Wat is er te doen in de omgeving van …?

Malmedy
Malmedy is gelegen in de provincie Luik vlak bij de Oostkantons en heeft een regionale functie. Men spreekt hier naast
Frans en Nederlands ook Duits. Het ligt in de Ardennen aan de
rand van de Hoge Venen, daar waar twee rivieren, Warche en
Warchenne, samenvloeien. Het is meermalen in Duitse handen
geweest.

Watervallen van Coo
B-4970 Petit-Coo

De Watervallen van Coo, in de rivier de Amblève, worden met
een hoogte van 15 meter vaak als de hoogste watervallen van
België beschouwd. De hoogste waterval van België is echter de
waterval van Reinhardstein in de vallei van de Warche. Deze
waterval is zelfs 60 meter hoog.
Plopsa Coo ligt naast de watervallen.

Plopsa Coo
Coo 4, B-4970 Stavelot

Plopsa Coo is een pretpark gelegen bij de Watervallen van Coo.
Het pretpark Plopsa Coo staat in het teken van de bekende
Studio 100 figuren. Tijdens een bezoek aan Plopsa coo kunnen de
kinderen zomaar helden als Mega Mindy, Kabouter Plop, Wickie
de Viking en Maya de Bij tegen het lijf lopen. Maar niet alleen de
kleintjes zullen zich vermaken in Plopsa Coo. Plopsa Coo is een
pretpark voor jong en oud met circa 20 attracties.

Natuurpark Hoge Venen
Route de Botrange 131, B-4950 Waimes / N68 en N676

Hartje winter kun je er skiën en langlaufen, de rest van het jaar nodigt de
Hoge Venen uit tot eindeloos wandelen en fietsen. De natuur in de hoogste
regio van België is wonderschoon: heide, moeras, veen en af en toe wat
bos. Wandelroutes pak je eenvoudig op vanaf een parkeerplaats,
bijvoorbeeld bij Signal de Botrange.
Een echte aanrader is de route over het plankierpad vanaf herberg Le
Mont Rigi, iets noordelijker aan de N676. De 3
kilometer lange wandeling voert over een
moerassige ondergrond en biedt via borden informatie over de natuur en
de geschiedenis van de turfwinning.
Niet goed ter been, of gewoon omdat het leuk is: met een huifkar voortgetrokken door
een tractor via een 18 km lang circuit met audiogids (Frans, Nederlands en Duits) kom je
meer te weten over de landschappen en het klimaat van het plateau van de Hoge Venen.
Start vanaf het Natuurparkcentrum van Botrange. Dit bezoekerscentrum geeft informatie
over dit eerste natuurpark en grootste natuurreservaat van België. Er is een speeltuin met als
thema plaatselijk flora en fauna, en een tuin met medicinale planten.

1

Wat is er te doen in de omgeving van …?

Malmedy
Wandelen rond Malmedy
Rond Malmedy is het een wandelparadijs. Er zijn veel
bewegwijzerde wandelingen: culturele wandelingen,
korte wandelingen, langetrektochten. De wandelkaart “Aan de
rand van de Hoge Venen” met 33 bewegwijzerde wandelingen is
beschikbaar bij de toeristische dienst van Malmedy.

Abdij van Stavelot
Cour de l'Abbaye 1, B-4970 Stavelot

In de Abdij van Stavelot zijn 3 musea: het Interpretatiecentrum van het oude
Prinsdom van Stavelot-Malmedy, het Museum van het Racecircuit SpaFrancorchamps en het Musée Guillaume Apollinaire.
In het Museum van het Circuit van Spa-Francorchamps in de overwelfde kelders
van de abdij, wordt de prestigieuze geschiedenis van het circuit levendig
voorgesteld. Formule 1 en 24-uursraces van motoren en wagens.

Circuit van Spa-Francorchamps
Route du Circuit 55, B-4970 Stavelot

Dit is de dichtstbijzijnde plek waar je Max
Verstappen kunt zien racen 1 keer per jaar in de Formule 1. Maar
het circuit is op andere momenten ook te bezoeken, al dan niet
met races. Een wandeling met gids, of zelfs met eigen wagen
rijden op het circuit is mogelijk. Kijk op de site voor de data!

Buitenzwembad Mon Repos
Avenue de la Libération 3, B-4960 Malmedy

Het buitenzwembad Mon Repos ligt in een bijzonder mooi, groen en rustgevend
kader. Je treft er een grote glijbaan aan, tal van mogelijkheden om te relaxen,
een volleybalveld en een petanquebaan.

Fietsroutes RAVeL
Een RAVeL is een ‘groene weg’ die werd aangelegd op een oude
spoorwegbedding. RAVeLs zijn vlak en ontoegankelijk voor gemotoriseerd
verkeer, dus handig voor fietsers, rolstoelgebruikers en personen met
beperkte mobiliteit (PBM) en skaters. Malmedy bevindt zich aan RAVeLlijn 45 en dit is een zijtak van
de Vennbahn. Na 15 km fietsen bereik je Trois-Ponts. Stavelot ligt op 11 km en het F1 Circuit van SpaFrancorchamps (aan RAVeL L44a, een zijtak van L45 ter hoogte van Stavelot) bereik je al fietsend na
15 km. Waimes ligt op 7 km. Hier vind je aansluiting op de Vennbahn (= RAVeL L48) met in het
noorden Monschau (26 km van Malmedy) en in het zuiden Sankt Vith (24 km van Malmedy).

Nog meer…
Leuke steden/dorpen
Sankt Vith (Duits stadje in
Wallonië; voertaal = Duits)
Monschau (net over de
grens in Duitsland)

Ideeën
Vrije tijd en ontspanning
Malmedy
Thermen van Spa

Sportief
Routemaker voor wandelen,
fietsen of mountainbiken
Wintersport in de Hoge Venen
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