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Toegankelijk voor personen met 
beperkte mobiliteit

Toegankelijk voor doven en 
slechthorenden

Toegankelijk voor slechtzienden

Favorieten

Eigenzinnig

Op de plaats waar Samber en Maas samenvloeien ligt Namen, de 
hoofdstad van Wallonië. Kom de stad ontdekken om te wandelen, 
te ontspannen of op avontuur uit te trekken. Laat je verleiden door 
de generositeit, de gastronomie en het rijke erfgoed van de stad. 

Neem de kabelbaan naar de Citadel of maak een leuk boottochtje 
tussen de Samber en de Maas. Nog leuker wordt het met een gids! 
Van de meest klassieke tot de meest eigenzinnige rondleidingen: met 
een gids geeft Namen al zijn geheimen prijs. Ontdek de stad en zijn 
prachtige omgeving, rijke erfgoed, cultuur, folklore en knowhow. In elk 
seizoen kan je kiezen uit een hele reeks originele activiteiten: escape 
games, stadsspelen, workshops, ...

En vergeet niet om af en toe te stoppen voor een lekker hapje. Onze 
gastronomische partners brengen je smaakpapillen in vervoering met 
het beste wat de streek te bieden heeft: zoet of hartig, wijn of bier, vers 
vruchtensap of een traditionele ‘pécket’. Er is voor elk wat wils.

Wil je graag een daguitstap organiseren met een vereniging of 
groep? Ben je op zoek naar een originele teambuildingactiviteit? Of 
een dag vol leuke en spannende activiteiten voor je leerlingen? In 
Namen is alles mogelijk!

Het hele jaar door kan je bij het professionele, meertalige team van 
het Office du Tourisme terecht voor een gratis en persoonlijke service.

Los van je budget en je interesses, de leeftijd van de groepsleden en 
de gewenste formule (een arrangement of ‘à la carte’): bij ons vindt 
iedereen zijn gading.  
Deze brochure laat je proeven van het beste wat Namen te bieden 
heeft voor groepen. Van de meest klassieke tot de meest eigenzinnige 
activiteiten en bezienswaardigheden.

Contacteer ons, dan stellen we een gepersonaliseerd programma sa-
men en organiseren we een onvergetelijk dagje in Namen.

Wat kunnen we voor jou boeken?

 
•  Rondleidingen met gids in het Nederlands, Frans, Engels of Duits
•  Musea, activiteiten en toeristische attracties
•  Goede restaurants in Namen
•  Een touringcar die je overal naartoe brengt in onze mooie streek

 
Namen laat niemand onberoerd. 
Ben je klaar om de stad te ontdekken?

Anne Barzin, Schepen voor toerisme
Anne-Marie Cisternino-Salembier, Voorzitter

WELKOM
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INFO & RESERVATIES
OFFICE DU TOURISME DE NAMUR
DIENST GROEPEN 
Hôtel de Ville - 5000 Namen 
+32 81 24 60 06
groepen@visitnamur.eu
www.visitnamur.eu

Het is mogelijk een van onze medewerkers 
te ontmoeten om je daguitstap in Namen te 
organiseren. Enkel op afspraak. Telefonisch op 
+32 81 24 60 06 of via mail op 
groepen@visitnamur.eu

Verantwoordelijke uitgever: 
Office du Tourisme de Namur - Anne-Marie Cisternino-Salembier
Editie 2023
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U vindt Brouwerij Houppe, de ambachtelijke 
brouwerij van Namen, aan de oever van de 
Maas, vlakbij het stadscentrum. De brouwerij 
werd ondergebracht in gebouwen die dateren 
uit het begin van de 19e eeuw en beschikt 
over een flexibele en moderne productie-ins-
tallatie. Kom deze historische plek ontdekken 
en genieten van een heerlijk glas Houppe.

Houppe_A4_2021_02.pdf   3   17/11/21   09:57
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Namen is een stad vol geschiedenis, cultuur en 

tradities en heeft zijn rijke verleden goed in ere 

gehouden. Op de plaats waar de Samber en de Maas 

samenvloeien, kijkt de majestueuze Citadel uit over 

de stad. Ze delen een rijke en bewogen geschiedenis.
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Een dagje Namen

HET OUDE NAMEN EN DE CITADEL 
VANAF € 37/PERS.

Voormiddag
Rondleiding met gids door de oude wijken: een 
charmante wandeling in de voetgangerszone. Ontdek 
de pittoreske straatjes van het oude Namen en hun 
uitzonderlijke architecturale erfgoed (voornamelijk uit 
de 18e eeuw).
 
Verschillende thema’s mogelijk: zie pg 8 en 9.

Middag
Driegangenmenu in restaurant « Le Grill des Tanneurs ».

Namiddag
Rondleiding met gids rond de Citadel. In de open lucht 
ontdek je een van de grootste forten van Europa, een 
stille getuige van tweeduizend jaar geschiedenis.

• Prijs vanaf 12 personen. 
• Het hele jaar door geldig.
• Supplement: kabelbaan naar de Citadel

DE KNOWHOW VAN NAMEN 
PARFUMERIE GUY DELFORGE,
ARTISANALE BROUWERIJ VAN NAMEN:
VANAF € 38/PERS 

Voormiddag
Rondleiding met gids in het atelier van Parfumerie 
Guy Delforge. Het atelier is uniek in Noord-Europa 
en is ondergebracht in 16e eeuwse galerijen aan de 
Citadel. Na dit bezoek weet je alles over de verschillende 
productiefasen van parfum. 

Middag
Driegangenmenu in restaurant « Le Grill des Tanneurs ».

Namiddag
Rondleiding met gids in de Brasserie Artisanale de 
Namur.  Op wandelafstand van het centrum bezoek je 
de brouwerij, die een belangrijke plaats inneemt in de 
brouwgeschiedenis van Namen. Met gratis degustatie.

• Prijs vanaf 20 personen.
• Behalve op zon- en feestdagen. 
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SMAKEN UIT NAMEN 
GASTRONOMISCHE WANDELING - 
AARDBEIENMUSEUM - VANAF € 29,50/PERS  

Voormiddag
Rondleiding met gids in de oude wijken van Namen met 
gastronomische stops. Het principe is eenvoudig: kies tot 
drie degustaties (hartig, zoet of beide). Wij boeken een gids 
die de wandeling zal begeleiden. 
De lijst van stopplaatsen voor een degustatie is op aanvraag 
verkrijgbaar. (zie pg 15).

Middag
Driegangenmenu in Perron de l’Ilon. 

Voormiddag
Rondleiding met gids in het Aardbeienmuseum van 
Wépion.  Kom alles te weten over de teelt, de geschiedenis 
en de betekenis van de aardbei in het lokale erfgoed en de 
gastronomie van Namen. De rondleiding gaat verder in de 
Jardin des Petits Fruits recht tegenover het museum. 

• Prijs vanaf 12 personen. 
• Behalve tijdens schoolvakanties en in het weekend.

NATUUR IN NAMEN  
VANAF € 35/PERS

Voormiddag
Zin in een eigenzinnige, originele en gastronomische 
wandeling? Ontdek de wereld van wilde eetbare planten! 
Een gepassioneerde, ervaren gids leert je een tiental 
eetbare planten herkennen en geeft je meteen ook 
enkele recepten mee om zelf uit te proberen. 

Middag
Assortiment belegde broodjes in de oude Terra Nova-
kazerne aan de Citadel. Assortiment frisdranken, koffie 
en dessert.

Voormiddag
Rondleiding met gids in de tuinen van de Citadel: de Jardin 
des Senteurs (De geurtuin) en de Jardin des Deux Tours (De 
tuin van de twee torens). (3u) 
De eerste tuin betovert je zintuigen en emoties met het 
parfum van meer dan 350 plantensoorten. In de tweede, 
‘middeleeuwse’ tuin reis je terug in de tijd. Je ontdekt er de 
kunst en de diversiteit van tuinen, van het tijdperk van Karel 
de Grote tot aan het begin van de renaissance.

• Seizoensgebonden: enkel van april tot oktober. 
• Prijs vanaf 15 personen.  
• Maximum 25 personen.
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De Citadel van Namen

ONDERGRONDSE GANGEN (1U30)      
Rondleiding met scenografie 
Ga op avontuur in de ‘Termietenheuvel van Europa’ en 
verdwaal door het grootste ondergrondse gangens-
telsel van een citadel. Wil je de galerijen op een ori-
ginele manier ontdekken? Dan is de activiteit A la Santé 
de Blanche de Namur jou op het lijf geschreven! (Enkel 
beschikbaar in het Frans). Handig om te weten: de tem-
peratuur in de ondergrondse gangen is zo’n 13°C.

• € 10 per persoon - minimum 15 personen.
•  Maximum 30 personen per keer.
•  Rondleiding in een van de volgende talen 
 (naar keuze): FR/NL/EN

HET BEZOEKERSCENTRUM (1U)      
Het bezoekerscentrum bevindt zich in de oude Terra 
Nova-kazerne. Je maakt er kennis met de gedeelde 
geschiedenis van Namen en zijn Citadel. Het centrum 
maakt gebruik van de modernste technologie, met 
plannen, kaarten, kanonnen, kunstwerken en gesproken 
getuigenissen. 2000 jaar stedelijke en militaire 
geschiedenis van Europa wordt er op een levendige en 
pedagogische manier toegelicht en geïllustreerd. Zo 
leert de bezoeker heel wat bij over de samenleving van 
gisteren, vandaag en morgen. 

•  Vrij bezoek: € 5 per persoon - minimum 15 
personen. 

•  Rondleiding met gids: € 9 per persoon - minimum 
15 personen.
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BEZOEK AAN HET DOMEIN MET HET 
TOERISTENTREINTJE (25 MIN)   
Geniet van een rondleiding met uitleg en een 
adembenemend uitzicht over Namen en de Maasvallei. 

• € 5 per persoon - minimum 15 personen - 
maximum 40 personen.

LA MÉDIÉVALE (1U15)   
Wandeling op de middeleeuwse laag van de site, ge-
volgd door een bezoek aan de middeleeuwse van de 
«Tuin van de 2 torens». 

• € 9 per persoon - minimum 15 personen.

GOED PLAN! 
Citadel PASS : 
•  Ondergrondse gangen OF La Médiévale + trein + vrij 

bezoek aan het bezoekerscentrum: € 16
•  Ondergrondse gangen OF La Médiévale + trein + 

bezoek met gids aan het bezoekerscentrum: € 22 
•  Ondergrondse gangen + La Médiévale + trein OF 

bezoek met gids aan het bezoekerscentrum: € 22

RONDLEIDING MET GIDS ROND DE VESTINGMUREN 
(2U)
Laat je onderdompelen in het leven van de graven 
van Namen en volg met spanning de opeenvolgende 
belegeringen van dit indrukwekkende bolwerk. 

•  Vanaf 12 personen: € 6 per persoon. 
•  Minder dan 12 personen: € 72 voor de hele groep.

PARFUMERIE GUY DELFORGE (1U)
Maak kennis met de wereld van het parfum tijdens een 
bezoek aan het atelier van Parfumerie Delforge. De 
verschillende onderzoeksfasen, het samenstellen en 
creëren van een unieke geur, ... Wandel door het atelier 
en de ondergrondse gangen en duik in de geschiedenis 
van dit uitzonderlijke gebouw in het hart van de Citadel 
van Namen. Experts geven je graag advies over het 
parfum dat jou op het lijf geschreven is.

• € 3 per persoon. 
• Prijs vanaf 15 personen. 
• Van maandag tot zaterdag, behalve op feestdagen.
• Maximum 40 personen per keer.
• 15 minuten tussen de groepen.

De grote klassiekers
À la carte

7
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LE PAVILLON
Le Pavillon is de nieuwe hotspot voor digitale cultuur in 
Wallonië. Dit nieuwe expositiecentrum op de Esplanade 
van de Citadel in Namen onderzoekt onze digitale cultuur 
aan de hand van gedurfde perspectieven en creaties van 
onderzoekers, ondernemers en burgers over het leven van 
vandaag.
 

• Rondleiding met gids: enkel op aanvraag.
• Groepen van maximum 15 personen.
• Prijs en duur: varieert afhankelijk van de tentoonstelling.

KABELBAAN
Maak een ritje met de kabelbaan en sta in minder dan 
7 minuten op de Esplanade de la Citadelle of in het 
historische centrum van Namen. De adembenemende 
panorama’s zijn mooi meegenomen. 
 

•  Groepen (min 15 personen):
•  Volwassenen: € 6,50 per persoon heen en terug – 

€ 4,50 enkele rit 
•  Senioren (65+), kinderen (4 tot 17 jaar), jongeren 

en studenten, PBM: € 5 per persoon heen en 
terug – € 3,50 enkele rit 

•  Gratis voor kinderen jonger dan 4 jaar. 
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Onze rondleidingen met gids

HET HISTORISCHE CENTRUM VAN NAMEN        
Een bezoek aan de klassiekers van Namen. Wandel door 
de smalle steegjes van de Waalse hoofdstad en bewon-
der het uitzonderlijke architecturale erfgoed dat voor-
namelijk uit de 18e eeuw dateert. Laat je onderdompelen 
in de bijzondere sfeer van de charmante wijken in deze 
stad aan de Maas.  Ook ‘s avonds worden rondleidingen 
gegeven onder de naam ‘Namur by night’.

EIGENZINNIG NAMEN       
Ontdek de eigenzinnige kant van Namen via onalledaagse 
plaatsen en voorwerpen. Wie niet goed oplet, loopt 
erlangs zonder ze te zien. En toch zijn ze er, in al hun 
bijzonderheid! Tijdens deze rondleiding val je van de ene 
verrassing in de andere.

HET LEVEN VAN DE NAMENAARS 
ACHTER DE STRAATNAMEN  
Straten worden vaak vernoemd naar lokale of interna-
tionale bekendheden, plaatsen, data of gebeurtenissen. 
Heeft de Rue de Fer iets met ijzer te maken? En waar 
zijn de grachten en bloemen in de Rue Fossés fleuris? 
Welke school staat er in de Rue du Collège? En kan je 
een lekker biertje drinken in de Rue des Brasseurs? Volg 
de gids door de vele straten en steegjes en kom via 
de straatnamen alles te weten over het leven van de 
Namenaars van gisteren en vandaag.

NA-MURS: STREETART IN NAMEN       
Muurschilderingen en graffiti fleuren de gevels van 
Namen op. Achter al die kleurenpracht gaat een 
stadsproject schuil: kunst voor iedereen toegankelijk 
maken en de inwoners bij het project betrekken. Werken 
van beroemde of anonieme kunstenaars, collectieven en 
verenigingen dagen ons uit om anders naar de wereld 
te kijken. Op bijna elke straathoek wacht een eigentijds 
avontuur. 
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PANORAMISCHE RONDRIT MET JE EIGEN 
TOURINGCAR
Op ontdekking door de omgeving van Namen en de 
Maasvallei. 
OF 
Op ontdekking door de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’ 
in de regio.
- Thon-Samson: een dorp uit steen met een authentieke 

kasteelhoeve en uitzicht op de Samsonvallei. 
- Crupet: een charmant dorpje aan de belangrijkste zijrivier 

van de Bocq, op de flanken van een smalle beboste vallei.
Ook wandelingen zijn mogelijk. Je kan zelf de duur van het 
bezoek bepalen.

•  Vaste prijs van € 85 per gids. (2u)
• Mogelijkheid om een touringcar te reserveren (extra). 

NAMEN VERHAALT (Alleen beschikbaar in het Frans)
Een wandeling door de stad (ongeveer 1 uur) met verhaal 
stopen.Langs de straten vertelt de verhalenverteller je 
verrassende vreemde en lachende verhalen.

• Pakketprijs: € 200
• Minimum 12 personen. 
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STANDBEELDEN EN MUURSCHILDERINGEN IN DE 
STAD 
Imposant of discreet, klassiek of eigentijds, grappig of in-
trigerend. De vele standbeelden, sculpturen en muur-
schilderingen van Namen prikkelen de nieuwsgierigheid 
van voorbijgangers en wandelaars. Neem even de tijd 
om ze goed te bekijken en hun verhaal te ontdekken. 

NAMEN: HOOFDSTAD IN DE STEIGERS           
Vol enthousiasme is Namen de 21e eeuw ingedoken. 
Tijdens deze stadswandeling kom je meer te weten 
over de verschillende bouwprojecten die in de steigers 
staan of al zijn afgewerkt. Op het programma: de nieuwe 
wijken rond het station, de Quartier des Casernes, de 
Esplanade van de samenvloeiing en de voetgangersbrug 
L’Enjambée, de uitbreiding van de voetgangerszone, ...   

VAN DE SAMENVLOEIING TOT AAN DE 
JACHTHAVEN    
In een uitzonderlijk kader leidt een gids je door de ‘bakermat 
van Namen’: de Sarassewijk, de samenvloeiing (Confluence), 
het verleden, het heden en de evolutie van de stad. 
Via de voetgangersbrug wandel je van de linkeroever 
naar de rechteroever en herbeleef je de jaren 1900. 
Het Kursaal, de Royal Club Nautique, de regatta’s, de 
prachtige staaltjes art nouveau en art deco, ... Maar ook 
hedendaagse bezienswaardigheden komen aan bod. 

FIETSEN LANGS SAMBER EN MAAS
Een must voor fietsfanaten! Kruip in het zadel en ontdek 
de vallei van Samber en Maas met de typische villa’s, de 
kastelen en de mooie abdijen. 

• Fietsverhuur (extra).

VLAAMSE SPOREN IN DE WAALSE HOOFDSTAD 
Namen, een stad waar Vlamingen welkom zijn. Van de Graaf 
van Namen tot architect Pieter Huyssens, van Monseigneur 
Heylen tot Jan Fabre: ontdek de vele linken tussen de twee 
Gemeenschappen. Volg de gids en laat je verrassen.

ER ZIJN NOG TAL VAN ANDERE THEMATISCHE BEZOEKEN 
MOGELIJK: VOLLEDIGE LIJST OP AANVRAAG

Prijzen en voorwaarden (2u)
Een rondleiding met gids naar keuze.

Minimum 12 personnes : € 6 per persoon
Groepen van minder dan 12 personen : € 72 voor de 

hele groep.
Schoolgroepen : vast bedrag van € 65 per 25 leerlingen 

By night : vanaf 17u. 
€ 9 per persoon - minimum 12 personen.

9
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Musea

MUSEUM FÉLICIEN ROPS
In een oud herenhuis in het hart van het oude Namen maak 
je kennis met het werk van de Naamse kunstenaar Félicien 
Rops. Je krijgt er een overzicht van de belangrijkste periodes 
uit zijn leven, te beginnen met sociale satire en karikaturen 
en daarna de lithografie, de invloed van Baudelaire, het 
leven in Parijs en zijn obsessie voor vrouwen, de dood en 
de erotiek. Er lopen ook tijdelijke tentoonstellingen in het 
museum, met thematische publicaties over de 19e eeuw, 
gravures of het werk van Félicien Rops. 

•  Alleen toegang: € 1,50 per persoon - minimum 10 
personen. 

•  Tijdens tijdelijke tentoonstellingen: € 2,50 per 
persoon - minimum 10 personen.

•  Mogelijkheid om een gids te boeken: vaste 
prijs van € 40 voor de groep (1u).  Gesloten op 
maandag, behalve in juli en augustus. 

Het Rops Museum is te zien... zonder de ogen
(Alleen beschikbaar in het Frans)
Voor het gezichtsgestoorde of blinde publiek is het ONA 
(Œuvre Nationale des Aveugles), het Sel Bleu en het Rops 
Museum hebben specifiek bezoekmateriaal ontwikkeld.
De nadruk ligt op de ontmoeting tussen het publiek en de 
werken, op het delen van ervaringen en emoties.

•  Maximum 12 personen - 1 uur - toegang + € 40 
voor de rondleiding.
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LES BATELIERS – MUSEUM VOOR DECORATIEVE 
KUNSTEN EN ARCHEOLOGISCH MUSEUM  
Het voormalige stadspaleis van de graven ‘de 
Groesbeeck’ en de markiezen ‘de Croix’ vormt met zijn 
tuin in Franse stijl een prachtig onderdeel van het Museum 
voor Decoratieve Kunsten. Bezoekers snuiven er de 
authentieke sfeer op van een aristocratische woning uit 
de eeuw van de Verlichting. Ernaast ligt het Archeologisch 
Museum (momenteel in aanbouw), waar je in een 
gloednieuwe tentoonstellingsruimte de archeologische 
collecties uit de regio rond Namen kan bewonderen. 

TREM.A - MUSEUM VOOR OUDE KUNSTEN
In hartje Namen exposeert het TreM.a (Provinciaal 
Museum voor Oude Kunsten) kunstschatten uit de 
middeleeuwen en de renaissance. De bezoeker ontdekt 
er ateliers, kunstenaars en ambachtslieden uit de 
Samber- en Maasvallei. Van de Kerkschat van Oignies 
tot de schilderijen van landschapsschilder Henri Bles; 
van sculpturen uit het Maasland tot het werk van lokale 
vaklieden. Ontdek de geschiedenis van het erfgoed van 
Namen in al zijn pracht. Sinds 1964 worden uitzonderlijke 
collecties bewaard, bestudeerd en tentoongesteld in een 
herenhuis uit de 18e eeuw dat werd nagelaten door de 
familie Gaiffier d’Hestroy. 

•  Alleen toegang: € 1,50 per persoon,
 minimum 10 personen. 
•  Tijdens tijdelijke tentoonstellingen: € 2,50 per 

persoon – minimum 10 personen.
•  Mogelijkheid om een gids te boeken: vaste prijs 

van € 40 per gids voor een bezoek van 1u, € 60 in 
het weekend.

•  Gesloten op maandag. 
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Als een echt cultureel eiland verbindt de site van Les 
Bateliers het Provinciaal Museum Félicien Rops, het 
Maison de la Poésie en het Maison du Conte via openbare 
tuinen waar je tijdelijke tentoonstellingen en permanente 
kunstwerken kan bezichtigen. Zo zijn er de stoelen met 
gedichten van Michel Goulet (Québec), de muurschildering 
van Tamar Kasparian en de miniatuursculpturen van de 
Spaanse kunstenaar Isaac Cordal. 

• Gratis toegang. Rondleiding met gids: enkel op 
aanvraag. 

• Van dinsdag tot zondag van 10u tot 18u. 
• Gesloten op maandag en feestdagen.  

MUSÉE DIOCÉSAIN    
In het museum naast de Saint-Aubainkathedraal maak je 
kennis met religieuze werken die zijn geschonken door 
kanunniken, bisschoppen of abdijen (zoals de abdij van 
Brogne of Floreffe). 

•  Toegang: € 3 per persoon/ € 2 voor studenten – 
minimum 10 personen en maximum 20. 

•  Gids (extra): vaste prijs van € 50. 

AARDBEIENMUSEUM VAN WÉPION
Ontdek de ongeëvenaarde aardbeien van Wépion en 
de eigenheid van de streek: de teelt, de geschiedenis 
en de bijzondere plaats die de aardbei inneemt in het 
lokale erfgoed en de gastronomie van Namen. Na het 
museumbezoek volgt een ontdekkingswandeling in de 
Tuin van de kleine fuiten recht tegenover het museum. 

•  Toegang en rondleiding met gids: € 4 per persoon – 
minimum 10 personen 

•  Op reservatie. 

COMPUTERMUSEUM (VZW NAM-IP) 
Dit museum bewaart en belicht het erfgoed dat aan de 
basis ligt van de informaticageschiedenis van België en 
de hedendaagse digitale cultuur.

• Alleen toegang: € 6 per persoon – minimum 5 
personen.

• Rondleiding met gids:
 Vaste prijs 1-10 personen: € 135
 Vaste prijs 11-20 personen: € 195
 Inbegrepen in de vaste prijs: toegangsticket en 

rondleiding met gids. Maximum 20 personen per 
rondleiding. 

 Supplement van € 50 buiten de openingstijden (op 
aanvraag). 

COMMANDOMUSEUM – FLAWINNE
Dit museum vertelt de geschiedenis van de Belgische 
commando’s van 1942 tot vandaag. Bezoekers ontdekken er 
hun uitrusting, wapens en verschillende militaire voertuigen.

• Gratis toegang en rondleiding met gids - op reservatie.
• Open op zaterdagnamiddag van 13u tot 17u. 
• Duur: 2u 30 min. 
• Maximum 50 personen per rondleiding.

ERFGOED

SAINT-LOUPKERK  
De Saint-Loupkerk in het historische centrum van 
Namen is een barokjuweel uit de tijd van de Zuidelijke 
Nederlanden (België). De kerk werd tussen 1621 en 1645 
gebouwd door de architect en jezuïet Pieter Huyssens en 
volgt de voorschriften van de contrareformatie, die in de 
16e eeuw werd ingevoerd door het Concilie van Trente. 
Met zijn indrukwekkende gewelf, marmer en meubels 
(biechtstoelen en communiebank) staat deze kerk op de 
lijst van ‘uitzonderlijk erfgoed van Wallonië’.

• € 2 per persoon voor toegang tot de kerk. 
• Rondleiding met gids als supplement te combineren 

met de oude wijken: € 6 per persoon – minimum 
12 personen of vaste prijs van € 72 voor groepen 
kleiner dan 12 personen.
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DE DELTA     
De Delta is een hotspot waar bezoekers cultuur op een 
natuurlijke, ongedwongen manier beleven. De inrichting 
van het gebouw moedigt gezelligheid en een vrije in- en 
uitloop aan. Overdag zijn de hal, het panoramische terras 
en de foyer van de grote zaal open voor het publiek. 

• Vaste prijs van € 40 per groep van maximum 25 
personen.

WAALS PARLEMENT
Tijdens een rondleiding vertelt de gids over het dagelijkse 
leven van de parlementsleden en de organisatie van hun 
werk. Van het onderzoek tijdens commissievergaderingen 
tot de stemming in de plenaire zaal: je komt er alles te 
weten over hoe een decreet tot stand komt. Daarnaast krijg 
je ook de archeologische overblijfselen, de Bureauzaal 
en de bibliotheek van het parlement te zien.

• Groepsbezoeken bij voorkeur op maandag en 
vrijdag en op de tweede zaterdag van elke maand. 
Minimum 5 en maximum 30 personen.  

• Toegang en bezoek zijn gratis. 
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DE DELTA: HOE WERKT HET?  
Wil je de Delta leren kennen? Het gebouw, zijn 
geschiedenis, maar ook de werking en de teams? Dan 
is deze formule iets voor jou! Wandel door de nieuwe 
ruimtes die openstaan voor kunstenaars en de ruimtes 
waar je gezellig kan samenzijn. Ondertussen kan je met 
volle teugen genieten van het adembenemende uitzicht 
over de stad. 
Een bezoek om je meteen thuis te voelen in de Delta. 

• Duur: 1u 15 min/vaste prijs van € 40 (maximum 25 
personen). 

BACKSTAGE IN DE DELTA 
Bepaalde delen van de Delta zijn enkel toegankelijk 
met een badge. De residenties en kleedkamers van 
kunstenaars, het grid en de backstage van de grote 
zaal, de repetitie- en opnamestudio’s, ... Alle ruimtes die 
doorgaans ontoegankelijk zijn voor het publiek geven 
tijdens deze exclusieve rondleiding hun geheimen prijs. 
De inhoud varieert in functie van de programmatie. 

• Duur: 1u 15 min/vaste prijs van € 40 (maximum 25 
personen). 

12
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 NAMUR INTELLIGENTE ET DURABLE (NID)  
Een unieke plek waar de burger centraal staat in het de-
bat over de toekomst van zijn stad. Het NID buigt zich over 
de rol die steden, en in het bijzonder Namen, spelen in de 
grote uitdagingen van de toekomst. Dat gebeurt via de 
scenografie in het gebouw (dat in Le Grognon ligt), maar 
ook via animaties, debatten, lezingen en tentoonstellingen. 
Die thema’s komen samen met vele andere aan bod in het 
NID. Er zijn drie ruimten: ‘Namur en question’, ‘Namur en 
transition’ en ‘Namur Demain’. (Namen in vraag - Namen in 
overgang - Namen morgen). 

•  Duur: 1u 30 min - Vanaf 12 jaar 
• Gratis toegang en rondleiding met gids - op 

reservatie 

CENTRE SAINTE-JULIE
De Sainte-Juliekerk maakt deel uit van het klooster van 
de zusters van Notre-Dame de Namur, een religieuze 
congregatie die overal ter wereld onderwijs geeft. De 
kerk werd heropgebouwd na de bombardementen van 
1940 en 1944 en verwelkomt vandaag mensen die het 
leven en de spiritualiteit van de heilige Julie Billiart 
willen ontdekken. De moderne tentoonstelling is 
met veel gevoel vormgegeven dankzij video’s, foto’s, 
getuigenissen en herinneringen aan de begindagen en 
de wereldwijde uitbreiding van de congregatie.

• Gratis toegang en rondleiding met gids 
• Enkel op aanvraag. 

FORT VAN SAINT HERIBERT  
De versterkte positie van Namen is bij velen onbekend. 
En toch zijn er nog heel wat opmerkelijke sporen uit het 
militaire verleden van de stad: 9 forten van het einde van 
de 19e eeuw liggen verscholen in de bossen rond Namen. 
Het Fort van Saint-Héribert is zeer goed bewaard gebleven.

• Rondleiding met gids: enkel op aanvraag.
• € 5 per persoon - minimum 25 personen. € 4 voor 

leerlingen uit het middelbaar en € 3 voor de lagere 
school.

ABDIJ NOTRE-DAME DU VIVIER
Al bijna duizend jaar waakt de abdij Notre-Dame du 
Vivier aan de rand van de bossen van Marche-les-Dames, 
op 7 km ten oosten van Namen. Ontdek de geschiedenis 
van de abdij, met al haar geheimen en charme. Groepen 
kunnen er een rondleiding volgen in het bijzijn van 
geschiedkundigen, indien gewenst met een maaltijd.  

• Rondleiding met gids: € 10 per pers. Minimum 25 pers.
• Duur: 2u 30 min tot 3u 30 min.

13

nieuwe 

ABDIJ VAN MAREDSOUS (26 KM)
Een spirituele plek waar je volledig tot rust komt. De 
Abdij van Maredsous zet de traditie van gastvrijheid van 
de benedictijnse monniken verder in een prachtig stukje 
natuur. Het privédomein van de monniken kan bezocht 
worden tijdens een rondleiding met gids. Je ontdekt er 
de abdij, de begraafplaats van de monniken, de tuin en 
het kleine museum van de kaasmakerij (inbegrepen in 
het bezoek). 

• Gratis toegang tot de site. 
• Rondleiding met gids (1u 30 min): € 5 per persoon 

- minimum 25 personen.
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Laat je zintuigen ontwaken en proef de magie.

Namen zal je verleiden met zijn gastronomie. 

Hartig of zoet? Of liever een drankje? 

Aan jou de keuze.

Degusteren

14
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Een paar suggesties... 
(Volledige lijst beschikbaar op aanvraag)

LE BIÉTRUMÉ : Mmm... Boterkaramel 

en chocolade met gekookte room en 

geroosterde hazelnoten. Chocolaterie 

Fronville de Hucorne maakte deze 

lekkernij voor het eerst in 1956 voor de 

Naamse folklore. De naam Biétrumé komt 

van een Naamse grappenmaker die in 1704 

werd geboren. De jonge Biétrumé trok graag gekke 

bekken, imiteerde stemmen en accenten en haalde snode 

streken uit met de burgerij.

L’AVISANCE : Een bladerdeegrol gevuld met 

gehakt, warm geserveerd. De oorsprong 

gaat terug tot de tijd toen de inwoners 

van Namen op bedevaart gingen naar 

de Notre-Dame in Halle. De lange tocht 

werd te voet afgelegd, dus was een 

stevige hap voor onderweg welkom. Vooral 

een opgerolde pannenkoek met gebakken 

vleesresten was populair. De pelgrims ‘avisaient’: dat wil 

zeggen dat ze voorzorgsmaatregelen namen. Zo werd de 

pannenkoek na verloop van tijd een ‘avisance’ genoemd. 

LA HOUPPE : La Houppe is het eerste bier 

van de Brasserie de Namur: een blond bier 

van 7,5° met een koperen gloed en een 

verleidelijke, evenwichtige bitterheid. 

De aromatische neus verraadt de 

aanwezigheid van een subtiele mix van 

drie soorten hop. De aanzet in de mond is 

zacht met fijne citrustoetsen.

La Brasserie Artisanale de la Houppe, située 
en bord de Meuse et à deux pas du centre 
ville, dispose d’un outil de production flexible 
et moderne. Installé dans une ancienne bras-
serie du début du 19e, venez  découvrir ce lieu 
chargé d’histoire sans oublier d’y déguster 
notre savoureuse Houppe.

Houppe_A4_2021_02.pdf   1   17/11/21   09:57

GASTRONOMISCHE WANDELING  
Geniet met volle teugen van een originele rondleiding 
met gids door de mooiste straten van de Waalse hoofdstad. 
Hier en daar wordt de wandeling onderbroken voor een 
gastronomisch moment. Het principe is eenvoudig: kies 
drie (2u) of vijf (3u) degustaties (hartig, zoet of beide). Wij 
boeken een gids die de wandeling zal begeleiden. 

• Degustatie vanaf € 2 per persoon. 
• Gids: vanaf € 6 per persoon voor 2u – minimum 12 

personen. 
 

GASTRONOMISCHE RALLY
Ontdek de oude wijken en geniet van een volledig 
menu, van aperitief tot dessert. Elke gang wordt in een 
ander etablissement geserveerd. Tussen de gangen door 
wandel je met de gids door de mooiste straatjes van 
Namen. 

• Prijs en duur: volgens je persoonlijke wensen en 
budget. 

• Vanaf € 75 per persoon. Maaltijd, gids en drank 
inbegrepen.

«À LA SANTÉ DE BLANCHE DE NAMUR»  
(Alleen beschikbaar in het Frans)
Tijdens dit originele bezoek loopt u door de onderaardse
gangen van de Citadel alvorens het bezoek te
beëindigen met een animatie-degustatie rond lokale
bieren.

• €30 per persoon – minimum 15 personen
 en maximum 30 personen.
• Duur: 2u 30 min.

15
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WORKSHOP KOKEN MET WILDE PLANTEN
Deze activiteit bestaat uit twee onderdelen: een wandeling 
waarbij je eetbare wilde planten ontdekt, gevolgd door 
een kookworkshop waarbij de deelnemers samen een 
maaltijd koken en opeten. Hoe gaat het in zijn werk? We 
creëren een activiteit die is aangepast aan jouw wensen. 
Er is een animator aanwezig met ervaring in het gebruik 
van planten in de keuken. We stippelen een specifieke 
wandeling en menu uit, de groep wordt geanimeerd en 
ook de voeding en de kookuitrusting zijn voorzien. 

• € 49 per persoon – minimum 10 personen.
• Maximum 12 personen.
• Duur: 5u.

BRASSERIE ARTISANALE DE NAMUR 
In La Plante in de voormalige brouwerij Balon-Perrin uit 
1812, heeft de Brasserie Artisanale de Namur het smaak-
volle bier La Houppe ontwikkeld. Na een interessante 
rondleiding door de nieuwe brouwzaal krijg je aan het 
einde van het bezoek een degustatie aangeboden. 

• Bezoek aan de brouwerij en degustatie: € 10 
per persoon - Scholen € 8 per persoon (zonder 
degustatie) - minimum 20 personen.

• Zythologiebezoek: rondleiding met gids, degustatie 
en initiatie in de zythologie: € 17 per persoon - 
minimum 20 personen.

LA BRASSERIE DU CLOCHER – MALONNE
De voormalige kerk van Piroy in Malonne is de bakermat 
van de Philomène bier. In december 2015 richtten Jean en 
Alex er een microbrouwerij op: waar vroeger het altaar 
stond, is nu een brouwzaal en in de gangpaden staan de 
gistingsvaten. Een originele activiteit in het gezelschap 
van de initiatiefnemers: twee vrienden die gepassioneerd 
zijn door kwaliteitsbier en volop voor hun droom zijn 
gegaan.

• Bezoek met 1 degustatie (18 cl): € 8 per persoon
• Bezoek met degustatieplank (5 x 10 cl): 
 € 12 per persoon
• Minimum 10 personen. 

BRASSERIE CARACOLE – FALMIGNOUL (45 KM)
In een pittoresk gebouw uit de 18e eeuw maakt de 
brouwerij Caracole vier Belgische karakterbieren: 
Caracole, Troublette, Saxo en Nostradamus. Aan het 
eind van je bezoek degusteer je de artisanale bieren, die 
traditioneel in koperen vaten worden gebrouwen en op 
een houtvuur worden verwarmd.  

• € 10 per persoon – minimum 20 personen.

BEERYTRIP       (Alleen beschikbaar in het Frans en het Engels)
Ben je een bierliefhebber? Wil je Namen van een andere 
kant leren kennen? Leuke en originele plekjes ontdekken? 
Een onvergetelijke dag meemaken? Dan is de beerytrip 
iets voor jou!
Bezoek de hoofdstad van Wallonië met tussenstops op 
plaatsen waar bier de hoofdrol speelt en waar bezoekers 
hun eerste stappen kunnen zetten in de wereld van de 
zythologie. 

Beschikbaar in de vorm van modules of voor een hele dag:
• Inleiding in de zythologie: De kunst van bier degusteren 

- Geschiedenis van het Belgische bier - De kunst van bier 
serveren - Beeryquizz

• Initiatie food pairing - Welk bier past bij welk gerecht?
• Initiatie biermixologie
• Bezoek aan de brouwerij

• Van € 40 tot € 80 per persoon naargelang de 
gekozen formule – minimum 10 personen.

• Formule van 3u tot een hele dag.

BEER AND FOOD TOUR (Alleen in het Frans en het Engels)
Bezoek de stad en ontdek tegelijkertijd de wereld van het 
brouwen tijdens een gastronomische wandeling. 
Geniet van een driegangenmenu op drie verschillende 
locaties. Tussenin wandel je door Namen en krijg je een 
initiatie in de zythologie. Aan het eind van de dag wordt het 
beste brouwteam gekozen tijdens de Beeryquizz!

• Duur: 4u30 
• Voor groepen tussen 20 en 60 personen 
• Prijs: € 55 per persoon (rondleiding met gids, bieren, 

maaltijden en brouwerijbezoek inbegrepen).  
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CROMPECHINE - ARTISANALE PRODUCTIE VAN 
CIDER EN WIJN – MARCHE-LES-DAMES
Het cider- en wijnproject ontstond in 2017, toen de eerste 
hoogstamboomgaard en wijngaard werd aangeplant. 
Sindsdien zijn er meer dan 500 extra appelbomen 
bijgekomen en is de wijngaard uitgebreid tot twee 
hectare.  Beide producten worden artisanaal en met veel 
zorg gemaakt. Ze weerspiegelen het uitzonderlijke terroir 
van Namen en zijn biologisch gecertificeerd.

•  Bezoek: € 9 per persoon.
•  Degustatie: € 12 per persoon.
•  Minimum 12 personen met degustatie.
• Van april tot september (buiten het seizoen op aanvraag).

WIJNEN  GRAFÉ LECOCQ – NAMEN
Sinds 1879 is Grafé Lecocq een ‘Eleveur Négociant’ 
van Franse wijnen, gerijpt in eiken vaten. Sinds 1952 is 
het wijnhuis ook Hofleverancier van België. Ontdek de 
prachtige kelders waar de flessen worden bewaard 
onder de Saint-Aubainkathedraal en proef zelf 
de uitzonderlijke vakkennis van het huis tijdens een 
degustatie.

• Vanaf € 15 per persoon. Minimum 15 personen en 
maximum 30 personen.

• Duur: 1u 15 min.

CHENOY WIJN DOMEIN – EMINES (11KM)
Het ‘Domaine Viticole du Chenoy’ werd opgericht in 2003 als 
Belgische wijnpionier met respect voor de natuur van Namen. 
Sinds 2019 heeft het domein een biocertificaat. Dankzij het 
gebruik van ziektebestendige druivenrassen produceren de 
eigenaren fijne en evenwichtige wijnen vol smaak. Hun 
filosofie? Een originele en lokale productie van grote wijnen, 
met respect voor het milieu en voor ieders plezier. 

• € 15 per persoon (inclusief degustatie) - 
 minimum 10 personen.
• Duur: 2u.

KASTEEL VAN BIOUL (21 KM)           
Het kasteel van Bioul ligt in de Maasvallei, in het ‘historische 
Vignoulle’ van Bioul. Het domein is een gedroomd huwelijk 
tussen het prachtige erfgoed en 14 hectare wijngaarden. 
‘Made in Bioul’ is een interactieve ontdekkingstocht die je 
onderdompelt in de rijke geschiedenis van het kasteel en 
zijn biologische wijngaard. Achteraf kunnen de bezoekers 
ook wijn degusteren. 

•  Van april tot september. 
• Buiten het seizoen: prijzen op aanvraag. 
•  Bezoek ‘Made in Bioul’ + toegang tot het park: € 9  

per persoon. 
•  Bezoek ‘Made in Bioul’ + toegang tot het park + 

degustatie van 1 cuvée: € 14 per persoon 
•  Bezoek ‘Made in Bioul’ + toegang tot het park + 

degustatie van 3 cuvées: € 22 per persoon 
•  Minimum 15 personen. 

SLAKKENKWEKERIJ VAN WARNANT (23 KM)     
Een ervaren gids zal je rondleiden door de slakkenkwekerij 
en staat stil bij de verschillende stadia van het vak: hoe de 
slakken zich voortplanten en hoe ze groeien van eitje tot 
volwassen slak. Deze leerrijke en grappige rondleiding 
wordt afgerond met een kleine degustatie. 

• Van maandag tot zaterdag (april tot november). 
Jaarlijks gesloten tijdens de eerste 2 weken van 
september. 

• Bezoek + 1 degustatie: € 4 per volwassene – € 3,50 
voor kinderen tot 12 jaar.

• Bezoek + 3 degustaties + 1 drankje: € 8 per persoon
• Minimum 12 deelnemers. 
• Duur: 1u tot 1u 30 min. 
 

MOSTERDFABRIEK  BISTER – ACHÊNE (32KM)
Tijdens het bezoek aan de mosterdfabriek krijg je 
inzicht in de geschiedenis van het bedrijf, dat in 1926 werd 
opgericht en beroemd werd door het iconische potje in de 
vorm van een granaat. Informatie, video’s, een degustatie, 
een bezoek aan het productieatelier en aan het kleine 
mosterdmuseum, met op het einde een klein cadeautje.  

• € 9 per persoon - minimum 15 personen, maximum 
100 personen.

• Duur: +/- 1u 30 min.
• Gesloten op zaterdag en zondag.
• Er kan ter plaatse gegeten worden: € 25 per persoon 

- minimum 25 personen.

nieuwe

nieuwe 
(Alleen in het Frans)
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In Namen komen wandelaars goed aan hun trek-

ken! Verken de prachtige natuur, de paden, de 

bossen en de oevers op je eigen tempo: te voet, per 

fiets, met de boot of zelfs op een stand-up paddle 

(SUP).

Ontspannen
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Op het water
CRUISE OP DE MAAS CRUISE OP DE MAAS 
BOOT MAAS ARDENNENBOOT MAAS ARDENNEN
Op de plaats waar de Samber en de Maas samenvloeien 
ga je aan boord voor een heerlijke cruise om Namen en/
of de Maasvallei te ontdekken. 

NAMEN TUSSEN SAMBER EN MAAS: Namen vanop 
het water, tussen de 3 sluizen (50’)
Elke dag, behalve op woensdag, van april tot september. 

• € 10 per persoon en € 7 per kind. 
• € 8 per persoon - minimum 20 personen. 
• Scholen: € 6 per leerling. 

NAMEN-WÉPION : Op ontdekking door de Maasvallei 
en haar rijke cultuur (1u 45 min).

• Elke dag, behalve op woensdag, in juli en augustus.  
• € 16 per persoon en € 12 per kind. 
• € 13,50 per persoon - minimum 20 personen. 
• Scholen: € 10 per leerling.

NAMEN-RIVIÈRE-ANNEVOIE (4u)

• Op aanvraag. Enkel voor groepen van minimum 40 
personen. 

• € 18 per persoon

CRUISE AAN BOORD VAN DE OLYMPIABOOTCRUISE AAN BOORD VAN DE OLYMPIABOOT
Stap aan boord van de Olympia en geniet van een 
cruise naar keuze: 

CRUISE MAAS EN SAMBER (50 min. heen en terug)

• € 8 per persoon - minimum 20 personen - 
regelmatig vertrek.

• Van 1 april tot 30 september: vertrek om 13.30u, 
14.30u, 15.30u en 16.30u. 

• Buiten de openingstijden of privégebruik van de 
boot: op aanvraag. 

CRUISE NAMEN-WÉPION (1u 45 min. heen en terug)

• € 14 per persoon – minimum 20 personen - 
regelmatig vertrek.

• Van 1 april tot 30 juni en van 1 september tot 31 
oktober: elke zaterdag om 11u. 

• Van 1 juli tot 31 augustus: elke dag om 11u, behalve 
op maandag en zondag
• Buiten openingsuren of privégebruik van de boot: 
op aanvraag

CRUISE NAMEN-PROFONDEVILLE (3u heen en terug)

• € 24 per persoon – minimum 20 personen – 
regelmatig vertrek. 

 • Van 1 april tot 30 september: elke zondag om 10u. 
Brunch optioneel.

• Buiten de openingstijden of privégebruik van de 
boot: op aanvraag. 
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Bewegen !

SEGWAYNAM - TOCHT MET SEGWAY
Organiseer een ontdekkingstocht voor onvergetelijke 
momenten met je team. Ontdek Namen en zijn Citadel 
op een originele manier: met de Segway.

• € 49 per persoon voor 2u.

CRUISE AAN BOORD VAN ‘LE CHARLES’ 
Het schip (spits of ‘péniche’) is beschikbaar voor groepen 
tot maximum 12 personen. 

Verschillende formules beschikbaar: 
•  Afvaart 1u: Namen - La Plante of Namen Samber & 

Maas: vaste prijs van € 300 overdag en € 325 ‘s avonds. 
• Afvaart 2u: Namen - Wépion: vaste prijs van € 435 

overdag - ‘s avonds niet beschikbaar. 
• Afvaart 4u: Namen - Profondeville: vaste prijs van 
 € 765 overdag - ‘s avonds niet beschikbaar. 

• Inbegrepen in de prijs: privégebruik van de boot, 
navigatie, bemanning, groot projectiescherm van 

 180 cm, wifi, servies, drank (koffie, thee of plat 
water), terras van 35 m², schoonmaakkosten.

KAJAK  – PÉNICHE LE FORMIGNY 
Stap alleen of met z’n tweeën in een kano/kajak voor een 
tochtje op de Maas. 
Deze sportieve activiteit is toegankelijk voor iedereen 
en ideaal voor een ontspannen moment in de natuur. 
Je krijgt meteen een heel ander uitzicht op de vele 
toeristische trekpleisters van de stad. 

• Kano/kajak 1 plaats: € 15/u
• Kano/kajak 2 plaatsen: € 20/u 
• 1 enkele kajak en 4 dubbele kajaks beschikbaar

CRUISE OP DE MAAS - DINANT
Stap aan boord van de Mouche, Copère of Sax en ontdek 
de natuurlijke hellingen van de Boven-Maasregio tussen 
Dinant en de Franse grens. 

• Dinant-Anseremme (45 min.): € 8 per persoon 
- € 6,50 voor kinderen tot 12 jaar - minimum 20 
personen. 

• Elke dag van april tot oktober. 
• Dinant-Freÿr (2u): € 13,50 per persoon - € 10,50 voor 

kinderen tot 12 jaar - minimum 20 personen. 
• Elke dag van mei tot september.
• Themacruise: voor groepen vanaf 30 personen met 

diner aan boord, muzikale animatie, culturele haltes, 
... - prijs op aanvraag. 
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extra
MAISON DU CONTE
(Alleen beschikbaar in het Frans)
Op uw cruise, tijdens het aperitief, laat u zich verhalen 
vertellen om je te laten dromen, lachen en uit te dagen.

30 minuten € 100 - 1 uur € 200

LES CAPITAINERIES DE NAMUR 
Vrije tijd en ontspanning in een gezellige omgeving 
met een adembenemend uitzicht op de Citadel. Drijvend 
terras, bar en klein restaurant. Verhuur van stand-up 
paddles (SUP), boten zonder vaarbewijs, kajaks en giant 
paddles (tot 8 personen!). Organisatie van professionele 
en privé-evenementen, concerten, sportactiviteiten, ... 

• Van 15 april tot 15 oktober
• Van 3 tot 500 personen
• Prijs op aanvraag 
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DE TWEE TORENS TUIN - CITADEL
Een ‘middeleeuwse’ tuin met typische elementen uit die 
tijd: hekwerk, vormsnoei, vlechtwerk van geweven takken 
of riet (‘plessis’ of ‘claies’), verhoogde bedden om gewassen 
te kweken en fonteinen. Reis terug in de tijd en ontdek de 
kunst en de diversiteit van tuinen, van het tijdperk van Karel 
de Grote tot aan het begin van de renaissance. 

• Rondleiding met gids mogelijk: € 6 per persoon 
(minimum 12 personen) of een vaste prijs van € 72 
voor groepen kleiner dan 12 personen. 

• Vrije toegang van 1 juni tot 30 september, van 
dinsdag tot zondag van 14u tot 18u, ook op 
feestdagen (de deuren sluiten om 17.30u). 

• De rest van het jaar enkel toegankelijk op aanvraag.

VESPATOUR   
Van het stadscentrum tot aan de Citadel of op avontuur 
door de mooiste dorpen van Wallonië tegen een 
achtergrond van adembenemende panorama’s. Een uitje 
vol geschiedenis of een grappige speurtocht: in Namen 
vindt iedereen zijn gading! Kies uit 5 circuits die je op je 
gps kan volgen en rijd de vrijheid tegemoet op je vespa! 

• 10 vespa’s beschikbaar - maximum 2 personen per 
vespa. 

• Vanaf € 62 per persoon voor 4u. 

ALL-TERRAIN ELEKTRISCHE STEPS  
PÉNICHE LE FORMIGNY 
Ontdek de indrukwekkende Citadel van Namen op een 
all-terrain elektrische step. Een moderne manier om 
bossen en wouden te doorkruisen via bewegwijzerde 
paden. 

• Duur: 1u 30 min tot 2u
• 7 steps beschikbaar – minimum 10 jaar en 50 kg, 

maximum 95 kg
• € 50 per persoon. 
• Helmen beschikbaar - Gesloten schoenen zijn 

verplicht (zelf meebrengen). 

ALL-TERRAIN ELEKTRISCHE STEPS  - TROT-E-FUN 
ANSEREMME
Ontdek de streek rond Dinant op een originele manier 
met je collega’s! Het principe is eenvoudig: je huurt een 
all-terrain elektrische step, die stil en zeer gemakkelijk te 
besturen is. Je hoeft geen sportieveling te zijn, een beetje 
evenwicht volstaat. Elke groep krijgt een begeleider mee. 
De route wordt aangepast aan het niveau van de groep. 

• Rit van 1u 30 min: € 40 per persoon - minimum 4 
personen en maximum 30 personen.

• Vanaf 11 personen is een tweede begeleider ver-
plicht en vanaf 21 personen gaat een derde begelei-
der mee. Supplement van € 50 per begeleider. 

Natuur
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DE GEURTUIN – CITADEL
In het park van het Château de Namur betovert deze 
‘Tuin der Geuren’ je zintuigen en emoties met het parfum 
van meer dan 350 plantensoorten.   

• Het hele jaar door vrije toegang. 
• Rondleiding met gids mogelijk: € 6 per persoon 
- minimum 12 personen of vast bedrag van  
€ 72 voor groepen kleiner dan 12 personen. 
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DE KLEINFRUITTUIN – WÉPION
In deze verrassende tuin groeit de beroemde lokale 
aardbei, maar daarnaast ontdek je er ook een grote 
verscheidenheid aan andere kleine vruchten die het 
goed doen in onze contreien. Van de meest klassieke tot de 
meest verrassende, van de meest veeleisende tot de wildste 
vruchten.

• Vrije toegang van 1 juni tot en met 30 september,  
 van dinsdag tot zondag van 14u tot 18u, ook 
 op feestdagen (de deuren sluiten om 17.30u). 

DE SYMBOLEN TUIN – NAMEN  
Opgedragen aan de Naamse botanicus Jean Chalon, 
deze tuin nodigt u uit voor een botanische wandeling 
door de symbolen. Met als vertrekpunt een labyrint, 
kronkelende pad van het leven, welkom in de Esoterische 
Tuin,  om de 4 elementen of het gouden getalte te  ont-
dekken ...
De Heilige Ruimte, die een tempel van groen vormt, is 
een plaats van introspectie.
Ten slotte doet de Tuin der Tradities denken aan de nau-
we band tussen planten en overtuigingen, bijgeloof, mo-
menten van het jaar...Dit kleine plantenjuweel van een 
twintigtal aren zal veel mensen verrassen!

• Mogelijkheid van een rondleiding: 6 € per persoon
 minimaal 12 personen of een vaste prijs van 72 € 

voor groepen van minder dan 12 personen.
 Vrije toegang van 1 juni tot en met 30 september, 

van dinsdag tot en met zondag van 14.00 tot 18.00 
uur, ook op feestdagen (de toegang sluit om 17.30 
uur). De rest van het jaar, toegang is op aanvraag.

WANDELING ‘EETBARE PLANTEN’
Laat je verrassen door een originele wandeling, ver weg 
van de platgetreden paden: ontdek welke wilde planten 
eetbaar zijn. Je hoeft geen botanicus of kok te zijn, het is 
vooral de bedoeling dat de bezoekers zich amuseren. We 
plukken, ruiken, proeven, praten over koken... en er wordt 
natuurlijk ook heel wat afgelachen.
Een ervaren en gepassioneerde gids leert je een tiental 
eetbare planten herkennen en geeft je meteen ook enkele 
recepten mee om zelf uit te proberen. Laat je verrassen! 
Van een eenvoudige plant die in de wegberm groeit maak 
je in een handomdraai een heerlijke velouté of sorbet. Na 
de wandeling wordt een kleine degustatie aangeboden. 
Ga je liever zelf aan de slag? Dat kan tijdens een workshop 
‘wilde keuken’! Zie pagina 16.

• Wandeling op aanvraag op de site van de Citadel: 
 € 10 per persoon - minimum 15 personen. 
• Wandeling op aanvraag op de site van ‘Cuisine 

Sauvage’ in Jambes: € 9 per persoon - minimum 15 en 
 maximum 25 personen.  
• Duur: van 2u tot 2u 30 min.

DE TUINEN VAN ANNEVOIE  (20KM)
Kuier van fontein naar fontein in deze prachtige tuinen 
die de Franse, Italiaanse en Engelse stijl combineren. Een 
onvergetelijk bezoek! 

• € 9 per persoon - minimum 20 personen - alleen 
toegang.

• Mogelijkheid om een gids te boeken: € 70 voor 
maximum 30 personen. 

• Duur van het bezoek: +/- 1u 30 min.
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‘s Nachts laat de stad zich van een andere kant 

zien. Kuier door het gezellige stadscentrum en 

geniet van het nachtelijke schouwspel op het 

water of flaneer door het historische hart van 

Namen.

Overnachten

THE ROYAL SNAIL **** NAMEN
37 kamers – 74 personen
+32 81 57 00 23 – www.theroyalsnail.com

LES TANNEURS **** NAMEN
36 kamers – 64 personen
+32 81 24 00 24 – www.tanneurs.com

IBIS NAMUR CENTRE ***
92 kamers – 191 personen
+32 81 25 75 40 – www.ibis.com

GRAND HÔTEL DE FLANDRE *** NAMEN
33 kamers – 70 personen
+32 81 23 18 68 – www.hoteldeflandre.be

IBIS STYLE *** NAMEN
99 kamers – 220 personen
+32 81 74 55 55 – https://all.accor.com

CHÂTEAU DE NAMUR **** 
29 kamers – 56 personen
+32 81 72 99 00 – www.chateaudenamur.com

DOMAINE DE RONCHINNE *** MAILLEN
42 kamers – 92 personen
+32 81 41 14 05 – www.domainederonchinne.be

LES JARDINS DE LA MOLIGNÉE **** ANHÉE
52 kamers – 115 personen
+32 82 61 33 75 – www.jardins.molignee.com

IBIS DINANT CENTRE ***
58 kamers – 116 personen
+32 82 21 15 00 – www.ibis.com

CASTEL DE PONT-À-LESSE *** ANSEREMME
91 kamers – 215 personen
+32 82 22 28 44 – www.casteldepontalesse.be

JEUGDHERBERG NAMEN
23 kamers – 93 personen
+32 81 22 36 88 
www.lesaubergesdejeunesse.be/namur

MERCURE **** NAMUR
Open in december 2022
+32 81 64 92 21  – https://all.accor.com
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Opening in 2023 : Hotel B&B Boulevard Mélot en Hotel le 830 Wierde.



24

   Wie een bezoek brengt aan het atelier van Parfumerie 
Delforge, maakt kennis met de wereld van het parfum in 
het algemeen en die van ons in het bijzonder; je leert er de 
verschillende fases van het onderzoek, de samenstelling 
en creatie van unieke geuren kennen; je wandelt er door 
het atelier en zijn ondergrondse gewelven en snuift er 
de geschiedenis op van dit uitzonderlijke gebouw in het 
hart van de Citadel van Namen; tot slot vind je er, dankzij 
deskundig advies, het parfum dat perfect bij jou past…

BEZOEK AAN HET ATELIER (duur +/- 1 uur)
Met gids of audiogids in het Frans, Nederlands,

Duits, Engels, Spaans en Italiaans.

- individueel, op zaterdag (behalve op feestdagen) om
15.30 uur, tijdens schoolvakanties, van maandag tot

zaterdag (behalve op feestdagen) om 15.30 uur. 3,50 €
per persoon (3,00 € voor kinderen jonger dan 12 jaar).

- degressief tarief voor groepen: offerte op maat
en vooraf reserveren.

DE WINKEL het hele jaar door toegankelijk
maandag tot en met zaterdag, van 10.00 tot 18.00 uur

(17.30 uur van november tot en met februari)
zon- en feestdagen, van 14.00 tot 18.00 uur

(17.30 uur van november tot en met februari)

Atelier de parfumerie Guy Delforge
Route Merveilleuse, 60
B-5000 Namur-Citadelle

www.delforge.com+ 32 (0)81 22 12 19 info@delforge.com


