Leuk! Het regent!
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Jalhay • Spa • Stavelot • Theux

Toren met tentoonstelling van de
Stuwdam van Gileppe
Route de La Gileppe 55A, 4845 Jalhay
info@gileppe.com - tel. 087 76 56 87
www.gileppe.com

Ontdek de techniek en de geschiedenis
van de stuwdam van Gileppe.
Kijk naar een didactische film over de
schoonheid van het natuurpark Hoge
Venen-Eifel.
Het complex van de stuwdam van
Gileppe omvat twee emblematische
onderdelen: de panoramatoren en
de beroemde leeuw, die elk jaar steeds
meer toeristen aantrekken.
De panoramtoren met een hoogte van
77,6m is bovenaan volledig gehuld in glas,
bereikbaar per lift en biedt U een
onvergetelijk uitzicht op de omgeving.
Er is een permanente tentoonstelling, die
betrekking heeft op vele facetten van het water.
Er is ook een cafetaria voor bezoekers.

Dreigende wolken stapelen zich op boven de stad. Het wordt
donkergrijs. Het regent !
Vaak zijn alleen de kinderen en de kikkers dol op de regen, maar
laat uw verblijf niet verpesten door slecht weer !
Hierbij enkele ideeën om uw tijd zo goed en zo interessant
mogelijk te benutten, in afwachting van de zon !

De toegang is gratis.
Duur van de activiteit: +/- 30 minuten.
Openingstijden oktober tot maart :
woensdag en donderdag van 11u tot 18u
vrijdag, zaterdag en zondag van 10u tot 22u

Opgelet !
De openingsuren kunnen veranderen afhankelijk van de
gelgende Covid maatregelen.
Informeer u altijd vooraf !

Openingstijden april tot september :
maandag, dinsdag en woensdag van 10u tot 18u
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10u tot 22u

Huis van Toerisme Spa - Hautes Fagnes - Ardennes
Rue du Marché 1A - 4900 Spa
087 79 53 53 - info@visitspa-hautesfagnes.be
www.visitspa-hautesfagnes.be - www.spa-hautesfagnes.be
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Restaurant met uitzicht boven in de toren.
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Peter de Grote Bron

Peter de Grote Bron

De Bron
De Peter de Grote bron (of Pouhon Pierre le Grand) is de belangrijkste bron
van de stad. Hij wordt voor het eerst vermeld in een werk uit de 16e eeuw.
Toen was het gebouw rond de bron niet meer dan een bescheiden straatkiosk
op het plein van het dorp Spa. Het water van deze bron is natuurlijk koolzuurhoudend en bevat veel minerale zouten en ijzer. Hij produceert gemiddeld
21.000 liter per dag.
Tsaar Peter de Grote kwam in 1717 water nemen in Spa. Daar vond hij gezondheid en om de stad te bedanken, bood hij een zwart marmeren plaque
met een dankwoord. Hij wilde dat dit teken van zijn dankbaarheid eeuwig bij
deze fontein zou blijven. Er werd een buste van de keizer aan toegevoegd.

De Wintertuin
Snuif de sfeer van de jaren 1900 met zijn
grote zuilengalerij, zijn gereconstrueerde
mozaïeken, zijn openingen naar de stad.

Rue du Marché 1A, 4900 Spa
info@visitspa.be - tel : 087 79 53 53 - www.visitspa.be

Deze schitterende zaal herbergt een permanente tentoonstelling met werken van Joan Miró en ook tijdelijke tentoonstellingen.
Tot voor kort waren er enkel permanente tentoonstellingen van Joan Miró in
Barcelona en Palma de Mallorca (Spanje), maar ook in Saint-Paul-de-Vence,
(Zuid-Frankrijk) bij de Fondation Maeght.
Spa is dus de vierde stad in de wereld die over een permanente expositie van
de Spaanse kunstenaar beschikt.
Het Gulden Boek
Het beroemde Gulden Boek van de stad Spa is een werk van de schilder
Antoine Fontaine en is 9 meter lang. Het toont in een vrolijke chronologische
wanorde 92 personages die kwamen kuren in Spa.
We zien onder andere de tsaar Peter de Grote, de keizer Joseph II, de prins
de Ligne, Pauline Bonaparte, Alexandre Farnèse, de toneelschrijver Alfieri,
Christine van Zweden, Leopold I, Leopold II en hun vrouwen Koningin Louise
en Marie-Henriette, Cockerill, Victor Hugo...
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Rue du Marché 1A, 4900 Spa
info@visitspa.be - tel : 087 79 53 53 - www.visitspa.be

Er worden ook elk jaar tijdelijke tentoonstellingen gehouden.
Er zijn dus veel werken aan het publiek voorgesteld.
Van Andy Warhol, de koning van DE POPKUNST, tot strips en humor met
Pierre Kroll, tot Henri Matisse, Marc Chagall, War & Peace,...
Bekijk onze kalender voor de huidige tentoonstelling.
Open:
Van 01/04 tot 30/09: in de week van 9 tot 18 u - donderdag en het WE van 10 tot 18 u.
Van 01/10 tot 31/03: in de week van 9 tot 17 u - donderdag en het WE van 10 tot 17 u.
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Het Casino van Spa

Rue Royale 4, 4900 Spa
info@casinodespa.be - tel : 087 77 20 52 - www.casinodespa.be
Het Casino is meegegaan met zijn tijd.
Sinds 2010 is de zaal met speelautomaten
volledig gerenoveerd en hanteert nu de
meest moderne technieken, onder meer
met het systeem ‘TITO’, made in Las Vegas.
Er is ook een brasserie met verwarmd terras
en een ‘all-inclusive’ formule voor € 49
(3-gangenmenu + € 20 jetons + 2 softdrinks
+ initiatie in de spelen).
Verschillende zalen verwachten u, al naargelang uw wensen.
Elke dag open van 11 tot 04 u, en tot 05 u tijdens het WE.
Vanaf 21 jaar.

Museum van de Kuurstad en
van het Paard
Avenue Reine Astrid 77B, 4900 Spa
info@spavillaroyale.be
tel : 087 77 44 86
www.spavillaroyale.be

Spa Story, een verhaal uit eerste bron.
Spa is vandaag ook een gewone en
gemeenschappelijke naam die synoniem
staat voor balneotherapie. Hoe kon dit
plaatsje dat voor de 16e eeuw totaal
onbekend was, deze internationale
reputatie verwerven?
Het is een boeiende geschiedenis die u
hier kunt ontdekken.
In het park neemt het Museum van het
Paard u mee naar de paardensport die in
Spa in 1773 begon.

De Thermen van Spa

Kinderen krijgen gratis spelletjes aangeboden!
Tijdelijke tentoonstelling, van 03 april tot 14 november 2021: ‘Bestemming Spa’.
Dagelijks van 14 tot 18 u. Museum van het Paard enkel op WE en feestdagen.

Laat het water u het gevoel geven dat u herboren bent. De Baden bezorgen
u een moment van pure ontspanning en een heerlijk gevoel. Geniet van ons
binnen- en buitenzwembad met water dat verwarmd is tot 33° C, onze
sauna’s, hammams en relaxatiezalen. Het Wellness-, Schoonheids- en
Gezondheidscentrum biedt een grote keuze kwaliteitsvolle behandelingen à
la carte en kuurprogramma’s gaande van een halve dag tot 5 dagen.

Het Museum van het Bos en het Water

Colline d’Annette et Lubin, 4900 Spa
info@thermesdespa.com - tel : 087 77 25 60 - www.thermesdespa.com

Dagelijks open van 9 tot 21 u, op vrijdag tot 22 u en op zondag tot 20 u.
Kinderen zijn toegelaten vanaf 6 jaar.

Bérinzenne 4, 4900 Spa
musee@berinzenne.be - tel : 087 77 18 38 - www.berinzenne.be
In het hart van het Domein van Bérinzenne en aan de rand van de Venen van
Malchamps, illustreert dit museum de 1001 facetten van de natuur in de streek
rond Spa. Wandel door de verschillende zalen van het museum en luister naar
vogelgezang en kabbelend water, observeer wilde dieren en ontdek de rijkdommen van het water van Spa, de bosbouw en de geschiedenis van de stad.
Ieder jaar zijn er nieuwe tijdelijke tentoonstellingen, terwijl de kinderen telkens
kunnen genieten van een animatie met de naam ‘chouette enquête’.
Van dinsdag tot vrijdag, van 10 tot 17 u (enkel op reservering) – WE en feestdagen van 14 tot 18 u - Gesloten van 8/01 tot 9/02. Prijs vrij bezoek van 3,5 tot € 5.
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Het Wasserijmuseum

Abdij van Stavelot

Een ongewoon museum, leerrijk en een
leuk bezoek voor groot en klein. Wist u
hoe de vrouwen (soms de mannen) het
linnengoed wasten voor de uitvinding van
de wasmachine? Kent u de producten die
gebruikt werden voor de uitvinding van
zeep?
Het museum belicht de geschiedenis van
de was van de oudheid tot het heden.

De musea
Van de geschiedenis van een van de oudste monastieke stichtingen van
België tot die van het mooiste racecircuit ter wereld en als toetje het universum van een van de opvallendste personages van de 19e eeuw: de dichter
Guillaume Apollinaire. Kom ze ontdekken bij de site van de Abdij van Stavelot,
opgenomen als Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië.

Rue Hanster 10, 4900 Spa
info@museedelalessivespa.be
tel : 087 77 14 18

Openingsuren: van 14 tot 18 u.
Het hele jaar op zondag – elke zaterdag
van maart t/m oktober – elke dag tijdens
de schoolvakanties (Krokus - Pasen – juli
en augustus – herfstvakantie – niet tijdens
de kerstvakantie).

De Eaudyssée van Spa

Rue Auguste Laporte 34, 4900 Spa
info@eaudysseedespa.be - tel : 087 79 41 11 - www.eaudysseedespa.be
De fantastische reis van het natuurlijk mineraalwater van Spa op de site van
het bottelen van de flessen van Spa Monopole!
Ontdek hier:
Water als vitale drank – Hoe een regendruppel natuurlijk zuiver water wordt
– De bescherming van de watercyclus en de natuurlijke hulpbronnen – Het
bottelen met uitzicht op de productielijnen – De merken van Spa.
Het bezoekerscentrum ‘Eaudyssée de Spa’ is open voor iedereen van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 12.30 u en van 13.30 tot 16.30 u. Gesloten tijdens
het WE en op feestdagen.

Cour de l’Abbaye 1, 4970 Stavelot
etc@abbayedestavelot.be - tel : 080 88 08 78 - www.abbayedestavelot.be

De tentoonstellingen
Door het jaar worden er verschillende tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd, met diverse thema’s die altijd in verband zijn met de actualiteit. Vanaf
11 juni 2021: «Cartooning for Peace». Neem een kijkje aan onze agenda.
Bezoek met het gezin
Ben de Archeoloog... In de voetsporen van Wibald
Met Ben de archeoloog vertrekken de kleine
archeologen in de dop in de voetsporen van een
personage dat begraven werd op de archeologische site van de Abdij van Stavelot. Wie is hij?
Wat is zijn verhaal? En vooral, wat is dat prachtig
voorwerp dat naast hem begraven lag?
Ben de Archeoloog... In de voetsporen van Remaclus
Deze boeiende enquête neemt de kleine onderzoekers mee voor een ontdekking van de geschiedenis
van de Abdij van Stavelot en de kennismaking met
een van de meest prestigieuze schatten van de
middeleeuwen...

Dagelijks open van 10 tot 18 u.
Gesloten op 25 december, 1 januari en de zondag en maandag van de Laetare.
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Orgelfabriek «Orgues De Facto»

Rue Saint Laurent 3, 4970 Stavelot
defacto.orgues@gmail.com
tel : 087 27 50 68 - 0491 08 67 99 - 0496 42 42 08

Galerij Triangle Bleu

Cour de l’Abbaye 5, 4970 Stavelot
info@trianglebleu.be - tel : 080 86 42 94 – www.trianglebleu.be

Onze ateliers fabriceren alle onderdelen van
orgels: orgelkasten en van beeldhouwwerk
voorziene elementen, orgelpijpen in tin en hout,
windlades, blaasbalgen, klavieren, elektrische
bediening, harmonisatie, akkoord…
Bezoek mogelijk op reservering.

Deze galerie voor hedendaagse kunst
is bijna 35 jaar in Stavelot gevestigd en
verwelkomt, in een constante geest van
vraagtekens, opkomende talenten naast
internationaal erkende kunstenaars.
Terwijl ze zich concentreert op schilderen,
wil ze graag hoogwaardige tentoonstellingen
presenteren en een breed publiek bereiken.
Open van donderdag tot zondag van 14u
tot 18.30u

Wildpark van Coo

info@coo-adventure.com - tel : 080 68 91 33 - www.coo-adventure.com
Tijdens een traject van 40 minuten bewondert u aan boord van een treintje,
herten, everzwijnen, damherten, wolven… in hun natuurlijk milieu en u krijgt
de kans om deze majestueuze dieren van dichtbij te bekijken.
Activiteit toegankelijk voor alle leeftijden.
Bezoek met een overdekt treintje!

Cultureel centrum van Stavelot - Trois-Ponts
Cour de l’Abbaye 1, 4970 Stavelot
info@ccstp.be - tél : 080 88 05 20 - https://ccstp.be
Het hele jaar worden tal van indoor activiteiten
georganiseerd.
Muziek, toneel, lezingen, ateliers, stages, ...
Raadpleeg onze agenda!
Van dinsdag tot vrijdag van 8.30 tot 12 u en van 13 tot 17 u.
Gesloten op maandag en woensdagnamiddag.
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Ciné Versailles

Rue Hottonruy, 4970 Stavelot
tel : 080 86 24 34 - www.cineversailles.be
Typische wijkbioscoop in het stadscentrum. De 2e oudste van België!
Elke dag voorstellingen, behalve op dinsdag.
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De Banmolen

Rue Roi Chevalier 29, 49710 Theux
moulinbanaltheux@hotmail.fr - tel : 0476 80 03 58
facebook: Moulin banal de Theux
Deze molen werd al vernoemd in de middeleeuwen. Het mechanisme,
aanvankelijk aangedreven met water, daarna met een motor, is nog steeds
aanwezig. Dit museum toont u de oude maaltechnieken en andere aspecten
van het vroegere boerenleven.
Het woord ‘ban’ wijst in het oude feodale recht op een goed waarvoor moest
betaald worden aan een heer. De boeren waren verplicht de molen, die
overigens voor iedereen toegankelijk was, te gebruiken.
Alleen op afspraak
Geen toegang voor PBM.

Kunstgalerijen - Expositiezalen
Art’n Pepper - Maison Galerie
Roquez 43, 4845 Sart-lez-Spa
info@artnpepper.com - tel : 0477 73 59 20
www.artnpepper.com
Op afspraak.

Dienst voor Toerisme van Jalhay-Sart
Place du Marché 242, 4845 Jalhay
info@tourismejalhaysart.be - tel : 087 47 47 37
www.tourismejalhaysart.be
Twee keer per maand geeft de Dienst voor Toerisme van Jalhay-Sart u de
gelegenheid kunstenaars van hier en elders te ontdekken.
Hoogseizoen :
gesloten maandag en dinsdag
woensdag van 13u tot 17.30u; donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 9u
tot 12.30u en van 13u tot 17.30u
Laagseizoen :
gesloten maandag en dinsdag
woensdag van 13u tot 17u; donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 9u tot
12.30u en van 13u tot 17u
Galerij Azur
Avenue Reine Astrid 48, 4900 Spa
azurartgallery@gmail.com - tel : 087 77 11 88 - www.galerieazur.be
Van donderdag tot zaterdag van 11 tot 18 u – zondag van 14 tot 18 u – of op
afspraak.
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Kunstgalerijen - Expositiezalen
Galerij Prince de Condé
Rue Jean Gérardy 4, 4900 Spa
tel : 0492 31 57 10
https://www.facebook.com/Galerie-Prince-de-Condé
Van donderdag tot zondag van 14 tot 18 u.

Zaal Quirin
Jardins du Casino, 4900 Spa
tel : 0495 27 38 63 ou 087 77 45 39
Dagelijks open van 14 tot 18 u – gesloten op maandag.
Galerij Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye 5, 4970 Stavelot
info@trianglebleu.be
tel : 080 86 42 94 - www.trianglebleu.be
Van donderdag tot zondag van 14 tot 18.30 u.

Kerken en kapellen
Liefhebbers van religieus erfgoed kunnen tal van kerken en kapellen
ontdekken in onze streek...

Kerk Sint-Michiels
Jalhay

Kerk Sint-Remaclus
Spa

Kerk Sint-Sebastiaan
Stavelot

Kerk Sint-Hermes en
Sint-Alexander
Theux

De regen schrikt u niet af?
Trek dan uw laarzen en regenjas aan! En ga onze streek verkennen.
Trek er alleen op uit, met uw gezin, met vrienden of onder de leiding van een
van onze gidsen. Er zijn tal van mogelijkheden.
Loop even langs bij onze toeristische diensten (Dienst voor Toerisme of VVV)
en bekijk de verschillende wandelkaarten en de activiteitenkalender.

Cultureel centrum van Theux
Place Taskin 1, 4910 Theux
centreculturel@theux.be - tel : 087 64 64 23
www.cctheux.be
Van maandag tot donderdag van 9 tot 17 u ;
vrijdag van 9 tot 12 u.

De familiequiz van Spa, een originele en aangename manier om de stad te
ontdekken, terwijl u uw kennis verrijkt.
En laat ons de Totemus-schattenjacht van Spa, Stavelot en Theux niet
vergeten, die sport, cultuur en avontuur combineert!

Toeristisch onthaal en VVV van Theux
Rue du Pont 3-5, 4910 Theux
info@sitheux.be - tel : 087 53 14 18 - www.sitheux.be
Van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17 u.
Schoolvakanties: van maandag tot vrijdag van 10 tot 17 u ;
zaterdag, zon- en feestdagen van 10 tot 16 u.
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www.visitspa-hautesfagnes.be
Rue du Marché 1a – 4900 SPA
Tel. +32 (0) 87 79 53 53
info@visitspa-hautesfagnes.be – www.visitspa-hautesfagnes.be
……….....……………………………………………………………………………….
Office du Tourisme de Jalhay-Sart
Place du Marché 242 - 4845 JALHAY
Tel. +32 (0) 87 47 47 37
info@tourismejalhaysart.be - www.tourismejalhaysart.be
…….....………………………………………………………………………………….
Office du Tourisme de Spa
Rue du Marché 1A - 4900 SPA
Tel. +32 (0) 87 79 53 53
info@visitspa.be - www.spatourisme.be - www.visitspa.be
…….....………………………………………………………………………………….
Office du Tourisme de Stavelot
Accueil : Galerie Vitrée de l’Abbaye
Adresse Postale : Place Saint Remacle 32 - 4970 STAVELOT
Tel. +32 (0) 80 86 27 06
info@tourismestavelot.be – www.tourismestavelot.be
…….....………………………………………………………………………………….
Royal Syndicat d’Initiative de Francorchamps
Rue Emile Goedert 2 - 4970 FRANCORCHAMPS
Tel. +32 (0) 473 73 29 89
info@francorchamps.org
……….....……………………………………………………………………………….
Syndicat d’Initiative de Coo
Petit Coo - 4970 STAVELOT
Tel. +32 (0) 80 68 46 39 (en saison)
lesyndicatdinitiativesdecoo@gmail.com – www.cascades-de-coo.be
………….....…………………………………………………………………………….
Royal Syndicat D’Initiative de Theux
Rue du Pont 3-5 - 4910 THEUX
Tel. +32 (0) 87 53 14 18
info@sitheux.be - www.sitheux.be
………………….....…………………………………………………………………….
Syndicat d’Initiative de La Reid
Place du Marais 1 - 4910 THEUX
Tel. +32 (0) 87 26 66 86
si@lareid.be - www.lareid.be

