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In 1760 gebouwd door de familie Harlez, een U-vormig gebouw in
wit gemaakte bakstenen en blauwe stenen, op allen een bolvormig
torentje geplaatst met windhaan en wapens van J.G van Harlez.Het
bezoek binnenin getuigt van het rijke verleden van dit kasteel.
verhuur van zalen voor uw recepties, seminaries, tentoonstellingen,
trouwerijen, modeshows....

De Faber Molen
Originele toeristische en didactische attractie. Meelmolen in 1729
gebouwd. Kalksteen gebouw op de monumentenlijst geplaatst.Buiten :
2 raderen . Binnen : 4 verdiepingen (de machinerie, een paar
molenstenen, de zeef en de zolder). De molen functioneert nog steeds
voor de bezoekers

Britse begraafplaats van de Commonwealth
In dit kerkhof rusten britsen soldaten en Commonwealth
staatsburgers die tijdens de tweede wereldoorlog gevallen zijn. Il
compte 666 graven.

Mooi dorp van traditionele en landbouwarchitectuur, waar huizen in
kalksteen de kerk omringen. Afgebouwd in 1855 heeft dit
neogotische gebouw nog een mooie toren van de XVIIde eeuw.
Binnenin bevindt zich een houten maagd met kind volgens Delcour
van de XVII de eeuw, en een beeld van de Heilige Anna (XVIde
eeuw). Op de buitenpoort hangt een gietijzeren kruisbeeld van 1792.
Rond het kerkhof vindt men prachtige publieke fonteintjes.
Prachtige kasteelhoeve uit de 2de helft van de 17de eeuw.
Ny is één van de mooiste dorpen van Wallonië.
.

De plaats van de kat
De beroemde ‘Le Chat’ van Philippe Geluck zal zijn plaatsje krijgen in
Hotton. De humorist en tekenaar Philippe Geluck is op 9 april 2008
langsgekomen in Hotton. Doel van zijn bezoek: de eerste richtlijnen
van het project vastleggen, dat in oktober zal uitvloeien tot de inwijding
van de eerste ‘Place du Chat’, naar de naam van het bekende
personage van de strip, uitgevonden door Philippe Geluck, nu 20jaar
geleden. De plaats gevonden waar het standbeeld van ‘le Chat’ zal
opgericht worden, heeft Philippe Geluck eveneens meegedaan aan
een werkzitting met de jongeren van de kindergemeenteraad met wie
de beroemde tekenaar het project uitwerkt. De leerlingen van alle
scholen in de buurt, alsook het cultureel centrum, de bibliotheek en le
Miroir Vagabond zijn verbonden met het project. Eenmaal ingewijd in
oktober, zal het bronzen standbeeld, die het kleurrijke personage
vertegenwoordigt, plaats nemen in het centrum van de Quartier en
Rahisse, dat zal omgedoopt worden tot ‘Place du Chat’. Men weet nog
maar weinig over dit standbeeld en zijn symboliek, maar het respect
voor het milieu en de duurzame ontwikkeling zullen zeker vermeld
worden.

Kiosque de Hotton
Gelegen op het einde van het eiland " l'Oneux " geeft de kiosk van
de fanfare van Hotton "de vrolijke arbeider" een vrolijk melodietje
aan het landschap. De kiosk werd in drie fasen gebouwd volgens de
financiele inkomsten : in 1924 het betonnen voetstuk, in 1928 de
bovenbouw en in 1938 de loopbrug. Deze werd volledig
gerestaureerd in 1983.

Boerderij in Bourdon
Bij de ingang van het dorp richting Marche; een grote vierkanten
boerderij; de Sint-Remacle kapel en twee lange boerderijen van de
18de en 19de eeuw vormen een homogeen geheel in kalksteen. De
Sint-Remacle kapel is een klassiek gebouw uit het midden van de
18de eeuw. Binnenin, de wijwatervat en de doopvont in ongepolijst
marmer en een hoog altaar verlengd met panelen uit de 17de eeuw.
Een paar grafstenen uit de 18de eeuw

Maison Godenir
Rue Haute à Hotton
Godenir huis heeft de naam over genomen van de laatste eigenaar Dr
Godenir. Gebouw in kalksteen uit 1791 is geklasseerd door de
Commissie der monumenten en landschappen. In dit gebouw vindt u
de toeristische dienst en RIVEO het Centrum van de Rivier.

Tî-château
Deze archeologische vindplaats is geklasseerd door de Commissie der
Landschappen en Monumenten en is een rotsachtige kaap die het dal
van de Ourthe overheerst. Deze driehoekige hoogvlakte, op twee van
haar kanten natuurlijk beschermd was waarschijnlijk bewoond sinds de
jongere steentijd. Hij werd in schuilplaats verbouwd en er werden twee
aarden opheffingen en sloten gebouwd en waarschijnlijk met
omheiningen verhoogd..

