
Genieten in de Ardennen!NIEUWE

accommodatIEs!



Moulin de Hotton is een gezellig, kleinschalig vakantiedomein midden in de 
Belgische Ardennen.
Onze karakteristieke chalets staan op palen, op ‘n steenworp van de rivier de 
Ourthe en bevinden zich op 150 meter van de centrumkerk van Hotton. 
Bakker, supermarkt, winkels en slager bevinden zich allen op wandelafstand. 
De bekende Ardense dorpen zoals Durbuy, Marche-en- Famenne en La Roche-
en-Ardenne bevinden zich op slechts 10 minuten rijden. 
Ons domein is daarmee een unieke uitvalsbasis om de Ardennen 
te ontdekken, te genieten van de rust en de groene natuur.

Je kan je vakantie boeken via www.moulindehotton.be

ontdek de prachtige ardennen vanuit een chalet vlak aan de ourthe

dichtbij ardense steden waaronder durbuy, 
marche-en-Famenne en La Roche-en-ardenne

Ideale uitvalbasis om per mountainbike, 
fiets of kajak de ardennen te ontdekken

Karakteristieke chalets, op steenworp afstand
van de ourthe en 150 meter van het centrum 

Verhuur van (elektrische) mountainbikes en 
kajaks op eigen domein van moulin de Hotton



Wist je dat...
de chalets vlak aan 
de Ourthe liggen!

Jaarlijkse ballonwedstrijd

Het gezellige dorpje Hotton Het Kasteel van La Roche

Waterpret voor jong en oud



Naast haar natuurlijke rijkdommen beschikt de Ardennen over buitengewoon werelderfgoed 
dat dateert uit verschillende periodes. Van prehistorische megalieten, Keltische nederzettingen, 
Romeinse badhuizen tot middeleeuwse kastelen en recentere kasteelboerderijen. 
De Belgische Ardennen is een echte tijdmachine die klein en groot zal verrassen. 

• Indrukwekkend Engels militair kerkhof in Hotton
• Unesco werelderfgoed: geopark Famenne-Ardenne (verschillende sites)
• De grotten van Hotton op 10 minuten wandelen
• De mysterieuze megalieten van Ozo, Heyd, Morville, Wéris en Oppagne (10 km)
• Kasteel van Modave - ook voor kinderen! (30 km)
• Keltische vesting ’Le Cheslé’ in Bérismenil (25 km)

dichtbij ardense steden waaronder durbuy, 
marche-en-Famenne en La Roche-en-ardenne

Ideale uitvalbasis om per mountainbike, 
fiets of kajak de ardennen te ontdekken

Karakteristieke chalets, op steenworp afstand
van de ourthe en 150 meter van het centrum 

Verhuur van (elektrische) mountainbikes en 
kajaks op eigen domein van moulin de Hotton

Beleef het culturele verleden van de ardennen



Kasteel van Modave

Megalieten in Wéris

Wist je dat...
de  Grotten van Hotton

vlakbij liggen!

De Grotten van Hotton

Le Cheslé was een Keltische schuilplaats in de 7e, 6e en 5e eeuw voor Christus.

Beleef het culturele verleden van de ardennen



De wilde rivieren, fantastische fietsroutes en betoverende bossen. Je kunt het allemaal 
terugvinden in de Belgische Ardennen, niet voor niets de ‘groene long’ van België genoemd. 

De Ardennen is een ideaal actieterrein voor sport en sensatie. 
Van een gewone wandeling tot trailrunning en extreme avontuurlijke sporten; 
ook recreatieve sporters kunnen hier volop actie beleven.

• Het dagattractiecentrum Riveo met o.a.; prachtige tuinen, minigolf en aquarium
    (In het centrum van Hotton op 2 min. wandelen)
• Even verdwalen in het labyrint Barvaux (10 km)
• De bekende wandeling van de Ninglinspo - op 35 minuutjes rijden... Zeker doen!
• Eén van de bekende beverwandelingen in de omgeving zoals Marcouray 
    of zelfs in het centrum van Hotton vlak aan je chalet

Huur aan de ingang van ons domein je kajak... de Ourthe grenst aan je chalet.
Nos voisins / onze buren

www.riveo.be

dichtbij ardense steden waaronder durbuy, 
marche-en-Famenne en La Roche-en-ardenne

Ideale uitvalbasis om per mountainbike, 
fiets of kajak de ardennen te ontdekken

Karakteristieke chalets, op steenworp afstand
van de ourthe en 150 meter van het centrum 

Verhuur van (elektrische) mountainbikes en 
kajaks op eigen domein van moulin de Hotton

Beleef de actieve en sportieve omgeving



De wilde rivieren, fantastische fietsroutes en betoverende bossen. Je kunt het allemaal 
terugvinden in de Belgische Ardennen, niet voor niets de ‘groene long’ van België genoemd. 

De Ardennen is een ideaal actieterrein voor sport en sensatie. 
Van een gewone wandeling tot trailrunning en extreme avontuurlijke sporten; 
ook recreatieve sporters kunnen hier volop actie beleven.

• Het dagattractiecentrum Riveo met o.a.; prachtige tuinen, minigolf en aquarium
    (In het centrum van Hotton op 2 min. wandelen)
• Even verdwalen in het labyrint Barvaux (10 km)
• De bekende wandeling van de Ninglinspo - op 35 minuutjes rijden... Zeker doen!
• Eén van de bekende beverwandelingen in de omgeving zoals Marcouray 
    of zelfs in het centrum van Hotton vlak aan je chalet

Huur aan de ingang van ons domein je kajak... de Ourthe grenst aan je chalet.

Wist je dat...
je bij ons (elektrische) 

mountainbikes en 
kajaks kan 

huren?

Roehers de Renissart ( Hotton)

Op verkenning met een elektrische mountainbike

Prachtige wandelroutes doorheen de groene natuur

Van aan je chalet de Ourthe op



De Ardennen is ook gereputeerd om haar authentieke gastronomie 
en streekproducten waaronder Trappistenbier. 
Haar verscheidenheid dankt ze aan de rijkdom van typische streekproducten. 

Proef van al het lekkers dat de Ardennen te bieden heeft in de talrijke restaurants, 
pittoreske cafeetjes of terrassen. 

• Een bezoek aan de Trappistenabdijen of -brouwerijen van Rochefort (20 km), Ciney (30 km), 
   Maredsous (50 km) en zelfs Orval (abdij met brouwerij) (90 km). Prachtig!!!
• Gezellige 14-daagse zaterdagmarkt

dichtbij ardense steden waaronder durbuy, 
marche-en-Famenne en La Roche-en-ardenne

Ideale uitvalbasis om per mountainbike, 
fiets of kajak de ardennen te ontdekken

Karakteristieke chalets, op steenworp afstand
van de ourthe en 150 meter van het centrum 

Verhuur van (elektrische) mountainbikes en 
kajaks op eigen domein van moulin de Hotton

Beleef de gastronomie en streekproducten van de ardennen



Wist je dat ..
6 van de 11 trappisten-

bieren uit België 
komen!



Op slechts 10 minuten rijden vanuit Domein Moulin de Hotton vind je het kleinste stadje 
ter wereld, genaamd Durbuy. Naast de vele gastronomische mogelijkheden, het historische 
verleden van de binnenstad en de thematische activiteiten zoals de Kerstmarkt tijdens de 
wintermaanden, is zeker Adventure Valley zeker het vermelden waard.

Activiteiten Adventure Valley:
• Klimmen in het klimbos
• Je grenzen opzoeken op één van de tree falls
• Lasershooten of ontsnappen uit een escape room
• Wandelen of fietsen doorheen het natuurpark
• Met ‘n band van de meer dan 200m lange glijbaan gaan

dichtbij ardense steden waaronder durbuy, 
marche-en-Famenne en La Roche-en-ardenne

Ideale uitvalbasis om per mountainbike, 
fiets of kajak de ardennen te ontdekken

Karakteristieke chalets, op steenworp afstand
van de ourthe en 150 meter van het centrum 

Verhuur van (elektrische) mountainbikes en 
kajaks op eigen domein van moulin de Hotton

ontdek het kleinste stadje ter wereld durbuy



Wist je dat ..
men Durbuy het kleinste 

stadje van België
noemt?



RAVeL is een comfortabel en veilig netwerk voor de trage weggebruiker. 
De groene wegen zijn aangelegd op jaagpaden en oude spoorlijnen. De RAVeL bestaat uit meer dan 45 uitgestippelde
routes. Ideaal voor een uitstapje met de familie, op de fiets, te paard, op rollerblades of voor een onvergetelijke wandeling...

Deze groene routes worden geleidelijk aan met elkaar verbonden tot 10 regionale en 4 internationale routes. 
Ze doorkruisen heel Wallonië. De wielertoerist kan hier zijn hartje ophalen.
Dankzij de RAVeL, de groene wegen en fietsroutes kan je meer dan 2.000 km rustig door Wallonië fietsen. 
Onderweg ontdek je grote steden, landelijke gebieden en een ongerepte natuur!

Huur aan de ingang van ons domein je (elektrische) mountainbike en ontdek de Ardennen op de fiets.

dichtbij ardense steden waaronder durbuy, 
marche-en-Famenne en La Roche-en-ardenne

Ideale uitvalbasis om per mountainbike, 
fiets of kajak de ardennen te ontdekken

Karakteristieke chalets, op steenworp afstand
van de ourthe en 150 meter van het centrum 

Verhuur van (elektrische) mountainbikes en 
kajaks op eigen domein van moulin de Hotton

RaVeL... een veilig fietsroutenetwerk!



RAVeL is een comfortabel en veilig netwerk voor de trage weggebruiker. 
De groene wegen zijn aangelegd op jaagpaden en oude spoorlijnen. De RAVeL bestaat uit meer dan 45 uitgestippelde
routes. Ideaal voor een uitstapje met de familie, op de fiets, te paard, op rollerblades of voor een onvergetelijke wandeling...

Deze groene routes worden geleidelijk aan met elkaar verbonden tot 10 regionale en 4 internationale routes. 
Ze doorkruisen heel Wallonië. De wielertoerist kan hier zijn hartje ophalen.
Dankzij de RAVeL, de groene wegen en fietsroutes kan je meer dan 2.000 km rustig door Wallonië fietsen. 
Onderweg ontdek je grote steden, landelijke gebieden en een ongerepte natuur!

Huur aan de ingang van ons domein je (elektrische) mountainbike en ontdek de Ardennen op de fiets.

Wist je dat ..
RAVeL een vlak, 

uitgestippeld parcours 
door de Ardennen 

is?



dichtbij ardense steden waaronder durbuy, 
marche-en-Famenne en La Roche-en-ardenne

Ideale uitvalbasis om per mountainbike, 
fiets of kajak de ardennen te ontdekken

Karakteristieke chalets, op steenworp afstand
van de ourthe en 150 meter van het centrum 

Verhuur van (elektrische) mountainbikes en 
kajaks op eigen domein van moulin de Hotton

ontwaken was nog nooit zo mooi...





De chalets zijn zorgvuldig ingeplant om uw 
privacy te garanderen. Ook heeft u minstens 
één privéparkeerplaats vlak aan uw chalet.

dichtbij ardense steden waaronder durbuy, 
marche-en-Famenne en La Roche-en-ardenne

Ideale uitvalbasis om per mountainbike, 
fiets of kajak de ardennen te ontdekken

Karakteristieke chalets, op steenworp afstand
van de ourthe en 150 meter van het centrum 

Verhuur van (elektrische) mountainbikes en 
kajaks op eigen domein van moulin de Hotton

Verblijf in één van onze karakteristieke chalets op palen...

NIEUW - Chalet Snoek voor andersvaliden (4 personen)



Wist je dat...
de grote terrassen voor 

2/3 overdekt zijn!



Het interieur voldoet aan de hoogste eisen

dichtbij ardense steden waaronder durbuy, 
marche-en-Famenne en La Roche-en-ardenne

Ideale uitvalbasis om per mountainbike, 
fiets of kajak de ardennen te ontdekken

Karakteristieke chalets, op steenworp afstand
van de ourthe en 150 meter van het centrum 

Verhuur van (elektrische) mountainbikes en 
kajaks op eigen domein van moulin de Hotton



Wist je dat...
wij speciale huisdieren-

chalets hebben?



tYPE FoREL - 2 personen - 47,5 m² 

• ruim gedeeltelijk overdekt terras van 19,5 m² • slaapkamer met 
inbouwkasten • zit- en eethoek voor 2 personen • luxueuze ingerichte 

keuken met inbouwtoestellen (o.a. vaatwasser en combimagnetron) • badkamer 
met inloopdouche (90 x 140 cm) • wastafel in wandmeubel en toilet 

tYPE  ZaLm - 4 personen - 80,3 m²

• ruim gedeeltelijk overdekt terras van 33 m² • 2 slaapkamers met inbouwkasten 
• zit- en eethoek voor 4 personen • luxueuze ingerichte keuken met inbouw-

toestellen (o.a. vaatwasser en combimagnetron) • badkamer met inloopdouche 
(90 x 140 cm) • wastafel in wandmeubel • afzonderlijk toilet

dichtbij ardense steden waaronder durbuy, 
marche-en-Famenne en La Roche-en-ardenne

Ideale uitvalbasis om per mountainbike, 
fiets of kajak de ardennen te ontdekken

Karakteristieke chalets, op steenworp afstand
van de ourthe en 150 meter van het centrum 

Verhuur van (elektrische) mountainbikes en 
kajaks op eigen domein van moulin de Hotton



• ruim gedeeltelijk overdekt terras van 39 m² • 3 slaapkamers met 
inbouwkasten • zit- en eethoek voor 6 personen • luxueuze ingerichte 

keuken met inbouwtoestellen (o.a. vaatwasser en combimagnetron) • badkamer 
met inloopdouche (90 x 140 cm) • wastafel in wandmeubel • afzonderlijk toilet

tYPE KaRPER - 6 personen - 94,9 m²tYPE BaaRs - 5 personen - 87,6 m² 

• ruim gedeeltelijk overdekt terras van 36 m2 • 2 slaapkamers waarvan één 
slaapkamer voor 2 personen en één slaapkamer met stapelbed en éénpersoonsbed 

• zit-en eethoek voor 5 personen • luxueuze ingerichte keuken met inbouw-
toestellen (o.a. vaatwasser en combimagnetron) • badkamer met inloopdouche 

(90 x 140 cm) • wastafel in wandmeubel • afzonderlijk toilet



U kan op Domein Moulin de Hotton ook verblijven in grote groep. 

La Foulerie is onze eerste luxegîte die plaats biedt aan 12 - 15 gasten. 
Geniet van deze gerenoveerde eeuwenoude woning in hartje Hotton 
en ontdek de rust in de Ardennen. 

Wakker worden in de Ardennen was nog nooit zo heerlijk met 
het adembenemende zicht op de Ourthe, het prachtige groene 
landschap en de magnifieke omgeving.

dichtbij ardense steden waaronder durbuy, 
marche-en-Famenne en La Roche-en-ardenne

Ideale uitvalbasis om per mountainbike, 
fiets of kajak de ardennen te ontdekken

Karakteristieke chalets, op steenworp afstand
van de ourthe en 150 meter van het centrum 

Verhuur van (elektrische) mountainbikes en 
kajaks op eigen domein van moulin de Hotton

Nieuw groepsverblijf La Foulerie voor 15 personen H H H H H



U kan op Domein Moulin de Hotton ook verblijven in grote groep. 

La Foulerie is onze eerste luxegîte die plaats biedt aan 12 - 15 gasten. 
Geniet van deze gerenoveerde eeuwenoude woning in hartje Hotton 
en ontdek de rust in de Ardennen. 

Wakker worden in de Ardennen was nog nooit zo heerlijk met 
het adembenemende zicht op de Ourthe, het prachtige groene 
landschap en de magnifieke omgeving.

Wist je dat ..
alle 15 gasten tegelijk

 in de living kunnen 
zitten?

Open dakterras met zicht op de Ourthe



• Elke slaapkamer heeft een eigen badkamer 
   met privé inloopdouche en privé toilet

•De slaaplamers voor volwassenen hebben allemaal 
   een dubbel bed en voldoende opbergruimte

• De kinderkamer beschikt over twee stapelbedden

• Een slaapkamer voor volwassenen, de mooiste, 
    heeft een derde bed

• De matrassen van de boxsprings en de stapelbedden 
    zijn anti-allergene veermatrassen

dichtbij ardense steden waaronder durbuy, 
marche-en-Famenne en La Roche-en-ardenne

Ideale uitvalbasis om per mountainbike, 
fiets of kajak de ardennen te ontdekken

Karakteristieke chalets, op steenworp afstand
van de ourthe en 150 meter van het centrum 

Verhuur van (elektrische) mountainbikes en 
kajaks op eigen domein van moulin de Hotton

onze ‘Gîte’ slaapkamers met uiterst hoge comfortwaarden… H H H H H



 Wist je dat ...
al onze kwalitatieve 
bedden 90 x 200 cm 

meten?



dichtbij ardense steden waaronder durbuy, 
marche-en-Famenne en La Roche-en-ardenne

Ideale uitvalbasis om per mountainbike, 
fiets of kajak de ardennen te ontdekken

Karakteristieke chalets, op steenworp afstand
van de ourthe en 150 meter van het centrum 

Verhuur van (elektrische) mountainbikes en 
kajaks op eigen domein van moulin de Hotton

ontdek de unieke ligging aan de ourthe én toch in het centrum van Hotton...



Wist je dat ..
ons domein slechts 

op 50 m van het 
centrum ligt?

Zo zie je de Ourthe vanop ons domein!



4 manieren 
om je verblijf te boeken

ONLINE

www.moulindehotton.be

TELEFONISCH

+32 11 60 37 52

VIA MAIL

info@moulindehotton.be

OF...

KOM TER PLAATSE KIJKEN!

domaine moulin d’Hotton
Rue du Batty 32  |  6990 Hotton  |  www.moulindehotton.be


