
Citadel van Dinant

www.citadellededinant.be 

Citadel en kabelbaan : elke dag: 10.00 > 18.00

Vrij bezoek

Reservatie mogelijk maar niet verplicht.

Bereikbaar met de kabelbaan, te voet via de trap (ook betalend) of met de auto (ruime 

gratis parkeerplaats).  

Citadel van Namen

https://citadelle.namur.be  

(in het park)

Het Citadelpark : elke dag, 08.00>18.00

Bezoekerscentrum Terra Nova : na reservatie

Elke dag 10.00>18.30

De onderaardse gangen en het toeristentreintje blijven gesloten

Kasteel van Freÿr-Waulsort

www.freyr.be

Elke dag: 11.00>17.00 (behalve maandag 12/04) 

Na reservatie 

Kasteel van  Vêves- Celles 

https://chateau-veves.be 

Elke dag: 10.00>17.00

Na reservatie

Leuk met de kindjes: Schattenjacht in het kasteel (5€) 

Tijdens het bezoek wordt je verkleed als prinses of ridder !

Ruïnes van Montaigle - Falaën 

https://visite-montaigle.business.site/?m=true 

Elke dag: 11.00 > 18.00  

Geen reservatie nodig

Leuk met de kindjes:  De Legende van "Mont des Aigles" ! Onderzoek in het kasteel ! (3€ 

voor het spel + 1€ / kind + toegangsprijs ruïnes) 

Ruïnes van Poilvache  - Houx 

https://poilvache.com/

Elke dag: 10.30 > 18.00

Geen reservatie nodig

Leuk met de kindjes:  Speel tijdens je bezoek ! "Moord in Poilvache".  Ga op zoek naar de 

schuldige en het moordwapen (3,50€ + toegangsprijs ruïnes) 

Ruïnes van Crevecoeur – Bouvignes, middeleeuws pareltje Gans het jaar vrij toegankelijk 

Tip: Combineer het bezoek aan de ruïnes met een bezoek aan het museum van het dorp 

(MPMM) en een kleine wandeling in het dorp (App Izi Travel). 

De tuinen van het meer van Bambois

www.lacdebambois.be 

Elke dag : 11.00 > 18.30 

Verplichte reservatie 

De tuinen van Annevoie

www.annevoie.be

Elke dag: 09.30>17.30

Geen reservatie nodig 

Afvaart van de lesse in kajak - Anseremme
www.dinant-evasion.be

Elke dag na reservatie

12 km - 3uur

kinderen vanaf 6 jaar (met een volwassene)
Les capitaineries de Namur (stand-up paddle, bootjes zonder 

vaarbewijs, kano-kajak)

www.lescapitaineries-de-namur.be

Elke dag na reservatie

Fluisterbootjes huren zonder vaarbewijs - Dinant
www.dinant-evasion.be

Elke dag na reservatie

De Overzet van Waulsort
De allerlaatste veerman van Wallonië

Elke dag van 10.00>18.00

Railbike van de Molignée - Warnant of Falaën

www.draisines.online

Elke dag behalve op maandag na reservatie 

Trot-e-fun (all terrain e-steps ) – Dinant & Namen

  www.trot-e-fun.com

met de begeleiding van een gids, 2 parcours: 1u15 (30€/p) en 2u (40 €/p)

5 e-steps voor juniors (vanaf 8 jaar) en 15 e-steps voor volwassenen

elke dag : 09.00>19.00

na reservatie

Te doen - Te zien 

tijdens Paasvakantie (3>18/04)

2 Citadellen 

Kastelen en ruïnes

Tuinen

Onspanning - Waterpret

Onspanning - Langs onze valleien

http://www.dinant-evasion.be/
http://www.dinant-evasion.be/
http://www.dinant-evasion.be/
http://www.dinant-evasion.be/


De Legendarische avonturen: De eed van de 7 stenen  

Dorpjes waar spelen : Bouvignes-Waulsort-Mont-Serville-

Sosoye - Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar

een zak "Avonturenspelen" voor de hele familie ! (13€), te koop bij het Maison du tourisme 

van Dinant of bij de toerismebureaus van Anhée, Yvoir, Hastière. 

Gratis app

Speurtocht in het hartje van Namen

https://totemus.be/nl/de-jacht/

Gratis app Totemus

Mission 1900 : zet je speurneus op en vind de toegang tot Villa 1900 - 

Waulsort

www.waulsort.be

enkel na reservatie

Grizzly Outdoor 

Facebook: Grizzly Outdoor Dinant

Microavontuur Trektocht-Packcraft 

na reservatie

voor idereen, sportief of minder sportief

Dinant Aventure, adventure challenges en paintball 

www.dinant-evasion.be/fr/dinant-aventure 

Na reservatie - min. leeftijd: 8 jaar (kids challenge)

Agimont Adventure 

www.agimont.be

20 paintball speelvelden (nieuw: Star wars en Games of thrones), en 7 adventure parcours 

weekend: 10.00> 18.00, week: 13.00 > 18.00

na reservatie

Paintball Experience

www.paintballexperience.be

Indoor en outdoor paintball terrein

na reservatie

Het huis van het middeleeuwse erfgoed (MPMM)- Bouvignes

www.mpmm.be 

dinsdag > zondag : 10.00> 18.00

na reservatie

 

Speel in het museum : 2 speurtochten tijdens het bezoek (3€)) (vanaf 7 jaar) 

Erfgoedmuseum van Hastière 

http://patrimoinehastiere.be

na reservatie 0474/42.39.99

Felicien Rops museum (schilder - karikaturist) - Namen

www.museerops.be 

dinsdag > zondag : 10.00 > 18.00

na reservatie

Leuk met de kindjes: het spel "Rops en Roll" : ontdek het universum van de schilder met de 

kleine ondeugende engel Fely (5 €) (leeftijd 8-12 jaar)
TreMa Museum voor de oude kunst - Namen

www.museedesartsanciens.be 

dinsdag > zondag : 10.00 > 18.00

na reservatie

Leuk met de kindjes: bezoek het museum met het spel "De kleine verkenner" (leeftijd 4-6 

jaar)  

Nam-IP (Informatica museum) - Namen 

www.nam-ip.be

dinsdag > zaterdag: 10.00 > 17.00 

na reservatie

Aardbeienmuseum - Wépion

www.museedelafraise.com

dinsdag  > vrijdag : 13.00 > 17.00

na reservatie

Les Bateliers - Museum voor sierkunsten

https://www.facebook.com/museeartsdecoratifsnamur/

dinsdag > zaterdag : 10.00 > 18.00

zondag : 13.00 > 18.00

Tour d'Anhaive, centrum voor archeologie, kunst en 

gechiedenis van Jambes

www.anhaive.be

dinsdag > zondag: 13.30 > 17.30

na reservatie

Andenne museum (archeologie en keramiek): Espace Muséal 

d'Andenne (EMA) 

https://lephare-andenne.be

dinsdag > zondag : 10.00 > 18.00

na reservatie

Archeologisch museum Godinne
+32(0)493/43.30.92

dinsdag > vrijdag + feestdagen: 13.30 > 17.30

na reservatie

Herinneringsmuseum 1940: ontdek de veldslagen aan de Maas 

in Mei 40 - Haut le Wastia

http://www.museedusouvenirmai40.be

na reservatie  

Waulsortium -geschiedenis en patrimonium van Waulsort 

www.waulsortium-virtuel.be

na reservatie - begeleid bezoek voor groepjes of families (max 4 pers)  + outdoor escape 

game: Mission 1900 

Miniatuurtrein - Heer Agimont

https://tmhm02.skyblog.com

elke dag: 14.00 > 18.00 

na reservatie

Museum van de commando's - Flawinne 

www.cdomuseum.be

zaterdag : 13.00 > 18.00

na reservatie

Sport

MUSEA

De app: De Legendarische avonturen - De 5 schildwachters 

Waar spelen: Dinant-Yvoir-Falaen-Hastière-Anhée

Voor tieners of volwassenen (Falaën, ook voor kinderen)

Speelse activiteiten in openlucht



Het huis van Mijnheer Sax - Dinant 

http://sax.dinant.be/sax-and-the-city/la-maison-de-mr--sax

elke dag :  09.00 > 18.00 - Vrije toegang, gratis 

ReGare interpretatie centrum voor lokaal en regionaal erfgoed

www.regare.be

dinsdag > zondag: 10.00 > 17.00

na reservatie

Openluchtmuseum over de sluis en de dam - Hastière Naast de sluis van Hermeton/Hastière, langs de RAVeL, linkeroever

Vrije toegankelijk

Le Delta- Namen

www.ledelta.be 

Cultureel centrum

dinsdag > vrijdag: 11.00 > 18.00 

Weekend : 10.00 > 18.00

Open kerken

https://openchurches.eu 

Kerken  die elke dag open zijn : collegiales van Andenne en Dinant, kathedraal van Namen, 

abdijkerk in Hastière, kerken van Maredsous, Foy-notre-Dame, ….

Wijngaard "Château de Bioul" -interactieve tentoonstelling 

"Made in Bioul"

www.chateaudebioul.be

woensdag > zondag na reservatie

Tip: Picknick mogelijk in het kasteelpark na reservatie. De gelegenheid om lekkere 

streekproducten te proeven !

Natuurpark van Furfooz 

www.parcdefurfooz.be 

Verplichte reservatie -  geen toegang zonder reservatie - honden niet meer toegelaten 

elke dag: 09.00>17.00

Natuurreservaat Jean Septroux - Hastière Gans het jaar toegankelijk - Gratis 

Bewegwijzerde wandeling

12 leuke wandelingen  Alle details in de toeristische gids, gratis beschikbaar bij het Maison du Tourisme of in de 

toerismebureaus. 

Wandelkaarten, wandelgidsen in de Maasvallei te vinden : 

-in het maison du tourisme

-in de toerismebureaus

adres en openingstijden zie hieronder

De mooiste dorpen van Wallonië

www.beauxvillages.be 

Wandelgids: Wandelen rond de mooiste dorpen van Wallonië 

in ons gebied: Thon-Samson, Sosoye, Falaën, Celles, Soulme, Mozet, Crupet -   brochure 

gratis verkrijgbaar bij het Maison du tourisme of online: www.beauxvillages.be

Wandelen vanaf de tuinen van Annevoie (bushalte) 6 wandelingen van 8 tot 28 km. Scan de QR code en begin de wandeling ! 

Circuit natuurfoto's in Hastière 10 km lange wandeling, langs de Maas. Brochure beschikbaar bij het toerismebureau van 

Hastière 

Wandelgids voor de streek van Namen 

www.namurtourisme.be/wp-

content/uploads/2021/01/SENTIERS_Web.pdf

4 wandelingen ter ontdekking van Marche-les-Dames, Malonne, Naninne en Namen. 

RAVeLkaart, wegen langs oude spoorlijnen en jaagpaden Gratis verkrijgbaar in het Maison du tourisme en in de toerismebureaus

App Izi Travel

Bouvignes-Dinant-Namur

Audiogids voor de  steden - gratis

Street-art wandeling in Namen

www.namurtourisme.be

Brochure gratis verkrijgbaar in het toerismebureau van Namen of bij het Maison du 

toerisme 

Wandelen

Interpretatiecentra

Ontdekkingscircuits

Natuurreservaten

Streekproducten

Tentoonstellingszalen

Open Kerken

https://openchurches.eu/fr
https://openchurches.eu/fr


Maison du tourisme Vallée de la Meuse 

Kantoor in Dinant - Avenue Cadoux 8 

info@mtnamurdinant.be

maandag  > vrijdag : 09.00 > 17.00 

zaterdag : 09.30 > 17.00 

zondag: 10.00 > 16.00 

Openbare toiletten in het kantoor

Openbare toiletten avenue Winston Churchill (promenade/croisette)

Toerismebureau Andenne

Promenade des Ours 37 

tourisme@ac.andenne.be 

dinsdag > zondag: 10.00 > 18.00

Openbare toiletten in het kantoor 

Toerismebureau Anhée

Rue de la Molignée 8 

anhee.tourisme@gmail.com

woensdag > vrijdag: 09.00 > 12.30 - 13.00 > 17.00  

zaterdag :  10.00 > 12.30 - 13.00 > 17.00

Openbare toiletten in het kantoor

Toerismebureau Fosses-la-Ville (ReGare)

Place de la gare 7

regare@fosses-la-ville.be ou tourisme@fosses-la-ville.be 

dinsdag > zondag : 10.00 > 17.00 

Toerismebureau Hastière

Rue Marcel Lespagne 27 

tourismehastiere@scarlet.be 

maandag > zaterdag:  10.00 > 18.00 (maandag 05 april: 10.00 > 14.00)
zondag 04 en 11 april: 10.00 > 14.00)

Toerismebureau Jambes

Avenue Jean Materne 168

info@sijambes.be

dinsdag > vrijdag : 09.00 >12.30 - 13.30 > 17.30

zaterdag: 14.00 > 18.00

Toerismebureau La Bruyère

Rue du village 2 - 5081 Meux 

silabruyere@gmail.com

donderdag: 14.00 > 18.00

zaterdag: 10.00 > 12.00

Toerismebureau Namen

Place de la station 

info@visitnamur.eu

maandag > zondag: 09.30 >18.00

Enkele adressen van openbare toiletten : 

-Venelle de la rue de Fer (straatje tussen rue des Dames Blanches en stadhuis) : 24u/24, 7/7

- Rue du Beffroi : 24u/24, 7/7

- Naast het park Louise-Marie (rue Rempart de la Vierge) : 24u/24, 7/7.

Toerismebureau Profondeville

Tegenover het n°2 Chaussée de Dinant 

tourisme@commune-profondeville.be 

maandag > donderdag: 08.00 > 16.30  

vrijdag : 08.00 > 12.00

Toerismebureau Yvoir

Rue de l'hôtel de ville 1

tourisme@yvoir.be 

maandag > vrijdag : 8.00 > 12.00 - 13.00 > 16.00 

zaterdag: 09.00 > 12.00

Onhaye, Mettet et Fernelmont info bij het gemeentehuis

Toerismebureaus 


