
 

 

BOURDON 

Zoals Menil-Favay en Marenne, kunt u hier in de lente, de huizen, de kapellen en de oude pompen 

met bloemen versierd bewonderen.Bourdon is een dorpje dat dicht bij de gemeente Marche ligt . 

Prachtige boerderijen in steen uit de 17de eeuw staan in de grote straat.Dit dorp staat vooral bekend 

voor haar mooie versieringen voor de kerst en nieuwjaar feesten . 

 

DEULIN 

Op het uiterste punt van Deulin staat een prachtig bouwkundig geheel uit de 18 de eeuw. Het kasteel 

van Deulin heeft een voorplein en een hoofdgebouw met een mooi driehoekig fronton uit steen. De 

rechter vleugel brengt u naar een kapel en de linker vleugel naar de tuinen“à la Française”en de 

vijver.Ieder jaar ontvangt het kasteel tentoonstellingen en muziekconcerten. 

FRONVILLE 

We zijn hier langs de Ourthe in een afwisselend landschap van de Famenne . 

In het dorpje Fronville staan een paar mooie huizen in kalksteen uit de 19de eeuw.  

HOTTON 

Hotton is ook erg bekend voor de velen gebouwen en monumenten die geklasseerd zijn en laten we 

de grotten van Hotton  niet vergeten, één van de grootste van België en één van de mooiste van 

Europa !Hotton is een belangrijk toeristisch commercieel centrum en ligt langs de Ourthe.Een groen 

strandje, een eiland met kiosk en een speeltuin geven een speciale uitstraling aan Hotton . 

NY 

Dorpje met traditionele architectuur gelegen in het hartje van een dal met beboste bergkammen, Ny 

heeft haar schoonheid te danken aan de steen en het water. U kunt hier wandelen langs de beekjes 

en de fonteinen in kalksteen in de grote straat, deze straat heet « rue des Fontaines ». 

Er is ook een  indrukwekkende  kasteel-hoeve  “la Ferme de Ny” Ny, één van de mooiste dorpen uit 

Wallonië. 

MARENNE  

Als u door dit dorp loopt, ontdekt u een paar prachtige boerderijen in kalksteen of in baksteen uit de 

19de en begin 20ste eeuw. De kerk van Saint Eloi is een neoromaans gebouw uit 1908.Een speeltuin 

en een picknick plaats voor de wandelaars liggen naast de zaal. 

MENIL 

Hier vindt u de typische charme van de ardense dorpjes, en tijdens het voorjaar kunt u veel huizen 

met bloemen versierd bewonderenVier pompen in gietijzer met een reservoir in blauwe steen uit de 

19de eeuw zijn verspreid in de lange centrale straat. Een pomp staat in het midden van een kleine 

vierkante plaats met hier omheen boerderijen uit de 19de en vooral 20ste eeuw. 



MONTEUVILLE 

De Steen en het Water bieden u mooie uitzichtpunten. 

Een loopbrug verbind  Deulin met Monteuville. Deze streek is van ornithologisch belang door de 

aanwezigheid van verscheidene soorten vogels zoals de ijsvogel, het kwikstaartje van de rivieren of 

de zwaluw. 

MONVILLE 

U kunt "La vieille tour" ontdekken in de hoofdstraat, een boerderij in U vorm  gelegen in de 

hoofdstraat, van kalksteen blokken, herbouwd in baksteen in de 19e en 20e eeuw en die nog een 

duiventoren heeft van de 10e eeuw. 

WERPIN 

De straat van de maagd , het beeld van Onze-Vrouw uit Lourdes met een hoogte van 11 meter 

overheerst het dal. Een belangrijke boerderij in kalksteen en U vorm is in vakantiewoning 

verbouwdEr zijn nog andere boerderijen of huizen in kalksteen uit de 18 de eeuw en begin van 

de19de eeuw. 

MELREUX 

Er is hier ook een station op de lijn van de Ourthe : Jemelle - Liège. Makkelijke toegang via Marloie op 

de lijn Brussel – Luxemburg.De kerk staat op de monumentenlijst geplaatst en is één van de mooiste 

uit de Famenne.Het dorpje Melreux heeft nog een paar vierkante mooie huizen van kalksteen uit de 

18de en 20ste eeuw, in het bijzonder de oude pastorie. 

HAMPTEAU 

In Rue du Moulin staat nog een oude molen .Het oude deel van het dorp, ligt in de nabijheid van de 

Ourthe, en is een schilderachtig geheel dankzij de oude huizen en vele boerderijen in kalksteen of in 

zandsteen 


