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Stavelot

Stavelot

Stavelot, straalt met zijn stenen huizen, vakwerkhuizen, steegjes
en fonteinen nog steeds de sfeer uit van een 18e-eeuwse stad.
Natuur en “oude stenen” gaan er harmonieus in elkaar over.
Wandel zeker van de Grote Markt, waar de sporen van het
verleden uitstekend bewaard zijn, tot aan de Abdij. Met zijn
drie thematische musea (de geschiedenis van het oude
Prinsdom Stavelot-Malmedy, het Circuit van Francorchamps
en Guillaume Apollinaire) is het uniek in de wereld. Stavelot is
een zeer geanimeerde stad met tentoonstellingen, festivals
en sportevenementen op het circuit van Spa-Francorchamps,
en niet te vergeten een van de populairste carnavals van
België: de Laetare met zijn ‘Blancs Moussis’.
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Maar laat ons ook niet vergeten dat Stavelot heel wat te bieden
heeft op natuurvlak. In de velden en bossen zijn er meer dan
500 km wandel- en mountainbikeroutes. De vallei van de
Amblève en de waterval van Coo zijn prachtig.
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Praktische informatie
Toeristische Dienst van Stavelot
Cour de l’Abbaye 1 • 4970 Stavelot
+32(0)80 86 27 06 • tourismestavelot.be

Openbaar vervoer
Station van Trois-Ponts (10 km)
Bus 745 of 294

Waar overnachten
Ô Mal Aimé

Hotel Beau Site

Dit eigentijdse hotel-restaurant ligt in Stavelot, aan
de weg naar Trois-Ponts. Het is gevestigd in een
schilderachtig gebouw van rode baksteen. Het ligt op
8 km van het beroemde circuit van Spa-Francorchampsen
de waterval van Coo.

Dit kleine 3-sterrenhotel in landelijke stijl ligt in Hockai,
een oud Ardens dorpje aan de rand van het natuurgebied van de Hoge Venen, op amper 8 km van het
circuit van Francorchamps.

Rue Neuve 12 • 4970 Stavelot
omalaime.be

Kasteel Borzeux
Dit huis uit 1890 is onlangs volledig gerenoveerd en
verbouwd tot een vakantiehuis voor groepen tot 26
personen. Vanuit dit kleine kasteel heb je een prachtig
uitzicht op de stad. Het is de ideale plek voor families
of groepen die eens volledig van omgeving willen
veranderen. Het gezellige en elegante interieur zorgen
voor een bijzondere sfeer.
Rue Chaumont 1 E • 4970 Stavelot
chateau-borzeux.be

Camping L’Eau Rouge
Deze 2-sterrencamping is sinds jaar en dag bekend.
Het prachtige terrein ligt aan de kronkelende rivier
l’Eau Rouge. Alles is aanwezig om families een fijne tijd
te bezorgen. Ook honden zijn welkom.

Rue Abbé Dossogne 27 • 4970 Stavelot
hotelbeausite.be

Hotel de la Source
Dit elegante en eigentijdse 4-sterrenhotel - met uitzicht op het circuit van Spa-Francorchamps - ligt aan
het meer van Warfaaz. Er zijn diverse wateractiviteiten
mogelijk. Ook het natuurreservaat van de Hoge Venen,
met zijn vele wandelpaden, is vlakbij.
Route du Circuit 22 • 4970 Spa Francorchamps (Stavelot)
hotel-de-la-source.com

Kaleo-gîte Kasteel van Wanne
Deze gîte is gelegen in een oude 18e-eeuwse kasteelboerderij in het rustige dorpje Wanne, tussen Trois-Ponts,
Stavelot en Vielsalm.
Wanne 30 • 4980 Trois-Ponts
kaleo-asbl.be/fr/gites/wanne

Cheneux 25 • 4970 Stavelot
eaurouge.nl

© Frederic Piton
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Activiteiten en bezienswaardigheden
1

Abdij van Stavelot en zijn musea

2

De Abdij van Stavelot is een oude benedictijnenabdij, gesticht
in de 7e eeuw. De architectuur vertoont vooral sporen van de
16e, 17e en 18e eeuw. Vandaag de dag is het de thuisbasis
van de toeristische dienst en drie fascinerende musea. Het
Historisch Museum van het Prinsdom Stavelot-Malmedy
vertelt de geschiedenis van deze onafhankelijke staat
van de 6e tot de 18e eeuw. Het Museum van het Circuit van
Spa-Francorchamps is volledig gewijd aan het mooiste
F1-circuit ter wereld. Tot slot brengt het Guillaume Apollinaire Museum hulde aan een van de belangrijkste Franse
dichters van het begin van de 20e eeuw. Mis zeker de tijdelijke
tentoonstellingen en de archeologische vondsten niet. Loop
ook binnen in de winkel en geniet van een drankje in de taverne.

Historisch centrum

In Stavelot staan er nog veel oude gebouwen, voornamelijk uit de 18e eeuw. De stad is erin geslaagd de sfeer uit
lang vervlogen tijden te bewaren. Zo kan je bijvoorbeeld de
Grote Markt bewonderen, die volledig geplaveid is, maar
ook de oude stenen huizen en vakwerkhuizen. Als je door de
kleine straten struint, ontdek je heel wat overblijfselen,
steegjes en fonteinen.
Cour de l’Abbaye 1 • 4970 Stavelot
tourismestavelot.be

Cour de l’Abbaye 1 • 4970 Stavelot
abbayedestavelot.be
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Promenade de la passerelle
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Deze wandeling van 4,5 km charmeert al meer dan 120 jaar
toeristen! Inderdaad, het parcours is sinds 1891 nooit veranderd. Toen werd de voetgangersbrug van Roches de Challes
over de Amblève ingehuldigd. Zo wilde men het toerisme
ontwikkelen en mensen de gelegenheid geven de prachtige
natuur op te snuiven. De site is sindsdien beschermd en
geklasseerd. De wandeling is op het lijf geschreven van
natuurliefhebbers.

Plopsa Coo

Plopsa Coo - in het hart van de Ardennen – is een mix van
natuur, avontuur en plezier. In dit pretpark beleef je bijzondere momenten in het gezelschap van verschillende tv-helden
zoals Wickie de Viking of Maya de Bij. Ze spelen de hoofdrol
in meer dan 20 attracties. Klim zeker eens aan boord van de
stoeltjeslift om de spectaculaire watervallen te bewonderen.
Coo 4 • 4970 Stavelot
plopsacoo.be

Cour de l’Abbaye 1 • 4970 Stavelot
sitytrail.com
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RAVeL en pré-RAVeL

6

Naast de honderden kilometers aan wandelpaden in de
omgeving van Stavelot, kan je ook gebruik maken van de
twee RAVeL’s die de stad doorkruisen. De eerste, lijn 45,
verbindt Trois-Ponts met Waimes. Dit traject - 22 km lang is volledig geasfalteerd. Het is de ideale manier om de regio
te ontdekken. De tweede, de pre-RAVeL 44A, brengt je van
Stavelot via Francorchamps naar het dorpje Hockai, een
van de toegangspoorten naar de Hoge Venen. Dit parcours
bestaat uit grind en is 12 km lang. Langs de 2 routes zijn
er verschillende plekken met het label ‘Fiets Welkom’.

Wildpark Coo

In het wildpark van Coo maak je kennis met de mythische
dieren van de Belgische bossen. Ga op zoek naar wilde
zwijnen, wolven, damherten, herten, die hier in hun natuurlijke omgeving leven. Stap aan boord van het treintje en ga
op ontdekkingstocht… De bossen van de Belgische Ardennen
onthullen al hun geheimen!
Petit-Coo 4 • 4970 Stavelot
cooadventure.com

ravel.wallonie.be
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Waterval van Coo en natuurlijk meer

Op enkele kilometers van Stavelot ligt de hoogste natuurlijke waterval van België. De Amblève stort zich vanaf een
hoogte van 15 meter naar beneden! Ook vandaag de dag is
het nog steeds het startpunt voor heel wat activiteiten zoals
het pretpark Plopsa Coo of het Wildpark van Coo... Heel wat
wandelingen starten hier, o.a. een lus van 5 km rond het meer.
Het is de ideale manier om niet alleen de fauna van het meer
te ontdekken (eenden, waterhoenen...), maar ook het bos met
zijn prachtige vegetatie, insecten, vlinders, bijen, vogels…

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

Petit-Coo • 4970 Stavelot
cascadecoo.com
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