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De Abdij van Stavelot, culturele hotspot in de
provincie Luik
Cour De L'abbaye 1
Stavelot - 4970
Contact: +32 80 88 08 78
WBT - J.P. Remy

https://www.abbayedestavelot.be/nl
De Abdij van Stavelot, gelegen in Luik en gesticht in 651, nodigt je
uit om tal van culturele en educatieve ontdekkingen te doen.
Souvenirs te koop in La Boutique de Wallonie

Uitzonderlijke locatie in Wallonië
In de 14 eeuwen van haar bestaan heeft de abdij monniken (van
de 7e tot de 18e eeuw), revolutionairen, leerlooiers, gemeentelijke
administratie, musea en culturele plaatsen verwelkomd. Het
gebouw is geklasseerd als 'Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië'.

Musea met originele thema's
Het Historische Museum van het Prinsdom van
Stavelot-Malmedy vertelt de bezoeker meer over het
bouwkundige en historische erfgoed

De Galerie Triangle Bleu, die sinds 2014 is
ondergebracht in een deel van de gebouwen, is ver
buiten onze landsgrenzen gekend
Het Museum Guillaume Apollinaire
Het Museum van het Circuit van Francorchamps
Ook: tijdelijke tentoonstellingen, de archeologische
overblijfselen van de abdijkerk uit de 11e eeuw, een
museumwinkel, een taverne, ...

Praktisch
Je ticket geeft toegang tot alle musea en tijdelijke
tentoonstellingen
De archeologische opgravingen zijn vrij toegankelijk.
Rondleiding mogelijk op reservatie voor groepen en
individuele bezoekers.

Voor gezinnen
Bezoek de Abdij van Stavelot met het gezin: een unieke en leuke
ervaring!
Kleine doeboekjes zijn verkrijgbaar voor de
allerkleinsten.
De verschillende musea werken met videoschermen:
3D-reconstructies, aanvullende informatie,
gedetailleerde uitleg over de schatten van de
edelsmeedkunst...
Elk museum wekt nieuwsgierigheid en ontdekking op:
een prachtige zaal uit de 18e eeuw, een replica van
het skelet van Abbé Wibald, gratis toegang tot PS4 en
modellen van het circuit van Spa-Francorchamps...
De tijdelijke tentoonstellingen hebben een
beïnvloedbaar en didactisch karakter, zodat de
informatie voor iedereen toegankelijk is.

Een romantische plek, doordrenkt van geschiedenis, een must in
ons Wallonië!

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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