INHOUDSOPGAVE

Ligging2
Geschiedenis5

TOERISME												 6

Opmerkelijke cijfers
6
Thema’s
Highlights8
Cultuur11
Design19
Tochten en Natuur
26
Gedenktoerisme30
Watertoerisme: rivieren en meren
34
KIDS37
Kuurwezen40
Streekproducten42
Religieus toerisme
48
Spanning en Sensatie !										49
Circuit van Spa-Francorchamps
51
Toegankelijk toerisme
53
Terugkerende Evenementen 
54
Bekende persoonlijkheden uit Luik
60

VERKOOP											

61

NEWS 									
PERSCONTACT 				
			

67
68

Online verkoop van toeristische producten: www.liegetourisme.be61
Zakentoerisme62
Groepen63

Persbericht -Toeristische Federatie Provincie Luik

1

INLEIDING
Ligging
Luik ligt aan de poort van de Ardennen.
Door haar gunstige geografische ligging
heeft Luik een uitzonderlijke toegang naar
Europa. Een uitstekend wegen- en spoornet
versterkt het internationale aspect van Luik.
Luik is op het vlak van transport verkozen
tot centrum van de Euregio Maas-Rijn. De
Euregio Maas-Rijn, die bestaat uit de regio’s
Luik, Aken, Hasselt en Maastricht, beslaat
een oppervlakte van 10.500 km2 en heeft
3,7 miljoen inwoners. Op slechts 30 km van
Nederland en 45 km van Duitsland is Luik
daarnaast ideaal gelegen op de route van
de TGV Londen - Brussel - Berlijn en ook op
de Thalys-verbinding met Parijs (op amper 2
uur en 20 minuten).
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|| Naar Luik: met de auto
Dankzij een zeer uitgebreid (snel)wegennet (E40, E25, E42, E313) is Luik vanaf de belangrijkste Belgische en Europese bestemmingen zeer gemakkelijk met de wagen bereikbaar.
Luik beschikt over een stervormig snelwegennet met zeven vertakkingen en dat maakt de stad dan ook tot een
van de belangrijkste verkeersknooppunten van Europa.
De provincie heeft met 250 kilometer aan snelweg uitstekende verbindingen. Dankzij de soepele doorstroming
reist u in een dag naar Oostenrijk, Italië, Scandinavië of Oost-Europa.
De snelwegtunnel in Cointe, ten zuiden van Luik, is door 31 Europese wegenwachtorganisaties uitgeroepen tot de
«veiligste tunnel van Europa».
|| Naar Luik: met het vliegtuig

De luchthaven van Luik, “Liege Airport» of «Aéroport de
Bierset» heeft een centrale ligging bij de snelwegknooppunten richting Brussel, Maastricht en Amsterdam,
Antwerpen, Aken, Luxemburg, Namen en Parijs. Het is
de achtste grootste Europese luchthaven voor het goederentransport in de lucht, en de 38e op wereldniveau
(24e op de wereldlijst als er alleen rekening wordt gehouden met het internationale verkeer.)

Het is de derde grootste passagiersluchthaven van
België. De twee grootste op het vlak van personenvervoer zijn de luchthaven van Brussel in Zaventem en de
luchthaven van Charleroi Brussel-Zuid. Op het vlak van
werkgelegenheid biedt Liege Airport werk aan 10.000
mensen (direct en indirect).

Liege Airport is de eerste Europese luchthaven die
zijn beleid heeft gericht op de ontwikkeling van het
vrachtvervoer. Vanaf de luchthaven vertrekken tevens
passagiersvluchten naar de grote toeristische bestemmingen.
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|| Naar Luik: met de trein

|| Naar Luik: met de boot

Met 3454 kilometer aan spoorlijnen is het spoornet
van de NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen) een van de dichtste en modernste in
Europa.

De haven van Luik ligt in het grote Rijn-Schelde-Maasbekken. Dit is een van de drukste waterwegen ter
wereld. De haven staat rechtstreeks in verbinding met
de havens van Antwerpen (via het Albertkanaal), Rotterdam (via de Maas en het Julianakanaal) en Duinkerken. De autoriteiten van de Autonome Haven van Luik
beheren 26 verschillende kades in en rondom Luik.
Het havencomplex van Luik staat op de derde plaats
van de Europese rivierhavens, achter de Rijnhaven van
Duisburg (Duitsland) en de autonome haven van Parijs. Luik ontvangt ook plezierboten die de jachthaven
en zijn beroemde duiker weten te waarderen.

LDe stad Luik beschikt over drie stations in het centrum en is geschikt als halte voor TGV’s. Luik ligt midden in de strategische driehoek Londen-Parijs-Berlijn. Hiervandaan rijdt de TGV, Thalys of ICE acht keer
per dag naar Frankrijk en zelfs tien keer per dag naar
Duitsland. En dan zijn er ook nog de vele dagelijkse
Eurostar-verbindingen met Londen via Brussel. Er zijn
ook voldoende treinverbindingen met Het Land van
Luik, dat beschikt over talloze plaatselijke treinstations.
Sinds 2009 staat er in Luik een monumentaal station
van de beroemde architect Santiago Calatrava. Een
station met een futuristische architectuur dat in tien
jaar werd gebouwd en vanaf de snelweg rechtstreeks
bereikbaar is. De architectuur van dit station is zeer
bijzonder, en het is dan ook mogelijk is om het station
onder leiding van een gids te bezoeken.
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Geschiedenis
De provincie Luik: een stukje geschiedenis …
De provincie Luik heeft een oppervlakte van 3862 km2
en 1.067.685 inwoners. De provincie Luik bestaat uit 84
gemeenten en 4 arrondissementen: Hoei, Luik, Verviers
en Waremme.
Het prinsbisdom Luik was een Staat van het Heilige
Roomse Rijk der Duitse natie, opgenomen in de kring
van Westfalen, met Luik als hoofdstad. Het prinsbisdom
ontstaat in het jaar 985. In datzelfde jaar krijgt Notger,
die sinds 972 bisschop van Luik is, het graafschap Hoei
wat hem de titel prins-bisschop oplevert. Deze Staat
bleef 800 jaar lang bestaan tot aan de Luikse revolutie
(1789-1795), waarmee een einde kwam aan het prinsbisdom Luik.
Toen het prinsbisdom Luik bij het revolutionaire Frankrijk werd gevoegd, werd het Ourthedepartement (soms
als Ourte gespeld) vooral gevormd door het abdijprinsdom van Stavelot-Malmedy. Verder bestond het uit het
centrale deel van het prinsbisdom Luik, 12 gemeenten van het graafschap Namen, 26 gemeenten van het hertogdom Brabant, 34 gemeenten van het hertogdom Luxemburg en 3 plaatsen die bij Trier en Keulen hoorden. Dit
departement werd opgeheven toen het keizerrijk van Napoleon I ten val kwam. Het werd in 1814 vervangen door
de Provincie Luik onder Hollands regime.
In 1836 ontstond de Provincie Luik, uit een institutionele samenvoeging tussen de provincie en het prinsbisdom
Luik. De provincie werd getekend naar het Franse Ourthedepartement, en gekenmerkt door de sfeer van tolerantie
en vrijheid uit onze streken.
Van het prinsbisdom behoudt de provincie de wapenschilden die herinneren aan de vroegere geografische grenzen.
Hierin zijn, naast Luik en het markizaat van Franchimont, ook het hertogdom van Bouillon, het graafschap van Homes en het graafschap van
Looz te zien.
Het bestaan van de provincies werd bekrachtigd door de grondwet van
1831. Het duurde echter nog vijf jaar voordat de provinciale wet van 30
april 1836 werd uitgevaardigd; voordat de eerste verkiezingen plaatsvonden op 29 september van dat jaar en de eerste provincieraad van Luik en
de permanente Deputatie (nu Provinciecollege genoemd) werden geïnstalleerd. Aan het college en het provinciale gezag hebben wij de start van
de Ronde van Frankrijk (2004 & 2012) te danken, de Giro d’Italia (2006) en
de Vuelta (2009). In 2008 heeft de provincie Luik een grote licht- en geluidshow georganiseerd ter ere van de 1000e sterfdag van prins-bisschop
Notger, met verwijzing naar het citaat van Churchill «hoe verder je in het
verleden kunt kijken, hoe meer je in de toekomst zult zien».
In september 2015 organiseerde de provincie Luik een unieke en gratis
voorstelling van de groots opgezette stadsopera ‘Karbon Kabaret’, die
duizenden toeschouwers naar de place Saint-Lambert in Luik lokte.
In juli 2017 doorkruiste de Ronde van Frankrijk voor de negentiende keer de
provincie tijdens twee etappes tussen Verviers en Luik.
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TOERISME
Opmerkelijke cijfers

De grote troeven
De grootste zondagsmarkt van België: La
Batte
De grootste vrije val simulator ter wereld:
Fly-In!

openluchtzwembaden in Wallonië (11)
De langste bar van België (21,6 meter lang
en ... 20 bierpompen!): Brouwerij de Elfen

1/3

Het grootste en oudste kerstdorp van België

Het toerisme in de Provincie Luik vertegenwoordigt een derde van het totale toerisme in Wallonië

De oudste nog actieve Belgische kermis en
de grootste foor van België: de oktoberkermis

1

De oudste en grootste uitgestrekte oppervlakte van België: het natuurreservaat de
Hoge Venen

1e toeristische bestemming van Wallonië

De langste ondergrondse vaarweg van Europa in de Grotten van Remouchamps
Het grootste museum gewijd aan de prehistorie van Europa: het Préhistomuseum van
Ramioul
Het mooiste circuit ter wereld: het circuit
van Spa-Francorchamps
Het grootste treinstation van het land, een
architecturaal meesterwerk: het station
van Luik-Guillemins.

1e binnenhaven van België
Het unieke Operahuis in Wallonië
De enige kolenmijn in België die vanaf de
oorspronkelijke schacht bezocht kan worden: Blegny-Mine (erkend als UNESCO-werelderfgoed)
De enige wilde
de Ninglinspo.

beek

België:

2

Twee unieke thermale baden in Wallonië

3

De hoogste trap van België: de Buerenberg
(374 treden)

3e rivierhaven van Europa

Het hoogste gebouw van Wallonië: de ultramoderne Tour Paradis van Luik (136 meter).

19

Het grootste aantal skipistes van het land
(30)

in

In 2017 kwam de Ronde van Frankrijk al
voor de negentiende keer sinds 1948 door
de provincie Luik.

De provincie met het grootste aantal
Persbericht -Toeristische Federatie Provincie Luik
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30

verkeer

30 recreatiecentra en parken

31

659
659 gîtes

31 skipistes: 5 skipistes en 26 langlaufpistes

80
80 te bezoeken monumenten

84

694
694 meter: het hoogste punt van België (Signaal van Botrange) is gelegen in de Oostkantons, in het oosten van de provincie

900

84 gemeenten

900 langlaufkilometers

118

118 meter (136 inclusief antenne): In de
wijk rond het station Luik-Guillemins
verrijst de Tour Paradis, in de volksmond
de ‘Tour des Finances’. Dit is het hoogste
gebouw van Wallonië.

3.862
3.862 km² : oppervlakte van de provincie

5.000
5.000 km aan bewegwijzerde routes

127

1.077.203

127 musea

1.077.203 inwoners in de provincie

181

2.500.000

181 hotels

©Fly-In

2.500.000 mensen hebben in december
2016 de kerstmarkt bezocht

354
354 gastenkamers

374
374 treden telt de Montagne de Bueren, de
gigantisch hoge trap midden in het historische centrum, die naar de vroegere citadel van Luik leidt.

600
600 kilometer aan RAVeL-paden (Réseau
Autonome de Voie Lente) doorkruisen de
provincie Luik. Dit netwerk van ‘langzame’
fietspaden is verboden voor gemotoriseerd
Persbericht -Toeristische Federatie Provincie Luik
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Thema’s
Highlights
|| Het nachtleven

|| Het Circuit van Spa-Francorchamps

© J-M Léonard

Dit circuit midden in de Ardennen, de favoriet van talloze auto- en motorcoureurs en raceteams vanwege de
natuurlijke hoogteverschillen, wordt beschouwd als
het mooiste circuit ter wereld. Snelheid, stuurmanskunsten en sneuvelende records: dit circuit staat synoniem voor spanning en sensatie. Kruip eens in de huid
van een autocoureur tijdens een circuitdoop of de publieksdagen. Ontdek tijdens een rondleiding het leven
achter de schermen van het circuit en geniet daarna
van een hapje en een drankje op het terras van de Pit
Brasserie met geweldig uitzicht op het circuit.
(ie thema Circuit van Spa-Francorchamps)
http://www.spa-francorchamps.be

Luik staat bekend om de gezellige en hartelijke sfeer,
maar ook om het bruisende nachtleven en de vele feesten en evenementen. Ten eerste is er de uitgaanswijk
Le Carré met de vele pubs en kroegen. Hier vieren de
inwoners van Luik en de toeristen tot in de vroege uurtjes feest. Maar neem overdag bij zonnig weer eens
plaats op een van de gezellige terrassen op Place du
Marché. En dan zijn er het hele jaar door nog diverse
evenementen zoals de muziekfestivals in Spa, Luik en
Verviers, het carnaval in Malmedy en Stavelot, de feesten van 15 augustus in Outremeuse, de Waalse feesten, in de zomer het Gallisch dorp en in de winter het
grootste kerstdorp van België en nog veel meer. Geloof
ons, in de provincie Luik zijn er ontelbaar veel mogelijkheden om feest te vieren en plezier te hebben. Het
is echt overal feest.

|| Het Préhistomuseum
Sinds februari 2016 is de Préhistosite van Ramioul een
museum van 30 hectare geworden, midden in het bos
bij de grot van Ramioul (beschermde site). Dit museum in Flémalle is nu het grootste museum over de
prehistorie in Europa. Het museum biedt twaalf praktische workshops en twee bijzondere permanente tentoonstellingen over natuur, erfgoed en wetenschap.
En verder zijn er een mammoetspeelplein, een leuke
museumwinkel, acht kilometer aan wandelpaden in
het bos en een onderzoekscentrum. Het archeo-restaurant staat onder leiding van een kok die zich heeft
gespecialiseerd in de gastronomie van de verschillende
perioden van de geschiedenis!
(zie thema Cultuur)
www.prehisto.museum
Persbericht -Toeristische Federatie Provincie Luik
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|| De Koninklijke Waalse Opera
De Koninklijke Waalse Opera werd gebouwd in 1820 en
is in 2014 grondig gerenoveerd en uitgebreid. Hierdoor
is een ware muziektempel ontstaan met circa 1030
comfortabele zitplaatsen, een geweldig podium en een
van de beste voorzieningen en apparatuur ter wereld!
De Koninklijke Waalse Opera behoort tot de top in de
uitvoering van Rossini, Bellini, Donizetti of Wagner en
trekt een groot publiek, waaronder naast Belgen ook
Duitsers, Nederlanders en Fransen.
(zie thema Cultuur)
www.operaliege.be
|| Blegny-Mijn
Blegny-Mijn staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco
en biedt een attractie die bijna nergens anders in Europa is te zien: een afdaling in de ondergrondse gangen
van een echte kolenmijn (-30 et -60 m).
(zie thema Cultuur)
www.blegnymine.be

|| Museum La BOVERIE
Het vroegere Museum voor Moderne en Hedendaagse
Kunst (MAMAC) werd in 1905 in het Boveriepark gebouwd in het kader van de Wereldtentoonstelling. Het
MAMAC werd in 2016 na een grondige renovatie en
verbouwing Museum La Boverie. Naast de uitgebreide
collectie Luikse kunst is de nauwe samenwerking met
de prestigieuze partner het Louvre in Parijs een andere
pijler van dit nieuwe museum.
(zie thema Cultuur)
www.nl.laboverie.com
|| De Abdij van Stavelot
De Abdij van Stavelot is een monnikenklooster uit 651
en een prachtig voorbeeld van het indrukwekkende
verleden van het voormalige abdijprinsdom van de
stad.
De huidige abdij herbergt drie musea:
- Het historisch museum van het abdijprinsdom van
Stavelot-Malmedy.
- Het Guillaume Apollinaire Museum.
- Het museum van het circuit van Spa-Francorchamps.
Persbericht -Toeristische Federatie Provincie Luik
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Ook worden er tijdelijke tentoonstellingen in de abdij
gehouden.

|| Het kuurweze

Zo werd van april 2015 tot mei 2016 het beroemde Anne
Frank Huis in Amsterdam voor het eerst in zijn geschiedenis verplaatst. (zie thema Cultuur)
http://www.abbayedestavelot.be/nl

Het Guillemins-station

In de provincie Luik bevinden zich de enige 2 kuuroorden
van Wallonië: het Château des Thermes in Chaudfontaine
en de beroemde Thermes de Spa.
(zie thema Kuurwezen)
Luik beschikt sinds 2009 over een monumentaal station van Santiago Calatrava. Een station met een futuristische architectuur dat in tien jaar werd gebouwd
en rechtstreeks bereikbaar is vanaf de snelweg. De
architectuur van dit station is uitzonderlijk en het is
dan ook mogelijk om het station onder leiding van een
gids te bezoeken.
|| Het natuurreservaat De Hoge Venen
De streek de Oostkantons, waar ook Duits wordt gesproken, ligt in het oosten van de provincie Luik. Hier
ligt het natuurreservaat de Hoge Venen, het oudste en
grootste natuurreservaat van België. De gidsen in het
Natuurparkcentrum Hoge Venen-Eifel (Natuurparkcentrum Botrange) kunnen u alles vertellen over de bijzondere planten en dieren die in dit natuurgebied leven.
Verder is het natuurcentrum het vertrekpunt van
prachtige wandelingen. De Oostkantons zijn ook heel
geschikt om op de fiets te ontdekken (18 themaroutes)
en ook voor de auto zijn er diverse leuke aangeduide
routes.

Persbericht -Toeristische Federatie Provincie Luik
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Thema’s
Cultuur
Een rijk en gevarieerd erfgoed, eeuwenoude geschiedenis, een zeer gunstige ligging, een uitgebreid wegennet
en uitstekende infrastructuur en voorzieningen: allemaal pluspunten van de provincie Luik waarmee een solide
cultureel beleid kan worden ontwikkeld.

Laten we met Luik beginnen…
|| Het museumcomplex Le Grand Curtius

Luik beschikt over een van de mooiste collecties ter
wereld van archeologie, wapens, religieuze kunst en
Maaskunst, decoratieve kunsten en glaswerk.
Ontdek de circa 5500 bijzondere voorwerpen in Grand
Curtius, dat grondig werd gerenoveerd en in 2009 heropend.

Het Museum van het Waalse leven is gevestigd in het
klooster van de minderbroeders. Het museum biedt
een nieuwe kijk op het Wallonië van de 19e eeuw tot
nu. Al bijna honderd jaar lang worden er voorwerpen,
films, foto’s, getuigenissen en documenten verzameld.
Dit alles wordt gepresenteerd in een aantrekkelijke en
moderne setting. De Sint-Antoniuskerk naast het museum maakt deel uit van het minderbroederklooster
en wordt bij het museumcomplex gevoegd. De kerk
werd gerestaureerd en omgebouwd tot een cultureel
centrum. Nu worden er tijdelijke tentoonstellingen
gehouden, zoals de bekende Designtriënnale RECIPROCITY (Zie thema Design).
http://www.provincedeliege.be/nl/viewallonne
|| Le Théâtre de Liège

www.grandcurtiusliege.be
|| Het Museum van het Waalse leven

Het Théâtre de Liège, de eerste schouwburg van Wallonië, overstijgt de grenzen door samenwerkingen met
beroemde internationale instellingen, zoals het Festival
van Avignon, het Nationaal Theater van Korea en de
Biënnale van Venetië. In oktober 2013 heeft het Théâtre
de Liège zich in het indrukwekkende gebouw van de
Société Libre d’Émulation gevestigd, midden in de stad
en tegenover de Universiteit van Luik. Het hoofdzakelijk uit hout, beton en glas opgetrokken Théâtre de
Liège beslaat een totale ruimte van 7800 m2 waarin
modern design en neoclassicisme samengaan. Zuilen,
lijstwerk en verguldsel zijn er gecombineerd met Vitrameubilair van de beroemde Franse ontwerper Jean
Prouvé. www.theatredeliege.be
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|| Koninklijke Waalse Opera

|| Het Ansembourg Museum
Dit herenhuis werd rond 1740 gebouwd voor een bankier. De typisch Luikse architectuur en decoraties van
dit herenhuis zijn een prachtig voorbeeld van de verfijnde manier van leven van deze periode.
www.liege.be/tourisme
|| Museum La BOVERIE

De Koninklijke Waalse Opera werd gebouwd in 1820 en
is in 2014 grondig gerenoveerd en uitgebreid. Hierdoor
is een ware muziektempel ontstaan met circa 1030
comfortabele zitplaatsen, een geweldig podium en een
van de beste voorzieningen en apparatuur ter wereld!
De Koninklijke Waalse Opera behoort tot de top in de
uitvoering van Rossini, Bellini, Donizetti of Wagner en
trekt een groot publiek, waaronder naast Belgen ook
Duitsers, Nederlanders en Fransen.
www.operaliege.be
|| Cité Miroir

Het vroegere Museum voor Moderne en Hedendaagse
Kunst (MAMAC) werd in 1905 in het Boveriepark
gebouwd in het kader van de Wereldtentoonstelling.
Het MAMAC werd in 2016 na een grondige renovatie
en verbouwing Museum La Boverie. In dit nieuwe
museum zullen voornamelijk internationale en
prestigieuze tentoonstellingen worden georganiseerd.
Naast de uitgebreide collectie Luikse kunst is de
nauwe samenwerking met de prestigieuze partner het
Louvre in Parijs een andere pijler van dit nieuwe
museum.

Cité Miroir is gebouwd op de plek van het vroegere
zwembad La Sauvenière waarbij het de bouwkundige uitdaging was om de twee baden te behouden.
Cité Miroir is een cultureel centrum voor permanente
vraagstelling, ontmoetingen, ontdekkingen en creaties. Het is een ruimte uit de 21e eeuw waarin via het
verleden over het heden en de toekomst wordt gesproken. Naast de tijdelijke tentoonstellingen zijn er twee
permanente tentoonstellingen:

www.laboverie.com

- Dat nooit meer!, de nieuwe tentoonstelling van Les
Territoires de la Mémoire: een indrukwekkende en ontroerende kijk in de nazikampen, zodat dit niet nogmaals gebeurt (aanbevolen leeftijd: vanaf 11 jaar)
- Tussen mijngangen en hoogovens, de maatschappelijke emancipatie, gerealiseerd door het Lekencentrum
van de Provincie Luik. Deze tentoonstelling gaat voornamelijk over de maatschappelijke strijd.
Ook worden er diverse activiteiten zoals theatervoorstellingen, documentaires en lezingen georganiseerd.
www.citemiroir.be
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|| Filharmonisch Orkest van Luik

|| Archéoforum

Het Filharmonisch Orkest van Luik werd opgericht in
1960 en bestaat uit ongeveer honderd musici. Per seizoen worden er ongeveer 90 concerten gegeven, waarvan 50 in de Filharmonische Zaal van Luik. Deze zaal
behoort dankzij de uitstekende akoestiek tot een van
de beste concertzalen in Europa.
De afgelopen tien jaar heeft het Filharmonisch Orkest
diverse concerten in het buitenland gegeven, zoals in
Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Kroatië, Zwitserland, Oostenrijk en Zuid-Amerika. Het orkest heeft
opgetreden in de beste zalen van Europa, en natuurlijk
in talloze Belgische steden. Het orkest staat sinds 1999
onder algemene en artistieke leiding van de Fransman
Jean-Pierre Rousseau.

Het Archéoforum neemt u mee op ontdekking naar de
ontwikkeling van de Vurige Stede van vroeger tot nu.
Ontdek zelf met een interactieve tablet of onder leiding van een gids de sporen van de eerste bewoners in
de prehistorie, de resten van een Romeinse villa, de
crypte die werd gebouwd op de plek van de aanslag van
Saint-Lambert en de stichting van de diverse kerken en
kathedralen. De vernieuwde tentoonstelling met een
pedagogische insteek bestaat uit bijzondere archeologische voorwerpen en dynamische reconstructies. Er
zijn regelmatig opgravingen.
www.archeoforumdeliege.be

www.oprl.be
|| Palais des Princes-Evêques
Aan de place Saint-Lambert in hartje Luik prijkt
het Paleis van de Prins-bisschoppen van Luik of het
bisschoppelijke paleis van Luik. Het huidige paleis
werd herbouwd in de zestiende eeuw op initiatief
van kardinaal Everhard van der Marck, op de plaats
waar voorheen een gebouw stond dat werd verwoest
tijdens de plundering van Karel de Stoute. Tussen 1849
en 1853 werd een nieuwe neogotische vleugel opgetrokken.
Het wordt tegenwoordig bezet door de federale justitiedienst, maar is ook de zetel van het provinciecollege en de provincie raad waar zich ook de kantoren
van de heer Gouverneur bevinden.
|| De doopvont van de collegiale kerk van Saint-

Barthélemy
De doopvont van de collegiale kerk Saint-Barthélemy
is een waar meesterwerk van Maaslandse kunst, zowel
esthetisch als technisch. Het wordt beschouwd als
«een van de zeven wonderen van België». De collegiale
kerk is kenmerkend voor de imposante Osmaanse stijl
van het einde van de 11e eeuw tot het einde van de 12e
eeuw, met in het bijzonder de tweelingtorens van het
Rijnlandse model.
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|| Aquarium-Museum & Huis van de Wetenschap
Een duik in de biodiversiteit. Bewonder in het Aquarium meer dan 2500 vissen zoals piranha’s, clownvissen, snoeken en hondshaaien.
In het Museum zijn 20.000 getuigen uit het dierenrijk
te zien: van de vlo via de anaconda, spinnen, beren en
chimpansee naar de walvis. Verder zijn er in het museum nog vier nano-aquariums in de Koraalriffenzaal
en een Blaschka-ruimte. In het Huis van de Wetenschap zijn een hologrammententoonstelling, optische
illusies, mineralen en informatiepalen te zien.
http://aquarium-museum.uliege.be/

Nog meer op www.liegetourisme.be

In de provincie Luik…
|| Flémalle - Le Préhistomuseum
Sinds februari 2016 is de Préhistosite van Ramioul een
museum van 30 hectare geworden, midden in het bos
bij de grot van Ramioul (beschermde site). Dit museum in Flémalle is nu het grootste museum over de
prehistorie in Europa. Het museum biedt twaalf praktische workshops en twee bijzondere permanente tentoonstellingen over natuur, erfgoed en wetenschap.
En verder zijn er een mammoetspeelplein, een leuke
museumwinkel, acht kilometer aan wandelpaden in
het bos en een onderzoekscentrum. Het archeo-restaurant staat onder leiding van een kok die zich heeft
gespecialiseerd in de gastronomie van de verschillende
perioden van de geschiedenis!
www.prehisto.museum
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|| Seraing - Kristalfabriek Val Saint-Lambert
In de hoogtijdagen van de kristalfabriek Val Saint-Lambert werkten er maar liefst 5000 mensen. De site was
georganiseerd als een zelfstandig dorp, met een school,
een ziekenhuis, stadsmuren met een toegangspoort
en arbeidershuisjes. Nu is het een toeristische bezienswaardigheid waar u ziet hoe het zuivere kristal van
Val Saint-Lambert, dat de reputatie heeft het helderste
kristal ter wereld te zijn, wordt bewerkt. Ook ontdekt
u de geschiedenis van de site van Val Saint-Lambert in
de enige kristalfabriek van Europa die voor het publiek
toegankelijk is.
www.val-saint-lambert.com
|| Verviers - « La Chocolaterie » van Jean-Philippe

Darcis
In juli 2016 werd in Verviers La Chocolaterie geopend,
van de beroemde Luikse chocolatier Jean-Philippe
Darcis. Een groot complex van 2800 m2 volledig in het
teken van de chocolade, van makaron tot gebak. Een
project van betekenis waarvoor een gebouw van vier
verdiepingen werd neergezet, met een ruimte voor de
productie van chocolade, makarons en gebak (1580
m2); met een winkel en een proeverij op de begane
grond met terras op het zuiden (420 m2 ); met een
zaal waarin wordt verteld over de geschiedenis van de
chocolade en de productie ervan (550 m2); en dan is er
verder nog de Académie Darcis, waar particulieren en
banketbakkers workshops kunnen volgen, onder leiding van Jean-Philippe Darcis of andere bekende chefs
uit de hele wereld (250 m2).
http://darcis.com/chocolaterie/
|| Sprimont - Steenmuseum
Dit museum is gevestigd in de voormalige elektrische
centrale van de steengroeven van Sprimont, midden in
het bedrijf waar nog altijd hard wordt gewerkt. Door
middel van oude en recente gereedschappen, documenten en eindproducten laat het museum de diverse
stadia van de ambachtelijke steenbewerking zien. Elk
jaar in augustus neemt een vijftiental beeldhouwers
uit België en het buitenland deel aan de Internationale ontmoetingen van beeldhouwers waar zij graniet
bewerken. Op dit evenement staat dit gesteente centraal, dat veel technische en esthetische eigenschappen en mogelijkheden heeft.
www.sprimont.be/touristes/musee-de-la-pierre
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|| Blegny-Mijn - UNESCO Werelderfgoed
Als getuige van de steenkoolactiviteiten in Luik staat
Blegny-Mijn op de werelderfgoedlijst van Unesco. De
site is nu een attractie die ongekend is voor Europa:
hier kunt afdalen in de ondergrondse mijngangen van
een echte kolenmijn. Na het zien van een film daalt u
af met de liftkooi af naar de mijngangen (-30 et -60 m).
Vervolgens ontdekt u de geheimen van de sorteer- en
wasinstallaties, vanaf de aankomst van het mineraal,
de opslag tot aan het transport. Het Mijnmuseum beschrijft acht eeuwen lang steenkoolwinning. Verder te
zien en te beleven: tochtjes met een boemeltreintje,
minigolf, speeltoestellen, ontdekkingen van de biotoop van de slakkenberg en een streekrestaurant.
www.blegnymine.be
|| Stavelot - De Abdij van Stavelot
De Abdij van Stavelot is een monnikenklooster uit 651
en een prachtig voorbeeld van het indrukwekkende
verleden van het voormalige abdijprinsdom van de
stad.
De huidige abdij herbergt drie musea:
- Het historisch museum van het abdijprinsdom Stavelot-Malmedy: door middel van audiovisuele presentaties, informatieborden, diverse voorwerpen en 3D-reconstructies worden de belangrijkste periodes uit de
geschiedenis van de abdij belicht.
- Het Guillaume Apollinaire Museum.
- Het museum van het circuit van Spa-Francorchamps: een tentoonstelling over de geschiedenis van het racecircuit
van 1896 tot nu. Nog niet eerder vertoonde documenten en bijzondere bolides vertellen het verhaal van deze passionele sport, van de vroege pioniers tot nu.
Ook worden er tijdelijke tentoonstellingen in de abdij gehouden. Zo werd van april 2015 tot mei 2016 het beroemde
Anne Frank Huis in Amsterdam voor het eerst in zijn geschiedenis verplaatst. Een bijzondere tentoonstelling over
de geschiedenis van nazi-Duitsland, de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa en de shoah.
Tot en met 21 mei 2017 is de tentoonstelling De Tempeliers. Tussen mythe en realiteit te zien.
www.abbayedestavelot.be
|| Malmedy - Het Malmundarium
Het Malmundarium is veel meer dan een museum.
In het vroegere klooster van Malmedy is een bijzonder centrum gecreëerd voor geschiedenis, kunst en
cultuur. Ontdek het industriële verleden van Malmedy
in de leder- en papierateliers of de streekfolklore in het
carnavalsatelier en bewonder de schatkamer van de
kathedraal. In het historium toont een tijdlijn de geschiedenis van Malmedy vanaf de oprichting door SintRemaclus in 648.
www.malmundarium.be
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|| Amay - Château de Jehay

Remouchamps - De Grotten

Het kasteel van Jehay werd uitgeroepen tot Uitzonderlijk erfgoed van Wallonië (Patrimoine exceptionnel de
Wallonie) en wordt momenteel grondig gerestaureerd.
Daardoor zijn de twee tentoonstellingszalen in de bijgebouwen van het kasteel – met uitgebreide collecties, zoals het rariteitenkabinet van Jehay en Lady Moyra – momenteel niet toegankelijk. Patrick Alen maakte
een toeristische film over de Ierse roots van de collecties, zodat bezoekers het kasteel virtueel kunnen bezichtigen. Het park, de tuinen en de schitterende ommuurde moestuin van een hectare groot zijn wel in het
echt toegankelijk.

Maak onder leiding van een gids een wandeling door
de grotten en de immense zalen. De terugtocht gaat
met de boot over de langste ondergrondse toeristische
vaarweg van Europa (700 m). Combineer het bezoek
aan de grotten met een dagje in het nabijgelegen safaripark Monde Sauvage (zie thema KIDS).
http://www.lesgrottes.be/nl/

http://www.provincedeliege.be/nl/chateaudejehay
|| Les forten
In een tijdsbestek van een kwart eeuw kwam de provincie Luik twee keer in conflicten terecht die België, heel
West-Europa en zelfs een deel van de wereld meesleepten in een verwoestende oorlog. De versterkte positie van
Luik, opgericht aan het eind van de 19e eeuw, werd in augustus 1914 aangevallen, vervolgens herbewapend en
geconsolideerd, en opnieuw aangevallen in mei 1940. Tien forten kunnen nog steeds worden bezocht (de forten
Barchon, Loncin, Battice, Aubin-Neufchâteau, enz.), net als de andere gedenkplaatsen zoals de citadel van Hoei
en het Monument voor de Intergeallieerden in Cointe (Luik). Ook de vele plaatsen die verband houden met de
tragische gebeurtenissen van het tegenoffensief Von Rundstedt in de winter van 1944-1945 zijn een bezoek waard
(zie thema Gedenktoerisme).
|| Modave Castle
Ingeplant op een rotspunt 60 meter boven de vallei van
de Hoyoux, vind je het kasteel van Modave dat in de
Middeleeuwen werd gebouwd. Het biedt een uitzonderlijk uitzicht op een omringend natuurreservaat
van 450 hectare. Een opmerkelijk stucwerk uit de 17de
eeuw versiert de plafonds terwijl de muren getooid
zijn met gebeeldhouwde lambriseringen, wandkleden
en grote schilderijen. Het meubilair met uitzonderlijke
stukken uit de 18de en 19de eeuw past uitstekend in
dit juweeltje. Een audiogids beschikbaar in acht talen
verklaard de bezoekers de bijzonderheden van de 25
kasteelkamers. Deze unieke historische plaats behoort
sedert 1993 tot het Bijzonder Patrimonium van Wallonië.
http://www.modave-castle.be/infos_pratiques/langue_nl
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En nog...
|| Hoei, dochter van de Maas

|| Visé: de Ganzenstad

Dit pittoreske stadje is een echte toeristische trekpleister met zijn authentieke straatjes en eeuwenoude
historische panden, zoals het klooster van de Minderbroeders. Hierin is nu het Gemeentemuseum van
Hoei gevestigd, met rijke verzamelingen van schone
en decoratieve kunsten, archeologie, etnografie en
iconografie. In de collegiale Onze-Lieve-Vrouwe-kerk
bevinden zich vier reliekschrijnen die worden toegeschreven aan Godfried van Hoei. De kerk is dan ook een
belangrijke toeristische bezienswaardigheid van Hoei.

Visé staat bekend om zijn pittoreske oude centrum,
maar ook om de Gildefeesten. Dit zijn typische tradities van Visé, net als het recept gans op de wijze van
Visé.
Drie aparte musea vertellen over de geschiedenis en
de ceremonies van de drie gilden (kruisboogschutters,
haakschutters en vrijhaakboogschutters).
www.vise.be

www.huy.be
|| Verviers: de waterhoofdstad van Wallonië

Ontdek in het Toeristisch centrum voor Wol en Mode
de tentoonstelling «Van draad tot mode». Hier worden de diverse productiefasen van het wollen laken
getoond. Beleef de glorieuze hoogtijdagen van de
textielindustrie van Verviers aan de rivier de Vesder
aan de hand van getuigenissen van textielarbeiders
en de machines van toen. In de vroegere lakenfabriek
van Bonvoisin is het Huis van het water gevestigd.
De tentoonstelling met audiovisuele projecties over
de Vesder, de wolbewerking en een maquette van de
Gileppestuwdam geven een leerzame kijk op de grote
rol die het water heeft gespeeld in de geschiedenis
van Verviers.
www.verviers.be

Nog meer op http://www.liegetourisme.be
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Thema’s
Design

Luik, designhoofdstad
Het monumentale station van Luik-Guillemins van Santiago Calatrava, de renovatie van de Koninklijke Waalse
Opera en meer recent die van het Théâtre de Liège: allemaal grote projecten die Luik hernieuwde allure hebben gegeven. De moderne en vernieuwende architectuur is sinds een jaar of tien alom aanwezig, net als de dynamische
energie en creativiteit van de trendy restaurants, ontwerpers van kleding, sieraden of accessoires, kunstgaleries
en originele boetiekjes. Design en Luik gaan nu hand in hand. Je kunt zelfs zeggen dat Luik de hoofdstad van
design is geworden. Zo strijkt elke drie jaar het internationaal designfestival een maand lang in Luik neer.

De architectuur: steeds moderner
Enkele voorbeelden:
|| TGV-station Luik-Guillemins

|| De Koninklijke Waalse Opera

Een schitterend kunstwerk met futuristische allure van
architect Santiago Calatrava. Dit station, dat in 2009 in
gebruik werd genomen na tien jaar van werkzaamheden, is een prachtige aanvulling voor het stadslandschap en is een waar symbool van de vernieuwing van
Luik. Aanrader: de architectuurwandeling met of zonder gids.

Door de grondige renovatie van de in 1820 gebouwde
Koninklijke Waalse Opera is een ware muziektempel
ontstaan met circa 1030 comfortabele zitplaatsen, maar
vooral met een van de beste podia en apparatuur ter
wereld! De Koninklijke Waalse Opera behoort tot de
top in de uitvoering van Rossini, Bellini, Donizetti of
Wagner en trekt een groot publiek, waaronder naast
Belgen ook Duitsers, Nederlanders en Fransen.
www.operaliege.be
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|| La Médiacité

|| Cité Miroir

Médiacité is een shopping center van 6,5 hectare dat
in 2009 werd geopend. Hier zijn meer dan 160.000 m2
gewijd aan winkelen, cultuur, vrijetijdsbesteding, cinema, media en fun. En ook in het shopping center komt
het design terug. Het monumentale dak is namelijk een
ontwerp van de Israëlische kunstenaar Ron Arad.
Médiacité bestaat in totaal uit een shopping centre
(45.000 m2, ongeveer 130 winkels en restaurants); een
aantal samenwerkende audio- en mediabedrijven (Pôle
Image de Liège); 2350 parkeerplaatsen (betaald); een
kantoor «ontspanning» van de nationale tv-zender
RTBF; televisiestudio’s, een bioscoop en een ijsbaan.

Cité Miroir is gebouwd op de plek van het vroegere
zwembad La Sauvenière waarbij het de bouwkundige
uitdaging was om de twee baden te behouden. Nu is
Cité Miroir een maatschappelijk en cultureel centrum.
Er worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals
tentoonstellingen, theatervoorstellingen, documentaires en lezingen.
www.citemiroir.be

www.mediacite.be
|| De Tour des finances
De Tour Paradis, in de volksmond vaak de Tour des Finances van Luik genoemd, is een wolkenkrabber in de
wijk rond het treinstation Luik-Guillemins. Met een
hoogte van 118 meter – 136 inclusief antenne – is dit
het hoogste gebouw van Wallonië. In deze toren werken circa 1100 ambtenaren van de FOD Financiën. Het
gebouw vervangt de twee vroegere gebouwen van de
FOD Financiën, die in april 2015 zijn afgebroken.
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|| Théâtre de Liège
Het Théâtre de Liège, de eerste schouwburg van Wallonië, overstijgt de grenzen door samenwerkingen
met beroemde internationale instellingen, zoals het
Festival van Avignon, het Nationaal Theater van Korea
en de Biënnale van Venetië. In oktober 2013 heeft het
Théâtre de Liège zich in het indrukwekkende gebouw
van de Société Libre d’Émulation gevestigd, midden in
de stad en tegenover de Universiteit van Luik. Het hoofdzakelijk uit hout, beton en glas opgetrokken Théâtre
de Liège beslaat een totale ruimte van 7800 m2 waarin
modern design en neoclassicisme samengaan. Zuilen,
lijstwerk en verguldsel zijn er gecombineerd met Vitra-meubilair van de beroemde Franse ontwerper Jean
Prouvé.
www.theatredeliege.be
|| Cinéma Sauvenière

|| Het Museum van het Waalse leven
Het Museum van het Waalse leven is gevestigd in het
Minderbroedersklooster en biedt een nieuwe kijk op
het Wallonië van de 19e eeuw tot nu. Onlangs is het
museum grondig gerenoveerd, waardoor er nieuwe
mogelijkheden zijn ontstaan, met name op het vlak
van design.
De vzw Les Grignoux beheert acht bioscoopzalen, een
café-galerie en een brasserie op drie locaties in Luik: le
Parc, le Churchill en le Sauvenière, opgericht in 2008. In
de bioscopen zijn de beste nieuwe films in de originele
versie met ondertiteling te zien (voorpremières met
regisseurs en filmmakers, speciale avonden, lezingen/
debatten, enz.). Ook worden er zo’n vijftig concerten
per jaar gehouden. De Gids «Moderne en hedendaagse
architectuur 1895-2014, Luik», verschenen in 2014 bij
uitgeverij Mardaga, wijdt diverse pagina’s aan de bioscopen.

www.provincedeliege.be/viewallonne
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Designers uit Luik
Parmi ceux-ci :
|| Atelier Ariane Lespire
Hoeden en accessoires
Ariane Lespire ontwerpt accessoires voor dames, zoals
hoeden, sjaals, tassen, sieraden, stola’s, enz. Haar ontwerpen zijn stuk voor stuk mooi en praktisch. Ariane,
architecte van opleiding, heeft een unieke, kleurrijke
en vrolijke stijl.
www.ariane-lespire.be
|| Arqontanporin

vrouwelijk, verfijnd en ruig vervagen. De collecties van
Filles A Papa zijn energiek, chic en relaxed. Stijlen worden grenzeloos gecombineerd waardoor een moderne
chemie ontstaat voor de meiden van nu.
www.fillesapapa.com
|| Delphine Quirin
Ontwerpt hoeden en accessoires

Winkel/atelier, schilderijen en beeldhouwwerken

Arqontanporin is een winkel/atelier van het kunstenaarskoppel Katia en Bruno. Hier presenteren zij hun
werk aan het publiek. Hier maken zij hun tekeningen,
unieke stukken op pvc in zwart-wit of kleur. De inkt is
nauwelijks droog, of de tekening wordt al aan de muur
gehangen. Elk werk is origineel.
www.arqontanporin.com

Delphine Quirin koestert een passie voor hoeden en
accessoires. Ze maakt harmonieuze creaties in materialen zoals mohair of wolvilt, die ze combineert met
leer, satijn en vintage sieraden. Haar ontwerpen zijn te
koop in Luik, maar ook in Parijs, Japan, Rusland en de VS.
www.delphinequirin.be

|| Ann piron
Trouw- en avondjurken
De prachtige winkel is deels atelier, deels boudoir. Hier
maakt de Luikse styliste Ann Piron originele en verfijnde trouw- en gelegenheidsjaponnen en avondkleding. Deze winkel is een bezoek meer dan waard, niet
alleen voor de betoverende creaties maar ook voor het
prachtige pand!
www.annpiron.be
|| Filles a Papa
Mode
De instinctieve, spontane en vrije kleding van Filles A
Papa wordt ontworpen door twee zussen. Hun mode
is een ode aan de vrijheid en onafhankelijkheid.
De grenzen tussen casual en elegant, mannelijk en
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|| REstore
Ecodesign store
REstore is een winkel met ethisch en ‘slow’ design.
REstore biedt een assortiment Ecodesign meubels
en verlichting van Benjamin Pailhe. Elk voorwerp is

uniek en wordt ambachtelijk en in beperkte oplage
geproduceerd in de werkplaats van de winkel. Ambachtelijke en milieuvriendelijke producten tegen een
betaalbare prijs, daarvoor moet u bij REstore zijn.
www.restoredesign.be

Hippe winkels – Design en mode
Zoals :
|| Sit On Design

|| Wattitude

Design, accessoires, meubels
Bij Sit On Design vindt u meubels, verlichting en decoratieve accessoires. Ook voor originele ontwerpen of
leuke geschenkideeën kunt u bij Sit On Design terecht.
De Belgische ontwerpers zijn ruim vertegenwoordigd,
met Thierry Bataille, Benoît Deneufbourg, Jean-François Parisse, Three Little Monkeys en Sushi Art Factory
op kop. Breng ook eens een bezoekje aan de webwinkel.
www.sitondesign.be

Emmanuelle Wégria heeft stad en land afgereisd om
meer dan 250 Waalse ontwerpers, kunstenaars en producenten bijeen te brengen. Made in Wallonia: mode,
accessoires, design, streekspecialiteiten, muziek, boeken en speelgoed. Voor leuke, aparte, kleurrijke en betaalbare artikelen moet u bij Wattitude zijn.
www.wattitude.be

|| Superflu – Scandinavisch design
Op Place du XX Août in Luik is een tweede winkel geopend met meubels voor binnen en buiten, verlichting
en kleinere artikelen. Ontdek in de Galerie Cathédrale
de nieuwe collecties van de Scandinavische merken
zoals HAY, MAGIS, ETHNICRAFT, TREKU, GUBI, MENU,
AIRBORNE, HOUE.
www.superflu.be
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Kunstgaleries
Zoals :
|| Les Brasseurs

|| Espace 251 Nord

Een bezoek aan deze in 1993 opgerichte kunstgalerie in
hartje Luik is een must. Les Brasseurs wil de hedendaagse kunst verspreiden en promoten door middel van
individuele, collectieve en thematentoonstellingen,
lezingen, bijeenkomsten, concerten en projecten.

In de wijk Saint-Léonard vindt u dit bijzondere staaltje van industriële architectuur. Espace 251 Nord richt
zich op de positionering van Belgische en buitenlandse
kunstenaars. Het centrum begeleidt kunstenaars bij
hun professionele ontwikkeling en organiseert tijdelijke tentoonstellingen en workshops.

www.lesbrasseurs.org

www.e2n.be

|| La Maison des Métiers d’Art
La Maison des Métiers d’Art is een galerie van het kantoor voor de kunstambachten van de Provincie Luik. Hier
worden gedurende het jaar tentoonstellingen van de toegepaste kunst gehouden, op basis van diverse technieken
en materialen, zoals textiel, hout of keramiek.
www.opmaliege.be

De gids met alle hot spots van Luik: Shop’in Design
De Shop’In Design-route telt meer dan 70 leuke en hippe adressen in Luik op het gebied van design en mode, Luikse
ontwerpers en ambachtslieden, hedendaagse architectuur, kunstgaleries, restaurants en fashion.
Al deze leuke adressen staan in de gids Shop’In Design, een uitgave van de Toeristische Federatie van de Provincie
Luik (en verkrijgbaar op www.liegetourisme.be). De gids heeft een handig zakformaat en bevat een routekaart.
Deze praktische gids is onmisbaar als u door Luik slentert op zoek naar de leukste en hipste adressen. In 4 talen
(FR-NL-D-GB).

De Internationale Design Triënnale: RECIPROCITY
van 4 tot 28 oktober 2012. Resultaat: 25 tentoonstellingen, 6 debatten en lezingen en meer dan 40.000
deelnemers.
De laatste editie van RECIPROCITY design Luik was van
1 oktober tot 1 november 2015. Net als andere jaren was
er in de hele stad Luik enorm veel te doen en te zien.
De voorloper van RECIPROCITY was de Internationale
Design Biënnale van Luik. Deze ontstond in 2002 op
initiatief van de provincie Luik en het provinciekantoor
van de kunstambachten van Luik (OPMA). De eerste
editie van RECIPROCITY Design Luik werd gehouden

Het door internationale commissieleden ontwikkelde
hoofdprogramma bestond uit:
- 4 tentoonstellingen op symbolische locaties in Luik:
het Museum voor het Waalse Leven, B9 van de ESA
Saint-Luc Luik, Cité Miroir en Athénée Léonie de Waha;
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- 1 evenement op het gebied van documentaires voor
maatschappelijke innovatie in Cité Miroir;
- 1 Meeting point onder leiding van Fablab Luik: RElab;
- 5 tentoonstellingen en evenementen georganiseerd
door gastorganisaties die in België actief zijn op het
gebied van design;
- 14 workshops gerelateerd aan hoofdtentoonstellingen in het uitgebreide animatieprogramma van het
meeting point of georganiseerd door de gastorganisaties;
- 3 internationale lezingen: een presentatie van Artek
door Marianne Goebl, de nieuwe algemeen directeur
van het Finse merk; een ronde tafel over voedingsgewoonten; een symposium in samenwerking met
TEDxLiège;
- Daarnaast werd het culturele leven van Luik in oktober opgeluisterd door een twintigtal tentoonstellingen
en evenementen en een toneelvoorstelling;
Voor de eerste keer maakte de Triënnale ook een
uitstapje buiten de provincie. Er werd een proactieve
samenwerking aangegaan met andere centra van de
Euregio Maas-Rijn en van België, onder de noemer RECIPROCITIES: 7 organisaties uit Genk, Hasselt, Bergen,
Maastricht en Aken deelden deze gedachte en deden
mee aan dit grensoverschrijdende RECIPROCITY-project met tentoonstellingen en activiteiten.
Net als in 2012 waren alle evenementen, symposia en
tentoonstellingen van RECIPROCITY gratis te bezoeken.
Nog meer op http://www.liegetourisme.be
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Thema’s
Tochten en Natuur
Tochten in de provincie Luik
Het landschap van de provincie Luik is zeer gevarieerd. De bergen, de in Europa unieke veengebieden, de grote
meren, de mysterieuze bossen en de valleien van de Ourthe en de Amblève. Of de ruige Ardennen, de bloeiende
boomgaarden van het Land van Herve, de prachtige Condroz en de weidse vruchtbare vlaktes van Haspengouw.
Het zijn stuk voor stuk gevarieerde landschappen met een prachtig natuurschoon.
Er zijn dan ook heel veel leuke tochten te maken in de provincie Luik. Wandelen, fietsen,
paardrijden, een tochtje met de wagen of op
de motor (13 routes): er is heel veel aanbod op
het gebied van actieve ontspanning. De moeilijkheidsgraad van de tochten varieert, zodat
ze voor zo veel mogelijk mensen geschikt zijn.
Naast de circa 5000 km aan wandelpaden (meer
dan 800 routes) en de 13 RAVeL-fietsroutes,
maken de pre-RAVeL-paden en de nieuwe paden door de provincie de openluchtrecreatie
nog aantrekkelijker.
De Toeristische Federatie van de Provincie Luik
(FTPL) biedt daarnaast een leuk en milieuvriendelijk alternatief om door de provincie te toeren: de elektrische fiets. Op 6 toeristische locaties in de provincie
is het mogelijk om een fiets te huren. Dit kan bij het Museum van het Waalse leven (centrum Luik), het Provinciaal Domein van Wégimont (Soumagne), Blegny-Mijn, het Domein van Palogne (Ferrières), Château de Harzé en
natuurparkcentrum Botrange (Robertville). Bij het huren van een fiets krijgt u routes mee die vanaf die locatie
vertrekken.

Vijf toeristische regio’s
|| Aywaille en omgeving
De valleien van de Ourthe en de Amblève vormen een van de mooiste plaatjes van de mysterieuze Belgische Ardennen. De Vallon du Ninglinspo (de enige bergstroom in België) en de Fonds de
Quarreux (rotsblokken in de rivier de Amblève) staan op de Monumentenlijst
van Wallonië. De landelijke streek Ourthe-Amblève is bij uitstek geschikt om
wandelend, fietsend of te paard te ontdekken. Er zijn meer dan 900 km aan
bewegwijzerde paden door prachtige bossen, authentieke dorpjes en langs rivieren. En dan zijn er 700 km aan fietspaden. Ontspannen fietsen over rustige
en pittoreske paadjes of mountainbiken in de ruige en spectaculaire natuur,
het is allemaal mogelijk. Of een tocht te paard! Er zijn maar liefst 150 km aan
ruiterpaden in een landelijke en ruige natuur.
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|| Hoei en omgeving

|| Malmedy en omgeving

De regio Hoei ligt aan de samenloop van de Maas en de
Hoyoux. Een van de pareltjes van deze streek is de
Hoyoux-vallei. Ontdek de mooie tochten door Haspengouw-Maas. Er zijn circa vijftien wandelroutes en een
fietsroute door dit prachtige landschap. Het natuurpark van de Valleien van de Burdinale en de Mehaigne
ligt in Haspengouw. Hier vindt u bossen, weidelandschappen en uitgestrekte akkers. In het natuurpark
zijn 18 wandelroutes, 4 MTB-routes en 2 fietsroutes.

De streek de Oostkantons, waar ook Duits wordt gesproken, ligt in het oosten van de provincie Luik. Hier
ligt het natuurreservaat de Hoge Venen, het oudste en
grootste natuurgebied van België.
De gidsen van het Informatiecentrum van het Natuurpark Hoge Venen-Eifel (Natuurparkcentrum Botrange)
kunnen u alles vertellen over de bijzondere planten
en dieren die in dit prachtige natuurgebied leven.
Vanaf het informatiecentrum vertrekken diverse wandelroutes. Maar de Oostkantons zijn ook heel geschikt
om op de fiets te ontdekken (18 themaroutes) en ook
voor de auto zijn er diverse leuke aangeduide routes.
In de streek kunt u op 24 locaties een E-Bike huren
(elektrische fiets) en er zijn 12 stations om de accu op
te laden. In deze omgeving vindt u ook de beroemde
Vennbahn. Dit is een van de langste fietspaden van Europa over een voormalige spoorlijn. De route doorkruist
drie landen: Duitsland, België en Luxemburg. De route
is 125 km lang met een gemiddeld hoogteverschil van
2% en loopt van Aken via de Hoge Venen naar Troisvierges. Geniet al fietsend van de mooie natuur, de
charme van de grensregio’s en de rijke geschiedenis
van de Vennbahn.
Het natuurpark Hoge Venen-Eifel beslaat 12 gemeenten (Raeren, Eupen, Baelen, Jalhay, Stavelot, Malmedy,
Waimes, Bütgenbach, Büllingen, Amel, St-Vith en Reuland) en is onderdeel van het natuurpark op de grens
van Duitsland en België. Het landschap is er gevarieerd
en er valt hier veel te ontdekken, zoals het indrukwekkende Hertogenwald in het noorden, het plateau van
de Hoge Venen, de meren en de Ourvallei.
In de winter is deze streek met de mooiste wintersportplaatsen van België een fijne bestemming voor
de sneeuwliefhebbers. Een netwerk van goed onderhouden pistes en paden staat garant voor heel veel
sneeuwplezier. Hier ligt het hoogste punt van België:
het Signaal van Botrange (694 meter).

|| Luik en omgeving

Vlak bij het historisch centrum van Luik vormen de
paadjes op de hellingen van de citadel bijzondere
plekjes waar de natuur in ere is gehouden. Hier is het
heerlijk vertoeven en wandelen met bijna 13 km aan
tochten en uitzichtpunten op de stad en de Maasvalleien. Tussen Geer en Maas aan de kant van Visé is het
prachtige internationale wandelnetwerk van de SintPietersberg aangelegd. Deze tochten starten vanaf 7
informatiepunten, verdeeld over het grensgebied op
het drielandenpunt van Nederland, Vlaanderen en Wallonië.
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|| Spa en omgeving

|| Grensoverschrijdende tochten

De stad Spa beschikt over een uitzonderlijk natuurschoon dat goed wordt beschermd vanwege de vele
minerale bronnen. Genieten van de natuur staat dan
ook centraal in het land van de bronnen. Via het uitgebreide netwerk van wandel- en fietspaden ontdekt u
het bijzondere natuurschoon (103 tochten en 13 MTBcircuits).

De streek van de Drie Grenzen bestaat uit een bergachtig en bosrijk landschap met maar liefst 140 bewegwijzerde paden. De streek de Drie Grenzen loopt langs
de Nederlandse en Duitse grens, langs de Maas tot aan
het Hertogenwald en beslaat de Gueule-, de Gulpeen de Voervalleien. Het Drielandenpunt ligt bij Trois
Bornes, op de grens van Gemmenich (B), Vaals (NL) en
Aken (D).

|| De RAVeL-paden
Het routenetwerk RAVeL (Réseau Autonome de Voies
Lentes - het netwerk van langzame wegen) maakt
voornamelijk gebruik van de jaagpaden langs het water of oude spoorlijnen en lokale wegen. Deze paden
zijn bestemd voor de langzame weggebruikers en verboden voor gemotoriseerd verkeer. Deze paden zijn dus
bij uitstek geschikt voor wandelaars, fietsers, personen met beperkte mobiliteit, skaters of ruiters indien
de situatie dat toestaat.
De RAVeL-fietspaden ontstonden circa 15 jaar geleden
met het doel om in heel Wallonië een routenetwerk aan
te bieden zonder gemotoriseerd verkeer, over mooie
paden in een groene omgeving langs de waterwegen
en met veilige routes door verstedelijkt gebied. Sindsdien komen er steeds meer van deze ‘langzame paden’
bij. Zo kunnen de langzame weggebruikers in alle rust
de provincie Luik ontdekken, zonder zich zorgen te
hoeven maken over het verkeer. RAVeL, dat is meer dan
600 kilometer lang genieten.
De Toeristische Federatie van de Provincie Luik heeft de
RAVeL-kaart uitgebracht. Op deze gedetailleerde kaart
staat het complete routenetwerk in de provincie Luik
voor met name fietstoeristen. Deze kaart is al meerdere keren opnieuw uitgegeven. Dit komt doordat het
RAVel-traject continu wordt uitgebreid. Maar de belangrijkste oorzaak is het enthousiasme van het voornamelijk Vlaamse, Nederlandse en Duitse publiek voor
deze fietstochten over wegen zonder gemotoriseerd
verkeer. U kunt de gids downloaden op de website van

de FTPL http://www.liegetourisme.be

|| Het kalkmassief van de Sint-Pietersberg
Het kalkmassief van de Sint-Pietersberg ligt op de
grens van Nederland, Vlaanderen en Wallonië. Pittoreske dorpjes, forten, kastelen, kabbelende beekjes,
woeste rivieren en een adembenemende natuur: dat is
wat deze streek u te bieden heeft
Nog veel meer op http://www.liegetourisme.be
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|| Ardenne Activity e-SCOOT

© Marie-Thérèse Lejoly

Wat dacht je van een tocht met een e-SCOOT, een 100%
elektrische terreinstep? Kies uit verschillende soorten
circuits, van gemakkelijk tot moeilijk, afhankelijk van
je leeftijd, conditie en voorkeuren.
Met de e-Scoot Discovery vertrek je voor een tocht van
ongeveer 15 kilometer door bossen en plattelandsweggetjes, met hier en daar een technische passage. Een
geweldig leuke manier om dit prachtige gebied te verkennen zonder al te veel inspanning én volstrekt geluidloos! Alle tochten zijn begeleid door een gids.
http://www.ardenneactivity.be/nl/
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Thema’s
Gedenktoerisme
In een tijdsbestek van een kwart eeuw kwam de provincie Luik twee keer in conflicten terecht die België,
heel West-Europa en zelfs een deel van de wereld meesleepten in een verwoestende oorlog. De versterkte positie van Luik, opgericht aan het eind van de 19e eeuw,
werd in augustus 1914 aangevallen, vervolgens
herbewapend en geconsolideerd, en opnieuw aangevallen in mei 1940. Deze forten zijn in de meeste gevallen goed bewaard gebleven, hoewel sommige niet
meer toegankelijk zijn. Tien forten kunnen nog steeds worden bezocht (de forten Barchon, Loncin, Battice, AubinNeufchâteau, enz.), net als de andere gedenkplaatsen zoals de citadel van Hoei en het Monument voor de Intergeallieerden in Cointe (Luik). Ook de vele plaatsen die verband houden met de tragische gebeurtenissen van het
tegenoffensief Von Rundstedt in de winter van 1944-1945 zijn een bezoek waard. Het woord «toerisme» is misschien niet helemaal op zijn plaats, maar dat wil niet zeggen dat het in tegenspraak is met «gedenken». Integendeel. Het «gedenktoerisme» gaat zeer eerbiedig om met de drama’s die zich hebben voltrokken - in Loncin of
in Chaudfontaine liggen nog tientallen of misschien wel honderden doden in de grond. Het is een manier om de
gruwelijkheden van het verleden te gedenken. Daarnaast is het een blijvende herinnering aan ons geluk dat we nu
in een oorlogsvrij Europa leven.
|| Fort Aubin-Neufchâteau

|| Fort Barchon

Tests voor de geheime Röchling-granaat

Grondig herbewapend en versterkt voor 1940

Fort Aubin-Neufchâteau werd gebouwd in de periode
1935-1940 in het kader van de versterkte positie van
Luik. Dit fort moest de toegang Aken-Visé-Luik en de
omringende valleien afsluiten. Zo beschermde het fort
de noordoostelijke kant van het front van de versterkte
positie.

Barchon, gebouwd in 1888 volgens het Brialmont-plan,
was samen met Pontisse het meest noordelijk gelegen
fort. Het was het eerste fort dat zich op 8 augustus
1914 na 4 dagen strijd overgaf, door problemen met
het gezag en de dreiging dat het garnizoen zou
stikken.

|| Fort Battice –Veelzeggende muurschilderingen
Fort Battice is een van de vier nieuwe forten die in de
jaren 30 werd gebouwd, van 1934 tot 1937. In mei 1940
doorstond het fort een aanval van 12 dagen met zware
beschietingen vanaf de grond en vanuit de lucht. Op
21 mei kwam bij een luchtaanval een bom die was
afgevuurd door een Stuka op ongelukkige wijze in een
bunker terecht waarbij de 26 aanwezigen omkwamen.
Bij de toegang naar het kleine museum is de enorme

ravage nog altijd zichtbaar.
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|| Fort Eben-Emael

|| Fort Lantin

Een van de sterkste forten van Europa:
geneutraliseerd op de eerste dag van de invasie

Een bijzondere tentoonstelling: het leven in een fort

Fort Eben-Emael werd van 1932 tot 1935 gebouwd op de
Sint-Pietersberg in de vorm van een grote driehoek. Aan
de noordoostelijke kant werd het fort begrensd door
de kloof van het Plateau van Caestert. Dit indrukwekkende bouwwerk was een van de sterkste forten van
Europa en onder de grond bevond zich een heuse stad.
www.fort-eben-emael.be
|| Fort Embourg

Twee keer overmeesterd door de verwoestende
vijandelijke beschietingen
Opvallend aan fort Embourg is de trapeziumvorm. Ook
is het een van de kleinste forten, met een garnizoen
van circa 350 manschappen. Het fort was van 6 tot
12 augustus het theater van gevechten en werd op 12
augustus vanaf 13 uur tot 13 augustus bijna onophoudelijk gebombardeerd, waarna om 20 uur de overgave
volgde.
|| Fort Flémalle

Aan bommen van een halve ton valt niet te
ontsnappen

Dit kleine fort, verstopt in de bossen van Haspengouwen, op drie kilometer van het naburige fort Loncin,
is het enige dat sinds 1914 niet werd aangepast. Het is
een van de laatste overblijfselen in goede staat van de
militaire architectuur van het einde van de 19e eeuw.
www.fortdelantin.be
|| Fort Loncin

Voor altijd een dodenakker …
Fort Loncin is het beroemdste fort van de Brialmontforten. Op 15 augustus 1914 explodeerde door de beschietingen van «Grosse Bertha» een van de twee kruitmagazijnen, waarbij 350 manschappen onder het puin
werden bedolven.
www.fortdeloncin.be
|| Fort Pontisse

Het eerste fort onder de meedogenloze
beschietingen van Grosse Bertha
Dit fort werd tussen 1888 en 1892 gebouwd en heeft
een oppervlakte van iets meer dan 3 ha. Voor de bouw
waren 500 mensen nodig en 100.000 m3 beton.
|| Fort Tancrémont

Het ultieme verzet
Flémalle was een groot vierhoekig fort van de versterkte positie van Luik. Brialmont had het in 1888 dan ook
ontworpen als een van de twaalf verdedigingswerken
van de stad Luik. Vanwege de strategische ligging aan
de Maas en de route Luik-Namen, was fort Flémalle in
1914 het toneel van hevige gevechten. In mei 1940 kreeg
het de aanvallen van de Stuka’s te verduren.
www.fortdeflemalle.wix.com/fortdeflemalle

Fort Tancrémont werd op 8 augustus 1937 in gebruik genomen en was daarmee een van de nieuwe bouwwerken van de Versterkte Positie.
www.fort-de-tancremont.be
|| Fort Huy

Gevangenis voor gijzelaars, communisten en
verzetsstrijders

Fort Hollogne is een van de zes kleine forten dat samen
met zes grote de Versterkte Positie van Luik vormde.

Tegenwoordig is fort Huy een plek waar de Tweede
Wereldoorlog wordt herdacht. Het museum besteedt
aandacht aan de levensomstandigheden van de gevangenen in het fort, aan het dagelijks leven tijdens de
bezetting en de bevrijding van de stad Hoei.

www.fortdehollogneliege.be

www.pays-de-huy.be

|| Fort de Hollogne

Een klein fort uit 1914
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|| Monument voor de Intergeallieerden

|| Amerikaanse begraafplaats Henri-Chapelle

Ter ere van de strijders van 1914

Op deze begraafplaats van 23 hectare rusten 7992 Amerikaanse soldaten. Het Memorial bestaat uit een kapel
en een museum. Deze twee gebouwen worden met
elkaar verbonden door een grote zuilengalerij die is
versierd met de zegels van de Staat en Grondgebieden
van de Unie. Op de pilaren van de zuilengalerij staan de
namen van de 450 vermisten van wie de resten nooit
werden gevonden of geïdentificeerd.

Met zijn ligging boven de stad Luik, op de flanken van
de Cointe, vormt het Monument voor de Intergeallieerden een indrukwekkend plaatje. Het geheel bestaat uit
een civiel monument, een votieftoren met een groot
plein ervoor en een kerk die ook wel basiliek wordt
genoemd.

www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/henrichapelle-american-cemetery

|| Amerikaanse begraafplaats Neuville-en-Condroz
Op een oppervlakte van 37 hectare vormen de 5328 graven van Amerikaanse soldaten een immens Grieks kruis.
Hier liggen soldaten die in België zijn gevallen, maar ook in Duitsland bij Aken en bij de doorbraak van de Siegfried-linie.
www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/ardennes-american-cemetery
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|| Herdenkingsmuseum 12e Regiment Linie Prins

Leopold - 13 Linie
Dit herdenkingsmuseum is ongeveer 500 m2 groot.
Het museum verhaalt op chronologische wijze de geschiedenis van dit roemrijke eliteregiment, vanaf het
ontstaan in de Belgische revolutie in 1830 tot nu.

Aan elke gereconstrueerde scène (meer dan 70 poppen),
elke vlag, elk kledingstuk of voorwerp zijn namelijk
een echt verhaal en echte mensen verbonden, van wie
de bezoeker de naam, het gezicht en de geschiedenis
kan ontdekken.
www.remembermuseum.be

|| 40-45 Memories Museum

|| Ensival Historical Museum

De collectie van dit privémuseum bestaat uit gevonden en in de loop der jaren aangekochte voorwerpen
en militair materieel, inclusief Amerikaanse voorwerpen en Duitse propaganda (insignes, wapens, foto’s
en kaarten). Ook wordt er aandacht besteed aan het
leven van de burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog
(producten uit die tijd) en uniformen van de strijdende
landen (leger en verzet).

Ensival Historical Museum is een privémuseum dat
door iedereen zou moeten worden bezocht! Waarom?
Om de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog
en de levens die toen verloren zijn gegaan voor onze
vrijheid nooit meer te vergeten.

|| WWII Memory Museum
Het WWII Museum toont de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog via uniformen en het materieel
dat werd gebruikt door de twee strijdende kampen. Elf
levensechte scènes met meer dan 70 volledig uitgeruste poppen nemen de bezoeker mee naar deze periode in de geschiedenis.
www.wwii-memory-museum.com
|| Baugnez 44 Historical Center
Dit in 2007 geopende centrum wordt nu al beschouwd
als een van de mooiste musea over de Slag om de
Ardennen. De verschillende grote militaire operaties
worden uitgelegd aan de hand van 16 gereconstrueerde
scènes en 120 vitrines.
www.baugnez44.be

|| Truschbaum Museum
Het Truschbaum Museum bevindt zich in Kamp Elsenborn. Het vertelt de geschiedenis van het kamp aan de
hand van documenten, videofilms en diavoorstellingen.
http://www.mil.be/nl/eenheden/kamp-elsenborn
|| Ardennen Poteau’44 Museum
Militair-historisch museum over de Slag van de Ardennen (winter 1944 - 1945). Het museum ligt midden in
het vroegere slagveld van Poteau, een dorpje in de Belgische Ardennen. Nieuw en gezinsvriendelijk concept.
www.museum-poteau44.be
|| Le « Ehrenfriedhof »
Begraafplaats Ehrenfriedhof in Eupen is een militaire
begraafplaats waar met name soldaten uit de Eerste en
Tweede Wereldoorlog begraven liggen.
www.worldwartours.be/ehrenfriedhof-eupen.html
|| Brochure Gedenktoerisme

|| December 44 Historical Museum
Het December 1944 Historical Museum is het resultaat
van de passie van twee geschiedenisliefhebbers: Philippe Gillain en Gérard Grégoire. Philippe Gillain verzamelde militair materieel en uniformen van de WaffenSS. Gérard Grégoire uit La Gleize heeft de gevechten
van 1944 meegemaakt. Hierdoor wilde hij de herinnering aan de strijd om La Gleize levend houden en de
jongere generaties bewustmaken van de oorzaken en
gevolgen van oorlog.

Meer informatie en andere gedenkplaatsen vindt u in
de brochure van de Toeristische Federatie van de Provincie Luik over dit onderwerp: Gedenktoerisme. Deze
is in vier talen verkrijgbaar en te downloaden op de
website van de FTPL http://www.liegetourisme.be

www.december44.com
|| Remember Museum 39-45

Nog meer op http://www.liegetourisme.be

Dit fascinerende museum is een van de meest interessante oorlogsmusea vanwege het menselijke karakter.
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Thema’s
Watertoerisme: rivieren en meren
|| De Maas in de provincie Luik – Riviertoerisme

Komend vanuit Namen: geniet van het mooiste zijaanzicht van de Maas met hoge oevers, bossen en dorpjes
in de vallei. De eerste stad die u tegenkomt bij binnenkomst van de provincie Luik is Hoei. Hoei is een gezellig toeristenstadje. Het wordt door veel Nederlanders
en Vlamingen gezien als de poort van de Ardennen.
Natuur en landschap: rotsachtige hellingen, bossen en
pittoreske dorpjes langs de Maas. Cultuur: de citadel,
de kapittelkerk en het fort. In het centrum: mogelijkheid om te winkelen.

Luik stad : in Luik splijt de punt van het Park de la Boverie, de plek waar de Luikenaren recreëren, de Maas
in tweeën. Terwijl we de Maas blijven volgen, zorgt het
stedelijke landschap voor interessante vergezichten.
Vanaf de rivier zijn de vele bezienswaardigheden in Luik
uitstekend bereikbaar: het Huis van de Metallurgie en
Industrie, Médiacité, de jachthaven en het kantoor van
de havenmeester, de Saucy-loopbrug en de wijk Outremeuse, de markt La Batte, het historisch centrum en
de diverse musea zoals het Aquarium-Museum, Archéoforum, het Museum van het Waalse Leven, Grand
Curtius, het Museum voor Schone Kunsten van Luik en
het Ansembourg Museum. De RAVeL-fietsroute loopt
verder langs de Maas richting Tilff en Visé.

Er zijn twee havens voor watersporters. De mooie RAVeL-fietsroute loopt langs het water tot aan het dorpje
Flône. Voorbij Hoei wordt de Maas breder en minder
betrouwbaar. Zodra Luik dichterbij komt, maken de
beboste heuvels plaats voor woningen en industrie.
Visé : hier is de Maas overal aanwezig en dat blijkt uit de jachthaven, het havenkantoor, Ile Robinson, enz. Hoe
meer u in de buurt van Nederland komt, hoe meer de Maas wordt getemd. De RAVeL-route in de buurt van Lanaken
is populair vanwege de sluis, die een ware toeristische bezienswaardigheid is geworden. U kunt bij watersportvereniging Les Tchéroux terecht voor diverse activiteiten op het water. Verder is een bezoek aan de Sint-Pietersberg
een absolute must.

Boot Val Mosan in Hoei
Een tochtje aan boord van de Val Mosan is een uitstekende mogelijkheid om de pareltjes van het erfgoed
van Hoei te ontdekken zoals het fort, de kapittelkerk
en Maison Batta. Korte rondvaarten van een uur over
de Maas en cruises van een dag naar Namen en Luik.
www.pays-de-huy.be
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|| De pendelboten: Vauban en Atlas V

De twee boten Vauban en Atlas V doen dagelijks (van
april tot oktober van 10 tot 18 uur) zes stopplaatsen
aan, afwisselend aan beide oevers van de Maas. De
haltes bevinden zich op de plekken waar veel mensen
wonen en veel toeristische bezienswaardigheden zijn:
de grote musea zoals het Aquarium-Museum, La BOverie, Grand Curtius, het Museum van het Waalse Leven,
maar ook het stadscentrum, Outremeuse en het station Luik-Guillemins. De boten passeren elk uur en de
prijzen zijn democratisch: 1 euro per halte en 8 euro
voor een dagkaart.

|| Boot « Pays de Liège »

Deze boot beschikt over 220 zitplaatsen, verdeeld over
twee overdekte dekken en een promenadedek. De
‘Pays de Liège’ biedt een afwisselend programma: van
zomervaartochten (shoppen in Maastricht, Sint-Pietersberg, Albertkanaal, Hoei, Cristal Discovery …) tot
dinercruises (kreeft, wild, seizoensproducten) en gelegenheidscruises (Moederdag, 15 augustus, beaujolais
…) tussen Hoei, Maastricht en Visé. De boot kan ook
worden afgehuurd voor evenementen.
www.bateaupaysdeliege.be

www.navette fluviale.be
|| Boot « La Barquerolle »
‘La Barquerolle’ is een speciale boot voor mensen met
een handicap. Aan boord is plaats voor tien passagiers,
waarvan vijf rolstoelers, en twee bemanningsleden. De
boot is aangepast voor diverse handicaps (mensen met
een motorische handicap, ademhalingsproblemen,
slechthorenden, blinden ...). De boot is beschikbaar
voor verenigingen, maar is ook één zondag per maand
toegankelijk voor het gewone publiek.
www.ancrebleue.be
|| Toeristische cruise - Bateau Prince Albert
De Prince Albert is een plezierboot met 3 verdiepingen
die plaats biedt aan 128 passagiers. Boot ‘Le Prince
Albert’
‘Le Prince Albert’ is uitsluitend bestemd voor groepen.
Deze boot biedt op maat samengestelde vaartochten
en kan ook worden afgehuurd voor privé- en bedrijfsevenementen.
www.navettefluviale.be
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DE MEREN
|| Meer van Bütgenbach

|| Lac de Robertville

Sport- en recreatiecentrum Worriken

Recreatiecentrum

Bij sport- en recreatiecentrum Worriken kunt u genieten van diverse watersport- en outdooractiviteiten. Zeilen, zwemmen (in het meer of het overdekte zwembad), kajakken, waterfietsen, kanoën, boogschieten,
swingolf, zandstrand met bewaakt zwemgedeelte,
wandelroute rond het meer (11 km), en nog veel meer.
Verder beschikt Worriken over een moderne camping
en vakantiehuisjes. In de zomermaanden: sporten en
diverse activiteiten voor kinderen bij Club Worriken.
http://www.worriken.be/nl/

Het meer van Robertville is maar liefst 63 hectare groot.
Het voedt de krachtcentrale van Bévercé en levert drinkwater aan Malmedy. Het is een ideale plek voor een
fijn dagje uit met het hele gezin om te zwemmen of
zonnebaden op het zandstrand. Ook zijn er waterfietsen, bootjes en elektrische boten te huur.

|| Meer van Warfaaz

|| Gileppemeer en -stuwdam

Het meer van Warfaaz ligt vlak bij de stad Spa. De
omtrek van het meer is geasfalteerd, zodat wandelen
en fietsen hier geen enkel probleem is. Er zijn waterfietsen te huur en er zijn recreatieveldjes. Vissen is toegestaan, behalve met bootjes. Horecagelegenheden
met groot terras aan de rand van het meer.

De stuwdam met de monumentale leeuw en het meer
hebben een grote aantrekkingskracht op mensen die
graag wandelen, fietsen of paardrijden. Vanaf de 77
meter hoge toren, die bereikbaar is via 2 liften en waarvan het bovenste deel een grote glaspartij is, hebt u
een prachtig uitzicht over het bos van Hertogenwald.
Er zijn (elektrische) fietsen te huur (rondje om het meer
in 1.15 uur). Verder: een speelveldje en een leuk en leerzaam parcours over de natuur (2 km). Geniet na een
bezoek aan de stuwdam (min. 15 pers.) van een hapje
en een drankje in het panoramarestaurant of bij de
brasserie met terras.

www.lacdewarfaaz.be

www.robertville.be

www.gileppe.com

Nog meer op http://www.liegetourisme.be/
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Thema’s
KIDS
|| Safaripark Monde Sauvage

|| Provinciaal domein van Wégimont

Beleef een echte Afrikaanse safari in een treintje of met
de wagen. In Monde Sauvage leven de giraffen, olifanten, nijlpaarden, neushoorns, zebra’s of gnoes in semivrijheid in de natuur. Maar er is nog veel meer te ontdekken: de Zuid-Amerikaanse zone, de Mayatempel
met koepel, de vogelverblijven, de tijgers, de leeuwen
en de beren, het Noord-Amerikaanse woud, het apeneiland, de struisvogels en shows met papegaaien, zeeleeuwen en roofvogels. Of wat dacht u van een tochtje
op een dromedaris of lunchen met de giraffen (vooraf
reserveren)? Gecombineerd bezoek mogelijk met de
Grotten van Remouchamps.

Zo veel te ontdekken op één locatie: van 1/5 tot 31/8
vindt u op het domein diverse verwarmde zwembaden,
een cafetaria en warme snacks, minigolf, een roei- en
visvijver, 24 barbecueplaatsen, een speelterrein en nog
veel meer. In het laagseizoen is het park gratis toegankelijk (arboretum, onderhout, enz).
Het centrum in het kasteel ontvangt het hele jaar interne of externe groepen met een pedagogische, sportieve, culturele, sociale en toeristische achtergrond
voor cursussen, conferenties en seminars. Organisatie van «natuurklassen», camping en verhuur van
elektrische fietsen.

www.mondesauvage.be
www.provincedeliege.be/wegimont
|| Domein van Palogne
Het Domein van Palogne is een bijzondere site onder de
muren van een vesting.

zomer).

- Hoeve van Palogne: kajaktochten, 3 MTB-circuits van
12 km, wandelingen, speelterreinen, minigolf en tennisbanen. Taveerne en restaurant.
- Burcht van Logne: met de mysterieuze onderaardse
gewelven en het museum in de Bouverie-hoeve
(voorwerpen van het dagelijks leven).
- In de zomermaanden: schattenjacht en valkenshow.
- Het maalderij- en bakkerijmuseum: dit museum ligt
op tien minuten van Palogne en is gevestigd in de vroegere bijgebouwen van het kasteel van Harzé. Hier wordt
op originele wijze de geschiedenis van brood verteld.
Broodbakdemonstratie (op zon- en feestdagen in de
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|| Plopsa Coo

|| Recreatiepark Mont Mosan

Onderaan de beroemde watervallen ligt attractiepark
Plopsa Coo met een twintigtal volledig in het landschap
geïntegreerde attracties. Vanuit de stoeltjeslift hebt u
een adembenemend uitzicht op de vallei en het park.
Het treintje neemt u mee naar het wildpark, op zoek
naar de everzwijnen en herten. En mis de bobslee niet,
en de Coaster, Mega Mindy Flyer (70 meter hoog) of
Vicky The Ride, de geweldige achtbaan waar de wagentjes duizelingwekkende rondjes draaien. En verder:
speelterrein, minigolf, karten, winkeltjes en een restaurant…

Een paradijs voor kinderen: speelpleinen, zeeleeuwenen papegaaienshows, zeehonden, tentoonstelling over
zeezoogdieren, minigolf en ponytochtjes.

www.plopsa.be

montmosan.be
|| Fort Aventure Chaudfontaine
Het fort van Chaudfontaine, op een betoverende locatie boven de Vesdervallei, is nu ingericht als avonturenkasteel à la Fort Boyard.
www.fortadventure.be
|| Forestia

|| Domaine de L’Hirondelle

Domaine de l’Hirondelle is een groot recreatiedomein
met een speelterrein, twee zwembaden (overdekt en
open, met glijbanen), BBQ-zones, een petanqueveld,
twee tennisbanen, drie visvijvers en een zelfbedieningsrestaurant. In het natuurpark is het heerlijk fietsen of wandelen. Tevens zijn er in het natuurpark diverse mogelijkheden om te overnachten (bungalows,
vakantiehuisjes, camping en hotel in het kasteel).
www.lhirondelle.be

Forestia is een bijzondere combinatie van een dierenpark en een avonturenpark. In het dierenpark wonen dieren uit onze klimaatstreken in semivrijheid
(300 dieren van ongeveer dertig verschillende diersoorten). Het avonturenpark bestaat uit 9 parcours in de
bomen, 2 reuzentokkelbanen waarvan een van 120 meter en meer dan 100 obstakels (uitsluitend op reservering). Plezier gegarandeerd voor klein en groot, sportief
of niet! En niet te vergeten het grote speelterrein, de
minitentoonstellingen, waaronder een over de wolven,
en de Forest’bar …
www.forestia.be
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|| Le Château d’Ice

|| Voor klein … én groot: Fly-In, de breedste

vrijevalsimulator ter wereld!

Château d’Ice is een overdekt attractiepark met leuke
spelletjes en ontdekkingen voor kinderen van 0 tot 12.
www.chateaudice.be
|| Kidikids

Naast het vliegveld van Luik-Bierset ligt het nieuwe
vrijetijdsconcept FLY-IN, de breedste vrijevalsimulator
ter wereld. De volledig ronde windtunnel heeft een diameter van 5,2 meter en is 15 meter hoog. De gestuwde
wind haalt een snelheid tot 300 kilometer per uur. Goed
voor optimaal comfort en een gegarandeerde adrenalinekick, zowel voor wie een eerste vlucht maakt als
voor professionals.
FLY-IN is toegankelijk voor iedereen, van 5 tot 99 jaar,
en laat je voelen hoe het is om een parachutesprong te
maken zonder dat je uit een vliegtuig hoeft te springen!
Beleef samen met het hele gezin, vrienden of collega’s
een unieke en originele ervaring, waar je nog lang van
zult nagenieten! Nog een voordeel van deze activiteit:
je bent niet afhankelijk van het weer.

Overdekt speelplein. Het hele jaar geopend. Aparte
ruimte voor de kleintjes.
www.kidikids.be

Vanuit het bar-restaurant met uitzicht op de simulator
zie je je vrienden in volle actie en bewonder je de bewegingen van professionals.
http://fly-in.be

Nog meer op http://www.liegetourisme.be
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Thema’s
Kuurwezen
|| Château des Thermes de Chaudfontaine

Op een steenworp van Luik vindt u het prachtige Château des Thermes de Chaudfontaine waar wellness en
gastronomie worden gecombineerd. Het prachtige gebouw dateert uit de 18e eeuw. Dit viersterrenhotel is de
perfecte locatie om te ontspannen en u te laten vertroetelen in een stijlvolle en harmonieuze omgeving.
Hier borrelen en bruisen de warmwaterbronnen al
eeuwen op een natuurlijke temperatuur van 34°. Château des Thermes de Chaudfontaine zorgt ervoor dat u
optimaal van deze natuurlijke weldaden kunt genieten. Boek een wellnessarrangement en geniet van de
hartelijke ontvangst en de uitstekende voorzieningen.
www.chateaudesthermes.be

|| Spa, terug naar de bron

Spa staat voor: terug naar de bron! De reputatie van
deze thermenstad reikt ver voorbij onze grenzen. Niet
alleen vanwege de minerale bronnen, maar ook vanwege de vele evenementen op cultureel en sportief gebied, zoals de Francofolies en de Grote Prijs van de Formule 1. Dit leuke stadje wordt omringd door een
prachtige groene omgeving met bossen, venen, talloze
minerale bronnen en een zeer zuivere lucht.
Tegenwoordig knoopt Spa de banden met haar
roemrijke verleden weer aan. Een voorbeeld hiervan zijn
de Thermen van Spa. Dit complex is gebouwd op een
heuvel en vanuit de stad te bereiken met de kabelbaan.
Les Thermes de Spa is een luxueuze spa met uitzicht op
de Venen. Hier gaat het traditionele kuurwezen hand
in hand met moderne wellnessvoorzieningen. Geniet
hier van turfbaden, balneotherapie, ontspannings- of
fitnessarrangementen en uiteraard een scala aan verzorgende en schoonheidsbehandelingen.
www.thermesdespa.com

|| Wanze – Le Naxhelet Golf Club
Naxhelet Golf Club heeft een prachtige ligging hoog boven de Maas- en Mehaignevallei. De 30 holes-golfbaan
is ontworpen door de internationaal bekende Engelse
architect Martin Hawtree. Het hoevekasteel van Naxhelet is omgetoverd tot een prachtig clubhouse, met
een openbaar restaurant en een hotel met 33 kamers
+ 2 appartementen. Er is ook een spa aanwezig. Hier
kunt u genieten van diverse wellnessarrangementen,
gelaats- en lichaamsbehandelingen of dagformules.
De producten zijn vrij van chemische bewaarmiddelen, parabenen, of GMO. U kunt uit de behandelingen
op de kaart zelf een dagprogramma samenstellen.
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|| Ovifat – Le Domaine des Hautes Fagnes
Hotel-restaurant Domaine des Hautes Fagnes ligt midden in de Ardennen, in het prachtige natuurreservaat de
Hoge Venen. Het hotel beschikt over 71 kamers, 9 vergaderzalen, wellnesscenter Vita Natura, 3 restaurants,
een loungebar, enz. In de onlangs gerenoveerde spa
Vita Natura kunt u in een prachtige omgeving heerlijk
ontspannen en nieuwe energie opdoen. De gezellige
spa beschikt over uitgebreide voorzieningen zoals een
binnenzwembad, sauna, hammam, bubbelbad, enz.
Diverse behandelingen, massages en programma’s
mogelijk.
www.dhf.be
|| Hombourg – Plaisir d’Être
Wellnesscentrum Plaisir d’être is gelegen in een rustige omgeving. Geniet hier van diverse behandelingen op basis van aromatherapie.
www.plaisirdetre.be
Nog meer op http://www.liegetourisme.be
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Thema’s
Streekproducten
|| Luikse balletjes

wordt traditioneel geserveerd met friet, mayonaise,
rauwkost of appelcompote. Zoals bij alle streekgerechten zijn er bijna net zoveel recepten als bereiders, en
ieder geeft het gerecht een persoonlijke toets.
|| De Luikse wafel

De Luikse balletjes, ook wel «boulet sauce lapin» of
«boulet sauce chasseur» genoemd, zijn waarschijnlijk
het bekendste Luikse gerecht. Het gerecht bestaat uit
een of twee ballen op basis van varkens/kalfsgehakt of
varkens/rundergehakt, broodkruim, sjalotjes en peterselie. Tijdens het braden worden Luikse stroop en laurier toegevoegd. Deze saus heet ‘sauce lapin’, konijnensaus, maar er komt geen konijn aan te pas. De
naam komt van de bedenkster, Géraldine Lapin. Dit
gerecht is een vaste waarde op de kaart van Luikse
brasseries en frietkramen en bekend in heel België. Het

De Luikse wafel wordt bereid met deeg dat met gist is
gefermenteerd, zoals een jachtwafel, maar dan met
parelsuiker.
De Luikse wafel heeft traditioneel geen hoeken en
wordt warm gegeten, wanneer deze bij ambulante
kraampjes wordt geserveerd.

|| Chocolade

Twee meester-chocolatiers in de provincie Luik:
Jean-Philippe Darcis
Op 25-jarige leeftijd opent hij zijn eerste atelier. Jean-Philippe Darcis komt uit het Land van Herve en hij richt zich
als vanzelfsprekend op de streekproducten. Als erfgenaam van de lange chocoladetraditie van Verviers gaat zijn
passie uit naar chocolade. Hij richt een nieuwe werkplaats in en opent zijn eerste salon waar men zijn chocolade
kan proeven. Zijn collega’s roemen zijn kennis, een combinatie van traditie en creativiteit. Darcis mocht dan ook
België vertegenwoordigen op de wereldtentoonstelling van Shanghai in 2010.

Jean Galler
Jean Galler heeft zoetigheid in zijn DNA zitten … In de banketbakkerij die zijn opa in 1930 oprichtte, ontdekte hij
het plezier van het werken met boter en room. Op 16-jarige leeftijd wordt hij gefascineerd door chocolade. Hij
experimenteert, creëert, trakteert.
Om zich te verbeteren en nieuwe smaken te ontdekken, gaat hij naar het Zwitserse Bazel en daarna naar Gaston
Lenôtre in Parijs. Op 21-jarige leeftijd richt hij zijn bedrijf op. 35 jaar later is de basis onveranderd gebleven: de
passie voor chocolade, de liefde voor het vak en de nimmer aflatende creativiteit.
Nu bedenkt, produceert en verkoopt Galler samen met meer dan 100 medewerkers pralines, fijn gebak, chocoladerepen en nog veel meer lekkers. Nadat hij zijn reputatie in de streek heeft opgebouwd, is Galler nu aanwezig in
heel België met meer dan 2000 verkooppunten. Daarnaast heeft Galler ook netwerk van eigen winkels in België,
Frankrijk, Japan, Dubai enz.
Chocolaterie Galler blijft voortdurend innoveren en wordt regelmatig bekroond met officiële onderscheidingen.
Het bekendste voorbeeld hiervan is die van Hofleverancier in 1994 en de innovatieprijs voor het concept CHOCOLAT-THÉ® tijdens de Franchisebeurs 2002.
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|| Bier
De provincie Luik heeft haar gastronomische bekendheid ook te danken aan een lange brouwerijtraditie. In totaal
zijn het 14 brouwerijen (13 ambachtelijke + de grote brouwerij Jupiler) die hun bier rechtstreeks en volledig in eigen
beheer produceren. Door hun deuren voor het grote publiek te openen (de meeste op afspraak) laten deze brouwerijen u kennismaken met hun productiegeheimen en natuurlijk hun heerlijke bieren. Enkele van deze brouwerijen
zijn:

Brouwerij Val-Dieu

Brouwerij Grain d’Orge

De brouwerij is gevestigd binnen de muren van de abdij van Val-Dieu (18e eeuw). Het bier dat hier wordt geproduceerd is geïnspireerd op de recepten die de monniken van Val-Dieu vroeger gebruikten. De huidige
bieren zijn dus echte abdijbieren, van hoge gisting,
niet-gepasteuriseerd, zonder aromaten en gebrouwen
volgens de eeuwenoude infusiemethode. Nog een bijzonder detail: hier is de meester-brouwer een vrouw.
Maar de traditie is niet alleen in deze bieren terug te
vinden. Het land van Aubel wemelt van die typische
voorbeelden van de culinaire streektradities. In de
omringende boomgaarden bloeien de appel- en perenbomen die aan de basis staan van de beroemde Luikse
stroop en cider. Net zoals de groene weiden waar het
vee vredig staat te grazen, de leveranciers zijn van de
fijnste vleeswaren.

Brouwerij Grain d’Orge in Hombourg is een microbrouwerij die is gespecialiseerd in exclusieve bieren
(Hervoise, Aubel Double en Triple, 2 Nigauds, enz.). De
huisbieren zijn Brice (blond) en Joup (donker), een witbier met de naam La Canaille en La Grelotte, een bier
voor de feestdagen. Het is mogelijk om Grain d’Orge te
bezoeken en om de bieren te proeven.
www.grain-dorge.com

Brasserie de Bellevaux

www.val-dieu.com

Brasserie C

Brasserie C is te vinden in het historisch hart van Luik.
Hier wordt de Curtius gebrouwen, een complex en elegant blond bier met een lichte en verfrissende smaak.
De basis bestaat uit verschillende soorten gerst- en
tarwemout waardoor het bier een aangename lichte
smaak krijgt. De hopbloemen geven het bier een licht
bittere, bloemige en fruitige smaak. Zijn unieke en
evolutieve smaak is het resultaat van meerdere gistingen van enkele maanden.

Brasserie de Bellevaux werd opgericht door een apotheker die iets heel anders met zijn leven wilde doen. Het
bijzondere aan deze brouwerij is dat zij zelf haar water
uit een natuurlijke bron in het dorp put. Dankzij het
zuivere water van de Ardennen komen alle smaken beter tot hun recht en kan het hele jaar door een heerlijk
donker bier en een elegant blond bier worden gebrouwen. Ook zijn er twee seizoensbieren: de tintelende Blanche is de perfecte aankondiging van de
lente en de zomer. Als de herfst zijn intrede doet maakt
dit frisse bier plaats voor de Black. Dit donkere bier
heeft een uitgesproken smaak en een romig schuim.
De bieren van Brasserie de Bellevaux worden niet gefilterd of gepasteuriseerd. Het zijn «levende» bieren en
van nature licht troebel.
www.brasseriedebellevaux.be/nl/

brasseriec.com
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Brouwerij Marsinne

Luikse stroop is een belangrijk ingrediënt van de Luikse
gehaktballetjes.
|| Hervekaas

Brouwerij Marsinne is begin 2013 ontstaan. Het bier dat
hier wordt geproduceerd is de Leopold 7. Deze brouwerij is de creatie van twee jonge brouwers. Het bier wordt
duurzaam geproduceerd. Zo wordt het restwater
beheerd, de verpakkingen voor 98% gerecycled, wordt
er geen gebruikgemaakt van etiketten en dus geen
lijm, enz.
www.leopold7.com

Hervekaas is een kaas uit de regio Entre-Vesdre-etMeuse en dankt zijn naam aan de belangrijkste stad
van de regio het Land van Herve. Deze kaas wordt al
sinds de 15e eeuw gemaakt op de boerderijen in de
bosrijke streken van het Land van Herve.

|| BeerLovers’ café and shop

|| Pèkèt

Wilt u deze bieren en honderden andere (750) wel eens
ontdekken? Ga dan naar het BeerLovers’ café naast het
stadhuis van Luik. Er zijn 14 verschillende tapbieren.

Het woord pèkèt betekent pikant in oud-Waals. Volgens andere bronnen komt dit woord uit de taal van
de kompels (mijnwerkers). Maar het stamt zeker af van
het Waalse woord «pèke», dat in sommige Waalse streken jeneverbes betekent. Deze naam werd in Wallonië
vervolgens gebruikt voor de eau de vie die met de jeneverbes werd gearomatiseerd.

www.beer-lovers.be
|| The Belgian Owl verkozen tot de beste whisky

van Europa
Op 29 oktober 2004 vulde Etienne Bouillon, enthousiast distillateur en initiatiefnemer van dit project,
het eerste vat van de toekomstige Belgian Single Malt
Whisky: The Belgian Owl. De productie van deze eerste
Belgian Single Malt Whisky op basis van gerst uit België
heeft bij de liefhebbers voor beroering gezorgd. Toen
al roemde Jim Murray de kwaliteit van deze whisky in
zijn beroemde Whisky Bible. The Belgian Owl is sinds
2008 verkrijgbaar bij speciaalzaken in heel België. Deze
verkopers hebben deze whisky gepromoot en de passie voor de eerste Belgische whisky gedeeld. In 2010 en
2011 kreeg The Owl Distillery erkenning op internationale wedstrijden, zoals World Selection of Le Mondial
de Bruxelles, en in de beroemde whiskybijbel van Jim
Murray. Enkele prijzen die in de wacht werden gesleept:
Gouden medaille 2010 en 2011, Mondial de Bruxelles;
Grand Gold Quality Award 2010 en 2011, World Selection;
European Single cask whisky of the year 2011 met 95,5%
in de Whisky Bible van Jim Murray, enz.

Pèkèt is een sterkedrank op basis van gedestilleerde
granen uit de Maasregio en dan vooral in de provincie
Luik. De drank wordt gearomatiseerd met jeneverbessen die zorgen voor de karakteristieke smaak die zo geliefd is bij de kenners. Pèkèt wordt ijskoud geserveerd.
Een van de favoriete plekken van de Luikenaars – en
van de toeristen – om pèkèt te drinken is la Maison du
Pèkèt naast het stadhuis, in het centrum van Luik. Met
citroen, aardbei of ... chocolade. Probeer het zelf.

www.belgianwhisky.com
|| Luikse stroop
Luikse stroop ontstaat bij het koken en inkoken van appel- en/of perensap. Tegenwoordig worden er ook vaak
dadels aan toegevoegd. Na enkele uren ontstaat er een
donkerbruine, enigszins transparante pasta, die heerlijk is voor op de boterham of in sommige gerechten.
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|| Rijsttaart

|| Luikse Koffie

Dankzij deze typische specialiteit uit Verviers is in 1990
de Seigneurie de la Vervi-Riz ontstaan. De rijsttaart
heeft de streek Verviers bekendheid gegeven, in België
en daarbuiten. Rijsttaart komt oorspronkelijk wel uit
de streek Verviers, maar het dankt zijn romige en rijke
smaak aan de melk uit de Herve en de eieren. Deze twee
ingrediënten zijn het belangrijkste bestanddeel van
een lekkere rijsttaart.
|| Luikse salade

Luikse koffie is een koud dessert op basis van licht gezoete koffie, roomijs met koffiesmaak en slagroom.
Een stukje geschiedenis: tijdens de Eerste Wereldoorlog
was de slag om de forten van Luik een belangrijke periode voor de geallieerden. Hoewel Luik viel, zorgde de
felle strijd van het Belgische leger bij de forten voor een
grote belangstelling voor Luik. De stad mocht dan ook
het Legioen van Eer van Frankrijk ontvangen. In Parijs
werd de Weense koffie, een verwijzing naar de vijand,
omgedoopt tot Luikse koffie. Ook werden Rue de Berlin
en het bijbehorende metrostation in Parijs vernoemd
naar Luik.
|| De bouquette

Luikse salade bestaat uit sperziebonen, aardappelen en
spekjes en wordt lauwwarm gegeten. Deze salade kan
als voorgerecht worden geserveerd, maar ook als hoofdgerecht. Tegenwoordig wordt de Luikse salade ook in
de zomer geserveerd, maar het is eigenlijk een typisch
wintergerecht.
Hoewel voedzaam genoeg van zichzelf, wordt de salade
vaak geserveerd met worstjes of plakken spek, of met
De bouquette of vôte (in het Luikse Waals) is een pankrulsla.
nenkoek op basis van boekweitmeel («boûkète» in het
|| De lackmans
Luikse Waals), vaak met rozijnen erdoor.

Dit is een dunne wafel op basis van tarwe, die over de
lengte wordt opengesneden en gevuld met vloeibare
kandijstroop met oranjebloese.
Persbericht -Toeristische Federatie Provincie Luik
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|| Wijn
Wist u dit al? In het gebied van Hoei tot Luik zijn er
maar liefst 19 wijndomeinen van enthousiaste ambachtelijke wijnmakers, professioneel of liefhebber. In
de zomermaanden is het veelal mogelijk deze domeinen te bezoeken (op afspraak).
Wilt u deze heerlijke wijnen eens proeven? De Toeristische Federatie van de Provincie Luik heeft een kaart
uitgebracht met een Wijnroute door de streek. U vindt
de kaart op de website van de FPTL.
Bilzen

Alken
Nieuwer-Kerken

Valkenburg

Kerkrade

Kortessem

Maastricht

Hoeselt
Wellen

Linter
Zoutleeuw

Simpelveld

Sint-Truiden

Gulpen

Margraten

Würsselen

Borgloon
Tienen
Tongeren

Grand-Hallet

La route du vin

Petit-Hallet

Corswarem
Bettincourt
Rosoux
-Crenwic

28

E40
28a

Avernas-leBauduin

Boëlhe

Crehen

19 viticulteurs, amateurs et professionnels, à découvrir…

Poucet

Villers-lePeuplier

Ciplet

1

Wanze

Couthuin

8

7

i

JehayBodegnée

10

Huy

3

Tilleur

12

10

FlémalleHaute

7

Neupré

VISITES | VISITS
max. 20 pers.

Juin > août sur rdv.
Tarifs : 2 € pp. dégustation incluse

June > Aug. by appt.
Rates: visit €2 pp. tasting included

j

BIO

PRIOR
GAMARET
RONDO CABERTIN
DIVICO
BIANCA
JOHANNITER
HELIOS
ORION

VISITES | VISITS
Juin > sept. sur rdv.
Tarifs : 6 € pp. dégustation incluse
(2 verres)
June > Sept. by appt.
Rates: €6 pp. tasting included
(2 glasses)

VENTE | SALE ✔

Rue Paix Dieu, 1b - 4540 AMAY
T. +32 (0)85 21 21 71
hesbayemeuse@skynet.be
www.tourisme-hesbaye-meuse.be

Anthisnes

SougnéRemouchamps

VIN DE PAILLE
SWEET WHITE

EFFERVESCENT
SPARKLING

8

Harzé

Filot

Rue Gaston Grégoire, 6 - 4540 AMAY
T. +32 (0)85 31 44 48
office.tourisme@amay.be

MAISON DU TOURISME
Ciney
DU PAYS D’OURTHE-AMBLÈVE

Rue de Louveigné, 3 - 4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS
T. +32 (0)4 384 35 44
info@ourthe-ambleve.be
www.ourthe-ambleve.be

MAISON DU TOURISME DES THERMES
ET COTEAUX

Rue du Val-Saint-Lambert, 243 - 4100 SERAING
T. +32 (0)4 336 66 16
info@siseraing.be
www.siseraing.be

SYNDICAT D’INITIATIVE D’ANTHISNES

Avenue de l’Abbaye, 19 - 4160 ANTHISNES
T. +32 (0)4 383 63 90
avouerie.anthisnes@skynet.be
www.avouerie.be

MAISON DU TOURISME DU PAYS DE HUY MEUSECONDROZ

Quai de Namur, 1 - 4500 HUY
T. +32 (0)85 21 29 15
mthuy@pays-de-huy.be
www.pays-de-huy.be

MAISON DU TOURISME DU PAYS DE LIÈGE

SYNDICAT D’INITIATIVE DE COMBLAIN-AU-PONT

Quai de la Goffe, 13 (ancienne Halle aux Viandes)
4000 LIEGE
T. +32 (0)4 221 92 21
info@visitezliege.be
www.visitezliege.be

CÉPAGE
GRAPE VARIETY

j

My

VENDANGES
HARVEST

Ferrières

MAISON DU TOURISME DES VALLÉES
DE LA BURDINALE ET DE LA MEHAIGNE

OFFICE DU TOURISME DE HANNUT

Place Henri Hallet, 27/1 – 4280 HANNUT
T. +32 (0)19 51 91 91
tourisme@hannut.be
www.htp.hannut.be

MAISON DU TOURISME DE LA BASSE-MEUSE

Rue des Béguines, 7 - 4600 VISE
T. +32 (0)4 374 85 55
info@basse-meuse.be
Marche-en-Famenne
www.basse-meuse.be

By appt.
Rates: free

Chevron

Rahier

1

2

PARC NATUREL DE LA BURDINALE
ET DE LA MEHAIGNE

Rue de la Burdinale, 6 - 4210 BURDINNE
T. +32 (0)85 25 16 96
www.burdinalemehaigne.com

4

9

FORT DE HUY ET MÉMORIAL | COLLÉGIALE
NOTRE-DAME ET SON TRESOR

Chaussée Napoléon | Parvis Théoduin de Bavière - 4500 HUY
T. +32 (0)85 21 78 21 | T. +32 (0)85 21 29 15
Erezée
www.huy.be

10

CHÂTEAU DE MODAVE

Rue du Parc, 4 - 4577 MODAVE
T. +32 (0)85 41 13 69
www.modave-castle.be

5
Hotton

CHÂTEAU DE JEHAY

6

8

RUINES DU CHÂTEAU DE MOHA

Rue du Madot, 98 - 4520 MOHA
T. +32 (0)85 25 16 13
www.chateaumoha.be

3

7

Rue du Parc, 1 - 4540 Jehay (AMAY)
T. +32 (0)85 82 44 00
www.chateaujehay.be

ABBAYE DE LA PAIX-DIEU

La Paix-Dieu, 1C – 4540 AMAY
Tél. +32 (0)85 21 21 71 – www.paix-dieu.be

11
12

13

PRÉHISTOMUSEUM DE RAMIOUL

Rue de la Grotte, 128 - 4400 FLEMALLE
T. +32 (0)4 275 49 75
www.ramioul.org

DOMAINE DE PALOGNE

Rue de la Bouverie, 1 - 4190 VIEUXVILLE
T. +32 (0) 86 21 20 33
www.palogne.be

CHÂTEAU DE L’AVOUERIE D’ANTHISNES

Avenue de l’Abbaye, 19 - 4160 ANTHISNES
T. +32 (0)4 383 63 90
www.avouerie.be

CHÂTEAU DU VAL SAINT LAMBERT
& CRISTAL DISCOVERY
Esplanade du Val - 4100 SERAING
T. +32 (0)4 330 36 20
www.cristaldiscovery.be

14
15
16

19

MUSÉE LA BOVERIE

Parc de la Boverie - 4020 LIEGE
T. +32 (0)4 221 93 19
www.laboverie.com

MUSÉE DE LA VIE WALLONNE

Cour des Mineurs, 1 - 4000 LIEGE
T. +32 (0)4 237 90 50
www.viewallonne.be

Fosse

Faymonville

20

Am

Bellevaux

blève

Ligneuville

10
12

CLOS DES TERRASSES

Rue Campagne, 28 - 4540 Ampsin
Wanne
+32 (0)85 31 69 24 - +32 (0)486 37 75 73
Philou.charlier@gmail.com
www.horti-viti-huy.be - Philippe-CHARLIER.html

MM. Frank DELANDSHERE et
Roger DUPONT

Ame

Rue aux Terrasses, 19a - 4540 Amay
+32 (0)496 72 95 45 - +32 (0)85 31 30 18
thengen@gmail.com - rogerdupont60@gmail.com
Recht

Meyero

CHÂTEAU DES THERMES

Rue Hauster,
Bra9 - 4050 CHAUDFONTAINE
T. +32(0)4 367 80 67
www.chateaudesthermes.be

j

DOMAINE DE BLEGNY-MINE

Arbrefontaine

17
Manhay
Lierneux
ILE ROBINSON & BATEAUX ÉLECTRIQUES

GARE TGV-LIÈGE-GUILLEMINS

Place des Guillemins, 2 - 4000 LIEGE

Basse-Bodeux

Waimes

Malmédy

11

Trois-Ponts
CLOS DES TROENES

Rue12Lambert Marlet, 23 - 4670 BLEGNY
T. +32 (0)4 387 43 33
www.blegnymine.be

18

Bütgen

M. Philippe CHARLIER

MUSÉE GRAND CURTIUS

Lac de
Robertville

che
War

Warche

j

9

Féronstrée, 136 - 4000 LIEGE
T. +32 (0)4 221 68 40
www.grandcurtiusliege.be

Robertville

VENTE | SALEBevercé
✔

Stavelot

Bassin
supérieur

Werbomont

max. 10 pers.

Sur rdv.
Tarifs : gratuit

VENTE | SALE ✔

Ernonheid

48b

SYNDICAT D’INITIATIVE DE SERAING

Ferme de la Grosse Tour
Rue de la Burdinale, 6 - 4210 BURDINNE
T. +32 (0)85 251 696
tourismeburdinale@gmail.com
www.tourisme-burdinale-mehaigne.be

La Gleize

PINOT NOIR
PINOT GRIS

VISITES | VISITS

10

End of Sept.
Registration by email in early Sept.

ATTRACTIONS TOURISTIQUES | TOURIST ATTRACTIONS

OFFICE DU TOURISME DE FLÉMALLE

Chaussée de Chokier, 29 - 4400 FLEMALLE
T. +32 (0)4 233 67 87
tourisme@flemalle.be

Avenue des Thermes, 78b - 4050 CHAUDFONTAINE
T. +32 (0)4 361 56 30
info@thermesetcoteaux.be
www.thermesetcoteaux.be

j

48

Havelange

www.liegetourisme.be

j

BIO

VISITES | VISITS

Fin sept.
Inscription par e-mail début sept.
47

Vieuxville

INFO TOURISME | TOURIST INFO

OFFICE DU TOURISME DE HAMOIR

Hogne

MÜLLER-THURGAU
AUXERROIS
PINOT GRIS

Nivezé

VENDANGES | HARVEST
Xhoris

14

Ocquier

Place Del Cour, 1 - 4180 HAMOIR
T. +32 (0)86 38 94 43
hamoirtourisme@skynet.be

Rue du Cimetière - 4540 Ampsin
leprofgermi@yahoo.fr
Réserve naturelle
www.leclosdugermi.be
des Hautes-Fagnes

9

June > Aug. by appt.
Francorchamps
Rates: free (tasting €2/glass)
Vine pruning courses: Feb. > March by appt.

Stoumont
VIN ROSÉ
ROSÉ WINE

Lac de
Warfa

Sart

min. 4 pers. - max. 20 pers.

Comblain-Fairon

Ouffet

Terwagne

M. Michel GERSON

Juin > août sur rdv.
Tarifs : gratuit (dégustation 2 €/verre)
Cours de taille : fév. > mars sur rdv.

Aywaille

Seny

Ramelot

4 Modave

Bois-et-Borsu

Hamois

Spa

La Reid

i

ve

Amblè

ComblainAu-Pont

j

20 46

Rouvreux

9

CLOS DU GERMI

Thier des Malades, 16 - 4500 Huy
+32 (0)85 21 12 23 - +32 (0)486
78 05 34
8
Ja-mou@skynet.be

19

E25

Sprimont

Pailhe

VIN BLANC
WHITE WINE

OFFICE DU TOURISME D’AMAY

Place Leblanc, 7 - 4170 COMBLAIN-AU-PONT
T. +32 (0)4 369 26 77
tourisme@comblainaupont.be
www.comblainaupont.be/tourisme

Meuse

45

Poulseur

Fraiture

pe

8

M. Jacques
Polleur MOUTON

Theux

Ellemelle

Vyle-et-Tharoul

MAISON DU TOURISME HESBAYE ET MEUSE

PINOT NOIR
PINOT BLANC
YvoirGRIS
PINOT
MÜLLER-THURGAU
RIESLING
AUXERROIS
GEWÜRZTRAMINER

GomzéAndoumont
44

Villers-auxTours
Hody

Gilep

Jalhay

7
LA CLOSERIE
DES PRÉBENDIERS

Dolembreux

VENTE | SALE ✔

el

Rue Lucien Poncelet, 30 - 4520 Antheit
+32 (0)85 21 47 95 - +32 (0)472 01 79 49
marcdewilde@hotmail.fr

Esneux

Lac de la
Gileppe

Heusy

7
43

Lac d'Eupen

Sun. morning Nov. > Aug. by appt.
Rates: €1.50 pp.

Verviers

Pepinster

Fraipont

Eupen

Dim. matin de nov. > août sur rdv.
Tarifs : 1,50 € pp.

Am

+32 (0)85 23 37 46 - +32 (0)471 07 67 76
closdelabuissiere@skynet.be

Nessonvaux

Ensival

Louveignée

Hamoir

i

CLOS D’ANTHEIT

M. Marc DEWILDE

Trooz

Ro

VISITES | VISITS

Goé

Hodimont
5

Raeren

6

Cornesse

Vesdre

Ourthe

Plainevaux

Nandrin

Tinlot

Abée

Gesves

4

Lambermont
Wegnez

_______________
WalhornBOIS MARIE
RIVANER
CHARDONNAY
PINOT GRIS
_________________ HAUTES VIGNES
PHOENIX
BRONNER
38
JOHANNITER
Kettenis
SOLARIS
GAMARET
DIVICO

Membach

Limbourg

Andrimont

Dison

4

Soiron

Baelen

By appt.
Bilstain
Rates: on request
No tasting
3

GrandRechain

Xhendelesse

Olne

Rotheux-Rimière

Soheit-Tinlot

ViersetBarse

VIN ROUGE
RED WINE

CLOS DE LA BUISSIÈRE
Chemin deProfondville
la Buissière, 44 - 4500 Huy

PetitRechain

Tiège

Villers-leTemple

N66

Marchin

LÉGENDE | KEY

2

Chaîneux

Soumagne

YernéeFraineux

Neuvillesous-Huy

Tavier

PROVINCE DE NAMUR

Sur rdv.
Tarifs : sur demande
Pas de dégustation

E25

Ehein

St.-Séverin

37b

1

Ayeneux

Vaux-sous15 Chèvremont

i

Ombret-Rawsa

Tihange

Herve

37

Tilff
Neuville-enCondroz

Clermont

Micheroux

Chaudfontaine

Boncelles

Melen

j

CHENIN
Henri-Chapelle
PINOT SAINT-LAURENT
LÉON MILLOT
Welkenraedt
RIESLING

ThimisterVISITES | VISITS

Retinne

Romsée
Magnée

Embourg

40

Ougrée

E42

Evegnée

Fléron

16

39

Seraing

Ramet

Cerexhe-Heuseux

Tignée

Queue-duBois

Beyne-Heusay
Grivegnée
Chênée

38

Warzée

M. Jean-Marie SEBA

11 12 Liège

Bellaire

Jupille

Bressoux

35

N90

12

j

Charneux

Bolland

Saive

6

7

Outrelouxhe

June > Sept. by appt.
Rates: on request

3

34

Eynatten

Lontzen

Mortier

36

41

9 Amay

Andenne

max. 10 pers.

Flémalle

Saint-Nicolas

A604

i

Glain

Jemeppe

Chokier

Hermallesous-Huy

Meuse

N90

i

11

Awirs

33

Wandre

Aubel

Chaussée
142 - 4500 Huy
Neu- de Waremme,
+32
(0)85 25 02Hergenrath
39 - +32 (0)477 Hauset
89 75 15 39
Moresnet
alain.dirick@gmail.com - www.boismarie.be

Julémont

Blegny

Barchon

5

Kelmis
MM.
Alain DIRICK, Frédéric LEPAGE
et Marcel MESTREZ

Chaussée de Waremme, 54 - 4500 Huy
+32(0)85 23 04 38 - +32 (0)485 47 28 78
micbrasseur@yahoo.fr
Montzen

Heuseux

13 14

A602

Clermontsous-Huy

N90

Flône

Strée

VISITES | VISITS
Juin > sept. sur rdv.
Tarifs : sur demande

June > Sept.Namur
by appt.
Rates: €3 pp. tasting included

Saint-Georgessur-meuse
Engis

6

euse
La M

VISITES | VISITS
Juin > sept. sur rdv.
Tarifs : 3 € pp. dégustation incluse

56
3
3

Ben-Ahin

PINOT NOIR
PINOT GRIS
AUXERROIS
CHARDONNAY

Antheit

N64

8

E42
Bas-Oha

j

CHARDONNAY

N684

4

Moha

Lavoir

9

5

Villers-leBouillet

Vinalmont

2 2

Héron

Rue Raide Vallée - 4520 Moha
+32 (0)497 35 70 69
Leroybernadette1@gmail.com

Rue du Curé, 20 - 4280 Moxhe
+32 (0)19 30 21 85 - +32(0)475 46 50 61
closcailloux@gmail.com

Fize-Fontaine

7

Huccorgne

CLOS DE LA CARRIÈRE
Fernelmont
Mme Bernadette
LEROY-JOIRET

M. Jean-Michel HUTSEBAUT

Fumal

Marneffe

Oteppe

Burdinne

2
CLOS DE LA FONTAINE
ET CLOS CAILLOUX

5

6

E42

Mons
FlémalleGarnde

Gleixhe

Warnant-Dreye

Vissoul
Lamontzée

i

Verlaine

16

35

Grâce-Berleur

13

4

E42

ChaponSeraing

N64

1

Acosse

HorionHozémont

Herstal

Vottem

15

Montegnée

2

Grâce-Hollogne

Vaux-etBorset

Vieux-Waleffe

Fallais

Meeffe

19 amateur and professional wine growers to be discovered…

1

Hollogneaux-Pierres

Haneffe

Seraing-leChâteau

Aineffe

Latinne

Ville-enHesbaye

Donceel

Borlez

Avennes

Braives

Avin

32

VorouxGoreux
Velroux

Roloux

Viemmes

Ans

18

Mortroux

St.-André
Trembleur

St.-Remy

4

CLOS BOIS MARIE (AOC)
ET HAUTES VIGNES

Moresnet

M. Michel BRASSEUR-DELGOFFE
Hombourg

Feneur

Argenteau

Vivegnis

34

35

33

32

Loncin

Bierset

Jeneffe

Celles

Alleur

Awans

Noville

Dalhem

6

CLOS DU BEAU ROSIER

Neufchâteau

3

Oupeye

Milmort

19

Bombaye

Gemmenich

Plombières

5

Warsage

Richelle

Rocourt

31

Fexhe-leHaut-Clocher

Limont

Les
Waleffes

Tourinne

Moxhe
Ambresin

Fooz

Freloux

Bovenistier

Faimes

Lens-St-Remy

1

Ramillies

The wine route in the
province of Liege
Eghezée

GrandAxhe
Darion
Ligney
Omal

LensSt-Servais

Lantin

Hognoul

Remicourt

34

Vorouxlez-Liers

Berneau

Visé

18

Hermée
Hermée

Liers

Momalle

Lamine

Villers-St.Simeon

i

2

FexheSlins

Xhendremael
Kemexhe

30

Bleret

Geer

Abolens

Blehen

Fize-leMarsal

Hodeige

Juprelle

Othée

Villersl'Evêque

Odeur

E40
Pousset

Heure-leRomain

Slins

Wihogne

Crisnée

Lens-surGeers

Bergilers

29

Hollogne
-sur-Geer

Trognée

Hannut

LantreMange

Oleye

Waremme

Berloz

Cras-Avernas

Bertrée

Thisnes

Wasseiges

Thys

Grandville

Wansin

en province de Liège

Paifve

Sippenaeken

17

17

Recht-B

27

Lincent

Orp-Jauche

Houtain-

E313 St.-Simeon

Otrange

Oreye

1

Boirs

Glons

PROVINCE DU LIMBOURG

re

Jodoigne

Éditeur responsable : Province de Liège, Place Saint Lambert 18A, 4000 Liège

Racour

33

Heers

Gingelom

Landen

Canal Albert

Hélécine

j

Aachen

Voeren

Bassenge

Vesd

Roclengesur-Geer

j

www.liegetourisme.be

Eijsden

Geer

Wonck

Hoegaarden

VISITES | VISITS

4600 VISE
T. +32 (0)471 24 44

j

JOHANNITER
MUSCARIS
VILLARIS
SOUVIGNIER GRIS
MÜLLER-THURGAU
LÉON MILLOT
MUSCAT D’ALSACE

BIO

ABBAYE DU VAL-DIEU

14

VISITES | VISITS
min. 4 pers.

Vielsalm

Mai > août sur rdv.
Tarifs : 5 € pp. dégustation incluse
(2 verres)

Mai > sept. sur rdv.
Tarifs : dégustation gratuite
May > Sept. by appt.
Rates: free tasting

Val-Dieu, 227 - 4880 AUBEL
T. +32 (0)87 69 28 28
www.val-dieu.net

13

PINOT GRIS
PINOT NOIR
CHARDONNAY
RIESLING
LÉON-MILLOT
GAMARET

May > Aug. by appt.
Rates: €5 pp. tasting included
(2 glasses)

VENTE | SALE ✔

SAFARI PARC MONDE SAUVAGE

Sankt-Vith
15

Crombach

16
B

nlaut-

Bra

Fange de Deigné, 3 - 4920 AYWAILLE
T. +32 (0)4 360 90 70
www.mondesauvage.be

Lommersweiller

GROTTES DE REMOUCHAMPS

Rue de Louveigné, 3 - 4920 REMOUCHAMPS
T. +32 (0)4 360 90 70
www.lesgrottes.be

Thommen

BurgReuland

Reuland

Gouvy

|| “4 Smakkroutes”

La Roche-en-Ardenne

Rochefort

In de brochure ‘4 Smaakroutes in de provincie Luik’, een uitgave van de Toeristische Federatie van de Provincie
Luik, staan ambachtelijke producenten van wijn, bier, kaas en chocolade opgelijst.
Houffalize

Nassogne

Troisvierges

In deze 110 pagina’s tellende uitgave staan maar liefst 15 te bezoeken (micro)brouwerijen, 23 ambachtelijke chocolademakers, 23 amateur- en professionele wijnbouwers en 23 ambachtelijke kaasmakers. Deze rijkelijk geïllustreerde gids geeft daarnaast ook een overzicht van Luikse themamusea, diverse anekdotes en heel veel zorgvuldig geselecteerde thematische informatie. In totaal staan 84 producenten beschreven: uiteraard de fabricage en
verkoop van hun producten, maar ook de mogelijkheid om hun installaties te bezichtigen (bij sommigen), deel te
nemen aan cursussen en workshops enz.
Deze gratis brochure wordt uitgegeven in vier versies (Frans, Nederlands, Engels en Duits). Ze kan ook worden
gedownload op de website van de federatie:
www.liegetourisme.be
Persbericht -Toeristische Federatie Provincie Luik
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|| 48 gastronomische verenigingen in de provincie Luik
Een gastronomische confrérie is in de eerste plaats een
vereniging van mensen die in een vriendschappelijke
en kameraadschappelijke sfeer op zoek willen naar hun
wortels waarbij de bescherming van hun streek centraal staat.
Zo vormt elke vereniging het verhaal van haar streek.
De meeste zijn gastronomische verenigingen, die bepaalde plaatselijke culinaire tradities of gebruiken die
veelal in de vergetelheid zijn geraakt, weer in ere herstellen. Zo staan ze tevens borg voor de authenticiteit
van een recept of een geheim productieproces van een
streekproduct, vast of vloeibaar.
Al in 1970 richtten tien Luikse gastronomische confréries een verenigde unie voor gastronomische folklore
op. Dit was de eerste officiële organisatie van confréries in België en een voorbeeld voor alle organisaties
daarna. Deze Unie kreeg in de loop der tijd steeds meer
leden, wat het totaalcijfer nu heeft gebracht op 48 erkende confréries.

Nog meer op http://www.liegetourisme.be

Persbericht -Toeristische Federatie Provincie Luik

47

Thema’s
Religieus toerisme
|| Mariabedevaartsoord Banneux
Internationaal bedevaartsoord. Jaarlijks bezoeken
bijna 600.000 pelgrims uit de hele wereld deze bosrijke
plek om te bidden in de kapel of bij de «wonderbron».
http://www.banneux-nd.be/nl/accueil.nl.htm

|| De Sint-Pauluskathedraal en de Schatkamer van Luik
Deze in de 10e eeuw gestichte kapittelkerk werd in
de 19e eeuw de nieuwe kathedraal van Luik. De SintLambertuskathedraal was namelijk verwoest tijdens
de Luikse revolutie. De Schatkamer van Luik geeft een
overzicht van de kunst en geschiedenis van het oude
Prinsbisdom Luik: kerkzilver, ivoor, manuscripten,
beelden, schilderijen en textiel. De Schatkamer staat
op de Monumentenlijst van Wallonië.
www.tresordeliege.be
|| Sint-Bartolomeüskerk & Doopvont
De Sint-Bartolomeüskerk is een romaanse kapittelkerk in de streek Luik. In de kerk bevindt zich een van
de meesterwerken van de romaanse beeldhouwkunst
uit de 12e eeuw: de koperen doopvont, een van de
zeven wonderen van België.
www.st-barthelemy.be

Nog meer op http://www.liegetourisme.be
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Thema’s
Spanning en Sensatie !
|| Coo Adventures

een touwbrug van 67 m lang, freejumpen vanaf een
rots (skydiven vanaf 18 m) en een miniparcours door
de grotten (speleobox). Geschikt voor iedereen vanaf
12 jaar die zijn grenzen wil verleggen. Professionele
instructeurs bieden begeleiding en hulp langs het hele
parcours.
http://therock.be/nl/index.html
|| Skydive – Skydiven en parachutespringen
©FTPL P. Fagnoul

Coo Adventures ligt al meer dan twintig jaar naast
de beroemde watervallen van Coo, op een steenworp
afstand van het pretpark Plopsa Coo, midden in de Ardense bossen. De perfecte idyllische setting voor alle
mogelijke outdooractiviteiten!
Kom in groep, met z’n tweetjes of met het hele gezin
en kies uit een van de vele activiteiten: een park vol
wilde dieren, quadrijden, paintballen, kajakken, raften,
4 x 4-jeeprijden, karting, boogschieten, rotsklimmen,
een klimbos, speleologie ...
https://www.coo-adventure.nl/index.html#
|| The Outsider Ardennes – Adrénaline (+12)

© Skydive Spa

Klaar voor de mafste ervaring van je leven? We zijn vertrokken voor een parachutesprong! Samen met een
instructeur spring je uit een vliegtuig op 4000 meter
hoogte en maak je een vrije val van ongeveer 45 seconden tegen 200 kilometer per uur! Zodra de parachute opengaat, geniet je van een adembenemend
uitzicht op het landschap en de stad Spa. Skydive Spa
staat bekend om zijn kwaliteitsvolle service en aangepaste infrastructuur.
https://www.skydivespa.be/nl/

© The Outsider Ardenne SCRL

Wil je graag een avontuurlijke activiteit die anders is
dan anders? Probeer dan het Adrenalineparcours! Deze
challenge vindt plaats in een steengroeve van vijf hectare. Op het programma staan beveiligde proeven onder begeleiding van instructeurs, zoals abseilen,
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|| Luchtdoop met parapente of paramotor

|| Voor klein … én groot: Fly-In, de breedste

vrijevalsimulator ter wereld!

© ThinkstockPhotos

Trakteer jezelf op een luchtdoop met een parapente of
paramotor en zweef over een van de mooiste streken
van België! Geniet onderweg van een weids uitzicht op
de waterval van Coo en omgeving. Met de paramotor
vlieg je ook over het circuit van Spa-Francorchamps,
het natuurreservaat van de Hoge Venen, de meren van
Robertville en Bütgenbach ... Je kijkt je ogen uit! Geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar. Er zijn wel twee vereisten: je moet tussen 25 en 90 kilogram wegen, en uiteraard moeten de weersomstandigheden meezitten!
https://para-ardenne.com

|| Pistedoop op het circuit van Spa-

Francorchamps

Naast het vliegveld van Luik-Bierset ligt het nieuwe
vrijetijdsconcept FLY-IN, de breedste vrijevalsimulator
ter wereld. De volledig ronde windtunnel heeft een diameter van 5,2 meter en is 15 meter hoog. De gestuwde
wind haalt een snelheid tot 300 kilometer per uur. Goed
voor optimaal comfort en een gegarandeerde adrenalinekick, zowel voor wie een eerste vlucht maakt als voor
professionals.
FLY-IN is toegankelijk voor iedereen, van 5 tot 99 jaar,
en laat je voelen hoe het is om een parachutesprong te
maken zonder dat je uit een vliegtuig hoeft te springen!
Beleef samen met het hele gezin, vrienden of collega’s
een unieke en originele ervaring, waar je nog lang van
zult nagenieten! Nog een voordeel van deze activiteit:
je bent niet afhankelijk van het weer.
Vanuit het bar-restaurant met uitzicht op de simulator
zie je je vrienden in volle actie en bewonder je de bewegingen van professionals.
http://fly-in.be

Nog meer op http://www.liegetourisme.be
© Circuit Spa-Francorchamps

De pistedoop is een unieke kans om het Circuit van
Spa-Francorchamps van binnenuit te ontdekken, eerst
als passagier in een wedstrijdvoertuig aan de zijde van
een professionele piloot, en daarna als bestuurder van
de eigen wagen, in het spoor van onze Leading Car.
U neemt als passagier plaats aan boord van onze bolide
en u vertrekt voor 2 rondes op het mooiste Circuit ter
wereld. Adrenaline en emoties wachten op u.
www.spa-francorchamps.be/nl
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Thema’s
Circuit van Spa-Francorchamps
|| Circuit van Spa-Francorchamps
Dit circuit uit 1921 was oorspronkelijk 14,981 km lang, driehoekig van vorm en liep tussen Francorchamps, Malmedy
en Stavelot. Er werd gereden over de openbare weg. In 1924
werd hier voor het eerst de 24 uur van Spa-Francorchamps
georganiseerd, en vanaf 1925 de Grote Prijs van België.
Destijds wilden de bedenkers een supersnel circuit creëren,
wat blijkt uit de aanpassingen die in de loop der tijd zijn
gedaan. Zo werd de U-bocht van de vroegere douanepost
(Pruisisch tot 1871, Duits tot 1920), in 1939 vervangen door
een kortere en snellere bocht: Eau Rouge, nu de beroemdste
bocht van het circuit.
Na diverse aanpassingen en door de ontwikkelingen in de
autosport, behaalden de wagens steeds hogere snelheden
waardoor het circuit steeds gevaarlijker werd voor de veiligheid van de deelnemers. Of zoals Dan Gurney vaak over
dit circuit zei: «it separates the men from the boys.»

In 1978 valt definitief het doek voor het oude tracé.
Het circuit dat nu wordt gebruikt is diverse malen aangepast. Het is nu een permanent circuit van 7004 meter lang.
Het is nog steeds een zeer snel en heuvelachtig circuit, dat
bestaat uit een deel van het oude tracé met de typische
kenmerken die de beste coureurs zo waarderen. Hier halen
de bolides nog altijd snelheden van 320 km/u en hoger.
Spa-Francorchamps staat ook bekend om de grillige weersomstandigheden. Droog, vochtig of spekglad: afhankelijk
van het weer kunnen bepaalde gedeeltes van het circuit er
totaal anders uitzien. Spanning en sensatie gegarandeerd!

Eau Rouge
Het beroemdste gedeelte van het circuit is Eau Rouge, de
grote uitdaging voor de stuurmanskunsten van de coureur.
Jacques Villeneuve heeft vaak hardop beweerd dat hij deze
bocht vol gas durfde te nemen. Dit bewees hij in 1996 toen
hij de pole position bereikte. Maar in 1998 en 1999 daarentegen vloog hij op die plek heel hard van de baan.
Vijf jaar voor hem had Alessandro Zanardi ook een zwaar
ongeval op dit stuk waardoor hij wekenlang niet kon racen.
Van oktober 2006 tot mei 2007 werd het circuit gemoderniseerd en veiliger gemaakt.

© Denis Colson Oneshot.be

Reacties van autocoureurs
«Het is een race met een grote geschiedenis. De meeste coureurs vinden het heerlijk om hier te rijden. Het circuit is heel
lang en de bochten zeer technisch. Het vinden van het juiste
evenwicht is essentieel in Spa, en dat is niet gemakkelijk. Het
weer is altijd onvoorspelbaar en meestal wisselvallig. Racen in
Spa is een uitdaging en altijd spannend.»
- Robert Kubica «Spa is een van mijn favoriete circuits. Deze baan heeft alles
wat een autocoureur wenst. Het is een van de snelste en moeilijkste circuits ter wereld met zijn heuvels, snelle bochten en
lange rechte stukken. Dit alles zorgt voor enorm veel plezier als
je achter het stuur zit. Het is ook een heel mooi circuit midden
in het bos, maar het weer is altijd onvoorspelbaar. Het weer
kan dan ook een belangrijke rol spelen, zelfs in de zomer. Dat
is onderdeel van de spanning in Spa. De bocht Eau Rouge is
legendarisch, ook al kunnen we die tegenwoordig gemakkelijk
voluit nemen wanneer de baan droog is.»
- Jenson Button «Het is een van de traditionele wedstrijdcircuits van het
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raceseizoen. Het maakt deel uit van de geschiedenis van de F1 en de sfeer is er altijd bijzonder. Alle coureurs houden ervan om in
Spa te rijden. Het is een van de boeiendste wedstrijden op de agenda. De snelle bochten zijn indrukwekkend, vooral Eau Rouge en
Pouhon. Het is altijd een groot plezier om een F1-wedstrijd op dit circuit te rijden.»
- Fernando Alonso «Spa is net als Monaco, Silverstone en Monza een van de historische circuits waar ik altijd graag naar keek op tv toen ik jong was.
Het is ook een geweldige plek, een circuit waarop je de grenzen van de F1-wagen kunt opzoeken. Het gevoel dat je krijgt als je de
bocht neemt in Eau Rouge, Pouhon of Blanchimont is echt ongelooflijk. Je lichaam is tot het uiterste gespannen, maar je blijft
duwen om nog sneller te gaan. Ik denk dat dit circuit nooit van de F1-kalender zou moeten verdwijnen.»
- Lewis Hamilton –

www.spa-francorchamps.be/nl
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Thema’s
Toegankelijk toerisme
|| Toegankelijk toerisme
Personen met beperkte mobiliteit (PBM) of mindervaliden, tijdelijk of permanent, vormen een derde van de bevolking.
Al vanaf 2007 is de Toeristische Federatie zich hiervan bewust en heeft dan ook besloten om zich in te zetten
voor de toeristen in een rolstoel, slechthorenden of slechtzienden, mensen met problemen op het gebied van de
cognitieve functies of ouderen. En laten we de kleintjes in de wandelwagen niet vergeten! De Provincie Luik heeft
als eerste Toeristische Federatie van Wallonië een afdeling opgericht speciaal voor PBM.
De taak van deze afdeling: een lijst opstellen van de toeristische bezienswaardigheden in de provincie Luik die het
best toegankelijk zijn door middel van analyses die met andere partijen worden uitgevoerd; het publiek duidelijk
en betrouwbaar informeren over de toegankelijkheid; de toeristische dienstverleners bewustmaken van de PBM
en aanbevelingen geven met het oog op eventuele aanpassingen.

Persbericht -Toeristische Federatie Provincie Luik

53

Thema’s
Terugkerende Evenementen
Elke zondag

rijke praalwagen en vrolijke fanfaremuziek.

|| Maakt la Batte

www.eastbelgium.com

MAART
|| Stavelot - Laetare
La Batte is een zondagsmarkt die plaatsvindt langs
de linkeroever van de Maas. De markt stamt uit 1561
en het is dan ook de oudste markt van België. Verder
is La Batte met jaarlijks 4 tot 5 miljoen bezoekers uit
de omgeving maar ook uit Duitsland en Nederland een
van de grootste markten van Europa.

JANUARI
|| Luik - Festival de Liège
Het Festival de Liège is een groot cultureel evenement
dat met zijn programmering, bijeenkomsten en debatten Luik altijd weer intens weet te beroeren.
www.festivaldeliege.be

FEBRUARI
|| Luik - Salon Vert Bleu Soleil
Dé beurs voor vakantie en de tweede woning. Op zoek
naar ontspanning, tips of nieuwe bestemmingen? Iedereen die meer wil weten over zijn toekomstige vakantiebestemming kan op de vakantiebeurs terecht bij
de professionals uit de toeristische sector.
www.vertbleusoleil.be
|| Oostkantons (Malmedy, Eupen, La Calamine):

Carnaval
In de Oostkantons is het carnaval vooral gebaseerd op
de Rijnlandse tradities. De optochten op zondag of «rozenmaandag» zijn ongekende evenementen met kleur-

In Stavelot wordt het carnaval Laetare genoemd. Dit
feest draait om de Blancs Moussis. De Blanc Moussis
zijn een parodie op de monniken uit de 15e eeuw die
geen carnaval mochten vieren. Deze Blancs Moussis
gaan gekleed in een cape met een witte kap, hebben
een lange rode neus, en worden omringd door reuzen
met ladders en confettiblazende wagens.
www.laetare-stavelot.be
|| Luik (oneven jaar) - Internationale Biënnale van

de hedendaagse prent
Deze internationale biënnale biedt een overzicht van
de hedendaagse kunst van de prent zoals deze wereldwijd wordt beoefend. Tientallen graveurs uit de hele
wereld komen naar Luik. Een unieke ontmoeting met
de eindeloze wereld van prenten en gravures.
www.lesmuseesdeliege.be/biennale-internationale/
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|| Luik (even jaar) - Internationale Biënnale van de

|| Herve - Bel’zik Festival

fotografie en visuele kunsten

Al tien jaar bruist Herve in de lente op het geluid van
popmuziek, rock, Franse chansons, elektronische muziek en nog veel meer. Bezoekers komen dan ook van
heinde en verre naar dit populaire festival. Ter ere van
het tienjarig bestaan wilde de organisatie weer terug
naar de oorsprong van het festival. Daarvoor werden
de allerbeste Belgische artiesten gevraagd om te zorgen
voor een (bijna) 100% Belgisch programma. Hoewel de
artiesten de belangrijkste trekpleister zijn, stroomt het
publiek ook massaal toe voor de gezellige sfeer die er
altijd heerst in de Hall des Criées in Herve.

De internationale biënnale van de fotografie en visuele
kunsten plaatst jonge opkomende kunstenaars in de
schijnwerpers en is tegelijk een podium voor internationaal bekende ontwerpers. Op elke editie staan de
creaties van een gastland centraal.
www.bip-liege.org

APRIL
|| Luik - International Detective Films Festival
Dit festival sluit helemaal aan op het Belgische filmlandschap en trekt jaarlijks talloze liefhebbers en
professionals van dit genre. Acht films maken deel uit
van de officiële wedstrijdselectie en strijden om een
van de vier Insignes de Cristal, de prijzen voor beste
film, scenario, acteur en actrice. De rijkdom en diversiteit van heel dit genre komen aan bod onder het deskundige en kritische oog van de internationale jury.

www.belzik.be
|| Luik - Luik-Bastenaken-Luik

www.festivaldeliege.be
|| Herve - Cavalcade de Herve (Paasmaandag)
Luik-Bastenaken-Luik werd in 1892 opgericht door twee
Luikse wielerverenigingen. Het is de oudste nog gereden wielerkoers, wat Luik-Bastenaken-Luik de naam
Doyenne des Classiques oplevert. Deze legendarische
en unieke koers wordt meestal gewonnen door de
grote namen van het peloton.
www.uciprotour.com
|| Hoei - De Waalse Pijl
Deze stoet is ongetwijfeld een van de mooiste van de
provincie Luik, met diverse internationale harmonieorkesten en een dertigtal lokale en regionale praalwagens. Jaarlijks komen maar liefst 50.000 mensen
naar Herve om de praalwagens te bewonderen die worden getrokken door Ardeense en Brabantse trekpaarden. Een kleurrijke en bonte stoet! De dag wordt afgesloten met het traditionele rondeau en met vuurwerk
dat wordt aangekondigd met het beroemde startschot
van de klokkenluiders van Herve.
www.cavalcadeherve.be

De Waalse Pijl, de internationale wielerwedstrijd die
wordt gereden na de Amstel Gold Race en voor LuikBastenaken-Luik, is een van de Ardenner klassiekers.
De grootste uitdaging van dit parcours door het westen en oosten van Wallonië is de beroemde Muur van
Hoei, die drie keer moet worden bedwongen. Deze helling van 1,2 km lang met de indrukwekkende percentages van soms wel 22%, is het hoogtepunt van de
koers.
www.pays-de-huy.be
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MEI

JULI

|| Luik - Les Epicuriales

|| Hamoir (Comblain-la-Tour) -

Comblain JInternational Jazz Festival

Het grootste openluchtrestaurant! Een uniek concept
en een originele manier om de talenten van onze chefkoks te ontdekken, waarbij ieder een menukaart met 3
tot 4 gerechten aanbiedt.
www.epicuriales.be
|| Luik - International Jazzfestival
Dé ontmoeting van jazzartiesten uit België en daarbuiten. Alle stijlen zijn aanwezig, van klassiek tot
avontuurlijk!
www.jazzaliege.be
|| Chaudfontaine - Les Aqualines
Een dag boordevol leuke activiteiten, muziek en spelletjes. Streekmarkt. Slenter langs de kraampjes van
deze gezellige streekmarkt en proef de lekkernijen van
de diverse producenten en ambachtslieden.
www.sourceorama.com/events/aqualines/

JUNI
|| Luik - Gallisch dorp (eind juni tot half juli)

Geniet van de unieke en gezellige sfeer van de grote
namen uit de jazz en blues, muziek uit Afrika en elders
en Belgische en internationale nieuwe talenten. Uiteraard zijn er heel veel geweldige concerten, maar ook
speelpleinen voor de kids, kraampjes met eten en drinken en zones waar je kunt relaxen.
www.comblainjazzfestival.be
|| Luik - Het strand van Luik
Sporten, feesten, luieren, actief doen en lekker eten en
drinken. Dat doe je op het strand van Luik!
|| Luik - Atletiekmeeting provincie Luik
Talloze atleten van hoog niveau en de aanstormende
talenten van de atletiek komen elk jaar naar het Naimette-Xhovémont-stadion bij Luik om het seizoen
af te trappen en ter voorbereiding op internationale
wedstrijden.
http://www.sport.be/meetingliege/2016/nl/
|| Spa-Francorchamps - 24 uur van Spa-Francorchamps
De mooiste duurrace in de categorie GT. Ongetwijfeld
een van de beste races van het seizoen.
www.24hoursofspa.com

Het Gallisch dorp is onderdeel van de 14 juli-feesten in
Luik. Speel een spelletje petanque of geniet van heerlijke ambachtelijke streekproducten bij de circa veertig
kraampjes. In het Gallisch dorp is gezelligheid troef!
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|| Luik - Les Ardentes

|| Spa - Les Francofolies de Spa

HET zomerfestival! Een succesnummer dat is gebaseerd
op een uitstekende programmering, met bekende namen en jonge talenten. Talloze internationale en Belgische artiesten treden op tijdens deze vier dagen met
concerten in alle muziekstijlen: rock, elektronische muziek, hiphop, house, techno, drum’n’bass, soul, Franse
chansons, folk, pop, enz.

Vijf dagen lang feest, een tiental podia in de hele stad
en meer dan 250 concerten. Dit festival is hét muziekevenement in Franstalig België. Dit festival is een leuke
mix van bekende en minder bekende namen. De helft
van de programmering bestaat uit Waalse artiesten.
Franse chansons, rock, pop, elektronische muziek, hiphop of slam: alle muziekstijlen ontmoeten elkaar in
een supergezellige sfeer.

www.lesardentes.be

www.francofolies.be

AUGUSTUS
|| Luik - « 15 Août folklorique en Outremeuse »

|| Hoei - 15 augustus-feesten en kermis
Bijeenkomst van de gastronomische confréries en
vuurwerk vanaf het fort (om 22 uur). Bijna drie weken
lang een grote kermis in het centrum.
www.pays-de-huy.be
|| Spa - Grote Prijs van België Formule 1

Het feest in hartje Luik dat u niet mag missen! Op het
programma: vlooienmarkt, volksspelen, concerten, diverse activiteiten, marionettenvoorstellingen, volksdansen, een openluchtmis in het Waals, reuzenoptocht
en tot slot de traditionele begrafenis van Mâti l’Ohé
(komische begrafenis met fanfaremuziek, enz.).

Het legendarische circuit van Spa-Francorchamps
midden in de natuur staat altijd weer garant voor een
bijzonder spektakel, voor de kijkers en de coureurs.
Spa-Francorchamps wordt beschouwd als het mooiste
circuit ter wereld. Het spreekt dus voor zich dat elke
coureur ervan droomt om hier te winnen.

www.tchantches.be

www.spagrandprix.com
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SEPTEMBER

OKTOBER

|| Luik - Retrouvailles

|| Luik - Oktoberkermis

Meer dan 300 verenigingen, 4 podia met animaties, heel
veel doorlopende activiteiten en meer dan 50 uur aan
voorstellingen: dat is de bonte en gezellige wereld van
de Luikse verenigingen die het publiek een ongekende
dag bieden boordevol ontmoetingen!
www.retrouvailles.be
|| Luik - Waalse Feesten

Dit is de oudste nog altijd actieve kermis van België en
ook de grootste van het land.
Een van de grote evenementen van het jaar waar jong
en oud naar uitkijken.
Op deze grote kermis is het 6 weken lang genieten in
het Avroypark van de 180 kermiskramen en -attracties.
www.foiredeliege.be
|| Luik - Luik by night : La Nocturne des Coteaux de

la Citadelle
Een paar dagen lang kunnen de vele bezoekers genieten van het Gildedorp van de gastronomische verenigingen van de provincie Luik. Ook zijn er concerten,
muziek en diverse activiteiten.
www.liegetourisme.be
|| Luik - Orgelfestival Luik
Op het in 1998 opgerichte orgelfestival staan de
mooiste orgels uit de regio Luik in de schijnwerpers.
Elk jaar in de herfst nodigt het Festival de beste organisten uit om een (barok) concert te verzorgen. Ook
zijn er optredens van diverse koren, het symfoniekoor
van Luik onder begeleiding van het Convivium-orkest
en bekende solisten. .
www.msj.be

Op enkele passen van Place Saint-Lambert ... In het
hart van de oude wijken ... Luik bij nacht ... Op de hellingen ... Luik onthult haar steegjes, hoven, trappen,
terrassen, wandelpaden, weilanden en boomgaarden.
Uitzonderlijk toegankelijk voor één avond, subtiel verlicht en opgevrolijkt in een schitterend lichtschouwspel en een vrolijke feeststemming. De Coteaux de la
Citadelle, de hellingen van de citadel. Hier vindt u 60
geklasseerde monumenten en 5 beschermde sites, getuigen van het oude Luikse landschap: een uitzonderlijk bewaard gebleven groene zone van 28 ha in het
hart van de stad. Ontdek op een zachte oktoberavond
de verborgen wandelpaadjes, sfeervol verlicht door
meer dan 15.000 kaarsjes en opgeluisterd met muziek
en theater.
www.lanocturnedescoteaux.eu
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|| Luik - Internationale Design Triënnale RECIPROCITY
RECIPROCITY, vroeger de Internationale Design Biënnale
van Luik genoemd, vond voor het eerst plaats in 2012. De
laatste editie werd drie jaar later gehouden, van 1 oktober
tot 1 november 2015. Zoals altijd werden de activiteiten in
de hele stad Luik georganiseerd. Het door internationaal
bekende commissieleden ontwikkelde programma bestond uit tentoonstellingen, documentaires, workshops,
lezingen, en nog veel meer. Alles was gratis te bezoeken.
www.reciprocityliege.be

NOVEMBER
|| Luik - Jumping international Luik

|| Hoei - Condrozrally

In de Halles des Foires in Luik zijn de schijnwerpers uiteraard gericht op de grote internationale ruiters, maar
worden ook de regionale en nationale sterren niet vergeten. Een zone van 3500 m2 is ingericht voor de professionals van de ruitersport. Hier kunnen de bezoekers
in alle rust slenteren langs de kraampjes, op zoek naar
de beste producten voor hun paard of om henzelf te
plezieren.

De Condrozrally is de slotmanche van het Belgisch
kampioenschap en staat altijd garant voor een ongelooflijk spektakel, vaak in spannende omstandigheden!
www.condrozrally.be

www.jumpingdeliege.be

DECEMBER

|| Luik - Luik, Kerststad – Kerstdorp

Het Kerstdorp van Luik is het grootste en oudste kerstdorp van België. Dit dorp met 200 kraampjes trekt
jaarlijks in een maand tijd maar liefst twee miljoen
voornamelijk buitenlandse bezoekers. Op het programma: heel veel animaties, heerlijk eten en drinken,
een verlicht reuzenrad, rodelbanen en nog veel meer.

www.villagedenoel.be
|| Luik - European Circus
Elk jaar geven de beste paarden, acrobaten, jongleurs,
clowns en koorddansers een indrukwekkende voorstelling van twee uur.
www.europeancircus.com
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Thema’s
Bekende persoonlijkheden uit Luik
|| Jean-Michel Saive
is een tafeltennisser. Hij was 24 keer Belgisch
kampioen en 515 dagen lang de beste tafeltennisser
ter wereld. In 1994 werd hij in Engeland Europees
kampioen.

|| Philippe Gilbert
is een wielrenner, wereldkampioen op de weg in 2012,
eerste renner in het klassement van de UCI World Tour
in 2011, en in datzelfde jaar ook winnaar van de koers
Luik-Bastenaken-Luik.

|| Zénobe Théophile Gramme
werd op 4 april 1826 geboren in Jehay-Bodegnée en
overleed op 20 januari 1901. Hij is de uitvinder van
de eerste elektrische generator, Gramme-dynamo
genoemd.

|| Elvis Pompilio
werd geboren in 1961 en is een internationaal bekende
hoedenontwerper.

|| Philippe « Bouli » Lanners
is een Belgisch acteur, scenarioschrijver, regisseur en
filmmaker. Enkele van zijn films zijn Les géants of Les
premiers les derniers, met Albert Dupontel.

|| Pierre Kroll
is tekenaar, vooral bekend om zijn karikaturen. Hij
heeft samengewerkt met diverse tijdschriften, zoals
Le Vif, La Cité, Trends-Tendances en Le Soir Illustré.
Ook hij was actief op tv en bij het dagblad Le Soir, bij
de weekbladen Télémoustiques, Ciné Télé Revue, enz.

|| Jean Galler
de man achter het internationaal bekende
chocolademerk uit Chaudfontaine.
|| Jean-Pierre Dardenne en Luc Dardenne
zijn twee broers die samen films maken.
Hun films maken internationaal veel indruk, zoals op
het festival van Cannes waar zij twee keer een Palme
d’Or in de wacht hebben gesleept (voor Rosetta in
1999 en L’enfant in 2005).
|| André Gretry
geboren op 8 februari 1741 in Luik en overleden op 24
september 1813 in Montmorency. Gretry componeerde
talloze opera’s.
|| Georges Simenon
geboren op 12 februari 1903 in Luik en overleden op 4
september 1989 in Lausanne. Simenon is een schrijver
die zich heeft gespecialiseerd in detectives met de
beroemde inspecteur Maigret in de hoofdrol.
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Thema’s
Bekende persoonlijkheden uit Luik
|| Marie Gillain
is een Belgische actrice, geboren op 18 juni 1975 in
Rocourt, vlak bij Luik. Al jong interesseert zij zich
voor het toneel. Tijdens haar tienerjaren doet zij mee
aan een workshop theatrale expressie. In 1989 krijgt
zij haar eerste rol in een bioscoopfilm. Op 15-jarige
leeftijd speelt zij in de film Mon père, ce héros,
naast Gérard Depardieu. Deze film levert haar eerste
nominatie voor de Césars op. In 1994 ontmoet zij
Bertrand Tavernier die haar een rol aanbiedt in zijn
film L’Appât. Deze rol levert haar weer een nominatie
op voor de Césars en voor de Romy Schneiderprijs.
In de jaren daarna heeft zij talloze filmrollen gehad
in uiteenlopende films, zoals drama’s, detectives,
avonturenfilms of komedies. Sinds 1998 is zij ook het
gezicht van het Franse parfum- en cosmeticamerk
Lancôme. Vanaf 2008 is Marie Gillain vrijwillig
Ambassadeur van de ngo Plan België, dat zich
inzet voor een betere toekomst voor de kinderen in
ontwikkelingslanden.

Milos Raonic op het toernooi van Bazel in 2014).
|| Axel Witsel
is een internationale voetballer geboren op 12 januari
1989 in Luik. Na de overwinning met Standard
Luik, de tijd met Benfica Lissabon en de Zenith St
Petersburg, werd hij de leider van het middenveld
van Borussia Dortmund, in de top van de Bundesliga.
In de nationale ploeg heeft hij de ... 100 selecties al
overschreden.

|| Georges Jobé
werd in januari 1961 geboren in Retinne. Hij was de
jongste wereldkampioen motorcross toen hij in
1980 op 19-jarige leeftijd de titel 250 cm3 behaalde
op een officiële Suzuki. Twaalf seizoenen lang staat
de Luikenaar aan de top tot hij in 1992 definitief
stopt met motorcross. In 2011 werd leukemie bij
hem geconstateerd waaraan hij in december 2012 op
51-jarige leeftijd overleed.
|| David Goffin
werd geboren op 7 december 1990 in Luik en is
sinds 2008 professioneel tennisser. In 2012 haalde
hij als lucky loser de hoofdtabel van Roland-Garros,
en mepte hij zich bij zijn eerste deelname aan een
grandslamtoernooi meteen naar de achtste finale.
Hij won vier ATP-titels in het enkelspel: het ATPtoernooi van Kitzbühel, Metz in 2014, Shenzhen en
Tokyo in october 2017. In 2016 stond hij in de halve
finale op het toernooi van Indian Wells, nadat hij
Stanislas Wawrinka wist te kloppen (derde reekshoofd
en nummer vier op de wereldranglijst), zijn eerste
overwinning op een speler uit de top 5 en zijn tweede
op iemand uit de top 10 (na zijn overwinning tegen
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VERKOOP
Online verkoop van toeristische producten: www.liegetourisme.be
Sinds maart 2015 biedt de Toeristische Federatie van de Provincie Luik haar toeristische aanbod te koop aan via de
afdeling receptief toerisme. Een innovatieve ontwikkeling die is gebaseerd op drie pijlers: het toerisme voor groepen, particulieren en zakelijke gasten. Naast de traditionele promotieactiviteiten richt de toeristische federatie
van de provincie Luik zich nu ook op MICE, klantenwerving bij de touroperators en touringcarmaatschappijen, en
de online verkoop.
|| www.ouftitourisme.be : de online reserveringssite van de FTPL
Voor de individuele toerist en dan vooral de internetgebruikers heeft de Toeristische Federatie van de Provincie Luik een toeristische marktplaats ontwikkeld
waarop het beschikbare aanbod van de provincie (accommodaties, activiteiten, bezoeken, enz.) te vinden
en te reserveren is: www.liegetourisme.be. Een virtuele
winkel met één beveiligde betaling voor alle aankopen
of reserveringen, ongeacht het aantal of soort producten dat in het winkelmandje van de internetgebruiker
zit. Zo is het heel eenvoudig om zelf een verblijf of dagje uit samen te stellen.

Op deze website:
- vindt de toerist een uitgebreid toeristisch aanbod:
hotel, gîte, camping, museum, attractie, evenement,
voorstelling, winkel, enz. En dit allemaal op één website;
- ziet de toerist het beschikbare aanbod op de gewenste
datum, in real time en in een paar klikken te reserveren;
- kan de toerist zijn verblijf zelf samenstellen op basis
van zijn wensen. Hij hoeft alleen maar de diverse onderdelen van zijn verblijf aan zijn winkelmandje toe te
voegen;
- hoeft de bezoeker via een beveiligde verbinding
slechts een keer te betalen voor al zijn aankopen of
reserveringen.

www.liegetourisme.be - The unexpected destination !
Afdeling www.liegetourisme.be van de Toeristische Federatie van de Provincie Luik
Caroline CASSARO en Catherine DELFOSSE
catherine.delfosse@provincedeliege.be
Place de la République française, 1 - 4000 Liège
incoming@liegetourisme.be
Tel: +32 (0)4 279 56 01 - Tel: +32 (0)4 279 55 86
caroline.cassaro@provincedeliege.be
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Zakentoerisme
|| Het zakelijk toerisme
Sinds de oprichting van de afdeling receptief toerisme is de Toeristische Federatie voor de Provincie Luik door regionale en communautaire instellingen erkend als het Conventiebureau (CVB) van de provincie Luik. Dit is de enige
gesprekspartner op het vlak van het zakelijke toerisme voor de gehele provincie. In deze hoedanigheid houdt de
FTPL zich bezig met de acquisitie en prospectie bij de plaatselijke bedrijven in samenwerking met de economische
spelers van de provincie en de regio. Ook neemt de FTPL deel aan internationale beurzen zoals de IMEX in Frankfort (mei) of de EIBTM in Barcelona (november). Verder organiseert de FTPL educatieve (rond)reizen voor de pers en
heeft de FTPL een vereniging MICE waarin diverse activiteiten worden ondernomen.
Het aantal overnachtingen dat in Luik werd geboekt
vanwege congressen, vergaderingen of seminars benadert de 165.000 eenheden voor het jaar 2014, tegen
circa 140.000 in 2010. Hiermee bekleedt Luik de eerste
plaats in Wallonië achter de regio Brussels-Hoofdstedelijk gewest en de belangrijkste Vlaamse steden. Ook
interessant is de recente entree van Spa in de top 20 van
Belgische steden op het vlak van zakentoerisme, met
circa 74.000 overnachtingen. Het is dus niet toevallig
dat het Conventiebureau van de FTPL Luik-Spa Business
Land heet! Deze twee MICE-bestemmingen in de pro-

vincie Luik zijn namelijk heel verschillend, en vullen
elkaar tegelijk heel goed aan.
Naast zijn adviserende functie wil het Conventiebureau
van de FTPL zich meer toeleggen op verkoop. Daarom
biedt de FTPL een dienstverlening op maat en neemt
het conventiebureau voor de bedrijven die dat wensen
de volledige organisatie op zich van een evenement.
Zo hoeven de instellingen en bedrijven zelf niets meer
te regelen. Het budget staat vast en is goedgekeurd en
alle activiteiten komen op één factuur te staan.

Afdeling MICE van de Toeristische Federatie
Candice MICHOT
Place de la République française, 1 - 4000 Liège
Tel: +32 (0)4 279 56 42
Fax: +32 (0)4 237 95 78
candice.michot@provincedeliege.be
incoming@liegetourisme.be
https://mice-nl.liegetourisme.
be/?origine=switchLangue
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Groepen
|| Groepen – FTPL neemt de commerciële activiteiten op zich
De FTPL is zich ervan bewust dat het publiek ook belangstelling heeft voor de gebieden die buiten de provincie
Luik vallen, zoals de Ardennen (Destination Ardenne) die in drie landen liggen (België, Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk) of de bestemming Hart van Europa. Deze streek bestaat ook uit Belgisch en Nederlands Limburg en uit de regio Aken. De FTPL heeft haar partners dan ook voorgesteld om alle commerciële activiteiten van
de producten voor groepen op zich te nemen. Tevens verzorgt de FTPL de acquisitie en opvolging van de vragen.
Hiervoor beschikt de FTPL nu over een kundig team ten dienste van de touroperators en touringcarbedrijven die
in staat zijn om excursies/verblijven aan te bieden naar de 3 bestemmingen: Destination Ardenne, het Hart van
Europa en uiteraard de provincie Luik.
Het aanbod van de FTPL is dus uitgebreid, flexibel en gevarieerd en komt tegemoet aan de wensen van alle groepen.
|| Bestemming Ardennen
Voorbeeld van een programma:
Dag 1 – Namen (BE)

Dag 2 – Namen / Charleville-Mézière
Bezoek aan een slakkenkwekerij (FR) / Sedan
Dag 3 – Sedan / Bouillon (BE) / Orval
met proeverij (1,5 u)
Bezoek aan Charleville-Mézières / Clervaux (LU)
(1,5 u)
Bezoek aan het Kasteel van BouilLunch in de citadel van Namen
lon (1,5 u)
Lunch ter plaatse
Bezoek aan de citadel (2 u)
Lunch en proeverij van het bier PeBezoek
aan
het
Kasteel
van
Sedan
tite Orval
Diner en overnachting in Namen
(1,5 u)
Bezoek aan de Abdij van Orval (1,5
u)
Proeverij van het bier La Sedane
Proeverij van Luxemburgse wijnen
Diner en overnachting in Sedan
Diner en overnachting in Clervaux

Dag 4 – Clervaux / Luik (BE)

Dag 5 – Luik / Land van Herve

VOORDELEN

Bezoek aan de tentoonstelling The Bezoek aan een kaasmakerij met Gids-begeleider (FR/EN/NL of DE)
Family of Man (1,5 u)
proeverij (1,5 u)
tijdens het verblijf (optie)
Lunch onderweg

Bezoek aan de brouwerij van de Begeleider en chauffeur gratis toeRondrit door Luik in touringcar (1 u) Abdij Val-Dieu met proeverij (1u15) gang
Verrassingsproeverij van Luikse Lunch met lokale specialiteiten in
de abdij
zoetwaren
Bezoek aan het Museum van het Bezoek aan een stroopfabriek met
proeverij (1,5 u)
Waalse Leven (2 u)
Diner en overnachting in Luik
(2h)
Dîner et nuitée à Liège
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|| Hart van Europa
Voorbeeld van een programma:
Dag 1 – Hoensbroek (N) / Epen / Luik (B)

Dag 2 – Luik / Hasselt / Luik

Dag 3 – Luik / Stolberg (D) / vertrek
Bezoek aan Kasteel Hoensbroek (1,5 u) Kennismakingstocht door Luik in Wandeling door het historisch centrum van Luik (2 u)
bus (1 u)
Lunch in het kasteel
Bezoek aan het historisch centrum
Culinaire
ontdekking
van
Hasselt,
van Stolberg en het kasteel (2 u)
Vertrek naar Epen
hoofdstad van de smaak.
Vieruurtje in het historisch centrum
Ontmoeting met een wijnbouwer van
Lunch in het centrum van Hasselt
domein Le Coq Frisé en proeverij van
witte wijn (2 u)
Bezoek aan de Landcommanderij
VOORDELEN
Alden-Biesen en de tuinen (2 u)
Diner en overnachting in Luik
Gids-begeleider (FR/EN/NL of DE)
Origineel bezoek met gids en diner
tijdens het gehele verblijf (optie)
in de ondergrondse gangen van Blegny-Mijn. Aperitief en voorgerecht Begeleider en chauffeur gratis toeondergrond (1,5 u) en vervolg van gang
het diner bovengronds.
Overnachting in Luik

|| De provincie Luik
Natuurlijk is het ook mogelijk om enkel de provincie Luik te bezoeken.
Om te beginnen bij de stad Luik. Spectaculaire renovaties hebben het stadslandschap volledig veranderd, met
pareltjes zoals het TGV-station Luik-Guillemins van Calatrava, de Koninklijke Waalse Opera, Cité Miroir, Mediacité
en het Théâtre de Liège. De eeuwenoude Maasstad Luik zal u verder nog weten te boeien met haar rijke geschiedenis en de mooie boottochten over de Maas!
Op een paar kilometer van Luik ligt het prestigieuze en legendarische racecircuit van Spa-Francorchamps. In de
prachtige Abdij van Stavelot kunt u het museum over dit beroemde circuit bezoeken. Blegny-Mijn, dat op de werelderfgoedlijst van Unesco staat, en de beroemde kristalfabriek Val Saint-Lambert getuigen van het rijke industriële verleden en de kennis en tradities van onze voorouders. Bezoek zeker ook de majesteitelijke kastelen van
Jehay, Modave en Reinhardstein als u een tochtje door de provincie maakt. De liefhebbers van de natuur kunnen
hun hart ophalen in de Grotten van Remouchamps, met de langste ondergrondse vaarweg van Europa of op de
wandelpaden van de Oostkantons en in de Venen ...
In Luik houden ze van het leven. En dus ook van lekker eten en drinken. Geniet van de vele streekproducten en
-gerechten, zoals de bekende Luikse wafels, chocolade, pèkèt of de vele speciaalbieren.
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Voorbeeld van een programma:
Dag 1 – … / Luik

Koffie met gebak

Rondrit door Luik in touringcar (1 u)

Tochtje door de stad
Eupen (1 u)

Bezoek aan de operazaal en een kijkje achter de schermen van de Koninklijke Waalse Opera, aperitief in de
foyer (1,5 u)
Lunch met specialiteiten uit de streek
Bezoek aan Museum Grand Curtius (1,5 u)
Bezoek met gids aan Brasserie C met proeverij (1.15 u)
Diner en overnachting in een hotel in Luik
Dag 2 – Luik / Stavelot / Spa-Francorchamps / Malmedy
/ Eupen / …
Bezoek aan het museum
van het circuit van SpaFrancorchamps in de
Abdij van Stavelot (1,5 u)

circuit de Spa-Francorchamps
Bezoek aan het Malmundarium (1,5 u)

VOORDELEN
Gids-begeleider (FR/EN/NL of DE) tijdens het verblijf
(optie)
Begeleider en chauffeur gratis

Kort bezoek aan het
Wat zijn de voordelen om te reserveren via de dienst Groepen van de FTPL?
•
•

Eén gesprekspartner voor een complete en gepersonaliseerde dienst
De complete levering van uw verblijf op maat: wij
nemen de volledige organisatie van het verblijf van
uw groep voor onze rekening, van de reservering
tot de facturatie

•

Een dynamisch en meertalig team (FR-DE-NL-ENES-IT)

•

Ervaren vakmensen in het veld, deskundigen van
hun regio

•

Ervaren en meertalige gidsen-begeleiders FR-DE-

NL-EN-ES-IT (optie)
•

Vele voordelen zoals gratis toegang voor de chauffeur en de begeleider, interessante prijzen, enz..

•

Een gevarieerd aanbod van arrangementen en tochten: dagjes uit, weekendje weg, vakantie, cultuur,
natuur, streek, erfgoed, evenementen, gedenktoerisme enz.

•

Arrangementen en verblijven à la carte mogelijk.

•

Gegarandeerd antwoord binnen 48 uur

INFORMATIE EN RESERVEREN:
Toeristische Federatie van de Provincie Luik
Afdeling receptief toerisme (Ardenne Incoming)
Céline Lennertz en Corinne Grenier
+32 (0)4/279 57 96 – +32 (0)4 279 55 90
celine.lennertz@provincedeliege.be corinne.grenier@provincedeliege.be
incoming@liegetourisme.be https://groupe.liegetourisme.be/
Het gehele toeristische aanbod en de activiteitenagenda zijn beschikbaar op de website van de Toeristische Federatie van de Provincie Luik: www.liegetourisme.be
Een dagje uit, leuke activiteiten of een overnachting in de provincie Luik? Ga naar: www.ouftitourisme.be
Elke reproductie is verboden tenzij goedkeuring is verleend door de Toeristische Federatie
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NEWS
TENTOONSTELLING - TOETANCHAMON TENTOONSTELLING: DARWIN,
Van 14/12/2019 t/m 31/05/2020
L’ORIGINAL
De Toetanchamon-tentoonstelling opent in het Station Liège-Guillemins van 14 december 2019 tot 31 mei
2020. Deze originele tentoonstelling neemt bezoekers
mee naar het hart van het oude Egypte en nodigt
hen uit om de fascinerende zoektocht van Howard
Carter, de archeoloog die het graf van Toetanchamon
ontdekte, te volgen. In de loop van zij route gaat de
bezoeker op avontuur om de vele facetten van het dagelijks leven in de 18e Egyptische dynastie te beleven.
Enkele honderden originele stukken uit prestigieuze
internationale musea en privéverzamelingen worden opgevoerd in een adembenemende toneeldecor,
waaronder de reconstructie van het graf van de jonge
farao met een tragisch lot. Deze onuitgegeven internationale tentoonstelling, die van immense belang is in
België omvat historische museumstukken die voor het
eerst aan het publiek worden tentoongesteld, evenals
replica’s van hoge kwaliteit van de Cairo Ateliers.
Infos : Station TGV Liège-Guillemins – Parkeerplaats
niveau 1
Tel. +32(0)4 224 49 38
info@europaexpo.be
Geopend, 7 dagen op 7 – 10.00 - 18.30 u (Ticketverkoop
> 17.00 u)

12 oktober 2019 - 2 februari 2020 in La Cité Miroir, Luik
La Cité Miroir te Luik ontvangt een bijzondere tentoonstelling gewijd aan een beroemd en tegelijk
miskend personage, Charles Darwin, de bedenker van
de evolutietheorie. Voorbij het portret van de natuuronderzoeker en de erkende wetenschappelijk bioloog,
tekent zich een humanist af, een tegenstander van de
slavernij, en een pionier op het vlak van de gedragsleer
van mens en dier, voor wie empathie en samenwerking
eveneens het resultaat waren van de evolutie.
Deze expositie, in 2015 gerealiseerd door het wetenschapsmuseum Cité des sciences de Paris in samenwerking met het Franse Museum voor natuurlijke
historie, is een reis in de bijzondere en productieve
gedachtewereld van deze iconische personage, de
schrijver van het fundamentele werk On the origin of
species by means of natural selection. U ontdekt de
expositie aan de hand van een interactief en multidisciplinair parcours en tot de verbeelding sprekend
beeldmateriaal. Zo wandelt u in een weelderige en
uitbundige vegetatie die u begeleidt bij de ontdekking van het werk van Darwin en van de Victoriaanse
verbeelding.
Une exposition réalisée par

Une programmation du

La Cité des sciences et de l’industrie - Paris
en collaboration avec le Museum national d’Histoire naturelle

Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
et du Centre d’Action Laïque

http://www.citemiroir.be/nl

https://www.europaexpo.be/europaexpo/index.php/
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HYPERREALISM SCULPTURE
Ceci n’est pas un corps.
22.11.19 - 03.05.20
Une exposition présentée par Tempora (Be) et IKA (De)
‘Hyperrealisme’ is een kunststroming die in de jaren 70
in de Verenigde Staten opdook.
Het abstracte de rug toekeren en proberen om een
nauwkeurige weergave van de natuur voor te stellen
tot het punt dat de toeschouwers zich soms afvragen
of ze te maken hebben met een echt lichaam. De
hyperrealistische kunstenaar creëert een soms amusant, soms verstorend, maar steeds een betekenisvol
kunstwerk.
Met een selectie van een vijftigtal hyperrealistische
beeldhouwwerken van de grootste namen in de
hedendaagse kunst (George Segal, Ron Mueck, Maurizio Cattelan, Berlinde De Bruyckere, Duane Hanson,
John De Andrea…), geeft de expositie Ceci n’est pas un
corps. Hyperrealism Sculpture een weergave van de
evolutie van de menselijke gestalte van de jaren 1970
tot vandaag.

gedetailleerd en hoe perfect mogelijk de contouren
en de textuur gemodelleerd zijn naar het echte, wat is
de omzetting ervan op het doek, zo niet de illusie van
dit echte? Alsof de kunstenaar elke keer hij dichter bij
de echte kwam, hij onder zijn gebaar kon wegglippen.
En meer fundamenteel, heeft kunst de functie van
verbeelding van de werkelijkheid?
De stad Luik en La Boverie zagen de unieke kans om
deze expositie op hun kalender te zetten. Het is de
laatste stop van een wereldtournee na het Museum
voor Schone Kunsten in Bilbao (Spanje), het Museum
voor Hedendaagse Kunst in Monterrey (Mexico), de
National Gallery in Canberra (Australië) en de Kunsthal
Rotterdam. De expo heeft al een succesvol parcours
afgelegd. Zoals de tentoonstelling in Rotterdam, met
niet minder dan 230.000 bezoekers in 3 maanden tijd!

De titel van de expositie, uiteraard geleend van
Magritte en zijn bekende pijp, is niet meer onschuldig dan de zijne. Wat is kunst, lijkt de kunstenaar te
vragen aan de toeschouwer van zijn schilderij? Hoe
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WARHOL - THE AMERICAN DREAM
FACTORY
22.11.19 - 03.05.20
Het gaat niet enkel om een retrospectieve van de
kunstenaar maar ook om een tentoonstelling die drie
decennia Amerikaanse geschiedenis traceert aan de
hand van Warhols visie op iconen, mythen en andere
maatschappelijke fenomenen. Warhols ironische blik
belicht ook de keerzijde van de Amerikaanse zoektocht
naar grootsheid. Het zijn inzichten die tot vandaag
actueel zijn.
Een gedurfde scenografie zal het hart van La Boverie
in Luik laten kloppen op het ritme van de waanzinnige
nachten in de Factory in Manhattan waar muzikanten,
dichters, acteurs en kunstenaars elkaar vonden.
In een notendop:
•

Iconische werken van Andy Warhol, een van de
grootste kunstenaars van de tweede helft van
de XXe eeuw, en deze die hem voor-of
nagingen (Basquiat, Duchamp, Lichtenstein,…).

•

Een tentoonstelling in de vorm van een
historisch fresco dat aantoont hoe Andy
Warhol en de Factory de Amerikaanse droom
en haar duistere kantjes kristalliseerden.

•

Een multidisciplinaire aanpak met nadruk
op performanties: poëzie, muziek en experi
mentele cinema.

•

Uitzonderlijke archieven uit de eerste hand.

Meer informatie
Parc de la Boverie • BE 4020 Liège
www.laboverie.com • info@laboverie.com
+32 4 238 55 01
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PERSCONTACT
Monsieur Michaël MATHOT
michael.mathot@provincedeliege.be
1, place de la République française, 4000 Liège
Tél. +32 (0)4/279.56.22
GSM. +32 (0)495/51.19.75
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