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Profiteer  van exclusieve  voordelen  
en kortingen 

bij onze 
partners !

TOERISTISCH     

PASPOORT 

2022



U hebt beslist om onze mooie stad te bezoeken, u zal er geen 
spijt van hebben. Namen is een charmante en rustige stad aan de 
samenvloeiing van twee rivieren, beschermd door zijn Citadel en 
omgeven door een mooie groene kraag.
Namen is een stad op mensenmaat, waar levenskunst hoog in 
het vaandel staat. Wij nodigen u uit voor een ontdekking, om te 
smullen en te wandelen, om u te ontspannen en wie weet, om 
avonturen te beleven…
Dankzij dit toeristisch paspoort, aangeboden door de Dienst voor 
Toerisme, kunt u genieten van exclusieve kortingen en aanbiedingen 
in tal van cafés, restaurants, winkels, logeeradressen, attracties…
Aarzel niet om uw mooie ervaringen te delen op de sociale media 
met gebruik van #visitnamen.
Wij wensen u mooie ontdekkingen toe!
 
Anne Barzin , Schepen voor Toeristische Ontwikkeling

Anne-Marie Cisternino-Salembier, Voorzitster van het Office du 
Tourisme
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WELKOM IN NAMEN !

©
 B

. D
’A

lim
on

te
 - 

O
TN



INHOUD

Attracties 

Musea   

Evenementen

Logies 

Restaurants/Bars

Streekproducten

Winkels

Voordeel één keer toegekend per 
klant, uitsluitend mits voorleggen 
van de Pass en niet-cumuleerbaar 
met andere kortingen of promoties, 
geldig tot 31 december 2022 onder 
voorbehoud van beschikbaarheid.

De Dienst voor Toerisme van Na-
men kan niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor prijswijzigin-
gen of andere informatie uitgaande 
van de partners die vermeld zijn in 
deze brochure.
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Office du Tourisme de Namur
Place de la Station 
5000 Namur
+32 81 24 64 49
www.visitnamur.eu

Het Office du Tourisme ontvangt u 7 dagen op 7, naast het 
station. Onze meertalige raadgevers bezorgen u alle nodige 
informatie om een aangenaam verblijf door te brengen in 
de Waalse hoofdstad.

2+1 gratis voor de rondleidingen (uitgezonderd lekkerbek-
kenrondleidingen, eetbare planten en L’Equipée Sauvage) 
voor individuele bezoekers. Reservering en vermelding van 
het aanbod noodzakelijk (Code: PASSTOUR22).

Citadelle de Namur
Route Merveilleuse 64 
5000 Namur
+32 81 24 73 70
www.citadelle.namur.be

Bezoek de Citadel met de Citadel Pass die u toegang geeft 
tot het Bezoekerscentrum Terra Nova, de rondleiding in de 
ondergrondse gangen en de becommentarieerde rit met 
het toeristentreintje.  

Een koffie van het Maison Delahaut gratis bij de “self ter-
roir” (zelfbediening) Made In Namur op vertoon van het 
aankoopticket van een Citadel pass.
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Parfums de Namur
Guy Delforge 
Route Merveilleuse 60
5000 Namur 
+32 81 22 12 19 
www.delforge.com
 
Een atelier voor het ontwerpen, creëren en vervaardigen 
van parfums, uniek in België, een geurlaboratorium in het 
hart van de Waalse hoofdstad!

Een gratis toegang voor het bezoek aan het Atelier bij aan-
koop van een betaalde toegang.

Le Tuk-Tuk de Namur
Esplanade de la Citadelle 
(naast van de kabelbaan)
5000 Namur
+32 474 11 49 09
www.namurinc.be/visite

La Dolce Vita in Namen! De bestuurder is tegelijk uw gids. 
Aan de uitgang van de kabelbaan worden twee tochten 
voorgesteld: ‘De Citadel ontsluiert zich’ en de ‘Heerlijke 
aardbei van Wépion’, 60 min. 

De prijs voor twee personen wordt toegepast (gratis voor de 
3e persoon of supplementair kind).
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Parc Attractif Reine Fabiola
Rond-Point Thonar 1 
5000 Namur 
+32 81 73 84 13 
www.parf.be
 

Recreatiepark met een grote speeltuin, een klimparcours, 
minigolf, go-karts, elektrische wagentjes, trampolines en 
een barbecueplaats, picknickplaats en cafetaria. 

Een gratis toegang bij aankoop van een betalende.

Le Pavillon  
Route Merveilleuse 65 
5000 Namur  
+32 485 71 06 01 
www.le-pavillon.be 

Het Paviljoen is een centrum voor tentoonstellingen, expe-
rimenten en innovatie, dat disciplines ontzuild en tegelijk 
kunst, wetenschappen en technologieën omarmt.

Een gratis toegang bij aankoop van een betaalde toegang 
(volle prijs)
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Le NID 
Esplanade de la Confluence, 1 
5000 Namur 
+32 81 24 72 94 
www.le-nid.be 

Le NID, letterwoord voor «Namur Intelligente & Durable», 
is een ruimte die de burger centraal plaatst in het debat 
over de toekomst van Namur en die de rol van steden in 
vraag stelt in het licht van de huidige en toekomstige uit-
dagingen. 

Ter plaatse te ontdekken.

Les Capitaineries de Namur  
Boulevard de la Meuse 
(tegenover n°40) 
5100 Jambes 
+32 498 11 21 24 
www.lescapitaineries-de-namur.be  

Nautische activiteiten: verhuur van elektrische boten zon-
der vaarbewijs, kajaks, peddels, reuzenpeddels en ook een 
hapje eten.

15% korting op alle activiteiten.



Carte d’identité obligatoire - Avenue Baron de Moreau 1, 5000 Namur
081 22 30 21- WWW.CASINODENAMUR.BE

Casino, bar, bistro & hôtel
Ouvert 24/24 - cuisine tardive jusque 00h30

VENEZ VIVRE UN MOMENT 
D’EXCEPTION

C.off_GCDN_BHS promotion_Noto_210x148 mm.indd   1C.off_GCDN_BHS promotion_Noto_210x148 mm.indd   1 18-11-21   22:27:5218-11-21   22:27:52

8  

.

Namur Croisières
Quai des Chasseurs Ardennais 
(Confluence, naast l’Enjambée)  
5000 Namur 
www.namur-croisieres.com
 

Bezoek Namen op een andere manier aan boord van de 
boot Olympia! Inschepen aan de Confluence voor onze 
cruises Maas en Samber (50 min), Namur-Wépion (1.45 u) 
en Namur - Profondeville (3 u).  Welkom aan boord!       
 
1 gratis softdrink per cruise.    

Grand Casino de Namur 
Avenue Baron de Moreau 1 
5000 Namur 
+32 81 23 00 28 
www.circus.be 
 

Casino - Hotel- Bar. Restaurant langs de Maas. Beleef een 
buitengewone ervaring.   
 
Een gratis drankje.



Carte d’identité obligatoire - Avenue Baron de Moreau 1, 5000 Namur
081 22 30 21- WWW.CASINODENAMUR.BE

Casino, bar, bistro & hôtel
Ouvert 24/24 - cuisine tardive jusque 00h30

VENEZ VIVRE UN MOMENT 
D’EXCEPTION
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Le Siroteur 
Rue du Hazoir 8  
5080 Emines 
+32 494 141112 
www.lesiroteur.be 

Le Pwairet: Escape Game in openlucht voor maximaal 10 
personen, zonder chrono (geschatte duur ter plaatse: 2 u).

Een bijkomende fles voor groepen die de aperitief optie 
nemen.

Aérodrome de Namur
Rue Capitaine Aviateur Jacquet 44 
5020 Suarlée 
+32 81 55 93 55 
www.aerodromedenamur.be 
 

Verhuur van modulaire zalen voor allerlei doeleinden, van 
1 tot 300 p voor particulieren & bedrijven: evenementen, 
familiedag, teambuilding, brasserie, rooftop, speeltuin & 
zandbak - jeu de boules

10% korting op kamerhuur - geldig 1x per persoon 
gedurende het jaar 2022.
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Paraclub Namur 
Rue du Capitaine Aviateur Jacquet 44 
5220 Temploux 
+32 81 32 77 42 
www.paraclubnamur.be 
 

Een skydiving club gevestigd in Temploux, op enkele kilo-
meters van Namen. 

Gratis foto’s bij aankoop van een tandem sprong + een video 
op vertoon van de pass.

Bister Moutarderie 
Rue du Parc Industriel 10 
5590 Achêne 
+32 496 43 77 38 
www.bister.com 
 

Sinds 1926 produceert het bedrijf Bister verschillende 
soorten mosterd en piccalilly. Bezoeken van half juni tot 
eind september, van maandag tot zondag (behalve op vri-
jdag) om 9.45 u, 11 u en 14 u. Verplichte reservering. 

€8,50/per persoon in plaats van €9.



Trot-e-fun 
Rue de la Tassenière 67  
5500 Anseremme 
+32 493 37 76 80 
www.trot-e-fun.com 
 

Ontdek de regio van Dinant in alle seizoenen met familie, 
vrienden of collega’s met elektrische terreinpeds.

5% korting op de officiële prijs. Korting niet cumuleerbaar 
met andere kortingen.

Pôle muséal Les Bateliers/
Musée des Arts décoratifs de Namur 
Rue Saintraint 3 - 5000 Namur 
+32 81 24 87 20 
www.lesbateliers.namur.be 
 
 

Vrij bezoek aan het museum: permanente tentoonstelling 
‘Maison de Famille’ (het dagelijkse leven in een herenhuis 
in de 18e eeuw) en/of tijdelijke tentoonstellingen volgens de 
agenda. 

Gratis toegang tot het museum en de tentoonstellingen die 
het organiseert in 2022.
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Musée Diocésain de Namur 
Place du Chapitre 1 
5000 Namur 
+32 498  71 03 16 
www.musee-diocesain.be 

Ontdek het rijke erfgoed afkomstig van kerken en abdijen 
uit het bisdom Namur. Kom en bewonder de schat van de 
Saint-Aubain-kathedraal en de kostbaarste voorwerpen 
van dit emblematische gebouw.

Gratis toegang.

Computer Museum NAM-IP 
Rue Henri Blès 192A 
5000 Namur 
+32 81 34 64 99 
www.nam-ip.be

Ontdek de geschiedenis van informatica, van de statis-
tiekenmachine van Herman Hollerith tot de personal com-
puters van de jaren tachtig en negentig.

Eén ticket gekocht, het tweede aan 50%



13  

Fort de Saint-Héribert 
Chemin du Commandant l’Entrée 3 
5100 Wépion 
+32 478 40 77 78 
www.fortsaintheribert.be 

Plaats doordrenkt van geschiedenis 1914-1940; tal van histo-
rische, artistieke en didactische tentoonstellingen worden 
u gepresenteerd in gezelschap van muzikanten. Er worden 
ook natuurwandelingen met proeverij georganiseerd.

1 euro korting per persoon.

Namur en Mai
www.namurenmai.org 

Al 25 jaar brengt “Namur en Mai” een hele stad in ver-
voering met circuskunsten, theater, vertellingen, cabaret 
en muziek. Afspraak op 26, 27 & 28 mei 2022 voor een bub-
bel poëzie!

10% korting op een show uit de aanbieding voor (te betalen) 
shows met de promotiecode PASSEPORT10
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Festival Mondial du Folklore 
de Namur-Jambes
+32 479 06 02 02 
www.festifolkjambes.be  

60e Wereldfestival van traditionele volksdansen en muziek 
(van 19 tot 22/08/2022) - Authentieke gezelschappen uit 
7 landen en 4 continenten: shows, aubades, parades, 
wereldbal.

€2 korting op de aankoop van een plaats voor volwassenen 
- €1 korting op de aankoop van een kinderplaats.

Festival International du 
Film Francophone (FIFF) 
+32 81 241236 
www.fiff.be 

Het 37ste ‘Festival International du Film Francophone de 
Namur’ vindt plaats van 30/09 tot 7/10. Korte films en speel-
films, ontmoetingen met gasten en evenementen aan de zi-
jlijn van de vertoningen.

Bij aankoop van een bioscoopkaartje krijgt u een tweede 
gratis (alleen ter plaatse)!
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Festival Nature Namur 
+32 81 43 24 19 
www.festivalnaturenamur.be 

Voor zijn 28e editie biedt het Festival van 14 tot 23 oktober 
2022 een uitgebreid programma van films en tentoonstel-
lingen, gewijd aan natuurbeelden, dat alles op twee presti-
gieuze locaties in de stad, waaronder de Citadel van Namen.

Een drankje aangeboden in de Festivalbar op vertoon van 
een ticket voor een van de bioscoopvertoningen van het 28e 
Festival International Nature Namur.

Antica Namur Fine Art Fair 
+32 81 32 19 28 
www.antica.be 

Antica keert dit najaar terug van 12 tot 20 november in 
Namur Expo. Voor deze 45e editie brengt Antica meer dan 
135 Belgische en internationale exposanten samen. Een 
niet te missen evenement voor kunstliefhebbers!

Eén gratis ticket voor één gekocht ticket.
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Auberge de Jeunesse de Namur 
Avenue Felicien Rops 8  
5000 Namur 
+32 81 22 36 88 
www.lesaubergesdejeunesse.be 

In een oude Maaslandse villa, in de schaduw van de Citadel 
van Namen, vindt u de jeugdherberg, gelegen aan het wa-
ter! Men overnacht o.m. bij ons voor de Fêtes de Wallonie, 
Namur en Mai, Esperanzah, de FIFF...

10% korting op overnachtingen.

Camping Les Trieux 
Les Tris 99 
5020 Malonne 
+32 81 44 55 83 
www.campinglestrieux.be

Rustige familiecamping gelegen naast een bos. 

Een gratis koffie.
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Côté Fontaine 
Rue de la Fontaine 43 
5022 Cognelée 
+32 478 63 93 88 
www.cotefontaine.be 

Op 5 km van Namen, gehuld in de rust van het platteland, 
wacht u een warm en persoonlijk onthaal in een aangenaam 
met bloemen versierd huis. Privéparking. Label «Wallonie 
Destination Qualité».

Proeverij van een aangeboden streekbier.

Hôtel Ibis Namur Centre 
Rue du premiers Lanciers 10 
5000 Namur 
 +32 81 25 75 40 
https://all.accor.com/hotel/3151/index.fr.shtml

Hotel Ibis Namur Centre, met 92 comfortabele kamers, is 
gelegen in het hart van alle activiteiten van Namur, zowel 
professioneel als cultureel. Welkom iedereen.

10% korting op het flexibele publiekstarief (voor één nacht, 
onder voorbehoud van beschikbaarheid).



Hôtel Les Tanneurs 
Rue des Tanneries 13 
5000 Namur 
+32 81 24 00 24 
www.tanneurs.com 

Viersterrenhotel met 35 kamers, L’Espièglerie, het gas-
tronomisch restaurant, Le Grill des Tanneurs, restau-
rant-grill-brasserie.

Gratis koffie. 

Hôtel Villa Gracia 
Chaussée de Dinant 1445 
5100 Wépion
+32 81 41 43 43 
www.villagracia.com 

Maaslandse villa uit het begin van de 20e eeuw, volledig 
gerenoveerd in 2021, met 8 ruime kamers, gelegen in een 
bosrijke omgeving.

Een fles bubbels aangeboden per kamer en per geboekte 
nacht.
Au fil des pages
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La Bergerie de Lives 
Rue de Lisa ville 100 
5101 Namur 
+32 493 86 10 29 
www.bergerielives.be 

Gastenkamers en trouwzaal.  

10% korting op de gastenkamers. 

La Villa Balat
Quai de Meuse 39 
5100 Namur (Jambes) 
+32 473 30 55 00 
www.villabalat.be

Villa Balat, gelegen aan de oevers van de Maas, naast L’En-
jambée, biedt drie luxe gastenkamers. Deze residentie uit 
1906 bevindt zich tegenover de Citadel en het Waals Parle-
ment. The placet to be!

Fietsen of kajaks gratis beschikbaar.
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Le Poulailler de Pinpin 
165 boulevard de la Meuse  
5100 Jambes  
+32 494 59 52 10 

Deze charmante oude broodoven uit 1822, volledig aange-
past en gerenoveerd, zal bezoekers charmeren die op zoek 
zijn naar authentiek logies om Namen te ontdekken.

Een biertje van een lokale brouwerij voor elke bezoeker.

Le Temps de Livresse 
Rue du château 
de Saint-Marc 120 
5003 Saint-Marc 
+32 476 88 89 47 
www.letempsdelivresse.com 

Charmante landelijke gîte geschikt voor 2 à 3 personen. 
Uniek concept: Bed & Books. Groene vredige omgeving in 
de nabijheid van de stad. 

Gratis ontbijtplateau.
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Les Volets Bleus 
Rue Juppin 22 
5000 Namur 
+32 468 42 69 94 

Gastenkamer met suite, rustig en onafhankelijk van een 
charmant familiehuis. Ideaal gelegen, vlak bij het histo-
rische centrum van de stad en het treinstation. 

Gratis 2 fietsen ter beschikking.

MS Elisabeth 
Quai des chasseurs Ardennais 
5000 Namur 
+32 495 43 18 61 
www.mselisabeth.be 

Gastenkamer en cruises.

Gratis aperitief in de cabine (witte of rode wijn, of bier).

Le Peanuts



22  

Le Formigny 
Quai des Chasseurs Ardennais 
5000 Namur 
+32 497 52 26 12 
www.formigny.be

Gastenkamer aan de Maas aan boord van het schip Formi-
gny. Organisatie van verschillende evenementen (verhuur 
van zalen) Verhuur van kajaks en elektrische peds voor elk 
terrein (begeleid). 

Twee opeenvolgende nachten doorgebracht aan boord van 
Formigny, gratis tocht met ped voor elk terrein voor één 
persoon (waarde €40).

Best Fried chicken  
Rue Rogier 61 
5000 Namur 
+32 81 44 41 96 
www.bestfriedchicken.be 

Kip fastfood resto. 

Korting 10%.
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Bocata et cætera  
Rue du Bailly 14 
5000 Namur  
+32 473 71 97 77 
www.bocataetc.be 

Bocata et cætera is een Spaanse delicatessenzaak en met 
snelle bediening voor broodjes en tapas. U kunt er de hele 
dag terecht om een hapje te eten.

Een bordje brood-met-tomaat gratis.

 

Brasserie de l’Aérodrome 
Rue Capitaine Aviateur 
Jacquet 44 - 5020 Suarlée 
+32 81 55 93 53 
www.aerodromedenamur.be/brasserie

Bar, restaurant, brasserie, veranda en rooftop. Beki-
jk de landingsbanen en het mooie spektakel in de lucht. 
Speelplein, springkasteel, zandbak, jeu de boules. Grote 
gratis parkeerplaats.

Gratis 1 glaasje bubbels per 2 couverts met een minimum 
van €50.
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Brasserie Fred 
Rue de la Halle 
5000 Namur  
+32 81 22 86 04 
www.brasseriefred.be 

Familiale brasserie met een gezellige sfeer. 

Gratis cocktail van het huis.

Cornet ou petit pot?  
Rue des Fripiers 3 
5000 Namur 
+32 470 45 31 52 
www.cornetoupetitpot.com 

In deze ijssalon in het stadscentrum van Namen werden 
lekkere ijsjes van de ijsmaker «Fleur de Lait» aangeboden.

Slagroom gratis bij aankoop van 2 bolletjes ijs.



Emoción Namur 
Rue de la Croix 48 
5000 Namur 
+32 472 69 50 27 
www.facebook.com/Emocion.namur 

Emoción Namur is al meer dan 10 jaar het referentie tapas-
bar-restaurant in Namen! We combineren voor u het beste 
van de Italiaanse en Spaanse keuken. Smaken, kwaliteit en 
een glimlach wachten op u! 

Wij bieden u -10% op de totale prijs bij vertoon van de Pass.

L’Huile sur le Feu 
Rue de Marchovelette 19  
5000 Namur 
+32 81 24 19 03 
www.lhuilesurlefeu.be 

Restaurant – Boetiek. Fijne keuken met olijfolie, specialiteit 
van verse marktproducten en pasta, delicatessen. 

Elke houder van een Pass wordt een glas huiswijn 
aangeboden.
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L’1Passetemps
Rue des Brasseurs 107A 
5000 Namur 
+32 81 83 53 71 
www.1passetemps.be
 

Streekkeuken - zelfgemaakte bereidingen - in een oude 
graanhal aan de oevers van de Samber tegenover de Cita-
del van Namen!

10% op de totale rekening van de middagmaaltijd van 
dinsdag t/m vrijdag (behalve op feestdagen).

Le Café des Arts
Rue Borgnet 1 
5000 NAMUR 
+32 81 22 63 80 
www.lecafedesarts.be 

Brasserie-restaurant-tearoom op een steenworp van het 
treinstation en de hotels van het stadscentrum. Mooi zon-
nig terras, zelfde uitbater sinds 20 jaar.
 
Dagelijks vanaf 18 u, stel uw menu samen met voor- + 
hoofdgerecht of hoofdgerecht + dessert uit de lkaart voor 
de prijs van €28.  Onder de middag 1 uur gratis parking per 
restauranttafel.
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Paul’s Boutique 
Rue Notre Dame 118 
5000 Namur 
+32 81 22 29 44 
Facebook/paulsboutiquenamur 

Klein maar fijn hamburgerrestaurant.

Een drankje (waarde € 2) gratis bij aankoop van een burger.

Pitaya 
Place de l’Ange 
5000 Namur 
+32 81 22 50 43 
www.pitaya.be

Pitaya biedt een moderne Thai Street Food ervaring, een 
uitnodiging voor een verre reis. Kwaliteitsvolle ingre-
diënten, vers bereid ter plaatse.

Korting 10%.
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Arsène café 
Rue des Brasseurs 19 
5000 Namur 
+32 81 34 64 73 
www.arsenecafe.be 

Café Arsène binnenstappen, betekent een ontmoeting met 
kunst en cultuur. Het is een plaats waar men deelt, een 
eclectische ruimte in het hart van Namen, een bar waar het 
goed toeven is.

Vier drankjes gekocht, een aperitiefplateau aangeboden.

Barnabeer 
Rue de Bruxelles 39 
5000 Namur 
www.barnabeer.be 

Bierbar. Meer dan 300 speciale bieren.

Een BarnaB van het vat gekocht, een BarnaB van het vat 
gratis (aanbod niet cumuleerbaar).
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Café Nomade 
Rue des Brasseurs 51 
5000 Namur 
+32 81 39 60 68 
www.cafenomade.be 

Modern café in het hart van de Boreal decoratieboetiek. 
Ontdek een waaier aan lokale en seizoensgebonden pro-
ducten naast gebrande koffie uit Sombreffe. Uitzicht op de 
Samber en de Citadel van Namen.

10% korting.

GoSensu 
Rue des Carmes 50 
5000 Namur 
www.gosensu.com 

GoSensu is een Japanse culturele bar. Het is een klein 
hoekje van Japan in het hart van Namen. Kom en geniet van 
een goede taiyaki vergezeld van een ramune, comfortabel 
zittend op een tatami. 

Bij aankoop van 2 taiyaki’s wordt de 3e aangeboden.
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L’Antidote 
Rue de Bruxelles 33 
5000 Namur 
+32 477  13 70 50 
antidotecafe.be 

Dit is de trendy bar in de Rue de Bruxelles met een ruime 
keuze aan huiscocktails en een unieke sfeer op vrijdag- en 
zaterdagavond.

1 creatie cocktail + 2e aan halve prijs.

La Cuve à Bière 
Rue des Brasseurs 108 
5000 Namur 
+32 477 13 70 50 
lacuvenamur.be 

De bar van de “locals” met een verwarmde privé-
binnenplaats en een ruime keuze aan lokale, biologische 
en ambachtelijke bieren. Proef ook onze specialiteiten, de 
Cockt’Ales (cocktails gesublimeerd met bier).

1 Cockt’ales + 1 aan halve prijs
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La Veuve Bila  
Rue Général Michel 39 
5000Namur 
+32 81 24 11 38 
www.laveuvebila.be  

Gezellig restaurant met een Naamse identiteit.   Pekets, 
wijnen, bieren, gin en heerlijke 100% huisgemaakte gere-
chten om te delen, worden aangeboden op deze atypische 
en magische plek waar iedereen zich thuis voelt.

Een glasje ‘Peket’.

L’Empreinte Belge 
Rue des Carmes 69 
5000 Namur 
+32 474 06 38 95 
https://lempreintebelge.wixsite.com/
lempreintebelge 

100% Belgische winkel met een aanbod van Belgische 
ontwerpers en ambachtslieden. Textiel - juwelen - decora-
tie - meubilering - kleine delicatessen, alles komt uit Bel-
gië en is gemaakt door Belgen.

Een Belgische tas bij aankoop.
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Cafés Delahaut 
Rue Marie Curie 1  
5020 Suarlée 
+32 81 22 85 78 
www.cafesdelahaut.be

Familiale en ambachtelijke koffiebranderij, delicatessen, 
geschenkpakketten. 

5% rechtstreekse korting op ons hele assortiment. Aanbod 
niet cumuleerbaar.

Cave de Wallonie 
Côté Terroir
Rue de la Halle 6
5000 Namur
+32 478 56 57 15
www.edzdiffusion.be

Delicatessen, bieren, wijnen, alcoholische dranken, gin, re-
gionale producten. Alle smaken van Wallonië en elders om 
uzelf (of iemand anders) te verwennen.

5% korting.



Brasserie du Clocher  
Rue du Petit Babin 156 
5020 Malonne 
+32 471 10 18 28 
www.brasserieduclocher.be

De enige kerk in België waar men water transformeert… in 
bier! 

1 glas gratis per persoon bij aankoop van 24 flessen van 33cl 
of 12 flessen van 75cl.

33  



34  

ATELIER-53 
Rue des Carmes 53 - 5000 Namur 
+32 81 46 21 23 - www.atelier-53.be 
Atelier-53 is een creatieve en inspirerende plek gewi-
jd aan ecologisch verantwoord textiel: ecologische stoffen 
en garens, doe-het-zelf-ateliers (naaien, breien, borduren, 
macramé, weven, enz.).
10% korting.

BELGIAN GALLERY
Place d’Armes 8 - 5000 Namur 
+32 486 82 52 10 - www.belgiangallery.com/fr 
De galerij exposeert werken van de belangrijkste Bel-
gische kunstenaars van 1880 tot vandaag. Zij toont ook 
werk van een selectie hedendaagse Belgische of in België 
levende kunstenaars. 
Gratis toegang 

BIJOUTERIE KUYPERS 
Rue Emile Cuvelier 9 -5000 Namur 
+32 81 22 04 06 - www.mabijouterie.be 
Deze juwelierszaak is een ambassadeur voor grote inter-
nationale merken zoals Al Coro, Nanis, Alfiery, Flanders, 
Rado, maar ook voor designer artisanale juwelenmerken 
zoals Amethys.
10% korting op vertoon van uw Pass + schoonmaak van 
uw juwelen (afhankelijk van de werkdruk van het mo-
ment).
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BOREAL 
Rue des Brasseurs 51 - 5000 Namur 
+32 81 39 60 68 - www.decoboreal.com 
Winkel voor interieur- en wanddecoratie, ontdekking van 
lokale en Belgische producten en Europese toppers. Inti-
mistische conceptstore met een koffielounge die uitzicht 
geeft op de Samber.
5% korting

CARO FURS 
Rue de la Croix 43  - 5000 Namur 
+32 81 22 94 37 - www.carofurs.be 
Fabricage van jassen en andere kleding van leer en bont. 
Wij kunnen ook uw oude jassen “upcyclen” om ze een 
tweede leven te geven. Upcycling maakt duurzame mode 
mogelijk!
Voordelige voorwaarden afhankelijk van de aankoop.

FLAMMELLE 
Rue du Pont 13 - 5000 Namur 
+32 494 15 75 91 - www.facebook.com/Flammelle/ 
Gesponnen glaskralen met de vlam van een snijbrander. 
In deze workshop-boetiek kunt u zich onderdompelen 
in de glasbewerking en de ontdekking van de «emotie» 
sieraden. 
Een demonstratie glasspinnen (het uittrekken van glas 
tot lange, fijne, buigzame draden) met een snijbrander.
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GALERIE JOLY ANTIQUITÉS  
Rue du Pont 19 - 5000 Namur 
+32 475 48 93 74 - www.artaplaza.com/produits?uid=42 
Aankoop-verkoop van antiek en schilderijen van de 19e 
eeuw tot 2020.  
- 5% op vertoon van de Pass.

GRAPHICA 
Rue Saint Joseph 16 - 5000 Namur 
+32 81 22 21 47 - https://graphica-namur.be/ 
Levering van ‘Schone Kunsten’ in Namur sinds meer dan 40 jaar.  
15% korting, buiten de lopende promoties.

HANS ANDERS 
Rue de Fer 76 - 5000 Namur 
+32 81 22 06 25 - www.Hansanders.be 
Opticien.
Tot € 200 korting bij aankoop van volledige brillen.  

ISOCÈLE BIJOUX 
Rue de la Croix 35 - 5000 Namur 
+32 81 23 03 97 - www.isocelebijoux.be 
In het hart van ‘Vieux Namur’ biedt boetiek Isocèle een 
ruime keuze aan juwelen die met passie zijn gemaakt door 
ambachtelijke juweliers van over de hele wereld. 
15% korting.

JAMU 
Place Maurice Servais 12 - 5000 Namur 
+32 470 76 49 88 - www.jamu.be 
JAMU is een atypische winkel in het centrum van Namen, 
gewijd aan plantendecoratie. Een zaak waar u een hele 
rist kamerplanten, cactussen en accessoires kunt vinden.
10% korting.
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JBC 
Rue de l’Ange 16 - 5000 Namur 
+32 81 22 89 81 - www.jbc.be 
Mode voor kinderen, mannen en vrouwen. 
20% korting op een artikel naar keuze. Niet geldig op reeds 
afgeprijsde artikelen en niet cumuleerbaar met andere ac-
ties/promoties. Niet geldig bij aankoop van een cadeaubon.  

LE FOSSÉ FLEURI 
45 Rue des Fossés Fleuris - 5000 Namur 
+32 476 74 71 16 - www.lefossefleuri.be 
Theehuis, kruidenthee, chocolade «Bean to bar», speciale 
koffies, accessoires. 
Gratis proeverij (waarde € 5) bij elke aankoop van min € 50.

L’ENTRE-POT NAMUR 
Rue des Fossés Fleuris 43 - 5000 Namur 
+32 81 56 65 51 - www.lentre-pot.be 
Bij L’Entre-Pot koopt men gewoon om goed te consume-
ren. Bijna alles is biologisch en wordt in bulk verkocht. U 
brengt de pot, wij wegen hem. U vult hem. Wij glimlachen. 
U proeft, u geniet.
10% korting.   

L’ENVOL DU COLIBRI 
Rue Haute Marcelle 20 - 5000 Namur 
+32 470 42 06 00 - www.lenvolducolibri.be 
L’Envol du Colibri, de ethische en duurzame confectie- en 
accessoireswinkel voor mannen en vrouwen. U doet ve-
rantwoorde aankopen uit de “fair trade’ in hartje Namur.
Voor elke aankoop van min € 25 ontvangt u een ‘tote bag’ 
of een ‘potlood om te planten’.



LES LUNETTES DE PIERRE 
Rue de la Halle 3 - 5000 Namur 
+32 81 22 58 33 - www.leslunettesdepierre.be 
De winkel bevindt zich in het charmante voetgangersge-
bied op 100 meter van de kabelbaan. Wij zijn gespecia-
liseerd in ecologisch verantwoorde brillen, in hout of op 
maat. Iedereen is welkom!
Uitgebreide ogentest aangeboden en 10% korting op op-
tische of zonnebrilmonturen.

MAROQUINERIE PIRLOT 
Rue de la Croix 26  - 5000 Namur 
+32 81 22 39 69 - www.maroquineriepirlot.shop 
Familiezaak die sinds 1960 klanten bedient voor aan-
kopen en reparaties. Wij bieden de mooiste merken voor 
damestassen, bagage, schoolspullen, paraplu’s, kleine 
lederwaren enz...
10% korting.

MORNING CYCLES 
100 Rue des Brasseurs - 5000 Namur 
+32 81 30 05 51 - www.morningcycles.com 
Fietswinkel gewijd aan mobiliteit en reizen. Verkoop van 
kinder-, stads-, cargo-, elektrische, gravel- en trekking-
fietsen, en uitrusting voor avontuur. Reparatiebedrijf voor 
alle merken. 
Een prachtige fietsbidon (fles) aangeboden voor elk fiet-
sonderhoud dat bij ons wordt uitgevoerd.
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OPTIQUE GAUTHIER  
Rue Saint Jean 19 - 5000 Namur 
+32 81 23 03 40 - www.optiquegauthier.com  
De winkeleigenaar en zijn vrouw bieden u exclusieve 
brillencollecties aan. Ze worden vervaardigd in Centraal-
Europa in een ecologisch verantwoordelijke filosofie.
De tweede bril aan -50% (dezelfde dioptrie).

PAPETERIE PETITJEAN 
Rue Godefroid 36 - 5000 Namur 
+32 81 22 14 78 
Papierwarenzaak met een ruim aanbod aan artikelen en 
schrijfvoorwerpen. Kantoorbenodigdheden en compute-
rartikelen. Warme sfeer en persoonlijke service. Tot uw 
dienst sinds 1936. 
10% korting op elke aankoop.
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OFFICE DU TOURISME
Place de la Station

5000 Namen 
Tel : +32 81 24 64 49

info@visitnamen.com
www.visitnamen.com

In het hoogseizoen open van 31/03 tot 30/09, 7d/7 van 9.30 tot 18 u.
In het laagseizoen open van 9.30 tot 18 u en van 11 tot 15 u op zondag.

De Dienst voor Toerisme zal gesloten zijn 
op 25/12/22 en 01/01/23

Verantwoordelijke uitgever: Office du Tourisme de Namur
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