
Stelt u zich een plek voor 

waar uw dromen 

werkelijkheid worden …
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Beste trouwers, 

Allereerst, gefeliciteerd met uw eerste stap naar een gemeenschappelijke

toekomst.

Bij een succesrijk huwelijksleven hoort natuurlijk een onvergetelijk feest op

de grote dag zelf.

Het Manoir de Lébioles is de ideale locatie voor een romantisch sprookjeshu-

welijk. Met een weergaloze service in een betoverende omgeving maken wij

uw bruiloft tot een onvergetelijke belevenis.

Van een op maat gemaakt programma tot culinaire hoogstandjes … Wij bie-

den u een zorgeloze service aan zodat u volledig kunt genieten van deze spe-

ciale gelegenheid - het is per slot van rekening toch uw dag! 

Graag organiseren wij voor u die speciale dag met een toets creativiteit en

heel veel persoonlijke aandacht, zodat die dag u een leven lang als een on-

vergetelijke herinnering in het geheugen wordt gegrift.

Welkom!
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Het Hotel
De 16 kamers en suites van het Manoir de Lébioles spreken tot de verbeel-

ding. Elke kamer werd individueel ontworpen en straalt een eigen karakter

en charme uit. Alle kamers en suites voldoen aan de hoogste technische nor-

men en zijn uitgerust met individueel regelbare airconditioning, flatscreen,

dvd- en cd-speler, minibar, kluis, breedband internetaansluiting en telefoon

met directe buitenlijn.

De Spa
Het welzijn van onze gasten staat steeds centraal in het algemene beleid en

in de aanpak van het Manoir de Lébioles. De architectuur van het wellness-

centrum wordt gekenmerkt door de vier basiselementen – water, lucht, vuur

en aarde. U bevindt zich dan ook op de ideale plek om lichaam en geest

volledig tot rust te laten komen.    

Faciliteiten van het wellnesscentrum:

· Sauna 

· Stoombad

· IJsfontein

· Kneipp voetbad

· Aromatherapie douches

· Vitality bad met hydromassage, spa lounges, douches en Jetstream

· Verschillende rust- en ontspanningsruimten

· Lounge met open haard

· Cardio- & fitnessruimte

· Volledig uitgeruste vestiaires en douches

Het Restaurant
Culinaire hoogstandjes vormen een wezenlijk onderdeel van de filosofie van

het huis. Volgens de commentaren in Gault Millau, Guide Michelin en Guide

Lemaire is het gastronomisch restaurant “Manoir de Lébioles” een van de

beste in de regio. De chef-kok en zijn team serveren u uitgekiende streekge-

rechten die nooit zwaar op de maag liggen. Kortom, er wacht u een weerga-

loos diner met subtiele aroma's, verrassende combinaties en overheerlijke

wijnen – een droom voor u en voor uw smaakpapillen.

Manoir de Lébioles

Hotel.Spa.Restaurant

Schitterend gelegen in de bossen van de Ardennen heet het Manoir de Lé-

bioles zijn gasten van harte welkom in een ongerepte omgeving, met discrete

luxe, intieme sfeer en een onberispelijke service. 

Het is voornamelijk aan Georges Neyt (1842-1910) te danken dat één van

de mooiste parels van het architecturaal patrimonium van de stad Spa er uit-

eindelijk is gekomen. Neyt, diplomatiek gezant en gevolmachtigd minister,

was een uitzonderlijk en visionair man, van wie men beweert dat hij een na-

tuurlijke zoon van Leopold I was. Tussen 1905 en 1910 liet hij het Manoir de

Lébioles bouwen. 

Na de uitgekiende renovatiewerkzaamheden die meer dan één jaar in beslag

namen, ziet het “Petit Versailles des Ardennes” sinds september 2006 er als

herboren uit en heeft het zijn luister van weleer teruggevonden. De inzet en

toewijding van een internationaal architectenteam staan garant voor het

aller-modernste comfort in een omgeving die uitblinkt door haar zuivere

lijnen en waarbij de ziel van het voorvaderlijke landgoed nooit in het gedrang

kwam. 

Wij streven er enerzijds naar om u in een buitengewoon gebouw en een on-

gerepte natuur te verwennen in een gastronomisch restaurant voor echte

fijnproevers, en u anderzijds die welverdiende rust en ontspanning aan te

reiken in een spa- en wellnesscentrum waar u als gast door professionals van

topklasse wordt opgevangen. Voor dit alles staat in het Manoir de Lébioles

de familiaire gastvrijheid waarmee we onze gasten willen verwennen. Onze

filosofie bestaat erin dat we er alles aan doen opdat onze gasten zich hele-

maal thuis zouden voelen. Kortom, ga lekker achteroverleunen, wij zorgen

voor de rest! Wat u ook maar verlangt, laat het ons weten, wij vervullen al

uw wensen met de glimlach.



De Perfecte Bruiloft

‘Love is a promise, love is a souvenir,
once given never forgotten, never let it disappear.’

John Lennon

Het Manoir de Lébioles is de ideale plek voor kleine, intieme bruiloften, maar

eveneens voor grote feesten. 

Het Manoir de Lébioles kan voor het diner tot 120 gasten verwelkomen in het

kasteel. Voor feesten met nog meer gasten kunnen wij u ontvangen in een

feesttent in de kasteeltuin. In het Manoir de Lébioles laten wij u genieten van

de topcreaties van onze keukenbrigade. Bovendien kunt u van op het ruime

tuinterras en het sprookjesachtige park van het kasteel genieten van een

schitterde, romantische zonsondergang boven de ongerepte Ardennen.

Voorbeeld tafelplan voor 104 gasten

07



Een dag vol geneugten
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Warm en persoonlijk onthaal van bij uw aankomst
Check-in aan de receptie

Zoete lekkenrijen als voorsmaakje
Gebak- en lekkernijenbuffet in de lobby of in het restaurant

Champagne om de avond in te zetten
Champagneontvangst met warme en koude hapjes

Gastronomisch huwelijksdiner
Een 4-gangenmenu (voorbeeldmenu, zie bijlage)

Een borrel om het diner af te sluiten
Met koffie/thee

En dan ...

FEESTEND DE NACHT IN!

Honeymoon suite
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… zoals Spa vaak wordt genoemd, kan bogen op een roemrijk verleden. Spa

kende zijn hoogtepunt in de 18de en 19de eeuw, toen de stad nog gekend

was als het “Café van Europa”. Momenteel is Spa met haar minerale en

warmwaterbronnen een modern kuuroord. De stad telt ongeveer 11.000 in-

woners en haar toekomst ziet er meer dan rooskleurig uit.

Er vinden het hele jaar door folkloristische en culturele evenementen plaats,

die telkens een groter aantal bezoekers weten aan te trekken. Het muziek-

festival “Les Francofolies de Spa”, dat ook over de landsgrenzen heen ruime

bekendheid geniet, de beroemde theaterfestivals en het carnaval van de

‘Blancs Moussis’ van Stavelot zijn slechts enkele voorbeelden van evenemen-

ten die een ruim publiek weten te bekoren. Ze geven stuk voor stuk de regio

een aantrekkelijke en dynamische uitstraling.

Ook sport bekleedt in het “land der bronnen” een ereplaats: naast het we-

reldwijd gekende racecircuit van Spa-Francorchamps en zijn talrijke specta-

culaire evenementen, biedt Spa heel wat mogelijkheden op het vlak van

wandelen en mountainbiken, zwemmen, skiën (zowel Alpijns skiën, als lang-

laufen), motorsporten en valschermspringen. Bovendien beschikt Spa met

de "Royal Golf Club des Fagnes" over één van de oudste en fraaiste golfter-

reinen van België.

Spa

De Parel van de Ardennen …

Laat u bekoren in een droomlocatie …

De ongerepte natuur rondom het Manoir de Lébioles is vlot toegankelijk

vanuit diverse steden:

· Keulen 125 km

· Aken 55 km

· Düsseldorf 130 km 

· Brussel 135 km

· Luik 40 km

· Maastricht 60 km

Dankzij de nabijgelegen internationale luchthavens van Düsseldorf, Keulen

en Brussel, evenals het lokale “Spa-la-Sauvenière” vliegveld is Spa bijzonder

vlot bereikbaar. 

Daarnaast hebt u tevens de mogelijkheid om, na voorafgaandelijke afspraak,

met de helikopter rechtstreeks op het terrein van het Manoir de Lébioles te

landen.

Routeplan
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· Decoratie
De gebruikelijke decoratie van het huis wordt u gratis aangeboden. 

Voor speciale wensen kunt u steeds terecht bij onze bloemiste.

· DJ of band
In samenwerking met een van onze vaste partners organiseren wij 

graag voor u de animatie van uw avondfeest. Wij helpen u ook graag 

met die organisatie in samenwerking met de artiest van uw keuze en u

iteraard ook bij de muzikale omkadering op ieder ander moment van 

die dag.

· Verlichting voor de dansvloer
Wij stellen u graag onze partners voor om de juiste sfeerbelichting op 

de dansvloer uit te werken tijdens uw feest.

· Vuurwerk
Tijdens een kleine pauze na het diner stellen wij u graag als extra 

hoogtepunt van de avond vuurwerk in de kasteeltuin voor.

· Limousine-/Helikopterservice
Graag organiseren wij voor u al uw verplaatsingen, zowel met

limousines als met de helikopter.

· Haar/Make-up
Voor een perfect kapsel en aangepaste make-up kunt u steeds

terecht bij onze schoonheidsspecialistes. Uiteraard bent u voor een 

voorafgaande test bij hen eveneens van harte welkom. 

· Trouwen in de kerk
Wenst u voor het feest elkaar het jawoord te geven in een kerk in de 

onmiddellijke buurt? Graag reserveren wij voor u de kerk en maken 

we de nodige afspraken met de deken.

Extra’s

Wij bieden u, op verzoek, tevens diverse extra diensten aan 
Naam              Mevrouw De heer 

Adres

Telefoon E-mail

Gewenste datum

Overnachting De kamers zijn beschikbaar vanaf 15.00 uur

Aantal kamers betaald door bruid en bruidegom

betaald door de gasten

Aantal ontbijten betaald door bruid en bruidegom

betaald door de gasten

Ontvangst

Aantal gasten Volwassenen

Kinderen

Tijdsbestek van uur tot                   uur

Locatie ®Binnenkoer   ®Lobby   ®Bar   ®Terras

Aperitief coupes Champagne

Hapjes stuks per persoon

Formulier I

✃
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Formulier III

Diner

Aantal gasten Volwassenen

Kinderen

Tijdsbestek van uur tot                   uur

Locatie ®Tent   ®Restaurant I   ®Restaurant II

gangenmenu Volwassenen

Kindermenu Kinderen

Vegetarisch Menu Personen

Maaltijd voor DJ/Band ®Ja ®Neen

Wijnselecte ®Ja ®Neen

Aantal flessen (0,75 l) Witte huiswijn

Rode huiswijn

Water ®Ja ®Neen

Frisdranken ®Ja ®Neen

Warme drank ®Ja ®Neen

Bruidstaart ®Ja ®Neen

Coupes champagne bij de bruidstaart ®Ja ®Neen

Digestief ®Ja ®Neen

Formulier II

Avond

Aantal gasten Volwassenen

Kinderen

Tijdsbestek van uur tot                   uur

Locatie ®Tent ®Lobby ®Bar   

DJ ®Ja ®Neen

Band ®Ja ®Neen

Aantal flessen (0,75 l) Witte huiswijn

Rode huiswijn

Water ®Ja ®Neen

Frisdranken ®Ja ®Neen

Warme drank ®Ja ®Neen

Champagne ®Ja ®Neen

Biervat 30 l

50 l

Whisky/Gin/Wodka/Rum ®Ja ®Neen

Middernachtbuffet ®Ja ®Neen

Bijkomende informatie die voor ons belangrijk is:
✃✃



… In het Manoir de Lébioles  

worden uw dromen werkelijkheid.

Manoir de Lébioles · Domaine de Lébioles 1/5 · B-4900 Spa (Creppe)
Tel: +32 (0) 87/79 1900 · Fax: +32 (0) 87/79 1999

www.manoirdelebioles.com · manoir@manoirdelebioles.com


