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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].

Hotel PIP Margraff, in de provincie Luik, voor uw seminaries
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Het Hôtel des Bains, hotel in Luik
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Bütgenbacherhof, hotel in Verviers

2

Radisson Blu Balmoral Hotel in Spa | Voor uw teambuildings
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Hotel PIP Margraff, in de provincie Luik, voor uw
seminaries
Hauptstrasse 7
Sankt-vith - 4780
Contact: +32 80 22 86 63
Telephone de reservation: +32 80 22
86 63
© Offermann

https://www.pip.be/nl/home/

Voor uw MICE-bijeenkomsten of een verblijf verwelkomt dit hotel
u tussen traditie en moderniteit in Saint-Vith, aan de rand van de
Hoge Venen en de Eifel.

Het Hôtel des Bains, hotel in Luik
Haelen 2
Robertville - 4950
Contact: +32 80 67 09 10
http://www.hoteldesbains.be
© Hôtel des Bains

Dit Luikse hotel beschikt over ruime kamers, een
wellnesscentrum, een gastronomische keuken en een
vergaderzaal....

Bütgenbacherhof, hotel in Verviers
Marktplatz 8
Bütgenbach - 4750
Contact: +32 80 44 42 12
Telephone de reservation: +32 80 44
42 12
© Christian Charlier

https://www.hotelbutgenbacherhof.com/nl/

Dit viersterrenhotel met gezellige kamers, een groot zwembad en
een wellnesscentrum ligt niet ver van het Meer van Bütgenbach....

Radisson Blu Balmoral Hotel in Spa | Voor uw
teambuildings
Avenue Léopold Ii 40
Spa - 4900
Contact: +32 87 79 21 42
https://www.radissonhotels.com/nlnl/hotels/radisson-blu-spa-balmoral
© Michael Radi

Het Radisson Blu Balmoral Hotel in Spa ontvangt u het hele jaar
door voor uw teambuildings, vergaderingen en bedrijfsseminars.

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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Michel VANKEERBERGHEN, gedelegeerd bestuurder van Wallonië België Toerisme
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