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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].
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Het kasteel van Resteigne, een prachtig, bloemrijk
park nabij Marche-en-Famenne
Rue De La Carrière 146
Resteigne - 6927
Contact: +32 475 76 52 68
http://www.chateauderesteigne.be/
© Château de Resteigne

Het kasteel van Resteigne ligt in een prachtig, bloemrijk park aan
de oevers van de Lesse en biedt de ideale infrastructuur voor
recepties, banketten of bedrijfsevenementen.

De Abbaye de La Ramée, de eerste
Châteauform'locatie in België
Rue De L'abbaye 19
Jauchelette - 1370
Contact: + 32 10 68 58 98
http://www.chateauform.com
© Chateauform'

In de ruimten van de Ramée in Geldenaken gaan geschiedenis en
technologie hand in hand. Ze zijn perfect geschikt voor elk soort
bedrijfsevenement....

Château Jemeppe | Voor uw incentives in de
Ardennen
Rue Félix Lefévre 24
Hargimont - 6900
Contact: +32 84 22 59 01
Telephone de reservation: +32 84 22
59 01
© Tijs Blom

http://www.chateaujemeppe.eu/nl/

In Hargimont, een centraal gelegen dorp in de Ardennen, vindt u
het prachtig gerestaureerde Château Jemeppe met bijbehorende
boerderij. Samen vormen ze een bevoorrechte locatie voor al uw
bedrijfsevents.

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....

Château d'Emines, elegante woning uit de 18e eeuw
dicht bij Namen
Rue De Rhisnes, 45
Emines - 5080
Contact: +32 81 21 30 23
http://www.chateaudemines.be

© château d'Emines

Château d’Emines, op 5 minuten van Namen, verhuurt drie zalen
en een feesthal voor banketten, familiefeestjes en incentives.

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.
Verantwoordelijke uitgever:
Michel VANKEERBERGHEN, gedelegeerd bestuurder van Wallonië België Toerisme
(WBT vzw).
De inhoud in dit document werd met de grootste zorg samengesteld door Wallonië
België Toerisme (WBT vzw). De uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden
worden voor mogelijke wijzigingen tussen de verzameling van de gegevens en de
weergave ervan in dit document.
© Wallonië België Toerisme (WBT vzw).
Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .
5000 Namen
+32 (0)2 504 02 11
Web : www.walloniebelgietoerisme.be
Email: info@walloniebelgietoerisme.be
Behoudens anderluidende verklaring behoort de informatie vermeld in dit
document toe aan Wallonië België Toerisme (WBT vzw).
Een voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor het gebruik of de
reproductie van deze informatie.
Wallonië België Toerisme behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor
op dit document.
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