
 De Gaumestreek, Aarlen en Bastenaken  

De Belgische 
Provence  

Echte Ardennen vind je ook in het uiterste zuiden van ons land, in de 

Gaumestreek - vaak de Belgische Provence genoemd - en de regio rond 

Aarlen en Bastenaken, waar je nog sporen van de Tweede Wereldoorlog 

vindt. Een ontdekking meer dan waard.  

Kinderrechten in Houtopia 
Houtopia is een recreatiepark in Houffalize 
waar de rechten van onze kinderen centraal 
staan. Je maakt er op een ludieke wijze kennis 
met gezondheid, veiligheid, tolerantie en milieu. 
Bezoek zeker de ontdekkingsruimte, een 
(binnen)parcours waar tal van ervaringen 
wachten. www.houtopia.be  

Verken de Ardennen met 
Europ I Aventure  
Europ'Avonture is dé specialist om de 
Ardennen te voet, met de fiets, de mountainbike 
of de auto te ontdekken. Fervente wandelaars 
kunnen een forfait boeken met bagagetransport 
langs vermaarde meerdaagse wandeltrajecten 
zoals de Gaumeroute, de Transardense route, 
EifelArdennentocht, enz. Ook voor fietsers zijn 
er talrijke parcours mogelijk. Bovendien 
organiseert Europ'Aventure proeverijen van 
streekproducten, Nordie Walking en verblijven 
in gastenkamers en gîtes. 
www.europaventure.be  

Gezinsvakantie  
Een heerlijke gezinsvakantie wacht je in 
Houffalize in vakantiedomein Ol Fosse d'Outh. 
De kinderen beleven er veel plezier in 
waterparadijs Aqual'O met glij-  

baan, wildwaterrivier, plonsbad ... Ondertussen 
relaxen de ouders in de goed uitgeruste 
zenruimte met jacuzzi, massagebad, hydrojet. 
Verder zijn er een hele rist recreatie- en 
sportactiviteiten. Je kan hier al voor een prikje 
logeren. www.olfossedouth.com  

Zalig kamperen  
Wil je eropuit trekken naar de Ardennen en 
kamperen op een verzorgde en erkende 
camping? Dan vind je bij Walcamp vzw beslist 
een plek naar je gading. Er is keuze uit een 
brede waaier comfortabele càmpings op meer 
dan 30 plaatsen. Op de website krijg je per 
gemeente een overzicht, met info over wat elke 
camping biedt, foto's en prijzen. De landkaart 
zorgt voor een vlotte keuze. Er is ook info over 
campings voor motorhomes en campers. 
www.campingbelgique.be  

Bastogne Historical Center  
De naam Bastenaken of Bastogne is door de 
legendarische Slag om de Ardennen voor altijd 
in het collectief geheugen gegrift. De Slag leeft 
verder in het Bastogne Historical Center, waar 
op levendige wijze oorlogsscènes uit 
Amerikaanse en Duitse kampen werden 
gereconstrueerd. Je ontdekt er ook veel  
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authentiek materia.al uit die periode. Een film 
van 30 minuten brengt het verhaal van de slag 
om Bastogne. 
www.bastognehistoricalcenter.be  

Volksgeloof  
Het Musée en Piconrue bevindt zich in het oude 
17de-eeuwse klooster van Bethleem in 
Bastenaken. Je maakt er kennis met tradities en 
volksgeloof in de Ardennen. Talrijke 
voorwerpen getuigen van de bijzondere 
Ardense cultuur: religieuze meubelkunst, 
schatten uit de sacristie en grafzuilen nemen 
een bevoorrechte plaats in. 
www.bastogne.be/piconrue  

De wol van Animalaine Animalaine, 
het wolmuseum van Bastenaken, neemt je mee 
op een reis door de tijd en volgt de verschillende 
stappen van de traditionele wolverwerking. De 
reis begint met een bezoek aan de veestapel 
(schapen, mohairgeiten, angorakonijnen, 
alpaca's en varkens). Daarna leer je hoe de 
dieren worden geschoren en hoe de wol wordt 
gesponnen en gebruikt. Naast het museum ligt 
een dierenpark.  
www.animalaine.be  

ο Maison du Tourisme du Pays d'Arlon 

Rue des Faubourgs 2 - 6700 Arlon  
tel. 063 21 9454 - www.arlon-tourisme.be 
Maison du Tourisme du Pays de Gaume Rue 
des Grasses Dies 2 b - 6760 Virton  
tel. 063 57 8904 - www.soleildegaume.com 
Maison du Tourisme du Pays de la Semois 

entre Ardenne et Gaume  
Plaee Albert Ier - 6820 Florenville  
tel. 061 31 1229 - www.semois-tourisme.be 
Maison du Tourisme du Pays de la Forêt 

d'Anlier (Maison Bourgeoisl  

Grand Plaee 3 - 6840 Neufehäteau  
tel. 061 275088 
www.foret-anlier-tourisme.b
e  
Maison du Tourisme du Pays de Bastogne 

Plaee Me Auliffe - 6600 Bastogne  
tel. 061 21 27 11 - www.bastogne-tourisme.be 


