Sunclass’ tips

attracties, grotten…
De meeste van deze tips staan met openingstijden en routebeschrijving vermeld in de gids “toeristische
attracties en musea van België” die gratis ter beschikking is bij de receptie. (www.toeristische-attracties.be)

km

Plaats (provincie)

3

Durbuy (L)

5

Barvaux (L)

6

Durbuy / Heyd (L)

12

Hotton (L)

12

Hotton (L)

16

Erezée

20
28
32

Ferrières (L)
Remouchamps (Luik)
Rochefort (L)

37

Han (L)

37

Huy (L)

40

Chevetogne (N)

43

Flémalle (Luik)

46

Houffalize (L)

48

Coo (Luik)

49

Vielsalm (L)

50

Theux (Luik)

50
57

Saint-Hubert (L)
Dinant (N)

58

Transinne (L)

75

Blégny (Luik)

91
99

Bouillon (L)
Elsenborn (Luik)

attractie

Topiairy-Parc: een unieke collectie van gebeeldhouwde buxusbomen (250 figuren) in een tuin aan de oever van de Ourthe.
Het Labyrint: doolhof in een maisveld + animatie rond jaarthema
door acteurs. Extra: deurenlabyrint, mini-doolhof voor kleuters,…
Domaine de Hottemme: unieke verzameling van meer dan 50
biorama’s, natuurreservaat, prachtig wandeldomein.
De grotten van Hotton: twee sterren in de Michelingids…
RIVEO: centrum voor de interpretatie van de rivier de Ourthe: ontdek
de fauna en de flora via een tentoonstelling en een aquarium.
Schitterende tuin met minigolf !
Toeristische tramway van de Aisne: maak een ritje in een
authentieke oude tram.
Speelgoedmuseum in het oude schoolgebouw.
Grotten: uniek: de langste ondergrondse boottocht ter wereld…
Grot van Lorette
Een attractiedomein met grotten (3 Michelinsterren), een wildpark,
een speleo-game, een museum, speeltuin, mini-boerderij…
Recreatiepark "Mont Mosan": speeltuin, dierentuin, mini-golf…
Provinciaal Domein: speeltuin, sport, natuur, kinderboerderij,
zwembad, prachtig versierde tuinen, vijvers en een indrukwek-kende
tuin met hoogstammige bomen.
Prehisosite van Ramioul: maak een reis door de tijd.
Houtopia - Een ludiek, recreatief en pedagogisch concept met de
rechten van het kind als rode draad.
Plopsa-Coo: Kabouter Plop en z’n vrienden aan de voet van de
beroemde watervallen van Coo.
Archeoscoop van het land van Salm: ontdek de geschiedenis, de
onderaardse rijkdommen en de mysterieuze legendes van Vielsalm.
FORESTIA: Dierenpark van La Reid: zeer mooi reservaat met NoordEuropese dieren.
Openluchtmuseum Fourneau St-Michel + IJzermuseum)
Grot "La Merveilleuse": een van de mooiste van België
EURO SPACE CENTER: neem een duik in de wereld van de
ruimtevaart !
Blégny-Mine: Begeleid bezoek aan een oude steenkoolmijn –
mijnmuseum – rondrit met toeristentreintje
Archeoscoop Godfried van Bouillon: audiovisuele voorstelling
RailBike des Hautes Fagnes
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Sunclass’ tips
kastelen, burchten, abdijen…
De meeste van deze tips staan met openingstijden en routebeschrijving vermeld in de gids “toeristische attracties en musea van
België” die gratis ter beschikking is bij de receptie. (www.toeristische-attracties.be).

km

Plaats (provincie)

1

Durbuy / Septon
(L)

4

Durbuy (L)

15

Logne (Luik)

22

Modave (Luik)

30
32

La Roche (L)
Rochefort (L)

37

Huy (Luik)

41

Amay (Luik)

45

Seraing (Luik)

47

Lavaux-Ste-Anne
(N)

48

Stavelot (Luik)

50

Theux (Luik)

52

Celles (N)

57

Dinant (N)

66

Freÿr (N)

68

Falaën (N)

81

Denée (N)

83

Floreffe (N)

107

Orval (L)

attractie

Radhadesh: spirituele Hare Krishna-leefgemeenschap in het
kasteel van Septon.
De onlangs zeer mooi gerestaureerde “Halle aux blés” (oude
graanhalle) in Durbuy “vieille ville (oude stadskern)
Ruïnes van de Middeleeuwse burcht - roofvogeldemonstraties
17°eeuw kasteel: rijk gedecoreerd en gemeubileerd verblijf
van de graven van Marchin.
Ruines van de middeleeuwse burcht.
Ruines van het Gravenkasteel - prachtig panorama.
Fort van Huy: Nederlands fort uit 1818 op de samenvloeiing
van Maas en Hoyoux - met een museum over verzet en
concentratiekampen.
Kasteel van Jehay: kantwerk, meubels, smeedwerk, porselein,
boeken...
Kasteel van Val Saint-Lambert: museum & ludiek parcours
over het wereldberoemde glaswerk.
Kasteel met expo over plattelandsleven en natuurmuseum
Abdij en museum van het circuit van Spa- Francorchamps in de
gewelfde kelders van de abdij.
Kasteel van Franchimont: burcht uit 11°-12° eeuw met een
zeer rijke geschiedenis.
gemeubileerd feodaal kasteel van Celles-Vêves
De beroemde citadel met wapenmusem: met duizelingwekkend
uitzicht van op de steile rots, de galerijen en de kabelbaan !
Renaissance-kasteel en tuinen van Freÿr: de verfijning van
Versailles…
Ruines van het kasteel van Montaigle; Gravenburcht uit de 14°
eeuw met museum
De Benediktijnerabdij van Maredsous uit 1872 is internationaal
bekend om z’n kazen en abdijbieren,
Abdij 12° e; artistieke, architecturale en historische schatten
Cisterciënzers-Abdij en museum van Orval, eveneens bekend
van kazen en bieren.
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Sunclass’ tips
voor de kids…
De meeste van deze tips staan met openingstijden en routebeschrijving vermeld in de gids “toeristische attracties en musea van
België” die gratis ter beschikking is bij de receptie. (www.toeristische-attracties.be)

km

2
2
6
12
16
19
20
24
28
37
37
40
46
48
50
58
92

Plaats (provincie)

attractie

LPM: de geprivilegieerde partner van Sunclass voor sport &
adventure, kayak, fakkeltochten & nachtspelen, speleologie, …
Het Labyrint: doolhof in een maisveld + animatie rond jaarthema
Barvaux (L)
door acteurs. Extra: deurenlabyrint, mini-doolhof voor kleuters,
knutselatelier…
Domaine de Hottemme: unieke verzameling van meer dan 50
Durbuy / Heyd (L) biorama’s over de dieren, de natuur en het plattelandsleven uit de
streek
Hotton (L)
De grotten: twee sterren in de Michelingids
TTA: Toeristische tramway van de Aisne: maak een ritje door
Erezée (L)
de mooie vallei van de Aisne in een authentieke oude tram
Op zoek naar mysterieuze ontdekkingen: didactisch onderaards
Comblain-au-Pont
(Luik)
parcours
Ferrières (Luik)
Speelgoedmuseum in het oude schoolgebouw
Park Chlorophylle: een nieuwe kijk op het bos via 30 attracties,
Dochamps (L)
een loopbrug in de toppen van de bomen, thematische
speeltuin…
Remouchamps (Luik) Safaripark Monde Sauvage
Een attractiepark met grotten, een wildpark, een speleo-game,
Han (L)
een museum, speeltuin, mini-boerderij…
Recreatiepark "Mont Mosan": kleuterspeeltuin, dierentuin,
Huy (Luik)
mini-golf…
Provinciaal Domein: speeltuin, sport, natuur, kinderboerderij,
Chevetogne (N)
zwembad prachtig versierde tuinen, vijvers en een
indrukwekkende tuin met hoogstammige bomen.
Houffalize (L)
Houtopia: Multimediaal kindermuseum
Plopsa-Coo: Kabouter Plop en z’n vrienden aan de voet van de
Coo (Luik)
beroemde watervallen van Coo. Alle attracties zijn met veel
respect voor de natuur geïntegreerd in het landschap.
FORESTIA: Dierenpark van La Reid: reservaat met NoordTheux (Luik)
Europese dieren
Euro space center: neem een duik in de wereld van de
Transinne (L)
ruimtevaart .
Bouillon (L)
Archeoscoop Godfried van Bouillon: audiovisuele voorstelling
Durbuy (L)
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Sunclass’ tips
musea…
De meeste van deze tips staan met openingstijden en routebeschrijving vermeld in de gids “toeristische attracties en musea van
België” die gratis ter beschikking is bij de receptie. (www.toeristische-attracties.be)

km

Plaats (provincie)

4

Durbuy (L)

15
15

Marche-enFamenne (L)
Marche-enFamenne (L)

20

Ferrières (Luik)

25

Modave (Luik)

30

La Roche-enArdenne (L)

30

La Roche (L)

37

Huy (Luik)

43

Flémalle (Luik)

attractie

De recent uitstekend gerestaureerde “Halle aux blés” (oude
graanhalle) in Durbuy “Vieille Ville” (de oude stadskern)
Kantmuseum: een unieke collectie lokaal “point clair”-kantwerk
Famenne Museum: Kunst –en archeologische geschiedenis
Speelgoedmuseum in het oude schoolgebouw
Kasteel van Modave: prachtig en authentiek gemeubileerd
kasteel met een indrukwekkende geschiedenis
Museum van het Ardennen-offensief (the battle of the Bulge),
Hitles laatste grote offensief tijdens de 2° wereldoorlog.
Les grès de La Roche: museum over traditioneel blauw
aardewerk uit La Roche
Fort van Huy: Nederlands fort uit 1818 op de samenvloeiing van
Maas en Hoyoux - met een museum over verzet en
concentratiekampen.
Prehisosite van Ramioul: maak een reis door de tijd

Kasteel van Val Saint-Lambert: museum & ludiek parcours over
het wereldberoemde glaswerk
46
Houffalize (L)
Houtopia: Multimediaal kindermuseum
Lavaux-Ste-Anne
(N)
47
Kasteel met expo over plattelandsleven en natuurmuseum
Abdij en museum van het circuit van Spa- Francorchamps in de
48
Stavelot (Luik)
gewelfde kelders van de abdij.
50
Saint-Hubert (L) Openluchtmuseum Fourneau St-Michel + IJzermuseum
De musea van Luik (openbaar vervoer, aquarium,
53
Luik
wetenschappen)
Euro Space Center: neem een duik in de wereld van de
58
Transinne (L)
ruimtevaart !
Bastogne Historical Center – oorlogsmuseum over het
65
Bastogne (L)
Ardennenoffensief en de tweede wereldoorlog,
filmvoorstellingen – monument Le Mardasson.
Animalaine: museum over de wol: van het scheren van het
Bastogne
65
(Bizory) (L)
schaap tot de trui…
Blégny-Mine: Begeleid bezoek aan een oude steenkoolmijn –
75
Blégny (Luik)
mijnmuseum – rondrit met toeristentreintje
Cisterciënzers-Abdij en museum van Orval
107
Orval (L)
45

Seraing (Luik)
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Sunclass’ tips
natuur…

De meeste van deze tips staan met openingstijden en routebeschrijving vermeld in de gids “toeristische attracties en musea van
België” die gratis ter beschikking is bij de receptie. (www.toeristische-attracties.be).

km

2
3
5
12
12
24
28
30
30
37
38
40
47
50
69

Plaats (provincie)

attractie

Het Labyrint: doolhof in een maisveld + animatie rond
Barvaux (L)
jaarthema door acteurs. Extra: deurenlabyrint, mini-doolhof
voor kleuters, knutselatelier…
Topiairy-Parc: een unieke collectie van gebeeldhouwde buxusDurbuy (L)
bomen (250 figuren) in een tuin aan de oever van de Ourthe
Domaine de Hottemme: unieke verzameling van meer dan 50
Durbuy / Heyd (L) biorama’s over de dieren, de natuur en het plattelandsleven uit
deze streek.
Hotton (L)
De grotten: twee sterren in de Michelingids
CIR: centrum voor de interpretatie van de rivier de Ourthe:
Hotton (L)
ontdek de fauna en de flora via een uniek parcours. Schitterende
tuin met minigolf
Park Chlorophylle: een nieuwe kijk op het bos via 30
Dochamps (L)
attracties, een loopbrug in de toppen van de bomen,
thematische speeltuin…
Remouchamps (Luik) Safaripark Monde Sauvage
Remouchamps (Luik) Grotten: uniek: de langste ondergrondse boottocht ter wereld…
La Roche (L)
Wildpark van La Roche
Een attractiedomein met een natuurdomein, grotten, een
Han (L)
wildpark, een speleo-game, een museum, speeltuin, miniboerderij…
Nisramont (L)
Stuwdam en meer van Nisramont
Provinciaal Domein: speeltuin, sport, natuur, kinderboerderij,
Chevetogne (N)
zwembad prachtig versierde tuinen, vijvers en een
indrukwekkende tuin met hoogstammige bomen.
Lavaux-Ste-Anne (N) Kasteel met expo over plattelandsleven en natuurmuseum
FORESTIA: Dierenpark van La Reid: zeer mooi reservaat met
Theux (Luik)
Noord-Europese dieren.
De enige watertuin van België, wellicht de mooiste van Europa.
Annevoie (N)

89

Robertville (Luik)

117

Virelles (H)

Natuurparkcentrum van Botrange: de geschiedenis van de
Hoge Venen
Natuurreservaat: observatie onder water, loopbrug, doolhof,
speelplein,…
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Sunclass’ tips
voor regenweer…
De meeste van deze tips staan met openingstijden en routebeschrijving vermeld in de gids “toeristische attracties en musea van
België” die gratis ter beschikking is bij de receptie. (www.toeristische-attracties.be)

km
1
4
6
12
12
20
25
30
30
37
45
45
46
48
49
53
58
65
65
67
75
91

Plaats (provincie)

attractie

Radhadesh: spirituele Hare Krishna-leefgemeenschap in het kasteel van
Septon.
De recent gerestaureerde “Halle aux blés” (oude graanhalle) in “Durbuy
Durbuy (L)
Vieille Ville, het oude stadscentrum.
Domaine de Hottemme: unieke verzameling van meer dan 50
Durbuy / Heyd (L)
biorama’s over de dieren, de natuur en het plattelandsleven uit deze
streek.
Hotton (L)
De grotten: een attractie met twee sterren in de Michelingids…
RIVEO: centrum voor de interpretatie van de rivier de Ourthe:
Hotton (L)
ontdek de fauna en de flora via een tentoonstelling en een aquarium.
Ferrières (Luik)
Speelgoedmuseum in het oude schoolgebouw.
Kasteel van Modave: prachtig en authentiek gemeubileerd en
Modave (Luik)
gedecoreerd kasteel met een indrukwekkende geschiedenis.
La Roche-en-Ardenne (L) Museum van de slag om de Ardennen (“The battle of the Bulge”)
Remouchamps (Luik)
Grotten: uniek: de langste ondergrondse boottocht ter wereld…
Fort van Huy: Nederlands fort uit 1818 met een museum over verzet en
Huy (Luik)
concentratiekampen.
Kasteel: middeleeuws burcht die in de loop der eeuwen evolueerde tot
Jehay (Luik)
zomerverblijf.
Kasteel van Val Saint-Lambert: kristalmuseum & ludiek parcours over
Seraing (Luik)
het wereldberoemde glaswerk.
Houffalize (L)
Houtopia: Multimediaal kindermuseum.
Stavelot (L)
Abdij en museum van het circuit van Spa- Francorchamps.
Vielsalm (L)
Archeoscoop van het land van Salm.
De musea van Luik: Openbaar vervoer, Grand Curtius, aquarium,
Luik (Luik)
Archéoforum…)
Transinne (L)
Euro space center
Bastogne Historical Center – oorlogsmuseum over het
Bastogne (L)
Ardennenoffensief en de tweede wereldoorlog, filmvoorstellingen –
monument Le Mardasson.
Animalaine: museum over de wol: van het scheren van het schaap tot
Bastogne (Bizory) (L)
de trui…
Falaën (N)
Kasteelboerderij vlakbij een van de mooiste dorpjes van Wallonië
Blégny-Mine: Begeleid bezoek aan een oude steenkoolmijn –
Blégny (L)
mijnmuseum – rondrit met toeristentreintje
Bouillon (L)
Archeoscoop Godfried van Bouillon: audiovisuele voorstelling
Durbuy / Septon (L)
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Sunclass’ tips
sport & spel…
De meeste van deze tips staan met openingstijden en routebeschrijving vermeld in de gids “toeristische attracties en musea van
België” die gratis ter beschikking is bij de receptie. (www.toeristische-attracties.be)

km

Plaats (provincie)

attractie

LPM: de geprivilegieerde partner van Sunclass voor
sport & adventure, kayak, fakkeltochten & nachtspelen,
speleologie, …
3 Durbuy/Bohon (L) Gemeentelijk Subtropisch zwembad
Golf Blue Green van Durbuy: de baan ontworpen door
5
Durbuy (L)
Hawtree, de Ardeense natuur en de nabijheid van het
stadje Durbuy vormen een héél bijzondere combinatie…
Maison du Tourisme Ourthe & Aisne: wandelkaarten,
5
Barvaux (L)
mountainbike-parcours, info over diverse sportieve
activiteiten…
Mini-golf & speeltuin op het terrein "Le Julienas" (bij de
5
Barvaux (L)
brug over de Ourthe)
RIVEO: zeer mooi mini-golf parcours in de tuin van het
12
Hotton (L)
VVV-kantoor
RIVEO: centrum voor de interpretatie van de rivier
12
Hotton (L)
de Ourthe: initiatie vistechnieken (o.a. vliegvissen)
Nordic Walking Durbuy: begeleide tochten & initiatie.
12
Weris (L)
Poles (stokken) te huur
Marche-en-Famenne Karting de la Famenne
15
2

Durbuy (L)

(L)
Villers-Ste-Gertrude Begeleide natuurwandeling: elke 2° zaterdag van de
15
(L)
maand
Baraque de Fraiture Diverse pistes voor langlaufski
34
(L)
40

Chevetogne (N)

43

Mirwart (L)

48

Stavelot (Luik)

68

Falaën (N)

99

Mariembourg (N)

99

Elsenborn (Luik)

Provinciaal Domein: speeltuin, sport, natuur,
kinderboerderij, zwembad
Provinciaal Domein van Mirwart: Bewegwijzerde
wandelingen en meerdere visvijvers
Abdij van Stavelot + museum van het circuit van
Francorchamps
RailBikes: spoorwegfiets door de vallei van de molignée
Karting des Fagnes: skeltercircuit voor liefhebbers en
competitie
RailBike des Hautes Fagnes
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