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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 | Voor uw seminars in de provincie Luik
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Het Hôtel des Bains, hotel in Luik
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Koru Hotel
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Radisson Blu Balmoral Hotel in Spa | Voor uw teambuildings
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Hotel Pip-Margraff | Voor uw seminars in de
provincie Luik
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/

Dit eigentijdse traditiehotel opent de deuren voor al uw meetings
of verblijven in Sankt Vith, vlak bij het natuurschoon 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....

Koru Hotel
Rue Du Piroy 67
Autre-eglise - 1367
Contact: +32 81 36 03 00
http://www.koru-hotel.be
© Hôtel Koru

Ontdek dit hotel met 7 unieke en ruime kamers waarvan het
thema rond reizen draait. De ideale plek om zaken en plezier te
combineren....

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.
Verantwoordelijke uitgever:
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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.
Document genere le 26/09/2020

