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Evenementen in Wallonië deze week
Raadpleeg onze kalender en ontdek welke evenementen de komende dagen plaatsvinden in Wallonië.
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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Gastronomische natuurwandeling van de Ferme Castrale | Hermallesous-Huy
Rue Gérée 10
Hermalle-sous-huy - 4480
Contact: +32 85 31 42 86
Telephone de reservation: +32 85 31 42 86

© WBT - J.P. Remy

https://www.musee-gourmandise.be/nl/museegourmandise/wandelingen

De Ferme Castrale in Hermalle-sous-Huy organiseert eenmaal per maand een
gastronomische natuurwandeling rond het thema vergeten planten, groenten en fruit.

Historische en gastronomische rondleiding in Durbuy
Place Aux Foires 25
Durbuy - 6940
Contact: +32 86 21 24 28
http://www.durbuyinfo.be/index.php/nl
© WBT - JP Remy

Ontdek de oude stad van Durbuy dankzij dieze geleide wandeling door haar straten.
Er zijn regelmatig pauzes met streekspecialiteiten.

School van Eertijds voor iedereen | In de Espace Arthur Masson in
Treignes
Rue Eugène Defraire 29
Treignes - 5670
Contact: +32 60 39 15 00
https://www.espacemasson.be
© FT Province de Namur

Beleef een uurtje les zoals in 1932 in de School van Eertijds van Treignes, tijdens de
schoolvakanties en elke eerste zondag van de maand.

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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