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Destination BW: Huis voor Toerisme van WaalsBrabant
Place Du Brabant Wallon 1
Wavre - 1300
Contact: +32 10 23 61 08
https://www.destinationbw.be/
WBT-D.Vasilov

In de buurt Waterloo en Louvain-la-Neuve biedt het Huis voor Toerisme van WaalsBrabant, Destination BW, een ruime keuze aan bezoeken.
Gemeenten en plaatsen op het grondgebied van het Huis voor Toerisme: Rebecq,
Tubize, Ittre, Braine-le-Château, Braine-L'Alleud, Nijvel, Waterloo, Genappe, Lasne,
Terhulpen, Rixensart, Waver, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Court-Saint-Etienne, Villersla-Ville, Chastre, Mont-Saint-Guibert, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau en Walhain.

Ontdek de diversiteit en de rijkdom van WaalsBrabant:
Duik in het hart van de Slag bij Waterloo van het Waterloo 1815
Memorial naar het Wellingtonmuseum via het laatste hoofdkwartier
van Napoleon en de Ferme de Mont-Saint-Jean.
Bewonder het rijke erfgoed van twee pareltjes van Waals-Brabant: de
Abdij van Villers-la-Ville en de Collegiale kerk Sainte-Gertrude van
Nijvel.
Geniet van de grote groene ruimtes in het Bois des Rêves, het Kasteel
van Hélécine, het prachtige Domein Solvay waar de Stichting Folon is
gevestigd.
Ontmoet Kuifje in het Hergé Museum of verken het Musée L, het eerste
grootschalige universiteitsmuseum.

Beleef sensationele ervaringen in Walibi en Aqualibi
Maak je ontdekkingen compleet, proef de lokale specialiteiten: al djote
pie, porc de Piétrain, tarte au stofé, bier of chocolade...
Alles is aanwezig om een heerlijke tijd te hebben!
In Waals-Brabant valt er altijd wel iets te beleven... Laat je verrassen!

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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