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Een van de
mooiste
panorama’s van
de Ardennen:
het dorpje
Frahan ligt
genesteld in een
meander van de
Semois. Foto Kos

Herfstweekends
in de Ardennen
Geen mooiere streek

om uitgebreid van het

najaar te genieten dan

TWAALF VERWENADRESJES

de Ardennen. Zoek je
nog inspiratie voor een
hier onze suggesties.
Twaalf verwenadresjes
voor fijnproevers,
voor romantici,
voor wellnessfans en
voor wie het liever iets
actiever heeft of de
kinderen wil meenemen.
MARC UYTTENHOVE
& GUIDO ELIAS

VOOR FIJNPROEVERS

L’Auberge du Notaire in Vielsalm (Luxemburg)

avond een driegangendiner met
zoveel mogelijk producten uit de
streek en van om de hoek. Vooral
met het oog op het wildseizoen is
L’Auberge du Notaire een adresje
dat bijzonder in de smaak valt bij
Vlamingen.
PRIJS: Vanaf 129 euro per kamer
per nacht met ontbijt. Champagneontbijt: 29,90 euro voor twee.
Arrangement van twee over-

nachtingen met tweemaal ontbijt en tweemaal driegangendiner, vanaf 183 euro per persoon.
INFO: L’Auberge du Notaire, Rue
Général Jacques, 6690 Vielsalm,
tel. 080/78 56 70 www.aubergedunotaire.com
TIP VAN DE EIGENAAR: «Bezoek
de Archeoscoop in Vielsalm, waar
de geschiedenis van de streek tot
leven komt. En Vielsalm is na-

tuurlijk ook een groene gemeente: tweederde van de oppervlakte bestaat uit bossen.»
165 KM VAN BRUSSEL
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Wie van logeren in de Ardennen
nog altijd een beeld heeft van
achterafkamertjes met donkere
gordijnen en groezelig vasttapijt,
zal zijn mening moeten herzien
als hij incheckt in L’Auberge du
Notaire in Vielsalm. Negen frisse,
eigentijdse kamers met een knipoog naar het verleden van het
pand. Oude meubels, schouwen
en de houten vloeren zijn zoveel
mogelijk bewaard, maar op één
van de muren vind je bijvoorbeeld de afbeelding van een levensgrote wekker en een gedicht,
of de woorden ‘Bonne Nuit’ boven
het bed en ‘Bonne Journée’ boven
de wastafel.
De voormalige notariswoning in
het hartje van Vielsalm is het levenswerk van het Nederlandse
koppel Mart en Monique. Niet alleen de kamers zijn bijzonder, ook
de bar in Horta-stijl en het restaurant in de voormalige werkkamer
van de notaris.
Het ontbijt is à la carte: dus niet in
buffetvorm zoals je dit overal
vindt. Maar blijf ook vooral voor
het avondeten. Monique en Mart
koken voor hun gasten elke
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