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Spa

Spa

Spa, de stad die beroemd is dankzij zijn ijzerhoudende water,
ligt in het midden van de natuur. De diepe rust van de natuur
sluit perfect aan bij de thermale behandelingen in dit kuuroord.
Spa is ideaal gelegen in het hart van de Venen. Er komen al
bezoekers sinds de Romeinse tijd. In de 18e eeuw zakten er heel
wat beroemdheden en gekroonde hoofden af naar de stad
van de thermale bronnen. Tsaar Peter de 1e verbleef hier in 1717.
De beroemdste kuurbron Pouhon Peter de Grote is naar hem
vernoemd. Ook koningin Marie-Henriette zocht er haar toevlucht.
Ze woonde in Spa tot aan haar dood.
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Vandaag de dag wordt haar naam nog geassocieerd met een
van de bronnen van Spa, waar een licht bruisend water wordt
gewonnen. Spa is nog steeds sterk verbonden met de thermale
baden. Toch heeft de stad ook nog heel wat extra troeven. Denk
maar aan de ongerepte en beschermde natuur en het wereldberoemde circuit van Francorchamps. Spa is ook ideaal als gastronomische tussenstop en het is een trendy winkelbestemming.
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Praktische informatie
Spa Tourisme
Rue du Marché 1 A • 4900 Spa
+32(0)87 79 53 53 • spatourisme.be

Openbaar vervoer
Station van Spa

Waar overnachten
Manoir de Lébioles

Hotel La Reine

Dit superior 3-sterrenhotel is gevestigd in een groot
herenhuis uit 1905. Het is omgeven door rustige bossen.
De vele faciliteiten zorgen voor een optimaal gevoel van
welbehagen: ruime kamers, open haarden, het gebruik
van kwaliteitsmaterialen, ... Hier vergeet je de dagelijkse
sleur, geniet je van het verrassende uitzicht, profiteer je
van het gastronomische restaurant en kom je helemaal
tot rust in de hoogwaardige thermale wellnesssruimte.

Dit comfortabele 3-sterrenhotel, dat ideaal gelegen is,
zal je zeker bevallen. De charmante en rustige kamers
hebben direct uitzicht op de tuin en de prachtige veranda.

Domaine de Lebioles 1/5 • 4900 Spa
manoirdelebioles.com

Deze gîte met 4 korenaren ligt in het hart van de regio
Spa. Met haar capaciteit van 12 personen is het de geknipte
plek om te ontspannen met familie of vrienden. Het huis
is mooi ingericht en voorzien van alle comfort, waaronder een sauna. Alles is aanwezig om te genieten van
een geweldig verblijf.

Radisson Blu Palace Hotel
Het Radisson Blu Palace ligt in het centrum van Spa,
naast het oudste casino van Europa en op 10 minuten
van het treinstation. Het hotel heeft een eigen kabelbaan
naar de wellness. Het superior 4-sterrenhotel Radisson
Blu Balmoral ligt hoog in de heuvels, in het groen. Beide
hotels zijn vaste waarden in Spa.
Place Royale 39 • 4900 Spa
radissonhotels.com

Hotel-Restaurant L’Auberge

Rue Adolphe Bastin • 4900 Spa
lareine.be

Sweet Home Spa

Allée du Haut Neubois 7 • 4900 Spa
sweethomespa.be

Le Petit Maur
Deze stadsgîte met 3 korenaren is gevestigd in een huis
uit de 18e eeuw in het hart van Spa. Het is een oase van
rust vlak bij alle voorzieningen.
Rue Xhrouet 39 • 4900 Spa
lepetitmaur.com

Dit hotel, dat deel uitmaakt van de ‘Logis de Belgique’, ligt
in het centrum van de stad. Het 3-sterrenhotel beschikt
over een elegant restaurant in de stijl van een Parijse
brasserie. De lichte kamers zijn ingericht in het thema
water. Ontspanning, gastronomie, kuren en historische
ontdekkingen gaan er naadloos in elkaar over.
Place du Monument 3 • 4900 Spa
aubergedespa.be
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Manoir de Lébioles
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Activiteiten en bezienswaardigheden
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Pouhon Peter De Grote

Circuit Spa-Francorchamps

Op het circuit van Spa-Francorchamps, bij autoliefhebbers bekend als een van de mooiste circuits van de wereld,
worden jaarlijks verschillende prestigieuze wedstrijden
georganiseerd met als toppers de Grote Prijs Formule 1 en
de 24 uur van Spa. Je kan het circuit bezoeken, net zoals
het automobielmuseum. En waarom zou je je niet zelf eens
op de piste wagen?

Rue du Marché 1a • 4900 Spa
spatourisme.be

Route du Circuit 55 • 4970 Francorchamps
spa-francorchamps.be
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Park Forestia

Rue du Parc 1 • 4910 Theux
forestia.be
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In het hart van Spa ligt een prachtig gebouw uit 1880. Hier
vind je de belangrijkste bron van Spa én de toeristische
dienst. Er wordt een 360°-film geprojecteerd. Je ontdekt er
in een virtuele wereld de rijkdom van de stad en de regio.
Er is ook een permanente tentoonstelling met werken van
Joan Mirò: aquarellen, litho’s, tekeningen, gravures, collages
en keramiek.

Forestia is een park dat volledig in harmonie is met de natuur.
Samen met je familie of vrienden geniet je van een onvergetelijke dag te midden van het bos! Het dierenpark telt
meer dan 300 inheemse dieren die hier in semivrijheid leven.
Er zijn negen parcours aangelegd met meer dan 100 hindernissen in de bomen, leuk voor groot en klein.
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Kasteel van Franchimont

Het kasteel van Franchimont is een middeleeuwse burcht
uit de 11e eeuw, gebouwd op een uitstekende rots die 3
valleien in het noorden van de Ardennen overschouwt. Bezoek
dit prachtige stukje Waalse erfgoed. Er is een interactieve
rondleiding met een audiogids. Het is de perfecte manier
om een zeldzaam voorbeeld van de veranderende beveiligingssystemen tijdens de Renaissance te leren kennen.
Allée du Château 17 • 4910 Theux
chateau-franchimont.be
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Thermen van Spa

Kom tot rust in de Thermen van Spa, een prachtig complex dat traditie en moderniteit combineert. In deze ruimte
van 800 m2 staat alles in het teken van relaxatie: hammam,
sauna, aquagym, woodlicht en infrarood…
Colline d’Annette et Lubin • 4900 Spa
thermesdespa.com
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Parc naturel des Sources

Het Natuurpark ‘Parc Naturel des Sources’ strekt zich uit
over de gemeenten Spa en Stoumont. In deze regio zijn er
heel wat rivieren en bossen. Ook aan minerale bronnen geen
gebrek… Het is duidelijk dat water hier een cruciale rol speelt.
Dit alles zorgt voor zeldzame biotopen. Maak zeker een
wandeling door het park. Het is de ideale plek om de uitzonderlijke flora en fauna te observeren en te genieten van de
uitgestrekte bosgebieden en bucolische landschappen.
Route de Bérinzenne 6 • 4900 Spa
parcnatureldessources.be
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Museum van de stad van het water

In dit museum, gevestigd in de voormalige Villa Royale,
maak je kennis met de geschiedenis van Spa. Waarom is
Spa, tot voor de 16e eeuw quasi onbekend, uitgegroeid tot
een internationaal vermaarde stad? Mineraalwater, kansspelen, illustere snoepdoosjes en ‘jolités’ (versierde houten
voorwerpen)… ze zijn allemaal met elkaar verweven. Ontdek
hun fascinerende verhaal en neem een duik in de boeiende
geschiedenis van de stad.

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

Avenue Reine Astrid 77b • 4900 Spa
spavillaroyale.be
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