Pagina 3
2

Kortingsbonnen om Wallonië te
bezoeken met je kinderen
Zin om er op uit te trekken en Wallonië te ontdekken? Bestel onze kortingsbonnen
en geniet van tal voordelen op je bezoeken en verblijven. Schenk jezelf een
weekend aan een voordelige prijs!
Vertrek niet zonder je kortingen!
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Gezinsuitstap met de spoorwegfietsen van La Molignée
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Euro Space Center: op ruimtereis met je gezin
Rue Devant Les Hêtres 1
Transinne - 6890
Contact: +32 61 65 64 65

© Euro Space Center

https://www.eurospacecenter.be/nl/esc/index.php/mnu-faccueil-fr/mnu-f-visite-fr
Het Euro Space Center, het recreatie- en ontdekkingscentrum
over de ruimte in Transinne in de provincie Luxemburg, nodigt
gezinnen uit om de ruimte te veroveren.

Le Bois du Cazier: uitzonderijke mijnsite om te
bezoeken met je kinderen
Rue Du Cazier 80
Marcinelle - 6001
Contact: +32 71 88 08 56
http://www.leboisducazier.be
© Le Bois du Cazier

Breng een geweldige tijd door met je gezin in Le Bois du Cazier
en ontdek een Unesco-mijnsite en 3 musea. Profiteer ook van de
speciale activiteiten voor kinderen.

Gezinsuitstap met de spoorwegfietsen van La
Molignée
Rue De La Molignée 116
Anhée - 5537
Contact: +32 82 69 90 79
http://www.draisine.be

© Maredsous

Ontdek met je gezin de geneugten van een spoorwegfiets door
op je eigen tempo te trappen op het spoor langs de
Molignéevallei.

Wallonie België Toerisme (WBT vzw)
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namen
Per telefoon: +32 (0) 504 02 11
Per fax: +32 (0) 2 504 02 11
www.walloniebelgietoerisme.be
info@walloniebelgietoerisme.be

Neem voor je vertrek contact op met de toerististische partner die je interesseert.
Verantwoordelijke uitgever:
Michel VANKEERBERGHEN, gedelegeerd bestuurder van Wallonië België Toerisme
(WBT vzw).
De inhoud in dit document werd met de grootste zorg samengesteld door Wallonië
België Toerisme (WBT vzw). De uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden
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weergave ervan in dit document.
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Een voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor het gebruik of de
reproductie van deze informatie.
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