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Agenda met evenementen en tentoonstellingen in
Wallonië
Op zoek naar een evenement in Wallonië? Ontdek tal van ideeën voor een dagje, weekend of avondje weg.
Tentoonstellingen, festivals, beurzen, salons en tal van andere activiteiten wachten je. Voor alle leeftijden, voor
elke budget en voor elke stijl.
Sinds 1 juli zijn de meeste attracties en musea in Wallonië en de Ardennen weer open voor het publiek.
Hieronder vindt u een lijst met toegankelijke musea en attracties.
We raden je zeker aan vooraf de website van de dienstverlener te raadplegen voor de precieze
openingstijden en de voorwaarden voor reserveringen en bezoeken. Neem bij vragen contact op met de
organisatie.
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Boottochten voor fijnproevers aan boord van de boot Pays de Liège
Quai Edouard Van Beneden 22
Liège - 4020
Contact: +32 4 387 43 33
Telephone de reservation: +32 4 387 43 33
© Service communication de la Province de Liège Gerard Guissard

http://www.bateaulepaysdeliege.be/fr/les-croisieresgourmandes-d-ete

Ontdek Luik zoals je het waarschijnlijk nog nooit eerder gezien hebt, vanop de Maas.
Een cruise met een maaltijd met seizoensproducten.

Weekendje aan het water | Langs het Centrumkanaal in La Louvière
Rue Noulet
Strépy-bracquegnies - 7110
Contact: +32 64 26 15 00
https://www.weekendauborddeleau.com
© WBT - Bruno D'Alimonte

Breng je weekend door aan het water en vaar mee met de buitengewone boottochten
op het Centrumkanaal. Mis dit zomerse evenement in de door Unesco geklasseerde
site niet.

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.
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