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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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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.

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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