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Evenementen in Wallonië deze week
Raadpleeg onze kalender en ontdek welke evenementen de komende dagen plaatsvinden in Wallonië.
Om de verspreiding van de coronavirusepidemie in te dijken, zijn alle recreatieve, sportieve, culturele of
folkloristische activiteiten (hetzij openbaar of privé) tot nader order geannuleerd.
Wij raden je aan om meer informatie in te winnen bij de bevoegde diensten. Je vindt de meest recente
informatie op de website https://www.info-coronavirus.be

Sinds 18 mei openen bepaalde musea in Wallonië en de Ardennen hun deuren voor het Belgische
publiek. Wanneer de grens met Nederland opengaat, kunnen ook Nederlanders weer naar onze fijne
vakantieregio komen. #link[taxonomy_term|3065|Raadpleeg de lijst hier].
We raden je aan vooraf zeker 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.

Open Kerken Dagen
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School van Eertijds voor iedereen | In de Espace Arthur Masson in Treignes
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Open Kerken Dagen
http://www.eglisesouvertes.be
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Kom naar de nieuwe editie van de Open Kerkendagen. Kom het religieus erfgoed
overal in Wallonië ontdekken.

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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