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Wallonië, de ideale bestemming voor
uw meetings en congressen
Bent u op zoek naar een goede oplossing voor de congressen, seminars,
vergaderingen of teambuildingactiviteiten van uw bedrijf of organisatie?
Dan biedt het zuiden van België tal van interessante mogelijkheden. Diverse
interessante locaties beschikken over alle infrastructuur die u ook maar denkt nodig te
hebben om uw professionele of feestelijke evenementen te organiseren, zoals
vergadercentra, zakenhotels, kastelen met een rijke geschiedenis, seminarieruimtes
midden in de natuur, bioscopen, ...

Een goede locatie is het halve werk
De zaal die zich perfect leent voor uw evenement is een ideaal vertrekpunt om er een
succes van te maken. U vindt ongetwijfeld het
#link[taxonomy_term|3881|congrescentrum] dat beantwoordt aan uw verwachtingen,
wat het thema ook is.
Iets unieks in gedachten? Meer dan 150 #link[taxonomy_term|3888|originele
bestemmingen] hebben de uitrusting en de mankracht om u verder te helpen. En voor
meerdaagse seminaries kunt u terecht in een van de vele particuliere of
#link[taxonomy_term|3892|zakenhotels] verspreid over Wallonië.
Meer informatie of verduidelijking nodig? #link[taxonomy_term|3912|Neem contact met
ons op].

Het kasteel van Harzé, centrum voor residentiële seminaries
nabij Spa
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Blegny-Mine, een originele steenkoolmijn nabij Luik
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De Abbaye de la PaixDieu, een rustige omgeving voor
seminaries nabij Luik
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Het kasteel van Wanfercée nabij Charleroi, een ruime en
elegante locatie
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Het kasteel van Fosteau, een 14de-eeuwse vesting nabij
Charleroi
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Le Château de La Poste, een prachtig hotel dicht bij Namen
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Het kasteel van Harzé, centrum voor residentiële
seminaries nabij Spa
Rue De Bastogne 1
Harzé - 4920
Contact: +32 4 246 63 63
http://www.chateau-harze.be
© Photoclub

Het kasteel van Harzée, aan de rand van de Ardennen, stelt zes
receptiezalen ter beschikking voor seminaries, huwelijksfeesten,
teambuildingactiviteiten en incentives....

Blegny-Mine, een originele steenkoolmijn nabij Luik
Rue Lambert Marlet 23
Blegny - 4670
Contact: +32 4 387 43 33
https://www.blegnymine.be/nl
© SPW SGO4 - G. Focant

Een speelplein, een ontspanningsterrein, een dierenpark en een
bezoek aan de mijn en het museum. In het recreatiepark BlegnyMine gaan ontspanning en geschiedenis hand in hand....

De Abbaye de la PaixDieu, een rustige omgeving
voor seminaries nabij Luik
Rue De La Paix Dieu 1b
Jehay - 4540
Contact: +32 85 41 03 50
http://www.paixdieu.be

In deze voormalige cisterciënzerabdij, 25 km van de Luikse
luchthaven, kunt u terecht voor zowel discussieforums als
seminaries zonder overnachting....

Het kasteel van Wanfercée nabij Charleroi, een ruime
en elegante locatie
Rue De La Chapelle 72
Wanfercée-baulet - 6224
Contact: +32 71 81 80 85
http://www.chateaudewanfercee.be
© Château de Wanfercée

Het kasteel van Wanfercée in Fleurus ligt in een groen en
afgelegen park en is vlot bereikbaar via de E42....

Het kasteel van Fosteau, een 14de-eeuwse vesting
nabij Charleroi
Rue Du Marquis 1
Thuin - 6530
Contact: +32 71 59 23 44

https://chateaudufosteau.wixsite.com/lechateaudufosteau
Het kasteel van Fosteau in de Val de Sambre is een imponerende
vesting uit de 14de eeuw. Evenementen kunnen zowel in als rond
het kasteel plaatsvinden....

Le Château de La Poste, een prachtig hotel dicht bij
Namen
Ronchinne 25
Maillen - 5330
Contact: +32 81 41 14 05

© Château de la Poste

https://www.domainederonchinne.be/
Le Château de la Poste ligt niet ver van Namen en is een prachtig
hotel met kamers en vergaderzalen voorzien van alle comfort....

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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