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Malmedy

Malmedy

Malmedy, gelegen aan de voet van het natuurreservaat van
de Hoge Venen, is een bestemming boordevol verrassingen.
Malmedy is doordrongen van de ziel van zijn kathedraal en
klooster. In het voormalige klooster is tegenwoordig het
Malmundarium gevestigd, een cultureel en toeristisch centrum
dat de geschiedenis van de stad evoceert. Hier leer je ook
alles over de oude industrieën (leerlooierijen en papierfabrieken)
en het carnaval.
Het is heerlijk flaneren in de vriendelijke binnenstad. Bewonder
de obelisk uit 1781 en ontdek de straatnamen die in het Waalse
dialect zijn vertaald. Plezier verzekerd!
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Malmedy wordt doorkruist door de RAVeL. Het is dan ook het
ideale vertrekpunt voor prachtige wandelingen in het heuvelachtige landschap. Magnifieke uitzichten zijn gegarandeerd!
Er zijn nog enkele must-sees in de omgeving: het kasteel
Reinhardstein, de microbrouwerij van Bellevaux en het museum
Baugnez 44 over een van de meest tragische episodes van de
Tweede Wereldoorlog.
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Praktische informatie
Toeristische Dienst van de Hoge Venen
Place Albert 1er 29 A • 4960 Malmedy
+32(0)80 33 02 50 • ostbelgien.eu

Openbaar vervoer
Station van Trois-Ponts (14 km)
Bus 745

Waar overnachten
Jeugdherberg

MY Hotel

De jeugdherberg, de perfecte plek voor een familieuitstapje, verwelkomt je voor een kort of een lang verblijf.
Er wordt ook een waaier aan activiteiten aangeboden
om je batterijen op te laden. In de tuin en in de kinderspeeltuin geniet je met volle teugen!

Dit zeer recente 4-sterrenhotel ligt in het hart van de
Ardennen, op een steenworp van het centrum van
Malmedy. De infrastructuur geeft een andere dimensie
aan welzijn... Bistronomie en lokale specialiteiten rond
een mooi houtvuur, heb je er al zin in?

Route d’Eupen 36 • 4960 Bevercé (Malmedy)
lesaubergesdejeunesse.be/malmedy

Rue Devant les Grands Moulins 25 • 4960 Malmedy
myhotel.be

Le Fenil

Val d’Arimont

Deze landelijke, comfortabele, lichte en ruime gîte heeft
3 korenaren. Je geniet er van een magnifiek uitzicht
over de heuvels en valleien. De gîte ligt in Longfaye, een
rustig dorp in de buurt van het natuurreservaat van de
Hoge Venen, op 2 km van het Signal de Botrange. Snuif
je longen vol frisse lucht terwijl je geniet van de circa
100 km bewegwijzerde paden rond het dorp.

Dit vakantiedorp en hotelcomplex ligt in het hart van
de Ardennen aan de rand van de Hoge Venen en vlak
bij Malmedy. Er zijn zowel huisjes als hotelkamers. Het is
de ideale plek voor koppels, gezinnen en groepen die
willen ontsnappen aan het hectische dagelijkse leven.
Chemin du Val 30 • 4960 Malmedy
val-arimont.be

Route du Bayehon 18 • 4960 Longfaye (Malmedy)
liegetourisme.be

Relax Hotel Pip-Margraff
Gastvrijheid zit hier in de genen. Dit 4-sterrenhotel in
Sankt Vith, aan de rand van het Natuurpark van de
Hoge Venen-Eifel wordt al meer dan 140 jaar door
dezelfde familie gerund. Naast het mooie fitnesscentrum zijn er tal van buitenactiviteiten mogelijk. Het
hotel ligt aan het begin van de beroemde Vennbahn.

La Ferme du Père Eugène
In deze boerderij met 4 korenaren zijn er drie kamers.
De ligging is perfect, in een rustig dorp aan de voet
van de Hoge Venen, een regio boordevol natuur en
schoonheid.
Rue Large Voie 4 • 4960 Xhoffraix
lafermedupereeugene.be

Hauptstrasse 7 • 4780 Saint-Vith
pip.be
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Relax Hotel Pip-Margraff

97

© WBT - David Samyn

1

© WBT - David Samyn

Activiteiten en bezienswaardigheden
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Malmundarium
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Het Malmundarium, gevestigd in het voormalige klooster van
Malmedy, is een ruimte waar herinneringen, kunst, geschiedenis en cultuur centraal staan. Een bezoek is een absolute
must! Je kan er zowel genieten van de schoonheid van de
prachtig gerestaureerde plaatsen als van de interactieve en
ludieke museumtour. Het gebouw is verdeeld in verschillende
ruimtes die het verleden en heden van de stad blootleggen:
het informatie- en documentatiecentrum, de kunstgalerij, de
ateliers van de leerlooierij, de papierfabriek en het carnaval, ...
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De herinneringsroute

Deze 3,6 km lange route katapulteert je in de geschiedenis
van de stad. Tijdens de wandeling ontdek je de belangrijkste
sites zoals het oude klooster en de kathedraal. Langs dit
uitgestippelde parcours worden herinneringen uit het verleden in de kijker gezet.
Place Albert 1er • 4960 Malmedy
malmedy-tourisme.be

Place du Châtelet 10 • 4960 Malmedy
malmundarium.be
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Didactisch parcours van de puddingsteen

De kruisweg op de heuvel van Livremont is een van de mooiste
monumenten van Malmedy. Dat is zeker ook het geval voor
het pad dat er naartoe leidt! De kruisweg, die bestaat uit
14 staties, heeft niet alleen een religieuze waarde, maar nodigt
de bezoeker ook uit om te genieten van de buitengewone
natuur en flora. De heuvel bestaat uit puddingsteen, een
rode steenlaag die geologisch gezien uniek is in België.
Place du Châtelet 9 • 4960 Malmedy
malmedy-tourisme.be
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Wandeling Crêtes

De wandeling van de Crêtes van de Warche start in het
dorp Chôdes. Al snel geniet je van de adembenemend mooie
uitkijkpunten! Je stapt naar het kasteel Reinhardstein om
langs de Vallei van de Warche terug te keren. Wandelmateriaal kan ontleend worden bij de Toeristische Dienst van de
Oostkantons.
Rue Renier de Brialmont • 4960 Malmedy
malmedy-tourisme.be
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Kasteel Reinhardstein

Het kasteel Reinhardstein werd in 1354 gebouwd door Renaud
de Waimes. Door de jaren heen woonden er verschillende
families. Na de Franse Revolutie werd het kasteel volledig
vernield en in 1969 heropgebouwd. Het is nu omgetoverd
tot een museum. Ontdek de wapenuitrustingen, wapen- en
hellebaardcollecties, wandtapijten en het meubilair uit lang
vervlogen tijden.
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Brouwerij Bellevaux

Deze familiale microbrouwerij is gevestigd in een oude
boerderij. Kom langs en ontdek de verschillende etappes
van het brouwproces van de bieren van hoge gisting, zoals de
Malmedy Triple, Blonde, Brune of Blanche.
Rue de la Foncenale 1 • 4960 Bellevaux (Malmedy)
brasseriedebellevaux.be

Chemin du Cheneux 50 • 4950 Ovifat (Waimes)
reinhardstein.net
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Baugnez 44 Historical Center

Dit museum vertelt alles over de Slag om de Ardennen,
een allesbepalende periode tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De diverse grote operaties worden uitgelegd aan de hand
van reconstructies, vitrines, archieffilms en een meertalige
audiogids. Er zijn verschillende unieke stukken met betrekking tot het bloedbad van Baugnez/Malmedy te zien.
Route de Luxembourg 10 • 4960 Baugnez (Malmedy)
baugnez44.be

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/malmedy
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