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Itinéraires | Beleef historie en cultuur als incentive in
Wallonië
Contact: +32 2 541 03 77
Telephone de reservation: +32 2 541
03 77
http://itineraires.be/nl/
Itinéraires bouwt uw evenement op rond de geschiedenis en
cultuur van een locatie, waar dan ook in Wallonië.

An error occurred. Please try again later. (Playback ID:
psr0-VqiSYme5_ry)
Learn More
More videos on YouTube

WALLONIA - The Sout…

Car free Wallonia

Herbeumont

Op zoek naar een originele en geslaagde culturele activiteit onder
collega’s? Dan is Itinéraires de partner voor u.

Ontdekkingen op maat
Itinéraires organiseert een dag vol kleine en grote verrassingen
tijdens een verhalentocht waarbij uw teams een plek, haar

mensen, haar erfgoed en cultuur leren kennen.
Verkenningen op maat
Professionele begeleiding sinds 1986
Ook activiteiten in uw eigen gebouwen en verspreid
over Wallonië

Voor al uw bedrijfsevents
Het programma wordt altijd op uw verwachtingen afgestemd,
ongeacht of u een teambuilding, incentive, family day of
thematisch bedrijfsevent wilt organiseren.
Rondleidingen in een tiental verschillende talen en
over de meest uiteenlopende thema’s zoals
gastronomische, interactieve en bovenal verrassende
wandelingen
Chocoladeworkshops met meester-chocolatier
Laurent Gerbaud, in 2017 gouden medaillewinnaar
tijdens de International Chocolate Awards in Londen
Zang-, strip- of schilderworkshops
Themadiners (surrealisme, strips, renaissance, Rubens
enz.) voor een ‘special venue’-activiteit
Itinéraires biedt uw bedrijf een originele kijk op geschiedenis en
cultuur.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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