
Stelt u zich een plek voor

waar uw evenement de aandacht krijgt 

die het verdient …
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Het Manoir de Lébioles biedt u diverse seminariemogelijkheden

die zijn aangepast aan uw individuele behoeften. Zijn schitte-

rende ligging in een rustige, groene omgeving geeft beslist een

boost aan de efficiëntie van uw meeting en laat alle ruimte voor

het ontwikkelen van creatieve ideeën. De productiviteit en de

resultaten van uw seminarie worden bovendien geoptimalise-

erd dankzij de professionele ondersteuning van onze deskun-

dige medewerkers en de hightech mogelijkheden van onze

infrastructuur.  

Seminarie-uitrusting

· 2 vergaderzalen (tot 36 en 40 deelnemers)

· gratis parkeergelegenheid

· gratis wifi

· Dvd, cd, video, audio

· Overhead projector en LCD-projector

· Volledig ingebouwd geluidssysteem

· White boards, flip-overs en projectieschermen

· Telefoonconferentie

Seminaries en events

in het Manoir de Lébioles

“Combineren van werk en welzijn
in een schitterende omgeving”

Voorbeelden van inrichting en capaciteit van de vergaderzalen 

Voorbeeld 1

Voorbeeld 3

Voorbeeld 2

Voorbeeld 4



Van de voorbereiding van uw evenement tot het evenement

zelf … Wij begeleiden u bij het organiseren van alle activiteiten

met onder meer het ontdekken van het beroemde Spa-Fran-

corchamps circuit in een racewagen.

Voor uw seminaries, recepties of productlanceringen is het Ma-

noir de Lébioles de ideale oplossing met een onberispelijke ser-

vice in een weergaloze omgeving. 

Teambuilding & Events

“Geef een boost aan uw business”
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Schitterend gelegen in de bossen van de Ardennen heet het

Manoir de Lébioles zijn gasten van harte welkom in een onge-

repte omgeving, met discrete luxe, intieme sfeer en een onbe-

rispelijke service. 

Voor alles staat in het Manoir de Lébioles de familiaire gastv-

rijheid waarmee we onze gasten willen verwennen. Onze filo-

sofie bestaat erin dat we er alles aan doen opdat onze gasten

zich helemaal thuis zouden voelen. Kortom, ga lekker achtero-

verleunen, wij zorgen voor de rest! Wat u ook maar verlangt,

laat het ons weten, wij vervullen al uw wensen met de glim-

lach.

De 16 kamers en suites van het Manoir de Lébioles spreken tot

de verbeelding. Elke kamer werd individueel ontworpen en

straalt een eigen karakter en charme uit. Alle kamers en suites

voldoen aan de hoogste technische normen en zijn uitgerust

met individueel regelbare airconditioning, flatscreen, dvd- en

cd-speler, minibar, kluis, breedband internetaansluiting en te-

lefoon met directe buitenlijn.

“Plus Valet Quam Lucet” – “Meer zijn dan schijn”

Het hotel 

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 restau-

rant “Manoir de Lébioles” een van de beste in de regio. De chef-

kok en zijn team serveren u uitgekiende streekgerechten die

nooit zwaar op de maag liggen. Kortom, er wacht u een weer-

galoos diner met subtiele aroma's, verrassende combinaties en

overheerlijke wijnen – een droom voor u en voor uw smaak-

papillen. 

De eetzalen bieden plaats aan 50 gasten. Bovendien kunnen

evenementen tot 120 gasten perfect binnen het gebouw wor-

den georganiseerd. In het Manoir de Lébioles laten wij u ge-

nieten 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 zonsonder-

gang boven de ongerepte Ardennen.

Het restaurant

“Puur genieten”



Het welzijn van onze gasten staat steeds centraal in het alge-

mene beleid en in de aanpak van het Manoir de Lébioles. De

architectuur van het wellnesscentrum wordt gekenmerkt door

de vier basiselementen – water, lucht, vuur en aarde. 

Het Manoir de Lébioles nodigt u gratis uit in zijn spa- en fit-

nessruimte tijdens uw evenement. 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

Spa & Wellness 

“Vergeet de dagelijkse sleur”
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Spa kan terugblikken op een roemrijke geschiedenis. Al sinds

de Romeinen komen koningen en koninginnen uit de hele we-

reld kuren in de vermaarde bronnen van Spa. 

Spa heeft echter heel wat meer te bieden:

· Tal van wandelmogelijkheden om flora en fauna

te ontdekken in de natuurgebieden rondom

· Monumenten en unieke architectuur als een

spiegel tot het verleden

· Buitensporten: kajakken, mountainbiken,

paragliden, parachutespringen en 4x4

· Golfen op één van de oudste en mooiste

golfterreinen van het land

· Ontspannende mineraalbronnen

· Langlaufen, skiën

· Grootste casino van Europa

· F1 Grand Prix circuit van Spa-Francorchamps

· Tal van vermaarde festivals en evenementen

het hele jaar door

· Musea en tentoonstellingen

Voor meer informatie over de voorgestelde activiteiten kunt u

steeds bij ons terecht.

Spa

“De parel van de Ardennen”

De ongerepte natuur rondom het Manoir de Lébioles is vlot toe-

gankelijk 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 Düs-

seldorf, Keulen en Brussel, evenals het lokale “Spa-la-

Sauvenière” vliegveld is Spa bijzonder vlot bereikbaar. 

Daarnaast hebt u tevens de mogelijkheid om, na voorafgaan-

delijke afspraak, met de helikopter rechtstreeks op het terrein

van het Manoir de Lébioles te landen. 
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Routeplan



Met vragen of voor het reserveren van een seminariearrangement
kunt u steeds bij ons terecht: 

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

… In de Manoir de Lébioles  

krijgt uw evenement de aandacht 

die het verdient.


