De taverne

Ons hotel heeft nu acht ruime kamers die twintig

in traditionele

personen kunnen herbergen. De meeste kamers

Ardeense stijl

zijn twee persoonkamers, andere zijn familiekamers

biedt de vele

van drie of vier personen. Er zijn familiekamers met

wandelaars

aparte slaapkamers.

gezelligheid bij
het

houtvuur.

Naast een frisse pint of een streekbiertje, kan je
een kleine hap eten in de taverne of op onze beide
terrassen bij mooi weer.

Meer informatie vindt u op onze website of stuur
ons een email:
De familie De Paepe – Marreel heet u van harte
welkom in hun hotel, restaurant met taverne.
Caroline, ontvangt en bedient de gasten, terwijl
Guido aan het fornuis staat.
Het

hotel heeft een volledige

3-gangenmenu in het restaurant, andere gasten
kunnen de gerechten aan de kaart kiezen. Deze
kaart wijzigt meermaals per jaar naargelang de
seizoenen.

renovatie

ondergaan. De kamers zijn voorzien van alle nodig
comfort om uw verblijf aangenaam te maken.
Er is een ruim aanbod aan ontspanning in onze
streek; kajakken op de Semois, 53 uiteenlopende
wandelingen, 8 uitgestippelde mountainbike routes,
een culturele autorondrit en in de winter 3 mooie
langlaufpistes met verhuur van materiaal.

De hotelgasten in half pension genieten van een
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Op onze website vindt u ook de
recentste informatie betreffende
onze hotelarrangementen en promoties. Wij bieden
een gastronomisch menu aan met Valentijn, Pasen,
Kerstmis en Nieuwjaar.
Van

oktober

tot

december

bieden

gastronomische wildarrangementen aan.

wij

Een

hotelkamer

kunt

u

boeken

met

Routebeschrijving:
Vanuit Vlaanderen via de E411 Namur - Arlon:
Afrit 23, volg richting Wellin-centrum. Op het rond punt in
Wellin Centrum, kiest u Gedinne-Station. Aan GedinneStation volgt u voor de spoorweg richting Bièvre. Aan de
rontonde in Bièvre volgt u Centrum. Na 400m linksaf naar
Orchimont. De afstand bedraagt 34 km vanaf afrit 23.

ontbijtbuffet, in halfpension of in vol pension. De
chef serveert een 3-gangen menu in het restaurant.
Alle kamers zijn voorzien van televisie, wi-fi internet
en een badkamer met douche, toilet en haardroger.

Er is een interessante promotie voor een
midweekverblijf buiten de schoolvakanties. Meer
informatie op onze website.
Wenst u vrienden of familie te verrassen met een
geschenkbon voor een weekendje, een gastromenu, een midweekverblijf of een kortingsbon?
Neem contact met ons op, wij zorgen voor het
nodige!
Hebt u als groep specifieke wensen voor een
verblijf zoals een sportstage, wandelweekend,
familiereünie, … dan luisteren wij naar uw wensen.
Reserveren kunt u op onderstaand adres,
telefoon of email:

Auberge Saint-Martin - Sprl Depamar
Guido De Paepe – Caroline Marreel
Rue Saint-Martin, 19 B-5550 Orchimont
Tel.: 061/50.00.89 - Fax: 061/50.07.89

Orchimont: Een rijk verleden
Orchimont is een dorpje in de provincie Namen
en een deelgemeente van Vresse-sur-Semois. In
totaal zijn er nog ongeveer honderd inwoners. Het
dorpje ligt een tweetal kilometer ten noorden van
het centrum van Vresse en de rivier de Semois, in
een bosrijke omgeving tegen de Franse grens.
Nabij de Franse grens ligt het gehuchtje Hérisson,
dat tevens bij Orchimont behoort.
De naam Orchimont zou etymologisch "Montdes-Ours", berg van de beer, betekenen. Het
plaatsje was in de middeleeuwen een stadje, met
omwallingen en een versterkte burcht. In 1635 viel
het leger van Lodewijk XIII de Spaanse
Nederlanden binnen. Op 11 mei viel Orchimont;
het kasteel werd vernield en werd niet meer
heropgericht. De aanleg van een weg in 1878
vernietigde verder de historische site. Een
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gerestaureerde hoektoren is nog het enige
overblijfsel.

Bezienswaardigheden:
Bizonranch (Orchimont), La Chiquetterie (Nafraiture),
Ardoisalle (Alle-s-Semois), Versterkte burcht in Bouillon
en Sedan, Leisteengroeve (Bertrix), Route de Maquis
(autorondrit), Grotten van Han (Han-s-Lesse), Euro Space
Center (Transinne), Boekendorp (Redu), Récréalle ( Alle),
Le jardin des Hiboux (Graide), Treinmuseum (Treignes),
Brasserie Orval (Orval), markten en brocantes,…

