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Menige verrassing toont zich aan de bezoeker in OostBelgië, zij het bij het flaneren door de straatjes van de
steden Eupen, Malmedy en St. Vith, of op een speurtocht
langs middeleeuwse kastelen en herenhuizen, kleine
kapellen en kerken, oude hoeven en landgoederen.
Tussen het noordelijke drielandenpunt bij Kelmis
en het zuidelijke bij Ouren kan men langs oude
grenslijnen een stuk Europa ontdekken. Stimulerende
landschappen zoals de rivierdalen van de Geul en
de Vesder, de Hill en de Warche, de Amel en de Our
wekken de nieuwsgierigheid. Het natuurreservaat
Hoge Venen, een van de laatste hoogvenen van Europa,
werkt op ons in door zijn uitzonderlijkheid. Telers van
lekkere streekproducten en handwerkbedrijven doen
de deuren van hun werkplaatsen open en wijden u
in de geheimen van hun kunst in. Niet minder van 12
ontdekkingstochten combineren op een harmonische
manier ontspanning en cultuur, en richten zich zowel
tot groepen van senioren, als tot verenigingen en
schoolklassen. Een veeltalige gediplomeerde reisgids
begeleidt de bezoekers op de rondritten die ongeveer
100 tot 150 kilometer lang zijn. Alle details en entrees
voor de bezienswaardigheden zijn vooraf geregeld. De
uitstap wordt afgerond met een lekker middageten voor
de groep met verse streekproducten. Afzonderlijke
elementen kunnen naar wens tot een programma op
maat worden gecombineerd.
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N° 1

Hedendaagse kunst
en water,
bron van leven
12

9

3

Afspraak met de gids in Eupen
Ontbijt in een nabijgelegen bakkerij

6

Bezoek van het «IKOB» museum
(met gids)
Korte tocht met de bus tot aan het
restaurant en lunch
Geleid bezoek van de drinkwaterbevoorrading
Ontdekkingstocht door de Hoge
Venen
Einde van de diensten van de gids

44,30 €
per persoon / op basis van 40 deelnemers

INBEGREPEN DIENSTEN
• Organisatie, documentatie
en service
•	Begeleiding door gediplomeerde
en meertalige gids
(Frans, Duits, Engels, Nederlands)
• Licht ontbijt
(1 koffiekoek en 1 koffie)
• Lunch
(3 gangen, drank niet inbegrepen)
• Vermelde bezoeken
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MUSEUM VOOR
MODERNE KUNST
«IKOB»
EUPEN
Het Ikob in Eupen is een museum voor
eigentijdse kunst met een grensoverschrijdende uitstraling. De Ikob-verzameling
verenigt
internationaal
gerenommeerde kunstenaars als de
Duitser Günther Förg, de Oostenrijkse Karin Frank, de Nederlander Ton
Slits of de Belgische kunstenaars Yves
Zurstrassen en Guillaume Bijl. Centrale werken uit de verzameling worden
momenteel in het Paleis voor Schone
Kunsten in Brussel en het Van Bommel
Van Dam-museum in het Nederlandse
Venlo tentoongesteld. In 2012 stelde
het Ikob als eerste openbaar Belgisch
instituut een werk van de omstreden
Duitse kunstenaar tentoon – wordt
vervolgd. Met vier wisselende tentoonstellingen per jaar worden nieuwe tendensen in de eigentijdse kunst
voorgesteld.

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

WATER, BRON VAN LEVEN … VOOR DE MENS
Op slechts enkele kilometers van het centrum van Eupen
ligt een gigantische stenen muur, de Vesderstuwdam. Bij
de samenvloeiing van de Vesder en de Getzbach is het
stuwmeer goed voor een waterreserve van 25.000.000
m3 en voorziet het Eupen, het land van Herve, de ring
rond Luik en het gebied rond Sart Tilman van drinkwater.
Rondleiding in het waterstation. Excursie met de bus tot
aan de Gileppestuwdam en de monumentale stenen leeuwen. Panoramisch uitzicht van op de toren over het meer
en de bossen van het Hertogenwald.
… VOOR DE NATUUR
Ontdekking van de unieke landschappen van het natuurreservaat van de Hoge Venen. In dit immense moerasgebied zijn de moerassen tot 8 meter diep; de ondergrond
is een echte spons. Er groeien wilde narcissen, heide en
veengras; de moeraslandschappen worden afgewisseld
met uitgestrekte grasvlaktes, het mos vormt overal zachte kussentjes, het riet ruist zacht door de wind…

ALTERNATIEVEN VOOR DE NAMIDDAG | prijs op aanvraag

> 14 km

Pottenbakkerijmuseum, Raeren: geleid bezoek van 1u30
www.toepfereimuseum.org

> 9 km

Chocolademuseum Jacques, Eupen: bezoek van 1u met proeverij
www.chocojacques.be

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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N°2

In het land van de
pottenbakkers en een
origineel bezoek aan
Eupen
12

9

Afspraak met de gids in Eupen en
vertrek naar Raeren

3

6

Ontbijt
Vertrek van de wandeling naar de
burcht van Raeren (250 m)

Bezoek van het pottenbakkkerijmuseum
Korte tocht met de bus tot aan het
restaurant en lunch
Vertrek met de bus naar Eupen en
bezoek aan het chocolademuseum
(met degustatie)
Geleide stadstocht van Eupen
Einde van het programma

41,30 €
per persoon / op basis van 40 deelnemers

INBEGREPEN DIENSTEN
• Organisatie, documentatie
en service
•	Begeleiding door gediplomeerde
en meertalige gids
(Frans, Duits, Engels, Nederlands)
• Licht ontbijt
(1 koffiekoek en 1 koffie)
• Lunch
(3 gangen, drank niet inbegrepen)
• Vermelde bezoeken
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POTTENBAKKERIJMUSEUM
RAEREN
De burcht van Raeren staat onverwoestbaar in het dorp. Achter de
zware muren wordt breekbaar materiaal tentoongesteld. In de burcht is
het pottenbakkerijmuseum van het
dorp gevestigd van waaruit steengoed
van de 16de tot de 19de eeuw over de
hele wereld geëxporteerd werd. Meer
dan 2000 stukken documenteren de
voormalige betekenis van het steengoed. De zelfbewuste ambachtslieden
namen geen blad voor hun mond. Jan
Emens-Menneken, de beroemdste
pottenbakker van Raeren, decoreerde
zijn bierkroeg met krachtige kritische
kerkspreuken - die nu nog te lezen
staan op een kruik in het uitstalraam.
Romeinse en hedendaagse keramiek
uit de Maas-Rijnregio zijn een cultuurhistorische verbinding tussen antiek
en de hedendaagse tijd.

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

CHOCOLADEMUSEUM JACQUES IN EUPEN
Chocolatier Jacques is één van de beste chocolademakers in België. Een bezoek aan de productiehal en het museum van het bedrijf dat in 896 in Eupen werd opgericht
is echt de moeite waard. Het proces van chocoladeboon
tot chocoladetablet kent geen geheimen meer. Rest alleen nog de vraag welke chocolade de beste is? Bittere
zwarte chocolade of melkchocolade? Bij Chocolatier Jacques blijft geen enkele wens onvervuld.
STADSTOCHT EUPEN
De stad kan op verschillende manieren ontdekt worden;
vrije keuze uit de volgende thema’s: de stad van de lakenwevers en de gebouwen uit het industriële tijdperk, de
stad vanuit een artistiek oogpunt en de barok- en klassieke monumenten, of een wandeling door de verborgen
straatjes van de stad.

ALTERNATIEVEN VOOR DE NAMIDDAG | prijs op aanvraag

> 12 km

Parlament van de Duitstalige Gemeenschap, Eupen: geleid bezoek van 1u30
www.dgparlament.be

> 27 km Bustocht door de Hoge Venen
Baraque Michel - Botrange: tocht met de bus van 2u
www.botrange.be

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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N°3

Een regio met
een ongewone
geschiedenis
12

9

3

Afspraak met de gids in Eupen
Ontbijt in een nabijgelegen bakkerij

6

Korte tocht met de bus tot het Parlement

Bezoek van het Parlement van
de Duitstalige Gemeenschap
Korte tocht met de bus tot aan het
restaurant en lunch
Vertrek met de bus tot het Geuldal
museum in Kelmis en geleid bezoek
Vertrek naar Eupen
Einde van het programma

35,80 €
per persoon / op basis van 40 deelnemers

INBEGREPEN DIENSTEN
• Organisatie, documentatie
en service
•	Begeleiding door gediplomeerde
en meertalige gids
(Frans, Duits, Engels, Nederlands)
• Licht ontbijt
(1 koffiekoek en 1 koffie)
• Lunch
(3 gangen, drank niet inbegrepen)
• Vermelde bezoeken
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PARLEMENT
VAN DE DUITSTALIGE
GEMEENSCHAP
EUPEN
Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap zetelde jarenlang in een
Empirepaleis op de Kaperberg in Eupen tot de ruimte niet meer voldeed
aan de moderne eisen van een hedendaags parlement. In 2011 werd de
eerste steen gelegd voor de bouw van
een nieuw Parlement dat intussen gevestigd is in een voormalig sanatorium
uit 1915-1917, dat uitgebreid werd met
een nieuwbouw. De moderne plenaire
zaal werd door de architecten prachtig geïntegreerd aan de voet van het
historische gebouw. Een van de eerste evenementen in het nieuwe parlementsgebouw was in oktober 2013 het
40-jarig jubileum van het Parlement.
In een rondleiding wordt de dagelijkse
werking van het nieuwe Parlement uitgelegd.

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

GEULDAL MUSEUM
Het museum stelt op een zeer subtiele manier de politieke
en geschiedkundige bijzonderheid van Neutraal Moresnet
ten toon, alsook de geschiedenis van de zinkindustrie en
de “Vieille Montagne”. Het herbergt ook een rijke verzameling aan mineralen uit de omgeving. Foto’s tonen de typische en zeldzame flora die op de zinkbodems te vinden
zijn. De utopische metamorfose van het neutrale gebied
in een staat gekenmerkt door het Esperanto en regionale
volkskunde, wordt eveneens geschetst.

ALTERNATIEVEN VOOR DE NAMIDDAG | prijs op aanvraag

> 12 km

Het Pottenbakkerijmuseum, Raeren: geleid bezoek van 1u30
www.toepfereimuseum.org

> 14 km

IKOB museum voor moderne kunst, Eupen: geleid bezoek van 1u30
www.ikob.be

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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N°4

 ater, bron van leven
W
voor mens en natuur
12

9

Afspraak met de gids in Eupen en
vertrek naar de stuwdam

3

6

Ontbijt

Geleid bezoek van de drinkwaterbereiding
Lunch ter plaatse
Vertrek met de bus voor een tocht
door het landschap van de Hoge
Venen
Koffie-koek in een restaurant met
panoramisch zicht op de Hoge Venen
Einde van het programma

38,20 €

…VOOR DE MENS
Op slechts enkele kilometers van het
centrum van Eupen ligt een gigantische stenen muur, de Vesderstuwdam. Bij de samenvloeiing van de
Vesder en de Getzbach is het stuwmeer goed voor een waterreserve van
25.000.000 m3 en voorziet het Eupen, het land van Herve, de ring rond
Luik en het gebied rond Sart Tilman
van drinkwater. Rondleiding in het waterstation. Excursie met de bus tot aan
de Gileppestuwdam en de monumentale stenen leeuwen. Panoramisch uitzicht van op de toren over het meer en
de bossen van het Hertogenwald.

per persoon / op basis van 40 deelnemers

INBEGREPEN DIENSTEN
• Organisatie, documentatie
en service
•	Begeleiding door gediplomeerde
en meertalige gids
(Frans, Duits, Engels, Nederlands)
• Licht ontbijt
(1 koffiekoek en 1 koffie)
• Lunch
(3 gangen, drank niet inbegrepen)
• Vermelde bezoeken
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Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

… VOOR DE NATUUR
Ontdekking van de unieke landschappen van het natuurreservaat van de Hoge Venen. In dit immense moerasgebied zijn de moerassen tot 8 meter diep; de ondergrond
is een echte spons. Er groeien wilde narcissen, heide en
veengras; de moeraslandschappen worden afgewisseld
met uitgestrekte grasvlaktes, het mos vormt overal zachte kussentjes, het riet ruist zacht door de wind…

ALTERNATIEVEN VOOR DE NAMIDDAG | prijs op aanvraag

> 5 km

Parlament van de Duitstalige Gemeenschap, Eupen: geleid bezoek van 1u30
www.dgparlament.be

> 5 km

Stadstocht door Eupen: geleid bezoek van 1u
www.eupen.be

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995

11

N°5

Hoge Venen-Eifel,
parel van
natuurreservaten
12

9

3

Afspraak met de gids in Malmedy
Ontbijt en vertrek met de bus

6

Bezoek van de permanente
tentoostelling «FANIA»
Met de bus tot aan het restaurant met
panoramisch zicht op de Hoge Venen
Vertrek voor een tocht door het
landschap van de Hoge Venen met
uitleg van een gids tijdens de tochtHalte aan het «Signaal van Botrange»,
het hoogste punt van België en mogelijkheid tot een korte wandeling
naar de hoogvlakte
Wandeling door Malmedy
Onze tip: proef de delicieuze en typische meringue «Baiser de Malmedy»
De gids zal u nog een persoonlijke
stadstocht voorstellen

42,50 €
per persoon / op basis van 40 deelnemers

INBEGREPEN DIENSTEN
• Organisatie, documentatie
en service
•	Begeleiding door gediplomeerde
en meertalige gids
(Frans, Duits, Engels, Nederlands)
• Licht ontbijt
(1 koffiekoek en 1 koffie)
• Lunch
(3 gangen, drank niet inbegrepen)
• Vermelde bezoeken
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TENTOONSTELLING
«FANIA»
BOTRANGE
Aan het Signaal van Botrange, met
694 meter het hoogste punt van België, zweeft onze blik over de verlaten
Hoge Venen. Een dun berkenbosje
markeert het punt waar de korhaan,
het symbool van het Natuurpark van
de Hoge Venen, graag rond dartelt.
Mocht het zeldzame pluimvee zich niet
laten zien kan men altijd de permanente tentoonstelling „Fania“ in het natuurparkcentrum Botrange bezoeken,
waar men alles te weten komt over de
korhaan en zijn natuurlijke leefwereld.
Buiten gaat het over houden paden tot
biotopen, tijdens de filmvoorstelling
over een platform om vogels te observeren. In een zintuigentunnel loopt
men blootsvoets over prikkende sparrenkegels, boomschors en turf terwijl
enkele meters verder de korhaan zijn
paringsdans uitvoert.

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

WATER, BRON VAN LEVEN…
… VOOR DE NATUUR
Ontdekking van de unieke landschappen van het natuurreservaat van de Hoge Venen. In dit immense moerasgebied zijn de moerassen tot 8 meter diep; de ondergrond
is een echte spons. Er groeien wilde narcissen, heide en
veengras; de moeraslandschappen worden afgewisseld
met uitgestrekte grasvlaktes, het mos vormt overal zachte kussentjes, het riet ruist zacht door de wind…
STADSTOCHT DOOR MALMEDY
De stad dankt haar naam aan een abdij die in 648 door
“Ardennenapostel” Remaklus opgericht werd. De abdij
heette Malmundarium, waaruit het huidige Malmedy gesticht werd. De woelige geschiedenis blijkt uit de barokke
kerken, de kathedraal, de stadspoort en de in 1781 opgerichte Obelisk, villa’s in Jugendstil, drukke pleinen en ruïnes van een abdij, die door de heilige Remaklus opgericht
werd en die nu in het cultuurcentrum „Malmundarium“
gevestigd is.

ALTERNATIEVEN VOOR DE NAMIDDAG | prijs op aanvraag

> 19 km		

Brouwerij van Bellevaux: besoek van 1u30 met proeverij

		

www.brasseriedebellevaux.be

> 21 km		

Hamrokerij van Montenau: bezoek van 1u met proeverij

		

www.montenauer.com

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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N°6

Verzorgende planten
en stenen
met een getuigenis
12

9

3

Afspraak met de gids in Malmedy
Vertrek met de bus naar Elsenborn

6

Ontbijt

Geleid bezoek van de laboratoria Ortis en de gezondeidstuin
Herba Sana
Korte tocht met de bus tot aan het
restaurant met panoramisch zicht
op het meer van Bütgenbach en
lunch
Vertrek met de bus naar Ovifat
Geleid bezoek van het kasteel van
Reinhardstein
Vertrek naar Malmedy
Einde van het programma

42,50 €
per persoon / op basis van 40 deelnemers

INBEGREPEN DIENSTEN

ORTIS / HERBA SANA
ELSENBORN
„Gezondheid in evenwicht met de natuur“ is het moto van de Laboratoria
Ortis. In Herba Sana, de gezondheidstuin, wordt de filosofie van de familieonderneming helemaal duidelijk. Op
een gebied van 2 hectare staan meer
dan 100 planten met een heilzame
werking. 450 borden leiden u door de
Herba-Sana tuin en verklaren de gebruiksmogelijkheden van de planten.
Aan de hand van een kaartenspel kan
je meer te weten komen over het gebruik van de heilzame planten. Naast
de verzorgde plantenbedden wordt dit
gebied van de Hoge Venen nog verder
uitgebreid met 80 wilde planten die op
uw ontdekking wachten.

• Organisatie, documentatie
en service
•	Begeleiding door gediplomeerde
en meertalige gids
(Frans, Duits, Engels, Nederlands)
• Licht ontbijt
(1 koffiekoek en 1 koffie)
• Lunch
(3 gangen, drank niet inbegrepen)
• Vermelde bezoeken
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Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

KASTEEL VAN REINHARDSTEIN, OVIFAT
Gered wonder
Toen Franz-Georg van Metternich-Ochsenhausen de
burcht Reinhardstein in 1812 verkocht, leek haar lot bezegeld. De burcht deed voortaan dienst als steengroeve.
Professor Overloop was echter heel enthousiast over de
ruïnes die 150 jaar later van het gebouw overbleven en
vanaf 1970 liet de geleerde de ruïne steen voor steen
heropbouwen. Hij gebruikte vergelijkbare bouwwerken
uit de Eifel als voorbeeld. Vandaag pronkt de burcht Reinhardstein weer in al haar pracht en praal zoals in weleer.
Toegang tot het kasteel: alleen te voet te bereiken (600m
wandelen).

ALTERNATIEVEN VOOR DE NAMIDDAG | prijs op aanvraag

> 21 km

Rosentuin in Bellevaux: geleid bezoek van 1u30
(lees ook: TOCHT 7) www.danielschmitz-roses.be

> 16 km

Stadstocht door Malmedy: geleid bezoek van 1u
(lees ook: aanbot 7) www.malmedy.be

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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N°7

Malmedy :
industrieel verleden,
folklore en rozen.
12

9

3

Afspraak met de gids in Malmedy
Ontbijt

6

Stadswandeling in het centrum van
Malmedy en bezoek van de kathedraal

Geleid bezoek van het Malmundarium met een workshop
“papier maken” of “carneval”
Korte tocht met de bus tot aan het
restaurant en lunch
Vertrek met de bus naar Bellvaux
en bezoek van het rosentuin «Daniel Schmitz»
Vertrek met de bus naar Montenau en
geleid bezoek van de hamzouterijen in
Montenau (met proeverij)
Einde van het programma

43 €
per persoon / op basis van 40 deelnemers

HET TOERISTISCHE HART
VAN MALMEDY:
MEER DAN EEN MUSEUM.
Het
bezoekerscentrum
voor
geschiedenis, kunst en kultuur is niet
te missen. Gelijkvloers en op de zolderverdieping (toegangelijk per lift)
zijn belangrjke restauratiewerken ondernomen en het gebouw staat op de
monumentenlijst. Een parcours door
de musea met talrijke audio-visuele
infopalen en videofilms leidt de bezoeker door het atelier van de leerlooierij,
het papieratelier – met vervaardiging
op reservatie -, het carnevalatelier, de
schatkamer van de kathedraal en het
historium met een tijdlijn door 14 eeuwen.

INBEGREPEN DIENSTEN
• Organisatie, documentatie
en service
•	Begeleiding door gediplomeerde
en meertalige gids
(Frans, Duits, Engels, Nederlands)
• Licht ontbijt
(1 koffiekoek en 1 koffie)
• Lunch
(3 gangen, drank niet inbegrepen)
• Vermelde bezoeken
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Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

ROZENTUIN “DANIEL SCHMITZ” IN BELLEVAUX
Deze unieke tuin in België opent een fabelachtige wereld
van oude en Engelse rozen. De roos werd doorheen de
geschiedenis gekweekt, niet alleen voor haar pracht in de
tuin, maar ook voor haar parfum. De heerlijke parfumrozen Damas en Cent Feuilles worden vandaag de dag nog
gebruikt voor de productie van rozenextract. De rozen
vormen mooi verzorgde bloemenperken, maar zijn ook
ideale planten om te kweken tussen aromatische en winterharde planten. De grote planten bloeien vrijuit in een
grasrijke omgeving en de sterke klimrozen vormen een
waterval van bloemen tussen de bomen. Voor kleine tuinen zijn er compacte variëteiten die als bordureplanten of
in een pot gekweekt kunnen worden.
HAMROKERIJ IN MONTENAU
In de hamrokerij van Montenau ziet men hoe een Ardense ham, gezouten, gekruid en gerookt wordt. Volgens het
familierecept wordt de ham gerookt met beukenhout en
jeneverbessen in een speciale rookkamer. Het productie-proces van 5 maanden maakt van de ham de originele
Ardense ham. In de winkel kan de ham met AOC-label ge
proefd en aangekocht worden.

ALTERNATIEVEN VOOR DE NAMIDDAG | prijs op aanvraag

> 10 km		

Brouwerij van Bellevaux: bezoek van 1u30 met proeverij

		

www.brasseriedebellevaux.be

> 13 km		
		

Bustocht door de Hoge Venen en het Signaal van Botrange,
het hoogste punt van België: tocht van 2u

		

www.botrange.be

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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N°8

 eschiedenis van
G
een tijdperk en de natuur
beleven
12

9

3

Afspraak met de gids in Malmedy
Ontbijt

6

Vertrek met de bus naar Baugnez

Bezoek van het museum
« Baugnez 44 Historical
Center » (audio-gidsen)
Lunch ter plaatse
Vertrek voor een tocht door het
landschap van de Hoge Venen met
uitleg van een gids tijdens de tocht
Halte aan het « Signaal van
Botrange », het hoogste punt van
België
Koffie-koek in een restaurant met
panoramisch zicht op de Hoge
Venen
Vertrek naar Malmedy
Einde van het programma

47,90 €
per persoon / op basis van 40 deelnemers

INBEGREPEN DIENSTEN
• Organisatie, documentatie
en service
•	Begeleiding door gediplomeerde
en meertalige gids
(Frans, Duits, Engels, Nederlands)
• Licht ontbijt
(1 koffiekoek en 1 koffie)
• Lunch
(3 gangen, drank niet inbegrepen)
• Vermelde bezoeken

18

BAUGNEZ 44
HISTORICAL
CENTER
BAUGNEZ
Dit museum gewijd aan de Slag om de
Ardennen en aan het bloedbad van
Baugnez / Malmedy, gespreid over
850 m2 en verdeeld over 2 verdiepingen stelt u een nieuwe museografie
voor alsook een scenografie van een
adembenemend realisme. 120 vitrines
en 15 scenes, gereconstrueerd uit het
leven van de soldaten, waarvan 2 uniek
in België, voorzien van een geluids- en
lichtsysteem, en die u terugbrengen
naar de winter van 1944, tijdens de
Slag om de Ardennen. Meerdere stukken zijn uniek ter wereld. Het museum dat sinds 2007 bestaat, wordt als
één van de mooiste in zijn genre beschouwd.

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

WATER, BRON VAN LEVEN…
… VOOR DE NATUUR
Ontdekking van de unieke landschappen van het natuurreservaat van de Hoge Venen. In dit immense moerasgebied zijn de moerassen tot 8 meter diep; de ondergrond
is een echte spons. Er groeien wilde narcissen, heide en
veengras; de moeraslandschappen worden afgewisseld
met uitgestrekte grasvlaktes, het mos vormt overal zachte kussentjes, het riet ruist zacht door de wind…

ALTERNATIEVEN VOOR DE NAMIDDAG | prijs op aanvraag

> 4 km

Malmundarium, Malmedy: geleid bezoek van 1 of 2u
www.malmundarium.be

> 13 km

Kasteel van Reinhardstein, Ovifat: geleid bezoek van 1u30
www.reinhardstein.net

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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N°9

 e kleine trein
D
vertrok naar het
platteland
12

9

3

Afspraak met de gids in St. Vith
Ontbijt in een nabijgelegen bakkerij

6

Stadswandeling

Bezoek van het folkloremuseum
“Zwischen Venn und Schneifel”
Traject met de bus tot aan het restaurant en lunch

ABC

Bustocht door de Belgische Eifel

Abc

Bezoek van de kapel van Wiesenbach
Vertrek naar St. Vith
Einde van het programma

37 €
per persoon / op basis van 40 deelnemers

INBEGREPEN DIENSTEN
• Organisatie, documentatie
en service
•	Begeleiding door gediplomeerde
en meertalige gids
(Frans, Duits, Engels, Nederlands)
• Licht ontbijt
(1 koffiekoek en 1 koffie)
• Lunch
(3 gangen, drank niet inbegrepen)
• Vermelde bezoeken
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Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

BUSTOCHT DOOR DE BELGISCHE EIFEL
Dit gedeelte van de Oostkantons bestaat uit de gemeentes St.Vith, Büllingen en Bütgenbach. Een gebied bezaaid
met kerken, kapelletjes, narcissenvelden en immense
bossen. Grote beuken, eiken en sparren beheersen de
Ardense bossen; vossen, hazen, wilde zwijnen en katten hebben er hun territorium. In het centrum van deze
prachtige streek in de Eifel ligt het kunstmatig meer van
Bütgenbach, omgeven door intacte natuur, groene zones,
prachtige hagen en natuurreservaten. In St. Vith vloeien
de Ardense heuvels langzaam aan over in de Duitse Eifel.
KAPEL IN WIESENBACH
De met leisteen bezette toren van de Heilige Bartholomeeuskapel steekt trots uit. Lindebomen beschermen
met hun stevige takken het kleine kerkje, dat voor het
eerst vermeld werd in 876. Zo oud is het huidige gebouw
niet. De kapel dateert uit de 9-11de eeuw. In het koor zitten
middeleeuwse wandtekeningen, die net als de kapel zelf,
onder monumentenzorg staan.

ALTERNATIEVEN VOOR DE NAMIDDAG | prijs op aanvraag

> 5 km		

Ardenner Cultur Boulevard (Krippana): bezoek van 1u30

		

www.a-c-b.eu

> 17 km		

Paardenmelk boerderij Kessler: bezoek van 1u30

		

www.stutenmilch.be

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995

21

N° 10

Blauwe steen
en de romantische
Ourvallei
12

9

3

Afspraak met de gids in St. Vith
Ontbijt in een nabijgelegen bakkerij

6

Vertrek met de bus naar Recht

Bezoek van de oudergrondse
galerij van de leisteengroeve
Traject met de bus tot aan het restaurant en lunch
Bustocht in de romantische Ourvallei
Ontdekking van de ruïnes van het
kasteel van Burg-Reuland en halt
aan het monument voor Europa
Einde van het programma

42,50 €
per persoon / op basis van 40 deelnemers

INBEGREPEN DIENSTEN
• Organisatie, documentatie
en service
•	Begeleiding door gediplomeerde
en meertalige gids
(Frans, Duits, Engels, Nederlands)
• Licht ontbijt
(1 koffiekoek en 1 koffie)
• Lunch
(3 gangen, drank niet inbegrepen)
• Vermelde bezoeken

22

RONDSE GALERIJ
VAN DE VOORMALIGE
LEISTEENGROEVE
RECHT
Het dorp Recht was van de 18de tot het
begin van de 20ste eeuw het centrum
voor het ontginnen van blauwe steen.
Een wandeling van 8 km lang herinnert
aan het belang van de blauwe steen.
Het parcours in de leisteenmijn zelf is
korter en daar zal de bezoekers iets
unieks beleven. Onder de grond met
de helm op. De rondleiding van 800
m door schachten en mijnen geeft
een beeld van het zware en gevaarlijke werk van de mijnwerker. Onderweg
worden moeilijke vragen gesteld! Hoe
ontstond de mijn in Recht? Wat was de
rol van mijnwerkers uit Tirol? En wat
hebben haaien en kikkers met de blauwe steen uit Recht te maken? Spanning verzekerd!

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

OURVALLEI EN DE RUINES VAN HET KASTEEL BURG-REULAND
Zelfs als ruïne beheerst de machtige burcht van Burg
Reuland het dorp. Van op de burcht zweeft onze blik over
daken en blijft in het Ourdal hangen. De Our klatert door
bossen, weiden en boerenhoven. De oever wisselt af en
toe van grens. In Hemmeres is de oever een kiezelstrand
in Duitsland, in België een sappige weide. Het hoogtepunt
van een tocht door het Ourdal blijft een bezoek aan de
burcht van Burg Reuland, en niet alleen omdat we er trots
op zijn. In het dorp zelf lokken mooie straatjes en het
“Huis Van Orley”. Het barokke adellijke huis kan het dankzij het prachtige portaal in blauwe steen gerust tegen de
burcht opnemen, alleen het prachtige uitzicht ontbreekt.
MONUMENT VOOR EUROPA IN OUREN
Een beetje buiten Ouren, waar de Ribbach en de Our samenvloeien, staat sinds 1977 het Europamonument. Het
dorp werd zorgvuldig uitgekozen: we bevinden ons immers op het Drielandpunt van Luxemburg, Duitsland en
België. Drie gemeentes, het Luxemburgse Heinerscheid,
het Duitse Arzfeld en het Belgische Burg-Reuland, kochten de grond voor het monument dat uit vijf blokken, die
de vijf Europese landen vertegenwoordigen, bestaat.

ALTERNATIEVEN VOOR DE NAMIDDAG | prijs op aanvraag

> 36 km		

Brouwerij van Bellevaux: bezoek van 1u30 met proeverij

		

www.brasseriedebellevaux.be

> 26 km		

Stadstocht door St. Vith: bezoek van 1 uur

		

www.st.vith.info

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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N° 11

Wereldkribbes
en wit goud
12

9

3

Afspraak met de gids in St. Vith
Ontbijt in een nabijgelegen bakkerij

6

Vertrek met de bus naar Hergersberg/
Büllingen

Geleid bezoek van Ars Krippana
et d’Ars Figura
Korte tocht met de bus tot aan het
restaurant en lunch
Korte tocht met de Bus naar Honsfeld
en geleid bezoek van de paardenmelk
boerderij Kessler
Vertrek naar St. Vith
De dag eindigt met een wandeling
door het stadscentrum
De gids zal u een persoonlijke stadswandeling voorstellen
Einde van het programma

47,90 €
per persoon / op basis van 40 deelnemers

INBEGREPEN DIENSTEN
• Organisatie, documentatie
en service
•	Begeleiding door gediplomeerde
en meertalige gids
(Frans, Duits, Engels, Nederlands)
• Licht ontbijt
(1 koffiekoek en 1 koffie)
• Lunch
(3 gangen, drank niet inbegrepen)
• Vermelde bezoeken
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ARS KRIPPANA
& ARS FIGURA
HERGERSBERG,
BÜLLINGEN
De grootste kerststallententoonstelling van Europa ligt onmiddellijk aan de
grens met het Eifeldorp Losheim. ArsKrippana toont kerststallen uit onze en
heel verre culturen, van het heden en
het verleden. Niet alleen in de kersttijd
maar gedurende het ganse jaar zijn de
landschaps- en mechanische kerststallen, die in een ruimte van 2500 m2
tentoongesteld zijn, fascinerend. Een
waterval klatert van een miniheuvel,
draaiende wieken van een windmolen,
een vrouw die deeg kneedt. Sommige
kerststallen staan in oriëntaalse landschappen, andere in de Alpen of in het
antieke Rome. Er zijn heel veel mogelijkheden om de geboorte van Christus
ten toon te stellen. Er is ook een levende kerststal buiten met echte schapen.

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

PAARDENMELK BOERDERIJ KESSLER
In maart 2008 besloten wij een land gekoesterde droom
waar te maken: het melken van onze haflingermerries.
Sindsdien is onze idyllisch gelegen boerderij in Honsfeld
beetje bij beetje uitgegroeid tot een klein paradijs voor
onze haflingerpaarden en Charolais-runderen. Paardenmelk is bijzonder voedzaam en kan op velerlei wijze worden ingezet: als voedingsmiddel, in verzorgingsproducten
of wegens de heilzame werking. Daarom wordt paardenmelk ook vaak het “witte goud” genoemd.
STADSTOCHT DOOR ST. VITH
Van het oude St. Vith bleef na het bombardement in 1944
niet veel meer over. Alleen de Bücheltoren, een deel van
de vestigingswal uit de 14de eeuw, bleef staan. Een rondleiding, gestaafd met foto’s, laat de voormalige handelsstad in haar glorie herrijzen. Tijdens de wandeling zal men
vaststellen dat ook het nieuwe St. Vith heel levendig is.
Toeristische attracties zijn de neo-romaanse St. Vitusparochiekerk (1954-1959), het Heemkundemuseum, het
oude station en een Planetenweg van 3 km lang.

ALTERNATIEVEN VOOR DE NAMIDDAG | prijs op aanvraag

> 4 km

Ortis en gezondheittuin Herba Sana (Elsenborn): geleid bezoek van 3u
www.ortis.be

> 23 km Kapel in Wiesenbach (de buurt van St.Vith): bezoek van 1u
www.st.vith.info

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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N° 12

Eigenschappen van
paardenmelk en
streekproducten
12

9

3

Afspraak met de gids in St. Vith
Ontbijt in een nabijgelegen bakkerij

6

Vertrek met de bus naar Honsfeld en geleid bezoek aan de
paardenmelk boerderij Kessler
Traject met de bus tot aan het restaurant en lunch
Vertrek met de bus naar Montenau
en geleid bezoek van de hamzouterijen in Montenau (met proeverij)
Vertrek met de bus naar Bellevaux
Bezoek van de brouwerij met proeverij
Einde van het programma

41,20 €
per persoon / op basis van 40 deelnemers

PAARDENMELK
BOERDERIJ
KESSLER
In maart 2008 besloten wij een land
gekoesterde droom waar te maken:
het melken van onze haflingermerries.
Sindsdien is onze idyllisch gelegen
boerderij in Honsfeld beetje bij beetje uitgegroeid tot een klein paradijs
voor onze haflingerpaarden en Charolais-runderen. Paardenmelk is bijzonder voedzaam en kan op velerlei wijze
worden ingezet: als voedingsmiddel, in
verzorgingsproducten of wegens de
heilzame werking. Daarom wordt paardenmelk ook vaak het “witte goud”
genoemd.

INBEGREPEN DIENSTEN
• Organisatie, documentatie
en service
•	Begeleiding door gediplomeerde
en meertalige gids
(Frans, Duits, Engels, Nederlands)
• Licht ontbijt
(1 koffiekoek en 1 koffie)
• Lunch
(3 gangen, drank niet inbegrepen)
• Vermelde bezoeken
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Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

HAMROKERIJ
MONTENAU

In de hamrokerij van Montenau ziet men hoe een Ardense ham, gezouten, gekruid en gerookt wordt. Volgens het
familierecept wordt de ham gerookt met beukenhout en
jeneverbessen in een speciale rookkamer. Het productie-proces van 5 maanden maakt van de ham de originele
Ardense ham. In de winkel kan de ham met AOC-label ge
proefd en aangekocht worden.

BROUWERIJ
BELLEVAUX

Zelfs voor een bierbrouwland als België is de brouwerij
van Bellevaux iets speciaals. Het kristalheldere bier, waarmee het bier gebrouwd wordt, komt rechtstreeks uit een
bron in het dorp. Alles draait rond vier grote B’s: Bruin,
Blond, Blanche en Black zijn de vier bieren van Bellevaux.
Geen enkel bier is gefilterd of gepasteuriseerd. U leert er
alles over tijdens de rondleiding!

ALTERNATIEVEN VOOR DE NAMIDDAG | prijs op aanvraag

> 8 km

Ondergrondse galerij van de voormalige leisteengroeve in Recht:
geleid bezoek van 1u30
www.schieferstollen-recht.be

>

Bustocht door de belgische Eifel: tocht van 2u30
www.butgenbach.info

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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Verblijven
voor groepen

Gemeente

Plaats

Naam

				
≈ ABC		

HOTELS

Büllingen
Büllingen
Burg-Reuland
Burg-Reuland
Burg-Reuland
Bütgenbach
Bütgenbach
Bütgenbach
Eupen
Malmedy
Malmedy
Raeren
Raeren
St Vith
St Vith
St Vith
Waimes
Waimes

Haus Tiefenbach****
Hotel Drosson***
Hotel Ulftaler Schenke****
Hotel Paquet****
Hotel Burg Hof***
Hotel Butgenbacher Hof****
Hotel du Lac****
Hotel Lindenhof***
Hotel Ambassador Bosten****
Hotel Le Val d’Arimont Resort***
Hotel Grand Champ**
Hotel Tychon***
Hotel Ibis Budget*
Hotel Zum Buchenberg***
Hotel Pip Margraff***
Hotel Forellenhof**
Hotel Domaine des Hautes Fagnes****
Hotel Dry-les-Courtis**

Büllingen
Wirtzfeld
Burg-Reuland
Lascheid
Burg-Reuland
Bütgenbach
Bütgenbach
Weywertz
Eupen
Arimont
Bévercé
Eynatten
Eynatten
Rodt
St Vith
Neubrück
Ovifat
Robertville

≈ ABC		

HERBERGEN

Amel
Burg-Reuland
Bütgenbach
Eupen
Malmedy
St Vith
Waimes

Begegnungsstätte St Raphaël
Kuz Begegnungszentrum
Sporthouse Worriken
Kloster Heidberg
Auberge de jeunesse Hautes Fagnes
Jugendherberge Eifel-Ardennen
Gîte d’étape des Hautes Fagnes

Montenau
Burg-Reuland
Bütgenbach
Eupen
Bévercé
St Vith
Ovifat

≈ ABC		
		

VAKANTIEDORPEN
MET RESTAURANT

Bütgenbach
Malmedy

Worriken
Le Val d’Arimont
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Bütgenbach
Arimont

www.eastbelgium.com

webpagina

				

Aantal
kamers

Max. cap.
(aantal pers.)

www.haus-tiefenbach.be
www.drosson.be
www.ulftaler-schenke.be
www.hotelpaquet.be
www.hotelburghof.be
www.hbh.be
www.hoteldulac.be
www.lindenhof-weywertz.be
www.ambassador-bosten.be
www.val-arimont.be
www.hotelgrandchamp.be
www.hotel-tychon.be
www.ibisbudget.com
www.zumbuchenberg.be
www.pip.be
www.forellenhof.be
www.dhf.be
www.drylescourtis.be

37
30
14
19
28
34
24
16
28
20
29
32
86
35
30
29
71
20

89
80
42
45
54
50
50
40
50
40
56
84
258
74
70
70
130
50

www.bsmontenau.be
www.kuz.be
www.worriken.be
www.klosterheidberg.be
www.lesaubergesdejeunesse.be
www.jeugdherbergen.be
www.gitesdetape.be

27
16
28
38
34
22
24

50
125
56
61
184
94
109

www.worriken.be
www.val-arimont.be

50
26

260
220
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DE PROVINCIE LUIK:
THE UNEXPECTED
DESTINATION!
De Provincie Luik start het jaar 2016 op creatieve en
dynamische wijze met diverse evenementen die u niet
mag missen:
- Op 7 februari wordt het Préhistomuseum van Flémalle geopend, het grootste museum voor prehistorie
van Europa, met workshops, originele attracties, permanente tentoonstellingen en nog veel meer.
- "Van Salvador tot Dali", een meeslepende tentoonstelling in het TGV-station Luik-Guillemins, van 27
februari t/m 31 augustus.
- De opening in april van de chocolaterie van J.-Ph.
Darcis, met workshops, een winkel, proeverijen, een
chocolademuseum en een Darcis Academy waar de
grote chef-koks hun kennis delen.
- Op 5 mei wordt het museum La Boverie geopend, dat
voor deze feestelijke gelegenheid met de tentoonstelling "En Plein Air" komt: een prachtige expositie in
samenwerking met het Louvre!
De Dienst Groepen van de Toeristische Federatie organiseert voor u een programma op maat in de Provincie Luik, in de Ardennen en in het Hart van Europa
(Euregio)!
De dienst biedt een volledige, meertalige en gepersonaliseerde dienstverlening:
- De levering van een ‘kant-en-klaar’ verblijf: wij nemen
de volledige organisatie van het verblijf van uw groep
voor onze rekening, van de reservering tot de facturatie.
- Meertalige gidsen-begeleiders (FR-DE-NL-EN-ES-IT).
- Talloze voordelen (gratis chauffeur en begeleider, speciale prijzen ...) enz.
Bekijk ook onze brochure Ardenne Incoming op
www.liegetourisme.be/nl/ontdekken/incoming

© Gianni Di Puma • SNCB station Luik-Guillemins – Ing.-Arch. Santiago Calatrava - © FTPL

Contact :
Fédération du Tourisme de la Province de Liège
Tourisme Réceptif (Ardenne Incoming)
Tel. +32 (0)4 237 95 25 (Céline Lennertz)
incoming@liegetourisme.be
www.liegetourisme.be

www.eastbelgium.com

