
150 jaar verzorging en wellness 
in het hartje van de Ardennen

De traditionele thermale behandelingen van Spa zijn intussen al meer dan anderhalve eeuw 
synoniem aan kuur, verzorging en wellness. In 1868, na de bouw van het eerste gebouw 
van de Thermen, ontstonden immers de traditionele thermale behandelingen zoals we 

die  vandaag kennen en zoals ze nog altijd toegepast worden in Spa, tot groot genoegen van de 
 kuurgasten van over de hele wereld die hier rust en ontspanning komen zoeken!

Bronnen die al sinds de XVIe eeuw geprezen worden 
om hun weldadige eigenschappen

P E R S B E R I C H T

Dankzij de uitzonderlijke kwaliteit van het water werd Spa in die tijd een niet weg te denken  trefpunt 
voor rijken en voor de Europese adel. Men kruiste er schrijvers, allerlei kunstenaars, koninginnen, 
tsaren en zelfs keizers! Dit stadje, de ontmoetingsplaats van zoveel vooraanstaande figuren, ging de 
geschiedenis in als het decor van talloze intriges, grote commerciële akkoorden en mooie 
 romantische avonturen. En dat allemaal dankzij de natuurlijke minerale bronnen van Spa.
Er zijn ongeveer zestig bronnen over het hele grondgebied van Spa. En elke bron heeft haar 
 specifieke weldadige eigenschappen. 



De bron Clementine, rijk aan bicarbonaat, wordt voornamelijk gebruikt voor de binnen-  
en buitenzwembaden van de huidige Thermen van Spa en voor bepaalde balneotherapiebaden. 

In de vestiging van de Thermen van Spa, waarvan het nieuwe gebouw in 2004 zijn deuren opende, 
worden er drie bronnen gebruikt die speciaal geselecteerd werden omwille van hun weldadige effecten.

De bron Marie-Henriette, die de naam draagt van de Koningin, de echtgenote van Leopold II die 
overleed in Spa, biedt water dat van nature rijk is aan ijzer en koolzuurgas. Het verkwikkende en 
stimulerende water van deze bron wordt gebruikt voor de koolzuurbaden, de massages en de 
 thermale douches.

Tot slot is het beroemde mineraalwater Spa Reine het meest gedronken water. Dit water is onder 
andere aangewezen bij een zoutarm dieet.



In 1868 was Spa een bruisende stad. Er werden tal van gebouwen opgetrokken, zoals het vandaag 
geklasseerde historische ‘Établissement des Bains’ in het hartje van de stad. Als echt symbool van de 
heropleving van het kuurwezen in de 19e eeuw verankerde dit gebouw de kleine stad in de moderne 
tijd, met een grote voorsprong zelfs. In het uiterst chique etablissement werden balneotherapie-
behandelingen, turfbaden, koolzuurbaden, thermale douches en nog veel meer aangeboden, dankzij 
het natuurlijke minerale bronwater waarvan de weldadige effecten vandaag wetenschappelijk erkend 
worden.  

Sinds die periode kende de geschiedenis heel veel wendingen. Het uitzicht van de stad veranderde 
meermaals door de oorlogen en de afschaffing van de terugbetaling van thermale behandelingen 
in de jaren ‘90 had het einde van deze mooie traditie kunnen inluiden. 

De stad, de vennootschap Spa Monopole en de thermen slaagden er echter in om zich - onder het 
beheer van de groep Eurothermes - opnieuw uit te vinden. In het nieuwe gebouw vinden we nog altijd 
dezelfde behandelingen, de beroemde traditionele koperen baden en dezelfde knowhow als in de XIXe 
eeuw terug, maar het aanbod werd aangepast aan de verlangens en de noden van het moderne leven. 

In 2004, dankzij de opening van de huidige Thermen van Spa, kenden de stad en zijn kuurwezen 
een nieuw elan, zowel gericht op de bewezen weldadige effecten van het water als het welzijn dat 
voortvloeit uit de kuren en de baden.

Veel meer dan alleen baden!



Vandaag wordt in het gemoderniseerde centrum de knowhow voortgezet die teruggaat op een 
eeuwenoude traditie en worden twee aparte verzorgingspijlers aangeboden: een curatieve pijler 
 (natuurlijk ook gericht op wellness) en een meer recreatieve pijler.

De westelijke en zuidelijke vleugels van het gebouw staan in het teken van wellness en pure ontspanning. 
U vindt er het schitterende hoofdzwembad van meer dan 400 m2. Dit schelpvormige zwembad 
omringd met enorme glaspuien geeft in elk seizoen uit op de buitenwereld. En buiten vindt u meer 
dan 300 m2 zwembaden met water van de bron Clementine dat een constante temperatuur van 33° 
heeft en kunt u genieten van een prachtig panorama op de omliggende natuur. Hammams, sauna’s, 
bubbelbaden, douches en aquagym: alles staat er in het teken van waterpret die voor iedereen 
 toegankelijk is.

De oostelijke vleugel is voorbehouden voor het Instituut, waar elke dag in 60 individuele verzorgings-
cabines persoonlijke verzorgingsprogramma’s worden uitgevoerd door meer dan 30 deskundige 
 therapeuten (kinesitherapeuten, schoonheidsspecialistes, balneotherapeuten, masseurs enz.).  

Hier worden spier- en gewrichtspijnen behandeld en wordt stress weggenomen met thermale 
 behandelingen, massages en schoonheidsverzorgingen.

Een andere vleugel is speciaal voorbehouden voor een specifieke kuur voor mama’s met hun baby’s 
– kwestie van zichzelf volledig terug te vinden... 

In de beschermde natuur, dankzij water met een eindeloze rijkdom dat een eeuwige bron van welzijn 
is, vieren de stad Spa en de Thermen van Spa vandaag één van hun belangrijkste verjaardagen:  
150 jaar thermale traditie. Dit getuigt van het geslaagde huwelijk tussen het verleden en het heden, 
tussen traditie en moderniteit.
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