
Praktische 
Tips

Ga je zelf  met  de auto? Zorg

er  dan voor  dat  je auto

recent                                                is.

Toch met  het  OV? Neem

eens een kijkje op de site

van                                                              

Hier  vind je handige info. 

Ook in de Ardennen valt  er

wel  eens een buitje. Neem

daarom altijd een paar

waterdichte schoenen of

laarzen mee, en check van

tevoren de weers- 

                                  . Zo kom je

niet  voor  verrassingen te

staan! 

Wat is er fijner om na je reis aan te komen in een goed verzorgde, ruime

groepsaccommodatie? Je kunt in de Ardennen kiezen voor verschillende soorten

accommodaties; campings, herbergen en groepshuizen. Neem gerust een kijkje op

de sites van de sfeervolle herberg La Laiterie, het groepshuis Hubermont La Vallée,

of de camping de L'Ourthe.  

HOME SWEET HOME

DE CLASSICS 
Je kunt natuurlijk niet naar huis gaan zonder de echte classics van de Ardennen te

hebben ervaren. De spectaculaire outdoor activiteiten hebben hier het grootste

aandeel in, Hiervoor kun je terecht bij Brandsport, Daarnaast kun je het

ondergrondse avontuur van de grotten van Hotton aangaan. Tenslotte kun je het

racecircuit van Spa Francorchamps bezoeken, of zelfs een race bijwonen! Check

de links hieronder voor meer info. 

GOUDEN TIPS
In de Ardennen zijn nog een aantal pareltjes te vinden waar niet iedereen van op

de hoogte is. Bijvoorbeeld de brouwerij van d'Achouffe, waar ze het gouden biertje

La Chouffe brouwen. Maar ook het middeleeuwse kasteeltje Château de la Roche

en het pittoreske dorpje Durbuy zijn zeker de moeite waard..

PROEF DE ARDENNEN
Zoals Italië haar pizza's heeft, hebben de Ardennen uiteraard ook hun eigen

delicatessen. De Ardennerham staat met stip op nummer 1. Daarnaast komen er

nog zo'n 200 kazen uit de Ardennen. In de zomer zijn er in de Ardennen genoeg

smaakvolle restaurants te vinden, waarvan er een aantal uitblinken met hun

mooie terrassen in de zomer. Hieronder vind je een aantal toppers op het gebied

van gewaardeerde restaurants met gezellige terrassen! 
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https://www.nsinternational.nl/nl/onze-bestemmingen/trein-belgie/trein-naar-de-ardennen
https://www.weeronline.nl/Europa/Belgie/La-Roche-en-Ardenne/4055975
https://www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-reparatie/pech-voorkomen/maak-je-auto-vakantieklaar
http://www.brandsport.be/overnachten-ardennen/#herberg
http://www.hubermont-space.com/
http://www.brandsport.be/buitensport-ardennen/
http://www.achouffe.be/
http://www.chateaudelaroche.be/indexnl.php
http://www.grottesdehotton.be/
http://campingdelourthe.be/nederlands/nlhome.html
http://www.spa-francorchamps.be/en
http://durbuy-o.be/nl/nl-restaurant/
http://www.brasserie-ardennaise.be/?utm_source=tripadvisor&utm_medium=referral
http://signejeanne.be/index-nl.html

