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Shoppen, sporten en ontspannen
Het shoppingcenter blijft een trekpleister voor de site. Het is 
dichtbij, makkelijk te bereiken en biedt zeeën aan parkeerplaats. 
De handelaars, die open mochten blijven, doen er alles aan om 
het winkelen zo aangenaam en veilig mogelijk te houden. Zodra 
alle  “niet essentiële” winkels en horecazaken opnieuw de deuren 
mogen openen zal het local shopping zich voortzetten en kunnen 
alle handelaars in Sint-Truiden en omgeving hiervan profiteren.

De troeven van Stayen: 
ruim - veilig - dichtbij - groen - sportief - creatief

Ook Stayen, het multi-functionele voetbalstadion van STVV aan de poort van Haspengouw en 
de stad Sint-Truiden, moet met het nieuwe normaal leren omgaan. Maar niet alles hoeft negatief 
bekeken te worden. De grote ruimtes, de veiligheid en de nabijheid zijn extra troeven die in deze 

coranatijden een meerwaarde bieden. 

Wanneer het ontspanningsleven zich opnieuw op gang zal trekken 
biedt Stayen ruimte voor  ontspanning, sport en vrije tijd.  Het stadion 
zelf met haar 12000 zitplaatsen, haar enorme ontvangstruimtes in 
de Rvue, Raymond Goethalszaal, de Oosttribune, de Skyboxen en 
de Skybar zorgen ervoor dat elke thuismatch van STVV in optimale 
en veilige omstandigheden beleefd kan worden. Tezelfdertijd 
kunnen in deze ruime ontvangstzalen ook evenementen veilig en 
met respect voor de afstandsregels georganiseerd worden.

Kerstmis en eindejaarsfeesten 
op Stayen
Dit jaar zal kerst en nieuwjaar vooral thuis gevierd worden 
maar mensen die toch even de vleugels willen uitslaan 
en een Staycation in eigen land willen beleven, kunnen 
terecht in hotel Stayen.

Zowel Hotel Stayen als ‘t Hof van Stayen bieden tijdens 
de eindejaar periode een arrangement aan van 2 nachten 
betalen en 1 nacht gratis.

Meer informatie en reservatie
www.hotelstayen.com of 011 681234
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Vernieuwde kamers in Hotel Stayen

Hof van Stayen

Businesscenter

Ook de Moozeclub met haar fitness en wellness, het 'Grand Café' 
met haar gezellige terras met zicht op het veld, waar iedereen 
in normale tijden 7/7 terecht kan voor een koffie, ontbijt, lunch, 
aperitief of avondmaal en het take away & lunchrestaurant 'La 
Cantine' bieden voldoende plaatsen en zijn groot -en ruim genoeg 
om gasten in alle veiligheid en met voldoende afstand te kunnen 
ontvangen. De horeca op de Kleine Markt met het Mediterraans 
geïnspireerde restaurant 'Uno Due' en de gemoedelijke sport -en 
loungebar 'Café du Soleil' hebben terrassen waar gezelligheid en 
sfeer in combinatie met rust en ruimte overheersen.

Slapen met zicht op het voetbalveld of de Molenbeek
Hotel Stayen is sinds 2019 gegroeid van 77 kamers naar 102 
kamers met de komst van het Hof van Stayen. De 56 kamers in de 
noordtribune, waarvan een deel uitkijkt op het voetbalveld, werden 
tijdens de eerste lock down in maart 2020 volledig gerenoveerd. 
Er werden 112 nieuwe, uiterst comfortabele Vel_you bedden 
geplaatst van de Veldeman groep. Die zijn 100% recycleerbaar en 
hebben een onbeperkte levensduur. Een unicum in Europa!

De 21 Skyboxen – die ook als loge gebruikt worden – bieden een 
rechtstreekse toegang tot de westtribune en ademen op en top 
voetbal. Bezoekers die een groene en rustige omgeving verkiezen 
kunnen terecht in ‘t Hof van Stayen.

In de vroegere jaren was ‘t Hof van Stayen ook Hoeve Blavier 
genoemd naar de familie Blavier die hier sinds midden 18e eeuw 
woonde en werkte en een actief landbouwbedrijf runde. Historisch 
onderzoek wijst zelfs uit dat Hof van Stayen nog ouder is. De kern 
van het oude woonhuis stamt nog uit de 17e eeuw. Hof van Stayen 
is een gesloten vierkantshoeve, gelegen langs de Molenbeek 
gelegen in een heuvelachtig landschap midden in het groen en de 
boomgaarden. Die beek dankt haar naam aan de Stayenmolen of 
Vettersmolen, even stroomopwaarts, uit 1559, die vroeger koren 
mocht malen en nu elektriciteit produceert. 

Hof van Stayen is nu getransformeerd in een hotel met zwembad, 
25 luxueuze kamers, vergaderzalen, in een groene omgeving en 
voor diegenen met veel nostalgie naar vroeger, een wasplaats 
uit de 17de eeuw aan de Molenbeek. Hof van Stayen kan ook in 
exclusiviteit afgehuurd worden door groepen allerhande. 

Bedrijven en businesscenter Stayen
Op de hele site Stayen zijn er momenteel meer dan 1.000 mensen 
aan de slag, een groot bedrijf dus! Op de zesde verdieping kunnen 
kleine en creatieve bedrijven of startups een kantoorruimte huren 
met zicht op het veld! De kleinste kantoorruimte is 35m2.  Zelfs 
tijdelijke verhuur voor een week of maand is mogelijk. 

Voor meer informatie over beschikbare kantoorruimte kan u 
contact nemen met: sales@stayen.com
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