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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 2020 hebben de meeste toeristische attracties en musea in Wallonië hun deuren opnieuw geopend voor het publiek.

Raadpleeg de lijst.
We raden je aan om vooraf contact op te nemen met de dienstverlener of om zijn website te
raadplegen voor de precieze openingstijden en de voorwaarden voor reserveringen en bezoeken.
Welkom terug!
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De Landbouwbeurs van Nijvel
Grand-place
Nivelles
Contact: +32 67 88 22 17
http://www.tourisme-nivelles.be/index.php?/foireagricole.html
© MTRP

De landbouwbeurs van Nijvel, de beroemdste van Waals Brabant, is er terug met
nieuwigheden en wedstrijden!

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.

Groene kermis van Eau d'Heure in Boussu-les-Walcourt
Lac De L'eau D'heure
Boussu-lez-walcourt - 6440
Contact: +32 71 64 46 67
http://fveh.be/
© FT Province de Namur

Hét toeristische zomerevenement. Meer dan 100 exposanten, ongeveer 25 000
bezoekers in de Lacs de l'Eau d'Heure in Boussu-lez-Walcourt.

Pompoen- en vreemde en vergeten groentenmarkt in TourinnesSaint-Lambert
E411- Sortie 10
Tourinnes-saint-lambert - 1457
Contact: +32 497 87 04 04

© Photowill / Pixabay

Tourinnes-Saint-Lambert organiseert de oudste pompoenmarkt van Europa.
Ambachtslieden en producenten zullen er je hun mooiste groenten voorstellen. Er is
ook de beroemde wedstrijd van de grootste pompoen.

The place to bier op de Grote Markt van Edingen
Grand'place
Enghien - 7850
Contact: +32 (0) 472 36 27 66

© Pixabay - rawpixel

The place to bier is een evenement dat over de wereld van het bier gaat. Afspraak in
Edingen om deel te nemen aan de festiviteiten.

Rendez-vous gourmand in Tilly, in Villers-la-Ville
Rue Général Mellier
Villers-la-ville - 1495
Contact: +32 (0) 71 87 79 56
https://www.villers-la-ville.info/evenements/onziemerendez-vous-gourmand
© Sonya Kamoz

Rendez-vous gourmand in Tilly met een 30-tal producenten die je er hun lekkerste
producten voorstellen.

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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