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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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Martin's Grand Hotel | Zakenhotel in Waterloo
Chaussée De Tervuren 198
Waterloo - 1410
Contact: +32 2 352 18 15
Telephone de reservation: +32 2 352
18 19
© Martin's Grand Hotel

https://www.martinshotels.com/nl/hotel/grand-hotel-waterloo
In het historische Waterloo biedt Martin’s Grand Hotel u een
comfortabel verblijf in combinatie met modulaire ruimtes voor uw
seminaries, congressen en recepties.

Les Rhodos, 3-sterrenhotel in Ciney
Domaine Provincial Valéry Cousin 75
Chevetogne - 5590
Contact: +32 83 22 00 97
Telephone de reservation: +32 83 22
00 97
© Cédric Colon

http://www.lesrhodos.be/

Dit 3-sterrenhotel in het Provinciaal Domein van Chevetogne
organiseert allerlei culturele en sportieve activiteiten in zijn
prachtige tuin....

Le Manoir de Lébioles, hotel in Spa
Domaine De Lébioles 1-5
Spa - 4900
Contact: +32 87 79 19 00
http://www.manoirdelebioles.com
© Manoir de Lébioles

Le Manoir de Lébioles ligt in een groene omgeving in Spa en heeft
suites met uitzicht op het bos....

Martin's Château du Lac | Luxueus zakenhotel in
Genval
Avenue Du Lac 87
Genval - 1332
Contact: +32 2 655 72 99
Telephone de reservation: +32 2 655
72 99
© Martin's Hotels

https://www.martinshotels.com/nl/hotel/chateau-du-lac
HAan de boorden van het Meer van Genval vormt het charmante
zakenhotel Martin's Château du Lac de perfect match tussen
comfort, luxe en indrukwekkende ruimtes voor het onthaal van uw
gasten.

Silva Hotel Spa-Balmoral | Uw vergaderingen en
evenementen in Spa
Route De Balmoral 33
Spa - 4900
Contact: +32 87 79 32 62
Telephone de reservation: +32 87 79
32 50
© Silva Hotel Spa-Balmoral

https://silvahotelspabalmoral.be/nl

Het 4 sterren Silva Hotel Spa-Balmoral & Wellness heeft 126
luxueuze kamers en meerdere zalen voor uw zakelijke afspraken
in Spa.

Hôtel Van Der Valk Sélys Liège | Congrès en bord de
Meuse
Esplanade De L'europe 2
Liège - 4020

Contact: +32 42 44 12 00
Telephone de reservation: +32 42 44
12 00
© Van der Valk

www.congreshotelliege.eu

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).
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