
Weekend 11-12 en 13 augustus 2017 

 

Introductie 

 Introductie | Bij ons | Geschiedenis | Virtuele tour|  

In het bekoorlijke en levendige dal van de Vesder, ligt het kasteel “Château 

Bleu”, dat de eigenaars - na veel moed en inzet - in al zijn vergane glorie 
hebben hersteld. Het is romantisch gelegen, omringd door een krans van 

ongerepte natuur, waar elke wandelaar zijn hart kan ophalen. 

 

Bij ons 

 Lift of de sportievelingen gebruiken misschien liever de authentieke grote 

eiken trap 

 Hond mag mee (op aanvraag), wel niet in het restaurant  

 Parking, privé en gratis, zelfs plaats voor Bus / camion / auto met trailer  

 WiFi (internet), ook aanwezig in de kamers  

 Park/bos van 2ha. voor een klein wandelingetje naar de vijver, waterrad, 

stukje in het bos of gewoon op ons weggetje  

 Kinderen zijn ook welkom in ons sprookjes-kasteel 

 Familiaal kasteel, ligt rustig gelegen (midden in de natuur), buiten de 

stad 

 Terras zuid-west kant  

 Al onze kamers hebben dubbel glas voor een betere thermische en geluids 

isolatie 

 3 sterren Michelin: al onze kamers hebben hun eigen badkamer met bad of 

douche, toilette, 

mini-bar, tafel, stoelen, leeslamp, kleren kast, televisie, telefoon, haardroger 

aanwezig (in de kelder),  

schoenblink machine op het gelijkvloers 

 Bedden zijn allemaal vergroot op de euro-normen (1m60 breed op 2m lang) 

 In de winter kan u genieten van de warme sfeer rond onze houtkachels in het 

salon en in het restaurant 

 Drie privé sauna complexen, verwarmd zwembad, jaccuzi, sauna 

(kachel), hammam, relax-waterbed 

 Eten in de grote eetzaal van het kasteel,  

de zoon des huize kookt met liefde de seizoen/streek produkten, 

specialiteit dessert 

 

 

 

http://www.chateau-bleu.be/2017_home_page/principale_centre_nl.html#intro
http://www.chateau-bleu.be/2017_home_page/principale_centre_nl.html#bijons
http://www.chateau-bleu.be/2017_home_page/principale_centre_nl.html#geschidenis
http://www.chateau-bleu.be/2017_home_page/principale_centre_nl.html#virtuele


Geschiedenis 

Het oude gebouw voor het bouwen van het kasteel.  
foto gedateerd van 1840 en 1881  

 

‘ ‘ Château Dresse’ ’ .  

1e naam van het kasteel, 

Mr. Armand Dresse, 1e eigenaar  

 

 

 

nadien is de naam veranderd naar 

 Château de Rys de Mosbeux  

volgens water riviertje die naast de straat loopt en de naam 

van de straat  

 

 

 

 
Virtuele tour (zie 360 ° op website)   

http://www.chateau-bleu.be/fr histoire_files/histoire1gr.jpg
http://www.chateau-bleu.be/fr histoire_files/histoire3gr.jpg
http://www.chateau-bleu.be/fr histoire_files/histoire7gr.jpg
http://www.chateau-bleu.be/fr histoire_files/histoire9gr.jpg
http://www.chateau-bleu.be/fr histoire_files/histoire5gr.jpg


Op Weg voor een toeristische balade  

 

Programma 

2017 rijmt met een nieuwe jasje, dus ook een gloednieuw roadbook 

 
- Vrijdag: Check-in van de kamers mogelijk vanaf 15.00u. 

Vanaf 19.00u aperitief 
rond 20.00u driegangendiner, aangepaste wijn of softdrinks inbegrepen  

- Zaterdagmorgen: ontbijt vanaf 8.30u 
rond 9.30u, vertrekken we samen met onze oldtimers naar Monschau 

"Montjoie" , Dit prachtig oud dorpje waar van alles te beleven is , en daar dan 
ook de mogelijkheid bied om ‘s middags te eten , of iets te drinken in één van 

de verschillende restaurantjes aldaar. 
- Zaterdagavond, aperitief, gastronomisch 3 gangen diner met de aangepaste 

wijnen. 
Na het diner is het mogelijk om nog na te genieten in de bar of op het terras 

van het kasteel. 

- Zondagmorgen ontbijt : vanaf 8.30u 

rond 9.30u, vertrekken we richting Comblain, waar we door de prachtige 
Ardennen naar de Condroz door rijden, met uiteraard naar gewoonte zijn 

stopjes waar we gezellig kunnen keuvelen op prachtige vergeten hoekjes. 
Terug naar het kasteel, waar een lekkere aperitief en een lekker bord klaar 

staat. 

Afsluiten : afscheid nemen en terug op weg naar huis. 

 

Prijs  

- Totale prijs is 414 ,00 € per koppel (verblijfstaks inbegrepen)  

Bezoeken, bijkomende dranken, middagmaal op zaterdag zijn niet inbegrepen  

- 3e overnachting 2pers. ontbijt inb., betaal je 92€/ kamer (verblijfstaks 

incl.) 
 

- Voorschot van 50 € per persoon wordt gevraagd als reservatie  

Er zijn maar 9 twee persoonskamers en 3 familie kamers  
Beperkt tot max: 16 koppels of 17 voertuigen dus snel inschrijven is de 

boodschap 

 

 



Je kan foto’s van de vorige jaren bekijken op de website van Chateau Bleu, 
rubriek “op weg” 

http://www.chateau-bleu.be/ 

 

Meer info 

Norbert Huyghebaert 04/351 74 57  

chateaubleutrooz@icloud.com 

Verblijf, vertrek en aankomst: 
Château Bleu (hotel / restaurant) 

Rue Rys Mosbeux 52 
4870 Trooz (tussen Spa en Chaudfontaine)  
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