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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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Les Hubertoises
Saint-hubert - 6870
Contact: +32 61 61 30 10

© FTLB - P. Willems

Laat je meevoeren door een meer dan 40 jaar oude traditie en aanschouw een
prachtige historische optocht over de geschiedenis van de heilige Sint-Hubertus. Van
30 augustus tot en met 1 september 2019.

Festival Esperanzah! In het uitzonderlijke kader van de Abdij van
Floreffe
Rue Du Séminaire 2
Floreffe - 5150
Contact: +32 83 66 83 47
http://www.esperanzah.be
© WBT - Christelle Anceau

Ontdek dit muziekfestival met een rijk en origineel programma. Mooie ontdekkingen
en favorieten gegarandeerd in de Abdij van Floreffe.

Landbouw-, bosbouw- en agrovoedingsbeurs van Libramont
Rue Des Aubépines 50
Libramont-chevigny - 6800
Contact: +32 61 23 04 04
http://www.foiredelibramont.com/
© Foire de Libramont

De landbouw-, bosbouw- en agrovoedingsbeurs van Libramont is een belangrijk en
niet te missen evenement van de zomer in het Waalse Luxemburg.

Open brouwerij- en wijngaarddagen in Wallonië
Contact: +32 81 84 89 46
http://www.apaqw.be/

© WBT-DavidSamyn

Open brouwerij- en wijngaarddagen in Wallonië: ontdek de plaatselijke ambachtslui
en de Waalse dranken uit onze mooie streek.

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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