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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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La Brasserie des Fagnes
Route De Nismes 26
Mariembourg - 5660
Contact: +32 60 31 39 19
http://fagnes.be/nl/
© Brasserie des Fagnes

De Brasserie des Fagnes staat vooral bekend om haar
ambachtelijke bieren en stelt daarnaast ook ruime zalen ter
beschikking voor grote evenementen.

La Ferme de la Cour, evenementenzalen nabij
Charleroi
Rue De La Roquette 36
Ragnies - 6532
Contact: +32 71 50 00 50
http://www.distilleriedebiercee.com

La ferme de la Cour, in de omgeving van Thuin, beschikt over
verschillende, tot receptiezalen omgebouwde schuren, waar
bedrijfsevenementen kunnen worden gehouden....

Brasserie C.
Impasse Des Ursulines 14/24
Liège - 4000
Contact: +32 4 266 06 92
http://brasseriec.com

Brasserie C. is een brouwerij die gewijd is aan de geneugten van
de Waalse terroir en lokale bieren, aan de voet van de trappen
van Bueren, in Luik.

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.
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document toe aan Wallonië België Toerisme (WBT vzw).
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reproductie van deze informatie.
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