid, warmte en onthaal
staan u te wachten tijdens de vele
festiviteiten die het hele jaar door
worden georganiseerd.

Muzikanten en operazangers
laten de hele zomer hun
noten horen en tonen hun
goede humeur in de dorpen
van de streek rond Vouziers.

SFEER VAN DE STREEK
Het Gildefestival in CharlevilleMézières, het Bierfestival
ook in Charleville-Mézières,
Haybes, Rethel, Uienmarkt
in Givet ...

NOG MEER MUZIEK
Aymon folkfestival in Bognysur-Meuse, Ardenn'rock
in Signy l'Abbaye, de Herfst
festiviteiten in Launois-surVence, Festibarock'in Monthermé, Vouziers Festival ...

ROMANTIEK

LA COUR DES PRÉS
IN RUMIGNY
‘s Zomers worden in dit 16e
-eeuwse versterkte huis
muziekavonden en diners
bij kaarslicht georganiseerd.
.
INLICHTINGEN

+33(0)3 24 35 52 66
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GASTRONOMIE

In de keuken
van topchef

Gratien Leroy
ZIJN PASSIE VOOR GASTRONOMIE BRACHT HEM
VOOR DE CAMERA'S. DE PUPIL VAN DE STERRENKOK PHILIPPE ETCHEBEST OPENT ZIJN DEUR.

LOKAAL CONSUMEREN
MET ARDENNES DE FRANCE

… EN DE MARKTEN VAN
DE STREEKPRODUCENTEN

LOGIS VAN
DE ARDENNEN

De herkomst van de grondstoffen, de kwaliteit
van de producten, diensten en de expertise
zijn belangrijk voor u. Vertrouw op het logo
Ardennes de France. Een veertigtal producenten
Ardennes de France bieden u meer dan
150 kwaliteitsproducten aan, het resultaat
van een opmerkelijke expertise.

De geur van kaas, het goede humeur van
de tuinders, de kleurrijke kraampjes...
Gezelligheid, versheid en authenticiteit
zijn voorbehouden aan de streekmarkten van de producenten. Het juiste
netwerk om lokaal en seizoensgebonden
producten te eten, kwaliteitsproducten
van de boerderij.

De Logis-restauranthouders
bereiden menu's die
regionaal geïnspireerd
zijn en selecteren zoveel
mogelijk de beste lokale
producten.
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nl.ardennes.com
Lekker eten > Keurmerk “Ardennes de France”

www.marches-producteurs.com

www.logis-ardennes.com

HET RODE GOUD
Saffraan groeit in de Ardennen,
een lokale en ambachtelijke
productie. Ontvangst van groepen op de boerderij, kennismaking met de teelt van saffraan,
proeverij, culinaire workshops ...
nl.ardennes.com
lekker eten > Keurmerk
“Ardennes de France”>
De streekproducten > Le Safran
l’or rouge des Ardennes

"We maken gerechten met ons hart, met passie en smaak."
Voor Gratien Leroy, winnaar van het programma
"Objectif Top Chef " op de Franse tv-zender M6 en een
gezellige en enthousiaste deelnemer van het 11e
seizoen van Top Chef, is de Ardenner gastronomie
onlosmakelijk verbonden met drie kernwoorden:
gezelligheid, delen en vrijgevigheid. Trouw aan
deze waarden stemde het kind uit de Maasvallei

(Nouzonville) ermee in om voor u het recept
te onthullen dat de smaakpapillen van de jury
betoverde. Dit met des te meer plezier omdat het een
typisch product van het gebied in de schijnwerpers
zet: De rode Ardenner kalkoen. En als bijgerecht? Een
kastanje pompoenpuree. "Je hoeft het alleen maar te
koken, met room te mengen, op smaak te brengen en klaar
ben je!" En u hoeft alleen nog maar te proeven.

INGREDIÊNTEN
VOOR 4 PERSONEN:

Snijd de kalkoenfilet in de
lengte doormidden en bind
hem vast om hem een mooie
ronde vorm te geven.

1 rode kalkoen filet
hooi
1l kippenbouillon
Boter
Zout
Peper
250 g vloeibare room
30 cl champagne

?

Kook de filets 15 tot 20
minuten in kippenbouillon
met het hooi op 80°.
Kleur de rollades
in boter met een beetje hooi.
Voor de saus : laat 50 cl
kippenbouillon die met hooi
is getrokken, indikken, 30 cl
champagne, 30 cl room.
Als de saus de juiste dikte heeft,
1 à 2 lepels champagne toevoegen
om op smaak te brengen.

WIST U DAT?

De Rode Ardenner Kalkoen
is na de ontdekking van Amerika
met zijn soortgenoten naar
Europa meegekomen.

STREEK

IEDERE STREEK HEEFT
ZIJN SPECIALITEIT
De Ardennen zijn een Tuin van Eden: fruit van Tourteron,
van de Semoy, cider van de Crêtes, Rocroi- kaas, Givet
uientaart, ham uit Haybes, boudin blanc uit Rethel ...
En niet te vergeten: everzwijn, cacasse à cul nu
(stukjes aardappel gebakken in een roux), speksalade,
suikertaart of zachte koek.
MEER INFORMATIE OP

nl.ardennes.com
Onder het kopje : Lekker eten > Keurmerk “Ardennes de France”

G astronomie

ROLLADE VAN RODE ARDENNER KALKOEN
MET CHAMPAGNE SAUS

GRENSOVERSCHRIJDENDE ROUTE

BOURGONDISCHE WANDELING
Volg tussen de proeverijen, de bezoeken en de sportactiviteiten
de grensoverschrijdende bierroute. Ga van Mariembourg naar
Bouillon in 20 etappes via Charleville-Mézières en ontdek het
brouwerserfgoed in de Ardennen: musea, abdijen, brouwerijen
(Chimay, Maredsous, PBA, Ardwen, Orval ...). 648 opwindende
kilometers. Met de bierpass van de bierbrouwer ambassadeur
Adrien Donnette, een goed idee om te profiteren van de voordelen van de aangesloten partners.
TE ONTDEKKEN OP

www.visitardenne.com
Onder het kopje : "Les routes touristiques” en "ambassadeurs”
(“toeristische routes” en “amassadeurs”)
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A D V ERTENT I E

Gîtes
de France
Ardennes
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Voor een vakantieverblijf of ontspanningsweekend, wandelingen in het bos, Mountainbike
tochten of tochten op het water, cultuur, architectuur,
geschiedenis, legenden... genoeg redenen om in de
Ardennen te verblijven! En om te overnachten biedt ons
aanbod meer dan 200 deuren waarachter een kwaliteitsverblijf schuil gaat: B&B gastenkamers, vakantiehuisjes
en andere aanbiedingen...
op www.gites-de-france-ardennes.com

O N T S PA N N I N G

TE ONTDEKKEN OP

nl.ardennes.com
Onder het kopje: overnachten > De accomodaties

Een dak voor

AC C O M ODATI E

al uw wensen

WELK VERBLIJF HEEFT U HET LIEFSTE ? ROMANTISCH, AUTHENTIEK,
VERASSEND, NATUUR OF COMFORT. KEUZE TE OVER

Sfeervol

Gezellig

Bijzonder

Vrijheid

Cocooning

Voor een romantische vakantie kunt u kiezen voor
een sfeervolle accommodatie in een kasteel (van
de 10e tot de 17e eeuw) of
een residentie met karakter. Uitzonderlijk erfgoed
en diensten.

Kies voor de authenticiteit
van een B&B-kamer bij de
bewoner met een warm
en persoonlijk onthaal.
Er zijn vele faciliteiten
beschikbaar:
verwarmd
zwembad, spa, tuin, fietsverhuur ...

Zin in een attractief avontuur? Reken op de verbeelding van de bevolking en
hun liefde voor de natuur.
Pipowagen, Finse kota,
bubbel, joert, op het water,
in de bomen ... Er is geen
grens aan de verbeelding.

U kunt niet buiten de natuur. Aan de rand van een
meer, in het bos, op het
platteland of in de buurt
van een stad bieden de
campings
gezelligheid
en eenvoud. Van een tot 5
sterren, een heel scala aan
voorzieningen.

U leeft het liefst in uw
eigen ritme en alsof u
thuis bent. Verhuur met
verschillende pluspunten
wachten op u: gîtes,
chalets, appartementen,
huizen met of zonder
zwembad, voor grote
gezelschappen ...

GEEF HET
UIT HANDEN

LEUKE
ARRANGEMENTEN

Cultureel, sportief, gastronomisch,
historisch ... Professionals zorgen voor
alles. U hoeft alleen maar te kiezen.

TE ONTDEKKEN OP

nl.ardennes.com
Onder het kopje :
Overnachten > Arrangementen
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P R A KT I S C H

Handige adressen
AGENCE DE
DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
DES ARDENNES

VVV FRANSE ARDENNEN
24 place Ducale, BP 419
08107 Charleville-Mézières cedex

Departementale commissie voor wandeltochten

2 rue Irénée Carré
08150 Sormonne
Tél : +33 (0)6 37 11 07 90
ardennes.ffrandonnee.fr

10 place Carnot
08400 Vouziers
Tél. +33 (0)3 24 71 97 57
www.argonne-en-ardenne.fr

Ardenner federatie
voor de visserij en de
bescherming van het
aquatisch milieu

OFFICE DE TOURISME
CHARLEVILLE/SEDAN
EN ARDENNE

Parc d’activités Ardennes Émeraude
08090 Tournes
Tél. : +33 (0)3 24 56 41 32
www.generationpeche.fr

de.ardennes.com

Departementale
Olympisch en
sportcommissie

Gîtes in de Franse
Ardennen

21 rue Hachette
08000 Charleville-Mézières
Maison Départementale des Sports
Tél. +33 (0)3 24 56 89 65
Route de la Moncelle
www.gites-de-france-ardennes.com 08140 Bazeilles
Tél. +33 (0)3 24 56 03 86
ou +33 (0)6 82 17 13 57
www.cdos-ardennes.fr
Clévacances Ardennes
24 place Ducale, BP 419
08107 Charleville-Mézières cedex
Tél. +33 (0)3 24 56 68 69
www.clevacances.com

Logis des Ardennes

De VVVkantorenFranse
Ardennen
UNION DÉPARTEMENTALE
DES OFFICES DE TOURISME
ET SYNDICATS D’INITIATIVE

(hotel-restaurants)

24 place Ducale, BP 419
08107 Charleville-Mézières
Tél. +33 (0)3 24 56 68 69
www.logis-ardennes.com

WELKOM OP
DE BOERDERIJ
CHAMBRE D’AGRICULTURE

1 rue Jacquemart Templeux
08013 Charleville-Mézières cedex
Tél. +33 (0)3 24 56 89 40
www.ardennes.chambre-agriculture.fr

Regionaal Natuurpark
van de Ardennen

Maison du Parc
route de Sécheval
08150 Renwez
Tél. +33 (0)3 24 42 90 57
www.parc-naturel-ardennes.fr

OFFICE DE TOURISME
ARGONNE EN ARDENNE

26 route de Warnécourt
08000 Prix - les - Mézières
Tél. +33 (0)6 76 38 17 92
president.udotsi08@gmail.com

OFFICE DE TOURISME
VAL D’ARDENNE
GIVET

10 quai des Fours
08600 Givet
Tél . +33(0)3 24 42 92 42
www.valdardennetourisme.com

VIREUX-WALLERAND

Place du Château
08320 Vireux-Wallerand
Tél . +33(0)3 24 42 92 42
www.valdardennetourisme.com

Charleville-Mézières

24 place Ducale, BP 229
08102 Charleville-Mézières
Tél. +33 (0)3 24 55 69 90
www.charleville-sedan-tourisme.fr

SEDAN

15 place d’Armes
08200 Sedan
Tél. +33 (0)3 24 27 73 73
www.charleville-sedan-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME
DES CRÊTES PRÉARDENNAISES

1 rue Cécilia Gazagnaire
08430 Launois-sur-Vence
Tél. +33 (0)3 24 35 02 69
www.cretespreardennaisestourisme.fr

OFFICE DE TOURISME VALLÉES
ET PLATEAU D’ARDENNE

OFFICE DE TOURISME DES
PORTES DU LUXEMBOURG

Place du Colombier
08210 Mouzon
Tél. +33 (0)3 24 29 79 91
www.portesduluxembourg.fr

Visit
ardenne

VAN DE ENE
ARDENNEN NAAR
DE ANDERE
Frankrijk, België, Luxemburg,
ontdek de Ardennen met of
zonder "n". Om u te helpen,
heeft de grensoverschrijdende
toeristische organisatie van
de Ardennen de website
visitardenne.com gemaakt.
Thermen van Spa, Grotten van
Han, Abdij van Orval, Durbuy
... Een oneindig aantal ideeën
voor uitstapjes en vakanties zijn
beschikbaar, gerangschikt in
grote thema's: emblematische
sites, bestemmingen die u
moet hebben gezien, Ardenner
ervaringen, evenementen die
niet mogen ontbreken ...

Rocroi

1 ter rue du Pavillon
08230 Rocroi
Tél. +33 (0)3 24 54 20 06
www.tourisme-valleesetplateaudardenne.com

Monthermé

Place Jean-Baptiste Clément, BP 10
08800 Monthermé
Tél. +33 (0)3 24 54 46 73
www.tourisme-valleesetplateaudardenne.com

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS RETHÉLOIS

3 quai d’Orfeuil
08300 Rethel
Tél. +33 (0)3 24 38 54 56
ou +33 (0)6 07 67 03 03
www.sud-ardennes-tourisme.com

EXTRA

Ambassadeurs uit de Ardennen
testten het veld. Van een
gastronomisch bezoek aan
een chocolademaker tot een
sportieve tocht op het parcours
van de grote Godefroy raid via
een toer langs de Luxemburgse
kastelen met de camper, ze
delen hun ervaringen met
u. Emoties en goede tips
gegarandeerd.

www.visitardenne.com

Bereid uw volgende verblijf voor
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Om er te komen
AUTO

P R A KT I S C H

MEER INFORMATIE

nl.ardennes.com

Vanaf Parijs :
Richting Reims (A4),
vervolgens richting
Charleville-Mézières (A34)
Vanaf Lille :
Richting Tournai, Mons,
Charleroi, Philippeville
(N5/E420), Rocroi (A304)
en Charleville-Mézières.
Vanaf Saarbrücken :
Richting Luxemburg op de
E25 en E411 en bij Libramont,
richting Sedan en
Charleville-Mézières.
Vanaf Keulen :
Richting Aken, Luik, vervolgens
richting Luxemburg (E25),
dan richting Namur (Namen) en
Libramont,(E41), en ten slotte richting
Sedan en Charleville-Mézières.
Vanaf Brussel en Amsterdam :
Richting Charleroi, Philippeville
(N5/E420), Rocroi (A304)
en Charleville-Mézières.
Vanaf Londen, via Calais :
Richting Reims (A26), dan
richting Charleville-Mézières (A34).
TREIN

TGV Est Parijs
Charleville-Mézières 1.40 u,
2 directe treinen per dag.
BOOT

Vanaf het noorden, via de Maas.
Vanaf het zuiden, via het Marne kanaal,
vervolgens het Ardennenkanaal.
DICHTSBIJZIJNDE VLIEGVELDEN

Parijs (Charles de Gaulle)
Parijs-Vatry
Luxemburg(Findel)
Brussel (Zaventem)
Charleroi (Brussel-Zuid)

DIT DOCUMENT WERD GEREALISEERD DOOR HET AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DES ARDENNESHET (AGENTSCHAP VOOR DE TOERISTISCHE ONTWIKKELING VAN DE
ARDENNEN) IN SAMENWERKING MET LES OFFICES DE TOURISME (VVV'S) EN DANKZIJ DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE DEPARTEMENTALE RAAD ONDANKS ALLE ZORG DIE WIJ AAN DE
REALISATIE VAN DIT MAGAZINE HEBBEN BESTEED KUNNEN ER ONJUISTHEDEN EN OMISSIES IN VOORKOMEN. ER KUNNEN VERANDERINGEN OPTREDEN WAARVOOR HET AGENCE DE
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DES ARDENNES (HET AGENTSCHAP VOOR DE TOERISTISCHE ONTWIKKELING VAN DE ARDENNEN) NIET VERANTWOORDELIJK KAN WORDEN GEHOUDEN. BIJ VOORBAAT DANK VOOR UW BEGRIP. OVERMATIG ALCOHOLGEBRUIK IS SLECHT VOOR DE GEZONDHEID, GEBRUIK MET MATE (P.3, P.17, P.52).
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VOLG
TOURISME
EN ARDENNES op

#ardennes

FRANSE ARDENNEN

nl.ardennes.com

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DES ARDENNES
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