
  

  

 

 

  

R hotel experiences 

5 experiences en bijna evenveel sterren 

 

Het R hotel experiences is de uitgelezen plek voor overnachtingen, gastronomie, wellness & fitness, business & 

events en vrijetijdsbesteding. Het hotel, dat volledig in het teken staat van de wielersport, ligt aan de voet van de 

La Redoute, de legendarische helling uit Luik-Bastenaken-Luik, in Remouchamps. Op de Square Philippe Gilbert 

om precies te zijn, en dat verzinnen we niet! Het R hotel experiences opende begin 2017 zijn deuren tijdens La 

Doyenne, en mocht al verschillende professionele wielerteams ontvangen, zoals Wanty, AG2R en Cannondale. 

Het hotel draagt zijn letter ‘R’ van ‘Redoute’ met evenveel fierheid als zijn 4 sterren. 

 

Verken de scherprechter van Luik-Bastenaken-Luik en de weidse natuur 

Midden in het groen is het R hotel experiences de ideale partner voor ontspanning, plezier of business. Een oase voor 

sportievelingen die er met de fiets op uit willen, of voor wie op zoek is naar onthaasting in de ongerepte natuur. Het hotel 

heeft een hedendaagse look en werd gebouwd met duurzame materialen, zodat het perfect opgaat in de omgeving. De 

grote schuiframen bieden een adembenemend zicht op het dal van de Amblève. Kortom, dé geknipte plaats om te fietsen, 

rustig te herbronnen of te genieten met het gezin, als koppel, met vrienden of zelfs met collega’s of zakenpartners. 

 

Gun uzelf een alomvattende ervaring 

Het R hotel experiences is gemakkelijk bereikbaar via de autosnelweg E25, afrit 46 Remouchamps/Aywaille, en ligt op 15 

minuutjes rijden van Spa en Luik. De plek bij uitstek voor ontspanning, in het groen of in de stad. En ook in het hotel zelf 

valt heel wat te beleven: 

* Overnachtingen: De 53 kamers, waarvan 9 suites, bieden alle comfort en een luxe-inrichting. Ze vormen een perfect 

evenwicht tussen toptechnologie en rust in een luxueuze omgeving. 

* Gastronomie: Bar & restaurant Umami heeft een capaciteit van 140 gasten en biedt een gevarieerde menukaart, met 

evenwichtige maaltijden voor sporters, levensgenieters én fijnproevers. Of het nu voor een ontbijt, een zakendiner of 

gewoon een aperitiefje is, bij Umami zijn ook niet-hotelgasten van harte welkom. 

* Wellness & fitness: Het gezondheidscentrum Performe is goed voor 900 m2 welzijn en sportbeleving. Sportmateriaal, 

lessen, coaches en 5 medische kabinetten waar niet alleen hotelgasten maar ook omwonenden terecht kunnen. Performe 

werd midden april geopend en 2 dagen na de opening telde het gezondheidscentrum al 160 leden. Momenteel staat de 

teller op 250. 

  



* Business & events: Moduleerbare oplossingen op maat voor vergaderzalen, seminaries, teambuildings, greenmeetings 

en allerlei evenementen. Met een capaciteit van 8 tot 300 personen. 

* Vrijetijdsbesteding: Gelegen op een steenworp van het fiets- en wandelnetwerk RAVeL en aan de poort van de 

Ardennen biedt het R hotel experiences een ruime waaier aan sport- en vrijetijdsactiviteiten. Vakantiegangers kunnen er 

rustig wandelen of fietsen, maar ook wielertoeristen en mountainbikers vinden er hun gading. Ook een beklimming van de 

La Redoute behoort tot de mogelijkheden. Aangezien alles er in het teken van de fiets staat, biedt het hotel ook een 

volledige fietsinfrastructuur aan: bikewash, beveiligde overdekte fietsenstalling en fietsverhuur. In de kelder bevindt zich 

de winkel Bicyclic – een echt fietsparadijs – die bereikbaar is via de lift vanuit het hotel. En wie houdt van erfgoed en 

natuur kan terecht in de vele grotten en dierenparken in de omgeving, of op ontdekking gaan in de weidse natuur. 

 

Laat u bijstaan door ons ervaren team 

Het hotel wordt ondersteund door de kennis en ervaring van een veelzijdig team. De General Manager van het R hotel 

experiences is Damien Wibin, die 28 jaar hotelervaring heeft opgebouwd bij verschillende gerenommeerde sterrenzaken. 

Hij laat zich omringen door topmensen: “In de keuken staat Geneviève Vaassen, een chef-kok met tonnen ervaring. En 

tijdens de activiteiten en in onze gezondheidskabinetten staat een uiterst gekwalificeerd team van 

gezondheidsspecialisten – voor het grootste deel afkomstig uit de sportwereld – garant voor een begeleiding op maat.” 

 

Zo genieten de gasten van een topervaring! 

 

Nog wat langer genieten 

Een kamer boeken kan al vanaf 99 euro. Daarnaast biedt het R hotel experiences momenteel 4 overnachtingsformules 

aan: 

* Ontdekkingsformule 

* Formule Thermen van Spa 

* Sportieve formule 

* Gastronomische formule 

... 

 

Praktische informatie en reservatie: 

R hotel experiences & Umami 

Square Philippe Gilbert 1 

4920 Remouchamps 

Tel.: 04 247.55.55 

www.r-hotel.be 

info@r-hotel.be 

 

Informatie pers: 

Aurore Joly • aurore.joly@rca.be • +32 (0) 11 59 05 90 • +32 (0) 484 15 29 35 

 

Informatie en afbeeldingen in hoge resolutie: 

http://www.rcapress.be/rca-r-hotel/r-hotel-experiences-nl/  
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