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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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Bovélo des Saveurs - fietstocht en proevertjes in Havelange
Rue Du Marché Couvert
Ciney - 5590
http://www.rotaryciney.be/bovelo

© Rotary club Ciney

Bovélo des Saveurs in Ciney: RAVeL, lange afdalingen en kleine hellingen, pittoreske
bezoeken...

Bosbaden tijdens Tenneville-les-Bains... de forêt: maak contact met
de natuur
Rue Grande Champlon 94b
Champlon - 6791
Contact: +32 497 90 67 10
Telephone de reservation: +32 61 61 30 10
https://www.baindeforet.be/
© IJusseret

Tenneville-les-Bains... de forêt of bosbaden, een origineel concept van de toeristische
infodienst van Champlon-Tenneville in de Ardennen dat wandelen en bostherapie
combineert. Verschillende data gedurende het jaar.

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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