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STAD VAN 
EVENEMENTEN 
EN GENOEGENS



EVEN-
EMEN-
TEN



Het carnaval van Malmedy

Raid van de Hoge Venen    

Vibrations  muziekfestival

Kermis

Les Estivales 
Muziek elk weekend tijdens de zomer

21 juli 
Malmedy viert de nationale feestdag

Reuzenomelet omelette 
15/08

Winterfeesten : Kerststalletjes circuit, 
ijsbaan, verlichting van de Kathedraal en de
dorpen, openluchtspelen

Kerstvreugden voor de lekkerbeken 
Kerstmarkt

      Malmedy, 
de grote evenementen

Volledige agenda :

www.malmedy-tourisme.be



IN-
DOOR



BIBLIOTHEEK • SPELOTHEEK OPENBARE COMPUTERRUIMTE
Duizenden boeken, bordspelen en computerspelletjes om uw vakantie 
aangenamer te maken.

Place du Châtelet 7/A • 4960 Malmedy • +32 (0)80 799 930 • www.wamabi.be 

ATELIER « FLEUR DE LICE » 
Ethisch Ambachtelijk Weven. Josette Thonon organiseert in haar atelier-boe-
tiek verschillende activiteiten rond weven en spinnen van natuurlijke bio, en  
indien mogelijk lokale, vezels. Participatieve bezoeken, opleidingen, animaties 
en expo-verkoop.

Rue Devant les Grands Moulins 62 • 4960 Malmedy • www.fleurdelice.be 

BAUGNEZ ’44 HISTORICAL CENTER 
Het modernste museum van België gewijd aan de Slag om de Ardennen met 
een adembenemende scenografie en een rijke collectie aan unieke voertuigen 
en stukken die het bloedbad bij Baugnez van 17 december 1944 illustreert. 

Route de Luxembourg 10 • 4960 Malmedy/Baugnez • +32 (0)80 440 482 

www.baugnez44.be  

ESCAPE CHALLENGE MALMEDY (By Intermills) 
Een volledige onderdompeling in de wereld van detectives te beleven met je ge-
zin, met vrienden of met collega’s.  Je wordt opgesloten in groep … 
Kunt u zich een weg banen naar het intrigerende einde en binnen 60 minuten uit 
de kamer ontsnappen ? 
6 kamers voor kinderen van 6 tot 12 jaar - 6 kamers voor volwassenen

Avenue de la Libération 1/5 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 870 111

www.escapechallengemalmedy.be

MOVIEMILLS 
Modern, comfortabel en gezellig, het  Movie Mills complex zal u gegarandeerd  
verleiden met haar vijf zalen met in totaal 750 plaatsen.  In Wallonië is de bios-
coop bekend om haar unieke geluidstechniek in de grootste zaal. Dompel onder 
in een cinematografisch universum en geniet van het moment.

Avenue de la Libération 1a • 4960 Malmedy • +32 (0)80 870 000  

www.moviemills.be 

THE WALL – KLIMZAAL
The Wall biedt 600 m2 aan klimoppervlakte en ontvangt klimmers van alle leeftij- 
den en niveaus.  12,5 meter hoog,  blokkeringszones, slackline ruimte, cursussen 
en stages. Bar, parking.

Avenue de la Libération 1H • 4960 Malmedy • +32 (0)80 880 531 

www.thewall-malmedy.be 



SPORTCENTRUM 
De hal telt 2 overdekte omnisportzalen en is uitgerust voor de beoefening van 
disciplines zoals: zaalvoetbal, badminton, basketbal, enz. Reservatie op het  
secretariaat van de hal. 

Avenue du Pont de Warche 1 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 799 050 

www.malmedy.be/fr/Citoyens/sports---loisirs/hall-des-sports.html 

TENNIS 
De Royal Tennis Club heeft naast 7 gravel tennisvelden ook 2 overdekte velden.

Route de Falize 82 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 338 610 

www.rtcmalmedy.be 

BOWLING 362 – MAGIC PLANET 
De gedroomde ontspanningsruimte voor klein en groot.  Terwijl u een partijtje 
bowling speelt met vrienden, kunnen uw kinderen zich amuseren met reuze 
speelmodules, een 7m hoge glijbaan en interactieve 3D spelletjes. Andere spe-
len voor volwassenen : biljard, darten, elektronische spelen, bingo, … Gratis pri-
véparking.

Av. des Alliés 100 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 770 813 • www.bowling-362.be 

SPEELTUIN LES CANAILLOUS  
Overdekte en verwarmde ruimte van 800 m2. Het koninkrijk voor kinderen van 
3 tot 12 jaar met 18 speeltoestellen zoals : springkasteel, ballenbad, airhockey-
tafel, tafelvoetbal, videospelautomaten, … Verjaardagen, drank en snoepgoed.

Rue Frédéric Lang 3 (Malmedy Expo) • 4960 Malmedy • +32 (0)494 263 485   

www.malmedy-tourisme.be/fr/que-faire/les-canaillous

BROUWERIJ VAN BELLEVAUX 
De artisanale brouwerij nodigt u uit om te ontdekken hoe haar hoogkwalitatieve 
speciale bieren gebrouwen worden. Rondleidingen (elke zaterdag en zondag om 
16u30 in het Frans en om 16u00 in het Nederlands) met degustatie inbegrepen. 
Terras en streekproducten.

Rue de la Foncenale 1 • 4960 Malmedy (Bellevaux) • +32 (0)80 881 540  

www.brasseriedebellevaux.be 

STUDIO 20 - KARAOKE 
Duizenden liedjes, uren plezier en vijf privé-kamers. Maak je klaar om je stem te 
geven. Vijf themazalen gewijd aan karaoke.

Avenue de la Libération 1/5 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 870 111   

www.studio20.be 



BROCANTE   
Een overdekte ruimte van 4000 m² waar u meer dan 120 amateur- of profes-
sionele handelaars in tweedehands artikelen kunt ontmoeten. Koopjesjagers, 
verzamelaars, aarzel niet om ons te komen bezoeken, de sfeer is vriendelijk en 
gunstig voor goede deals. 

Tot ziens op zondags
10/04 - 08/05 - 05/06 - 10/07 - 07/08 -11/09 - 09/10 - 06/11

Malmedy Expo • Rue Frédéric Lang 3 • 4960 Malmedy

Infos : brocante.mdyexpo@outlook.com  • +32(0)475 406 921

MALMUNDARIUM 
Toeristische en culturele ruimte in het oude klooster.

  Openingstijden :  
 10 tot 17 uur - dinsdag tot zondag - gesloten op maandag 
 10 tot 18 uur - 7/7 - In juli en augustus
Permanent museumparcours : ateliers voor leer, papier, carnaval, schat van de 
kathedraal, historium.

Place du Châtelet 10 •  4960 Malmedy • +32 (0)80 799 668   

www.malmundarium.be

HET HUIS VILLERS
Dit unieke gebouw, in 1724 gebouwd door burgerlijke  leerlooiers, heeft haar 
oorspronkelijke inrichting behouden en werd erkend als uitzonderlijk erfgoed 
van Wallonië. Ontdek de geraffineerdheid en de kunde van de ambachtslui van 
destijds.

Inlichtingen en reservering bij het  Malmundarium.

Chemin-Rue 11 • 4960 Malmedy



OUT-
DOOR



  TE VOET RSI Malmedy • Place du Châtelet 9 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 799 668

BEWEGWIJZERDE WANDELROUTES
Een dorp of een regio echt ontdekken doe je best te voet.  Bent u nu liefhebber 
van korte, gemakkelijke, langere, heuvelachtige wandelingen of een wandeling in 
het bos of op de venen met open landschappen … Malmedy heeft een beetje van 
alles om u te plezieren en stelt 26 nieuwe wandelingen voor.
www.malmedy-tourisme.be

DIDACTISCHE PADEN / PUDDINGSTEENW
Op dit didactische pad ontdekt u een hele reeks schatten die de heuvel van Livremont verborgen houdt: 
de vermaarde rots « Poudingue de Malmedy » (Puddingsteen van Malmedy), zeldzame struiken en bo-
men uit onze regio, de stadsmuur, de kruisweg en een uniek uitzichtspunt op de stad Malmedy.
www.malmedy-tourisme.be

TOTEMUS 
Begin aan een speurtocht en ontdek Malmedy via sport, cultuur en avontuur.  Een originele en onver-
getelijke ervaring voor alle leeftijden, te beleven met familie of met vrienden, en ontdek spelenderwijs 
de juweeltjes van ons patrimonium. Download de gratis mobiel app uit de App Store of Google Play.

GELEIDE WANDELTOCHTEN   
Het Syndicat d’Initiative van Malmedy en de natuurkenners van Cercle M-A Li-
bert organiseren elke woensdag en zondag wandelingen van een tiental kilome-
ter, onder gratis begeleiding, in de meest karakteristieke landschappen van onze 
mooie regio in hartje Ardennen. Talrijke andere geleide wandelingen, met name 
in de Hoge Venen, worden op vast data georganiseerd.
www.malmedy-tourisme.be

EXTRATRAIL  
Als natuur rijmt op avontuur. Zin om jezelf te meten en te genieten van een gezonde omgeving ? De 4 
parcours van Malmedy brengt u naar het hart van de ingesloten valleien waar woelige beken uitlopen 
in kleine watervalletjes en terugvloeien naar de grote woestijnachtige steppevlaktes op het plateau van 
de Hoge Venen.
www.malmedy-tourisme.be

OP SPEURTOCHT DOOR DE GESCHIEDENIS
Een wandeling van 3,5 km in de stad die de geschiedenis van de monumenten en 
de gebouwen vertelt en u toelaat de rijkdommen van ons patrimonium te ont-
dekken.
www.malmedy-tourisme.be 

WANDELZOEKTOCHT IN DE STAD 
De wandelzoektocht in de stad laat u toe de stad op een andere, speelse manier te ontdekken.  Geschikt 
voor kinderen en ouders. De vragenlijst op papier is ter beschikking in het Malmundarium en in het Huis 
van Toerisme.  Een elektronische vragenlijst is beschikbaar op de gratis app CIRKWI.



SCHATTENJACHT VAN XHOFFRAIX 
Het perfecte excuus voor een uitje en een ludieke wandeling met het gezin op de 
kleine landweggetjes en in de bossen van onze dorpjes. 2 beveiligde parcours : 
+/- 3,5 km en 6 km. Van 10/06 tot 15/11. FR en NL.
www.malmedy-tourisme.be

WANDELAVONTUUR
Onvergetelijke begeleide wandelingen en uitstapjes op de Venen en in de bossen in onze prachtige  
omgeving in het oosten van België
Enkel op reservatie - www.rando-aventure.be

  MET DE FIETS                 RSI Malmedy • Place du Châtelet 9 • 4960 Malmedy 

                      +32 (0)80 799 668

E-BIKE  
De elektrische fiets is een bijkomend voordeel in deze regio. Meerdere verhu-
urplaatsen van elektrische fietsen : Malmundarium (normaal of voor PBM), Val 
d’Arimont en Sports et Nature.

Malmundarium • Place du Châtelet 10 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 799 668 

www.malmedy-tourisme.be

KNOOPPUNTENNETWERK
Malmedy ligt in het midden van een groot knooppuntennetwerk. Dit systeem laat iedereen toe uw uits-
tap afhankelijk van uw sportief niveau en beschikbare tijd uit te stippelen.
www.ostbelgien.eu

RAVEL  
Malmedy ligt op lijn 45. Het kost u 15 km om Trois-Ponts te bereiken, 11 km om 
Stavelot te bereiken en 7 km om in Waimes te geraken (waar je de Vennbahn = 
lijn 48 kan volgen en vertrekken naar Saint-Vith op 24 km of Montjoie op 26 km).
www.malmedy-tourisme.be

MOUNTAINBIKE 
3 BEWEGWIJZERDE LUSSEN VERTREKKEN VANUIT MALMEDY  
De mountainbikeroutes zijn vastgelegd op een topografische kaart « VTT dans les 
Cantons de l’Est » (“Mountainbiken in de Oostkantons), te koop in het Malmunda-
rium en in het Huis van Toerisme.
www.malmedy-tourisme.be

BIKE-PARK FERME LIBERT 
Het grootste mountainbike avonturenpark van de Benelux: 3 afdalingen met lift, 
1 Vier-Cross piste, 5 zones voor Trial en 1 Crosscountry piste.
www.bikepark-fermelibert.com 



MMT TRIAL 
Het Malmedy Mountainbike Team heeft achter de sporthal van het stadje een terrein laten inrichten 
bestaand uit verschillende zones om trialbiken te beoefenen. Elke zaterdagochtend worden er trainin-
gen gegeven door Thierry Klinkenberg, voormalig wereldkampioen in deze discipline.
www.malmedybike.be/trial 

`

ZWEMBAD « MON REPOS »
In een groene omgeving, buiten de stad. Het water is verwarmd en het zwem-
bad is uitgerust met een waterglijbaan, een trampoline en een badje voor kin-
deren. Volleybalveld en petanque piste. 
Ontspanning en plezier gegarandeerd voor iedereen.

Avenue de la Libération 3 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 330 118 
www.malmedy-tourisme.be

MINI-GOLF, SPEELTUIN EN BEWEGINGSPARK 
Het park “des Tanneries” ligt in het centrum van Malmedy en ontvangt de al-
lerkleinste in alle veiligheid. De speeltuin (gratis), de minigolf (betalend), en het 
bewegingspark (4 gymtoestellen, 2 trappers, …) delen deze ruimte met elkaar.

Parc des Tanneries • +32 (0)80 799 666  • www.malmedy-tourisme.be

PETANQUE 
De petanque club ligt op het terrein van Malmedy-Expo. In de zomer zijn de openlucht inrichtingen  
toegankelijk.

Rue Frédéric Lang 3 • 4960 Malmedy • +32 (0)479 759 431 • www.petanquemalmedy.be 

VISSEN 
Toegestaan in de Amblève van zonsopgang tot zonsondergang. Toelating van 
de Waalse Regio en lidkaart (bij Adam, rue Neuve) verplicht. Meerdere visvi-
jvers in gemeente.

Maison du Tourisme • Place Albert 1er • 4960 Malmedy •  www.ostbelgien.eu 

BEACH VOLLEY EN ATLETIEKPISTE  (OMNISPORTHAL)

Avenue du Pont de Warche 1 • 4960 Malmedy •  +32 (0)80 799 050  • 

Reservatie op het secretariaat van de hal.

MAAR OOK



WINKELEN EN FARNIENTE 

Malmedy is een stad met veel winkels, cafés en restaurants die het een ui-

terst aangename plaats maken om te winkelen of op een terrasje te zitten. 

Het aanbod is rijk en gevarieerd, u zult verwend worden met een ruime 

keuze.

WEKELIJKSE MARKT
Verse producten, van hier en elders, van fournituren tot delicatessen en 

bloemen, ... Kom naar de wekelijkse markt in Malmedy, op de Place St 

Géréon. Naast heerlijk eten en interessante waren, kunt u genieten van 

de gezellige sfeer van de stad. 

Elke vrijdag van 7 tot 13 uur op de Place Saint-Géréon.

TENNIS
Naast de overdekte hal beschikt het mooie tenniscomplex van Malmedy over 7 
gravelterreinen in open lucht. 

Route de Falize 82 • 4960 Malmedy • +32 (80) 338 610 • www.rtcmalmedy.be

PAINTBALL – SNIPER ZONE - BIJLWERPEN 
Sniper zone met 4 terreinen gelegen in de bossen van de Hoge Venen en uit-
gerust voor groepen tot 120 personen.

Route du Barrage • 4960 Chôdes • +32 (0) 497 479 786 www.sniper-zone.be 

AVONTUURLIJKE ACTIVITEITEN - KLIMTUIN EN AUTOPED, ... 
De buitenactiviteiten aan de jeugdherberg geven een actief verblijf een nieuwe 
dimensie.

Route d’Eupen 36 • 4960 Malmedy ( Bévercé)  • +32 (0)80 338 386  
www.lesaubergesdejeunesse.be

SKATEPARK VAN MALMEDY 

Rue Frédéric Lang, 5 • 4960 Malmedy •  +32 (0)80 448 833



ALS EEN 
VERLANGEN 

OM TE 
ADEMEN



VLAK NAAST 
DE DEUR



ABDIJ VAN STAVELOT 
Cour de l’abbaye, 1 • 4970 Stavelot  • +32 (0)80 880 878   
www.abbayedestavelot.be

KASTEEL VAN REINHARDSTEIN
Chemin de Chêneux 50 • 4950 Robertville • +32 (0)80 446 868 
www.reinhardstein.net 

HET CIRCUIT VAN SPA-FRANCORCHAMPS
Route du Circuit 55 • 4970 Francorchamps •+32 (0)87 270 581 

www.spa-francorchamps.be 

WATERVALLEN VAN COO
Petit Coo • Entre Trois-Pont et La Gleize 

www.cascades-de-coo.be 

MEER VAN ROBERTVILLE
Route des Bains 63 • 4950 Robertville/Waimes • +32 (0)80 446 475 

www.robertville.be 

MEER VAN BÜTGENBACH
Klosterstrasse 1 • 4750 Bütgenbach • +32(0)80 847 723  
www.butgenbach.info

NATUURPARKCENTRUM  
Route de Botrange 131 • 4950 Robertville/Waimes • +32 (0)80 440 300 
www.botrange.be 

RAILBIKE IN DE HOGE VENEN
Am Breitenbach 35 • 4750 Leykaul/Elsenborn • +32(0)80 685 890 
www.railbike.be 

SCHIEFERSTOLLEN RECHT 
Zum Schieferstollen 31 • 4780 Recht/ Saint-Vith • +32(0)80 570 067
www.schieferstollen-recht.be



CLIGNEVAL

LAMORIVILLE

LASNENVILLE

BAGATELLE

INFOS
Royal Syndicat d’Initiative 

Place du Châtelet 9 - Malmedy -  T. 080 799 668 

www.malmedy-tourisme.be

Maison du Tourisme des Hautes Fagnes Cantons de l’Est 
Place Albert 1er - Malmedy - T. 080 330 250 

www.ostbelgien.eu
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