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ZOOM OP DE STAD

• Bevolking: > 10.000

• Provincie: Luik

•  Postcode: 4900

• Oppervlakte: 39,8 km2 

• Inwoner: Spadois(e)

Spa maakt deel uit van de Europese culturele route van historische thermale steden, naast Bath en Vichy 
en is kandidaat voor UNESCO-Werelderfgoed. Spa is dus duidelijk een referentie op dit vlak, en dat sinds 
de 18e eeuw! Geen wonder dat deze stad haar naam heeft geschonken aan hydrotherapeutische centra 
in heel de wereld. Hoog tijd dus om zelf de helende kracht van de thermale baden te ervaren of de 
spannende geschiedenis van de stad te ontdekken in een van de boeiende musea. Op het lijstje van 
beroemde bronnen mag zeker de Pouhon van Peter de Grote niet ontbreken. Dit is de hoofdbron van de 
stad. Vergeet ook niet te genieten van de prachtige natuur, de gastronomische hoogstandjes en de hippe 
winkels. Spa is trouwens een jaar lang in beweging, met zijn wereldberoemde autocircuit, prestigieuze 
casino en de verschillende beurzen die er plaatsvinden. Spa blijft je verbazen…

#Welzijn

#Cultuur

#MetJeGezin
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‘Het café van Europa’ 

— Joseph II
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Het F1-circuit  
van Spa-Francorchamps 
Het circuit van Spa-Francorchamps, een van 
de mooiste circuits ter wereld, is elk jaar het 
toneel van de Grote Prijs Formule 1, de 24 uren 
van Spa en verschillende andere prestigueuze 
wedstrijden. Je kan het circuit bezoeken, net 
zoals het automobielmuseum. En waarom zou je 
je niet eens zelf op de piste wagen? 

walloniebelgietoerisme.be

Tentoonstellingen in de Peter de Grote bron
In de Peter de Grote bron – waar ook het toeristische bureau gehuisvest is – is er een permanente 
unieke tentoonstelling van Joan Miró. Deze tentoonstelling maakt in 2018 uitzonderlijk plaats voor de 
tentoonstelling Oorlog & Vrede. De tentoonstelling is toegankelijk van april tot november en vertelt de 
overgang van oorlog naar vrede in Spa van 1918 tot 1920.

expo-miro.be

De Bronnen 
De stad Spa heeft heel wat bronnen, die we in het 
Waals pouhons noemen. Enkelen hiervan zijn zeer 
beroemd. Ga gerust zelf op ontdekkingstocht in 
de omgeving. Je start bij Barisart en eindigt bij 
Géronstère. Proef zelf het heerlijke mineraalwater 
en laat je onderdompelen in deze mirakels van de 
natuur!

walloniebelgietoerisme.be

Favoriet

Tijdens de zomer, en dit sinds 1994, kloppen de harten van de bewoners van Spa harder op het 
ritme van de Franse chansons tijdens Francofolies. Gedurende vier dagen wisselende verschillende 
muziekstijlen elkaar feilloos af. Bijna de helft van de artiesten zijn Belgisch. Een niet te missen 
uitzonderlijk festival (bekijk de agenda)!
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MUSTS
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http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/f1-circuit-van-spa-francorchamps-een-dag-in-poleposition/13085
http://www.expo-miro.be/
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/attractions/activites/wandeling/wandeltocht/spa-aux-sources-de-leau/9302


BLIKVANGER!
Spa is een stad van water. Er zijn dan ook 
fonteinen in overvloed! Benieuwd of je de 
bron Aux Armes d’Autriche kan vinden. 
Deze mooie fontein heeft vier rechte 
hoeken in steen en feestelijke ornamenten 
met bovenaan een stenen vaas. 

Rosée de Spa
Spa is gekend als Groene Stad dankzij de vele 
bossen rondom de stad en duizend-en-een 
natuurlijke rijkdommen. Denk hier maar aan 
de bosbes, die een prominente plaats opeist 
in de regio. Van deze vrucht maakt men de 
Rosée de Spa, een subtiele mengeling van 
bosbes en appel. Deze aperitief, die voor 
100% streekgebonden is, wordt koel en in alle 
omstandigheden gedronken.  

fleurdefranchimont.be

Spadoise
Deze overheerlijke praline wordt gemaakt van 
chocolade en bosbessen uit de streek. Een niet 
te versmaden lekkernij!  

liegetourisme.be

Gehaktballen à la Bobeline  
Gehaktballen zijn heilig in de provincie Luik!  De 
stad Spa vormt hier zeker geen uitzondering op 
met haar gehaktballen à la Bobeline. De saus 
heeft een heerlijke diepe biersmaak. Kleine tip : 
drink bij dit smakelijke gerecht een bruin biertje 
zoals de Bobeline Black Label.  

 

Agenda

Spa Tribute — eind juin / begin juli  
Spa Tribute is het gedroomde festival voor liefhebbers van covergroepen die de successen van 
grote artiesten uit het verleden hernemen. De vernieuwde editie maakt ook plaats voor een 
wedstrijd en herbergt een Tribute Village waar animatie en eetstandjes voorzien zijn.  

walloniebelgietoerisme.be

Francofolies — juli 
Tot ver buiten de landsgrenzen heen is Francofolies gekend als een niet te missen zomerfestival 
in België. Franstalige artiesten met internationale uitstraling schitteren op de verschillende podia, 
maar ook jonge talenten zorgen voor een onvergetelijke sfeer en dito ambiance.  

walloniebelgietoerisme.be 

Spa-Ontdekkingsweekend — lente   
Dit evenement, dat o.a. georganiseerd wordt door de Toeristische dienst, laat je kennismaken met 
de stad en met haar toeristische rijkdommen. Met een V-Spa toer je door Spa, bezoek je gratis of 
aan sterk verminderde prijzen musea, je kan ook een pedalo uittesten… Kortom, geen uitvluchten 
meer om deze mooie stad niet te ontdekken!

spatourisme.be
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Bobeline  
Bobeline is een streekbier. De naam verwijst 
naar de bijnaam die vroeger gegeven werd 
aan toeristen die hier kwamen baden. Je kan 
het biertje degusteren in verschillende smaken. 
Of het nu blond, bruin of een kerstvariante is, 
je zal de subtiele en complexe smaak zeker 
apprecieren. 

bobeline.be 
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PROEVERIJTJES 
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http://www.fleurdefranchimont.be/La-Rosee-de-Spa
https://nl.liegetourisme.be/chocolaterie-jean-loup-legrand.html?origine=switchLangue
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/content/spa-tribute-festival
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/evenement/festival/spa-francofolies-2016/3240
http://www.spatourisme.be/nl/agenda
http://www.bobeline.be/


Peter de Grote 
Tsaar Peter de Grote I verbleef in Spa in 1717. Hij was zo opgetogen over zijn verblijf dat hij tal van souvenirs 
– houten voorwerpen – mee naar huis nam en het plan opvatte om in Rusland een kuuroord op te richten. 
De beroemdste bron van Spa draagt de naam Pouhon Pierre le Grand (Peter-de-Grotebron) ter ere van 
hem. In het bronmonument uit 1880 vind je ook een standbeeld van de tsaar.

Spa maakt deel uit van de Belgische Ardennen, 
gekend voor zijn uitgestrekte groene vlaktes, 
talrijke bossen, wandelpaden… Net zoals in het 
stadscentrum maakt water integraal deel uit 
van de omgeving en van het landschap. Naast 
de weelderige natuur is deze streek ook gekend 
voor zijn erfgoed, folklore en rijke geschiedenis.

RAVeL
Dat fietsen goed is voor je gezondheid is 
algemeen geweten. Op de RAVeL 44a van Spa 
naar Stavelot snuif je de pure natuur op. Maar 
fietsen is ook de ideale manier om een stad te 
ontdekken. Dankzij de pré-RAVeL – voorzien van 
fijn grind – kan je ook Spa al fietsend ontdekken. 
Je passeert dan zelfs het circuit van Spa-
Francorchamps. 

ravel.wallonie.be

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. Een prachtig stukje Waals erfgoed dat 
te bezoeken is. Er is een interactieve rondleiding met audiogids, de perfecte manier om een zeldzaam 
voorbeeld van de veranderende beveiligingssystemen tijdens de Renaissance te leren kennen. 

walloniebelgietoerisme.be

Park Forestia 
Forestia is een park dat volledig in harmonie is met de natuur. Samen met je familie of vrienden kan je 
genieten van een onvergetelijke dag temidden het bos! Het dierenpark telt meer dan 300 inheemse dieren 
die hier in semi-vrijheid leven. Ben je een avonturier? Dan kom je zeker aan je trekken in het avonturenpark. 
Er zijn negen parcours met meer dan 100 hindernissen in de bomen, leuk voor groot en klein. 

forestia.be
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VIP-HOEKJE

IN DE OMGEVING
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http://ravel.wallonie.be/home/itineraires/local/ligne-44a.html
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/kasteel-van-franchimont/3666
http://forestia.be/#!homepage


Le Coin du Bois 
In Le Coin du Bois regeert het bos! Er zijn meer 
dan 2.000 creatieve interieurobjecten, stuk voor 
stuk creaties van verschillende houtbewerkers 
en ambachtslui. Gepersonaliseerde objecten, 
cadeau-ideetjes, allemaal met een persoonlijke 
toets.

lecoindubois.be

SHOPPING

WIST-JE-DAT?
Vanaf de 16e eeuw kennen de thermen van Spa een aanzienlijk succes. De bloeiperiode 
volgt 2 eeuwen later. Spa wordt dan een zomers oord waar de adel en de Europese 
burgerij elkaar ontmoeten. Verschillende beroemdheden en gekroonde hoofden 
passeerden de revue: Victor Hugo, Tsaar Peter de Grote, de koninklijke familie van 
België, Alexander Dumas…  

Bain & Bulles 
In de stad van het thermalisme, is een winkeltje 
zoals Bain & Bulles een schot in de roos. Je vindt 
hier originele handdoeken en allerlei producten 
voor de badkamer. Al je zintuigen worden er 
geprikkeld. Passeer hier zeker voor je bezoek 
aan de thermen of als je op zoek bent naar een 
leuk cadeau! 

w bainetbulles

Jean-Loup Legrand
Deze chocolatier stelt sinds enkele jaren 
verschillende chocoladecreaties voor. In het 
artisanale atelier kan je niet alleen een zestigtal 
soorten pralines kopen, je kan ook de productie 
ervan volgen. De specialiteit van het huis is een 
praline op basis van Elixir van Spa! 

liegetourisme.be

Voor het Casino Vanop de kabelbaan omwille 
van het vergezicht Bij de bron van Peter de Grote 

Fotohoekje

Spa, authentieke stad van water en natuur, is een echt pareltje voor amateurfotografen.  
Hierbij enkel tips voor de mooiste foto’s: 
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http://www.lecoindubois.be/
https://www.facebook.com/bainetbulles/
https://nl.liegetourisme.be/chocolaterie-jean-loup-legrand.html?origine=switchLangue


Le Grand Maur 
Restaurant Le Grand Maur is ge-
vestigd in een fantastisch huis 
in het oude Spa. Men serveert 
er smaakvolle, seizoensgebon-
den streekproducten. De wijnen 
worden met kennis van zaken 
geselecteerd en de inrichting is 
geraffineerd. Eens per maand 
kan je deelnemen aan een the-
ma-avond rond wijn en gastro-
nomie.    

legrandmaur.com

La Belle Epoque
Dit restaurant met art nou-
veau-inrichting heeft alles in 
huis om je te overtuigen: een 
kwaliteitskeuken, verse produc-
ten, een gezellige sfeer en een 
warm onthaal! Op de kaart vind 
je klassieke brasseriegerechten 
met een fijne toets, maar ook 
Ardense specialiteiten

a-la-belle-epoque.be

Ma Maison D’être
Hier worden simpele gerechten 
geserveerd in een echt maga-
zijn vol decoratie-artikelen. Er 
zijn evenveel gerechten moge-
lijk als er decoratie voorhanden 
is. Geen franjes maar een kleine 
kaart met heerlijke en copieuze 
maaltijden. Je kan in dit warme 
en originele kader terecht voor 
zowel een lunch als voor een 
diner.

w mamaisondêtre

Le Petit Maur 
Dit vakantiehuis maakt deel uit 
van een charmant landhuis uit 
de 18e eeuw. Niettegenstaande 
zijn stedelijke karakter is het 
een waar oord van rust, warm-
te en gezelligheid. Extra troef is 
de nabijheid van top-adresjes 
uit de stad. Het huis telt 3 een-
voudige maar huiselijke kamers 
en heeft alles om je een onver-
getelijk verblijf te bezorgen. 

letsbookhotel.com

L’Étape Fagnarde 
In een deel van een typisch huis 
uit de laat 19e eeuw vind je vijf 
luxueuze gastenkamers. Ze lig-
gen in een rustige en groene 
omgeving. Er werd geen tijd of 
moeite gespaard om je zo snel 
mogelijk op je gemak te stellen. 

walloniebelgietoerisme.be

Hôtel de la Reine 
Dit hotel dat recentelijk werd 
gerenoveerd, heeft alles om 
je te behagen! Ideaal gelegen, 
luxueus, comfortabel… De char-
mante en rustige kamers, klas-
siek en elegant gedecoreerd, 
hebben allemaal een privé-toe-
gang tot de tuin. Het hotel be-
schikt over een schitterend ter-
ras en een mooie veranda waar 
je kan genieten van je ontbijt. 
Het restaurant is gespeciali-
seerd in regionale gerechten. 
Op het menu: streekgerechten 
en dry-aged vlees.    

lareine.be

Sur le pouss’ 
In deze kleine, charmante bras-
serie kan je terecht voor een 
glaasje of een klein hongertje. 
Je wordt warm onthaald en je 
kan genieten van heerlijke ge-
rechten. De sfeer is top! In de 
zomer is het terras een klein 
paradijs.

spatourisme.be

Le Chandelier d’Or  
In deze typische bistro met 
huiselijke sfeer ontdek je de 
echte specialiteiten uit Spa zo-
als de aperitief Rosée de Spa 
of de croque Chandelier met 
Hervekaas.      

walloniebelgietoerisme.be

Au Milieu 
Deze nieuwe bar organiseert 
heel wat thema-avonden en 
andere evenementen om de 
nacht fijntjes door te komen.

w aumilieu.spa

IETS ETEN

BLIJVEN SLAPEN 

IETS DRINKEN
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http://www.legrandmaur.com/
http://www.a-la-belle-epoque.be/
https://www.facebook.com/monument16/
https://www.facebook.com/monument16/
http://www.letsbookhotel.com/nl/belgium/spa/hotel/le-petit-maur.aspx
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/hebergerment/gastenkamer/gastenkamer-letape-fagnarde-n1-spa-1-p/14396
http://www.lareine.be/nl/kamer
http://www.spatourisme.be/nl/sur-le-pouss-0
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/le-chandelier-dor/15207
https://www.facebook.com/aumilieu.spa


Toeristische Dienst van Spa  
Pouhon Pierre le Grand
Rue du Marché 1 A
4900 Spa
+32 (0)87 79 53 53 
info@spatourisme.be
spatourisme.be

 •  Auto 
Vanuit Brussel via de E40 
Vanuit Namen en Luik via de E42

•  Trein  
Station van Spa

•  Vliegtuig  
Luchthaven Luik (49 km)  
Luchthaven Brussel (129 km)  
Luchthaven South Charleroi Airport (125 km) 

•  Bus  
Lijn 744– Spa/Stavelot   
infotec.be 

•  Taxi  
Taxi Jean-Yves :  +32 (0)87 25 75 51  
Taxi James : +32 (0)87 23 23 39

Aarlen 118 km

Amsterdam 271 km

Antwerpen 161 km

Bastenaken 80 km

Bergen 163 km

Brussel 138 km

Charleroi 132 km

Gent 197 km

Londen 505 km

Luik 41 km

Luxemburg 131 km

Maastricht 54 km

Metz 192 km

Namen 101 km

Parijs 401 km

Reims 254 km

Rijsel 248 km 

Sedan 158 km

OP EEN PAAR KILOMETER TOEGANG EN VERVOER
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ZUSTERSTEDEN

Cabourg (Frankrijk)

Eguisheim (Frankrijk) 

La Garde (Frankrijk) 

Gabicce Mare (Italië)

Een realisatie van Wallonië België Toerisme (WBT) vzw, op basis van overleg met de betrokken Huizen 
voor Toerisme, Toeristische Diensten en Toeristische Infokantoren.
Verantwoordelijke uitgever: M. Vankeerberghen, Afgevaardigd Bestuurder van WBT, Av. Comte de Smet 
de Nayer 14 – 5000 Namen. Coördinatie: A. Robert, O. Scholart, S. Delcourt, K. Bronselaer. Ontwerp en lay-
out: Lielens • Alle informatie in deze brochure werd met de grootste zorg verzameld en is louter informatief.  
Deze brochure is in geen geval contractueel bindend en de uitgever kan niet aansprakelijk gesteld 
worden. Wallonië België Toerisme vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, 
onvrijwillige weglatingen of latere wijzigingen.

http://www.spatourisme.be/nl
https://www.infotec.be/

