Wat is er te doen in de omgeving van …?

Stavelot

Stavelot is een stad aan de
Amblève in de provincie Luik in
België. Het heeft een marktplein
in 18e-eeuwse trant
en tal van fraaie
gebouwen,
waaronder de beroemde abdij. Carnaval is hier bijzonder: dan komen de “Blanc
Moussis”; deze figuren gaan in het wit gekleed en hebben een lange rode neus.

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 Spa-Francorchamps 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!

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.
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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.

Ninglinspo
Sedoz

De Ninglinspo is de enige bergrivier van België en de wandeling
die langs deze rivier loopt, heeft dezelfde naam. Gelegen in de
buurt van Aywaille en Remouchamps. Genietend van de natuur,
de watervalletjes, de avontuurlijke paden en het wilde karakte
maakt het tot een onvergetelijke wandeling. De totale afstand
van de Ninglinspo is zo’n 6 km en voert door het mooiste deel van de Ardennen. Deze wandeling is
goed te doen met kinderen vanaf een jaar of 6-7. Start vanaf de parkeerplaats in het dorpje Sedoz.
Bekijk hier een filmpje.

Kasteel Reinhardstein

Chemin du Cheneux 50, B-4950 Ovivat

Het kasteel is gebouwd in 1354 en tot 1994 bewoond geweest.
Een gids in Middeleeuws kostuum geeft rondleidingen. Er is een
collectie wapenuitrustingen, beeldhouwwerken, wandtapijten
en liturgische ornamenten. Kinderen kunnen er boogschieten.

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. Stavelot
en het F1 Circuit van Spa-Francorchamps liggen
aan RAVeL L44a; een zijtak van L45.
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Col de Stockeu – fietsen als Eddy Merckx
Stockeu 1, 4970 Stavelot

Stavelot ligt op de route van de wielerklassieker Luik –
Bastenaken – Luik. De bekendste berg bij Stavelot is de
verschrikkelijk steile Col de Stockeu. De klim begint bij de brug
over de Amblève. Halverwege de berg staat het beeld van de
beroemd wielrenner Eddy Merckx, met daarop zijn belangrijkste overwinningen. In de voetsporen
van Eddy treden en ‘helemaal stuk gaan’?

Dierenpark / Safaripark Monde Sauvage
Fange de Deigné 3, 4920 Aywaille

In een mooie natuurlijke omgeving ligt dit uitgebreide
dierenpark. Je kunt met eigen auto of met een treintje door het
safaripark rijden. De roofvogelshow is magnifique!
Klimmen en klauteren kan in het gedeelte Fraxinus Aventure.

Nog meer…
Leuke steden/dorpen
Trois-Ponts (wintersport)
Spa (Parel van de Ardennen)

Ideeën
Tourisme Stavelot
Thermen van Spa

Malmedy (Malmundarium)

Rondleiding door Stavelot
Grotten van Remouchamps
Museum December 1944

Sportief
Wandelen
MTB-routes; blijf op de officiële
routes: Wallonië treedt strenger
op tegen onwettig biken. Meer
info hier.
Coo-adventure; outdoor
centrum
Zwemmen

Kijk op deze website of de musea en attracties in Wallonië en de Ardennen open zijn.
We raden je zeker aan vooraf de website van de dienstverlener te raadplegen voor de precieze
openingstijden en de voorwaarden voor reserveringen en bezoeken.
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