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De Parel van de Ardennen
Spa wordt weleens vaker de ‘Parel van de Ardennen’ genoemd. Ge-
roemd voor zijn roemrijk verleden, bruisend centrum en natuurlijke 
warmtebronnen wordt Spa tegenwoordig omschreven als een mo-
dern kuuroord. In het dorpje Creppe, vlakbij Spa, komen we in een 
andere sfeer terecht, waar rust en een oase van groen ons omringen. 
Net buiten Creppe lijkt het groene tapijt van velden en bossen geen 
einde te kennen, tot je ineens voor een statische poort staat waar-
achter zich een prachtig kasteel met een rijke geschiedenis bevindt 
– Manoir de Lébioles – 

Het kasteel heeft smaakvol ingerichte en ruime kamers, een luxe 
spa en een prachtige tuin rondom. Daarnaast komen de meeste 
bezoekers hier ook voor het culinaire gedeelte dat tot in de puntjes 
verzorgd is. Kortom ‘a little bit of heaven on earth’…

Het ontstaan
Het begon allemaal bij Georges Neyt, een diplomatiek gezant en 
gevolmachtigd minister van wie wordt beweerd dat hij een natuurlij-
ke zoon van Leopold I was. Georges was een visionair en de plannen 
van zijn toekomstig huis vormden zich al snel in zijn hoofd. Tussen 
1905 en 1910 liet hij Manoir de Lébioles optrekken. Helaas heeft hij 
niet lang kunnen genieten van zijn ‘Petit Versailles des Ardennes’. De 
volgende eigenaar was Edmond Dresse, een Luiks zakenman, die 
nadien de titel van ‘Dresse de Lébioles’ verkreeg. De familie Dresse 
de Lébioles bewoonde 69 jaar lang het kasteel. In de jaren ‘80 kwam 
‘Manoir de Léboiles’ in de handen van een familie van hotelhouders 
terecht. Het landgoed werd uitgebaat als eersteklas ‘hotel de charme’ 
en boekte daarmee heel wat succes. Eind jaren ‘90 werd het hotel 
opnieuw verkocht, maar omdat de plannen voor een nieuw concept 
uitbleven, kwamen vandalen op de proppen die flink wat schade aan 
het landgoed hebben aangericht. Uiteindelijk is ‘Manoir de Lébioles’ 
volledig gemoderniseerd en omgetoverd tot een echt pareltje in de 
architectuur. 

Het hotel
Van zodra je het landhuis binnenkomt, voel je dadelijk een sfeer 
van rust en warmte over je neerkomen. Ruime vertrekken, open 
haarden, warme kleuren en hoogwaardige materialen dragen bij tot 

het gevoel van ultieme ontspanning in luxe. Vergeet voor heel even 
de dagelijkse sleur en geniet van de prachtige groene omgeving 
en de meesterlijke architectuur van het landhuis. Na een heerlijke 
wandeling kun je genieten van een lang deugddoend warm bad in 
de superieure omgeving van je hotelkamer. Mede dankzij de warme 
gastvrijheid van het personeel en de gastvrouw voel je jezelf hier 
helemaal thuis… 

Het restaurant
Culinaire geneugten maken een wezenlijk deel uit van de filosofie 
van ‘Manoir de Lébioles’. Voor de fijnproevers onder ons is een gas-
tronomisch weekend ten zeerste aangeraden. De chef-kok gebruikt 
steeds authentieke, geraffineerde smaken die uw smaakpapillen naar 
hogere sferen zullen brengen. De gastheer van vanavond verzorgt 
ons en de andere gasten van A tot Z. Bij een glaasje huischampagne 
(Taittinger) bekijken we de menukaart, wat ons meteen opvalt is dat 
de selectie van gerechten seizoensgebonden met uiterst verfijnde 
ingrediënten. Ook de prijzen zijn schappelijk, zeker als je weet wat 
voor heerlijke creaties op je bord komen. De uitgebreide wijnkaart 
heeft een 

mooie collectie met mooie huizen uit de Bourgogne en de Bor-
deauxstreek, maar ook andere Franse streken en vooral Italië zijn 
goed vertegenwoordigd. Laat nog zeker een plaatsje vrij voor het 
dessert, want ook hier zijn kosten noch moeite gespaard. 

De Spa
De architectuur van het wellnessgedeelte in ‘Le Manoir de Lébioles’ 
wordt gekenmerkt door de vier oerelementen: water, lucht, vuur en 
aarde. Deze aangename ruimte heeft ook een aantal stiltezones waar 
uw lichaam en geest volledig kunnen ontspannen. Verder kun je hier 
genieten van een sauna, stoombad, gearomatiseerde ontspannings-
douches, vitalzwembad met bubbelligbad en een loungegedeelte 
met open haard. Een ultiem moment om even te ontsnappen aan 
alle stress en je volledig te ontspannen. 
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Manoir de Lébioles

Bij ‘Manoir de Lébioles’ zijn ze steeds bereikbaar en helpen ze u graag verder  
met persoonlijk advies. U kunt hen telefonisch of via e-mail bereiken: 

Domaine de Lébioles 1/5 – B-4900 SPA (Creppe) 
Tel: +32 (0) 87 79 19 00 

manoir@manoirdelebioles.com


