Musées
Museum over WO II in La Gleize
Dit museum beschrijft het verloop van de slag van de Ardennen rond La Gleize in de nacht van 23 en 24 december 1944: 15 taferelen, 80 poppen, honderden fotos, film, maquettes, oorlogsplannen, kostuums, helmen, wapens alsook een Tiger II-tank van 69 ton.
Rue de l'Eglise, 7 - 4987 La Gleize Tel : +32 80 78 51 91 | http://www.december44.com/fr/histoire.htm

Baugnez 44 Historical Center
Op 17 december 1944 vond de Slag van de Ardennen en de beruchte moordpartij van Baugnez/Malmedy plaats. In het “Baugnez
44 Historical Center” met een oppervlakte van 850m2 en in twee verdiepingen verdeelt is, kunt u materiaal en documenten uit
deze periode bewonderen. U zult er ook onuitgegeven foto’s en films afkomstig van particulieren, evenals voertuigen en kostuums
kunnen bewonderen.
Route de Luxembourg 10 - B-4960 Malmedy - Tél +32 80 44 04 82 | http://www.baugnez44.be/

Kasteel Reinhardstein
Kasteel Reinhardstein, na honderdvijftig jaar verval en vernieling opnieuw bewoond, heeft zijn reden van bestaan teruggevonden.
Gelegen in het hart van de Waalse gedeelte van de Oosterse kantons, ten zuiden van de Hoge Venen, kijkt het kasteel vanaf een
hoog rotspunt zo een 800 m stroomafwaarts van de dam van Robertville neer op de Warche. Zowel overdag als s’nachts schijnt
deze plaats, die reeds door de Kelten ontdekt was, zijn geheimen te willen bewaren. De locatie bezit een intrigerende aantrekkingskracht. Voor iedereen is er iets te ontdekken. Absoluut een kasteel voor iedereen! Geïsoleerd van de moderne wereld, lijkt hier de
tijd stil te hebben gestaan. Aangeraden wordt op het kasteel te voet aan te doen. Met de zang van de vogels, de vluchtige schaduw
van een ree en het kabbelen van de beek, komt het idyllische kasteel en zijn omgeving tot leven. Bezienswaardigheden.
Reinharstein ASBL Chemin du Cheneux 50 B-4950 Ovifat (Waimes) - Tel +32 80 44 68 68 | http://www.reinhardstein.net/

Museum van het prinsdom Stavelot
Meer dan 1000 jaar, vanaf de oprichting door Sint Remaclus tot de Franse Revolutie, heeft het abdijprinsdom van Stavelot-Malmedy economische, politieke, godsdienstige en artistieke invloed uitgeoefend op een gebied dat zich uitstrekte van de Loire tot het
Germaanse Rijk.
Espaces Tourisme & Culture BP 52 - B-4970 Stavelot - Tel : +32 80 88 08 78 | http://www.abbayedestavelot.be/

Museum Wanne
Hoog (480 m) op de heuvels van de Amblève ligt het monumentale plaatsje Wanne. In het midden van dit gehucht staat een kerk,
met daaromheen ongeveer twintig huizen en boerenhoeven. Aan de rand van het dorp staat een kasteel, het Chateau de Wanne
dat nu als jeugdherberg voor wandelaars dienst doet. Winkels zijn er niet, daarvoor moet men in Trois Ponts of Stavelot zijn op ongeveer 6 km afstand.Eens per jaar wordt het echt druk in Wanne als de wielercours ‘Luik-Bastenaken-Luik’ het dorp maar liefst twee
keer aandoet.In het dorp is het kleine Musée de Wanne te vinden, met exposities over geografie, legendes, het Ardennenoffensief
en andere thema’s die met de streek te maken hebben.
Wanne 6 B-4980 Wanne (Trois-Ponts) - Tel : +32 80 39 87 37 | http://www.lesmuseesenwallonie.be/

Stad Monschau
Een Middeleeuwse stad die zeer schilderachtig en gelegen in Duitsland, niet ver van de Belgische grens.De Eifel is de perfecte
bestemming als u er in de herfst eens even een paar daagjes tussenuit wilt. U zult versteld staan hoe veelzijdig Monschau en zijn
omgeving is. De natuurliefhebbers vinden hier wat ze zoeken. Ook voor de liefhebbers van zwemmen, winkelen en mountainbiken
voldoet de omgeving in ruime mate aan hun wensen.
http://www.monschau.de/

Museum over het circuit Spa-Francorchamps
In de kelders van de abdij worden private collectie’s van koersauto’s en koersmotoren voorgesteld, die de geschiedenis van het
circuit Spa-Francorchamps weerspiegelen.
Espaces Tourisme & Culture BP 52 - B-4970 Stavelot - Tel : +32 80 88 08 78 | http://www.abbayedestavelot.be/

Museum Guillaume Apollinaire
Het museum Guillaume Appolinaire is gewijd het verblijf van de dichter in deze regio en dompelt de bezoekers onder in de artistieke
wereld van de auteur van « le chant du du Mal aimé » . Een inleidend parcours in het werk van deze dichter.
Espaces Tourisme & Culture BP 52 - B-4970 Stavelot - Tel : +32 80 88 08 78 | http://www.abbayedestavelot.be/

Nationaal papiermuseum national en museum van de Cwarmê (carnaval)
Het papiermuseum (een nationaal museum) geeft de evolutie van het papier weer, gaande van zijn Chinese oorsprong tot vandaag.
Op de derde verdieping bevindt zich een verzameling kostuums, maskers en maquettes van praalwagens van de cwarmê, het
carnaval van Malmédy.
Maison Cavens - Place de Rome, 11 - 4960 Malmedy - Tel : +32 80 33 70 58 | http://www.lesmuseesenwallonie.be/

Museum van de Stad water in Spa
Dit museum, ook wel ‘Palais de la Reine’ genoemd, dat gevestigd is in de Villa Royal, bezit een grote collectie ‘jolités’. Dit is een specialiteit van Spa, namelijk houten voorwerpen die beschilderd of belegd zijn met parels of paarlemoer.Spa ligt in de Hoge Ardennen
en is een bekend kuuroord, dat vooral in de 18de en 19de eeuw zeer druk werd bezocht door vorsten, rijken en kunstenaars. Spa
heeft hoofdzakelijk een neo- of 19de-eeuws karakter. In Spa bevinden zich ijzerhoudende en koolzuurhoudende bronnen, ‘pouhons’
genoemd, die zouden helpen tegen hartkwalen, reuma en ademhalingsstoornissen. De behandelingen en het “Spa mineraalwater”,
zijn wereldberoemd.
Musée de la Ville d’eaux Villa Royale 77b, Avenue Reine Astrid B-4900 Spa - Tel +32 87 77 44 86 | http://www.lesmuseesenwallonie.be/

Paard Museum in Spa
Gelegen in de stallen van de Koninklijke Villa, bevindt zicht het „Museum van het Belgische Paard“. Het gebouw omvat een reeks
zalen die elk een verschillend aspect de ruiteractiviteiten weergeven. In Spa waren de eerste paardenkoersen van Europa in 1773.
Een zadelmakerij evenals voertuigen vullen dit geheel aan.
Musée spadois du Cheval Villa Royale 77b, Avenue Reine Astrid B-4900 Spa - Tel +32 87 77 44 86 | http://www.lesmuseesenwallonie.be/

