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VERBINDT
WERKNEMERS
Reist u voor het werk? Kies dan voor een overnachting in alle comfort.
De vele verblijfsmogelijkheden in Wallonië zijn bijzonder charmant en gastvrij!
Bovendien vindt u er tal van vergaderzalen met perfecte voorzieningen in een
productieve en verkwikkende omgeving.
Wallonië biedt ook allerlei originele activiteiten om de banden tussen uw teams
aan te halen en hun creativiteit te stimuleren. En natuurlijk allemaal
in overeenstemming met de geldende gezondheidsnormen.

- 13 -

EVENT ORGANIZER - INCENTIVES TEAMBUILDING

HOTEL - CONVENTION CENTER SPECIAL VENUE

- 30 CONVENTION BUREAU

© P. BOSSIROY

- 05 -

"els.vanhuysse"

© J.P. REMY

5

WAALS BRABANT

6

13

11
12

HENEGOUWEN
7

LUIK

14

8
10
15

EVENT ORGANISER - INCENTIVES - TEAMBUILDING

NAMEN

17
9

16

18

LUXEMBURG

1. Brewspot
2. Discover Belgium
3. Weventures
4. Sem’On Business
5. Alleluias Events
6. Brasserie Dubuisson
7. CharleroomS
8. Le Pass
9. Parc du Crocodile Rouge
10. Adrenaline Events
11. Ready Steady
12. Forestia
13. The Owl Distellery

"els.vanhuysse"

05
05
05
06
06
07
07
08
08
08
09
09
09

14. Citadelle de Namur
15. Dinant Evasion
16. Domein van
de Grotten van Han
17. Les Lacs de l’Eau d’Heure
18. Brandsport
19. Wildtrails
Overal in Wallonië

1

2

3

4

10
10
10
11
11
11

19

-

05

© BREWSPOT

EVENT ORGANISER INCENTIVES - TEAMBUILDING

- Overal in Wallonië EVENT ORGANISER - INCENTIVES - TEAMBUILDING

WEVENTURES

- Overal in Wallonië -

BREWSPOT
 Rue Arsène Matton, 34
1325 Dion-Valmont (siège)
 contact@brewspot.com
 02 588 22 84
 www.brewspot.com

Bij BrewSpot ontdekt u alle
geheimen van ambachtelijk bier via
de teambuildingactiviteiten op maat
die we in heel België organiseren.
Onze gepassioneerde brouwers
begeleiden u tijdens een degustatie
van ambachtelijke bieren en helpen
uw team vervolgens uw eigen
bier te brouwen, op basis van
verschillende formules. Dit kan
ook worden gekoppeld aan
degustatie- en chocoladeworkshops.

 Route de l’Eau Rouge, 20
4970 Stavelot
 Arne@weventures.be
 080 80 00 98
 www.weventures.be

EVENT ORGANISER - INCENTIVES - TEAMBUILDING

© WEVENTURES

- Overal in Wallonië -

 Rue Dieudonné Lefevre, 4
1020 Brussel
 info@discover-belgium.be
 02 227 46 75
 www.discover-belgium.be
Discover Belgium staat garant
voor de uiterst verzorgde
organisatie van originele, culinaire
en culturele activiteiten. Heerlijke
producten van Belgische oorsprong
en verrassende fijnproevers-
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DISCOVER
BELGIUM

manden zijn ook online verkrijgbaar in onze webshop Delicious
Belgium. Al tien jaar zijn wij dé
referentie voor wie de Belgische
steden en hun specialiteiten wil
ontdekken!

Weventures heeft intussen al meer
dan duizend evenementen in goede
banen geleid, zowel in België als
in Luxemburg, Frankrijk, Spanje
en zelfs Kroatië. Onze uitgebreide
kennis van de eventwereld en de
hotelsector, ons ruime activiteitenaanbod én onze flexibiliteit zijn
onze grootste troeven.
Seminar, teambuilding of een
ander evenement?
U wenst, wij organiseren!
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© SEM_ON BUSINESS

SEM’ON
BUSINESS
 Terlinden, 105
1785 Merchtem
 info@semonbusiness.com
 043 34 89 60
 www.semonbusiness.com
ontdekkingstocht naar een
mysterieuze plek ... Onze activiteiten, zowel indoor als outdoor,
wisten al heel wat klanten blij te
maken. Een teambuilding in
Wallonië? Vertrouw op ons!

Dankzij meer dan vijftien jaar
ervaring én de nuttige feedback
van onze klanten zijn de teambuildings van Sem’On Business
meer dan de moeite waard.
Van een digitale detox tot een

EVENT ORGANISER - INCENTIVES - TEAMBUILDING

- Provincie Waals-Brabant -
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ALLELUIAS
EVENTS
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Alleluias Events organiseert een
breed gamma aan evenementen,
zoals online teambuilding, productlanceringen enz. Vanuit onze
expertise vinden we een antwoord
op uw meest ambitieuze wensen.
Wij vervullen al uw verwachtingen,

 Chaussée de Jodoigne, 112
1390 Grez-Doiceau
 alleluias@skynet.be
 0473 94 25 31
 www.alleluias.com
of u nu over een beperkt of
een ruim budget beschikt. Onze
ervaring, onze aandacht voor detail
en onze humor bieden een echte
meerwaarde. Onze locatie
Le Relais des Rêves ligt in
Grez-Doiceau, vlak bij Wavre.
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 Chaussée de Mons, 32
7904 Pipaix
 info@dubuisson.com
 069 67 22 22
 www.beerstorium.dubuisson.com

In Brasserie Dubuisson kunt u
terecht voor al uw bedrijfsevenementen. Een bezoek aan ons interactieve
museum, een ontdekkingsrondleiding bij onze productie-installaties
of liever een degustatie van onze
bieren en maaltijden in ons nieuwe
restaurant? Wat u ook kiest, bij ons
vindt u de ideale omgeving om de
tijd gezellig door te brengen. We
beschikken ook over een uitgeruste
vergaderzaal voor uw seminars.

Ga op avontuur in een van de escape
rooms van Charlerooms, in de
buitenlucht of binnen. De escape
rooms in het gebouw bieden plaats
aan maximaal 16 deelnemers, buiten
kunnen er 20 tot 200 deelnemers

meespelen. Naast onze eigen spellen
creëren we ook escape games op
maat (bijv. educatief) en privé-evenementen voor teambuilding of als
bedrijfsuitstap (murder party, Cluedo
party, speurtocht, schattenjacht …).

- Provincie Henegouwen -

© BRASSERIE DUBUISSON

BRASSERIE
DUBUISSON
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- Provincie Henegouwen -

CHARLEROOMS
 Galerie Bernard, 18-20
6000 Charleroi
 contact@charlerooms.be
 0467 05 46 60
 www.charlerooms.be

"els.vanhuysse"
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- Provincie Henegouwen -

LE PASS

Le Pass is een origineel wetenschapsmuseum met 8 zalen voor 15
tot 800 personen en een immens
gratis parkeerterrein. De industriële
architectuur leent zich perfect voor
de meest uiteenlopende sferen:

teambuildings, conferenties,
personeelsfeesten, familiedagen…
Alles kan. Op deze prestigieuze,
gezellige locatie midden in de
natuur ontvangt u zowel uw klanten
als uw werknemers in stijl.

 Rue de Mons, 3
7080 Frameries
 event@pass.be
 065 61 21 60
 https://pass-event.be/

EVENT ORGANISER - INCENTIVES - TEAMBUILDING

PARC DU
CROCODILE ROUGE
 Route de la Plate Taille, 99
6440 Boussu-Lez-Walcourt
 info@lecrocodilerouge.be
 071 30 21 13 - 0476 29 89 11
 www.parcducrocodilerouge.be

© ARTHUR H

- Provincie Henegouwen -

Al meer dan vijftien jaar speelt het
Parc du Crocodile Rouge met vaste
formules en à-la-carteprogramma’s
in op de wensen en/of behoeften
van groepen en bedrijven. Onze
troeven? Diverse vergaderlocaties,
een uitmuntende catering en
verschillende activiteiten voor
Incentivess, een teambuilding en/of
een familiedag. De unieke omgeving
van de meren van Eau d’Heure
vormt de ideale setting.

© COO ADVENTURE

EVENT ORGANISER
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Al meer dan 25 jaar biedt
Adrenaline-Events oplossingen
aan om uw teams op een
dynamische manier hechter te
maken. Laat uw teams samen
genieten van leuke

"els.vanhuysse"

- Provincie Luik -

groepsactiviteiten waarbij ze
elkaar op een andere manier
leren kennen. Er zijn ongeveer
20 teambuildingmodules
beschikbaar met verschillende
thema’s.

ADRENALINE
EVENTS
 Petit Coo, 4
4970 Stavelot
 info@adrenaline-events.com
 080 68 91 33
 www.adrenaline-events.com

-
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READY STEADY
 Quai Saint Léonard, 25B/12
4000 Liège
 vanessa.jarlot@ready-steady.be
 0483 40 34 26
 www.ready-steady.be

© READY STEADY

- Provincie Luik -

Ready Steady staat garant voor
een sterke teamgeest en een
stevige klantenrelatie. Bedrijven
kunnen er terecht voor ludieke
degustaties van wijn, bier, cocktails
of chocolade. Door speelplezier te
combineren met een degustatie
geven wij de betrokkenheid van
uw partners en medewerkers een
boost. Escape game, casino of
tasting quiz in het Nederlands,
Engels of Frans? Bij ons vindt u
ongetwijfeld wat u zoekt!

EVENT ORGANISER - INCENTIVES - TEAMBUILDING

- Provincie Luik -

FORESTIA
© FORESTIA

 Rue du Parc, 1
4910 Theux
 hello@forestia.be
 087 54 10 75
 www.forestia.be

In het Dierenpark Forestia ontdekt u
meer dan 300 dieren van een dertigtal
soorten. Het avonturenpark bestaat
uit elf parcours en twee duizelingwekkende tokkelbanen tussen de bomen
voor klein en groot. Zowel sportievelingen als minder sportieve mensen
komen hier aan hun trekken. Neem
gerust even pauze in de Forest’bar, de
restaurant-bar die uitkijkt over een
enorm speelterrein! En stop ook even
in de leuke Forest’shop.

© THE OWL DISTILLERY
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- Provincie Luik -

THE OWL
DISTILLERY
 Hameau de Goreux , 7
4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
 visit@belgianwhisky.com
 04 223 07 17
 www.belgianwhisky.com

"els.vanhuysse"

The Owl Distillery is gevestigd in
een authentieke Haspengouwse
hoeve, vlak bij de grote verkeersassen. Een uitzonderlijke omgeving
voor al uw professionele en privéevenementen. Ontdek samen met

een gids alle geheimen van Belgian
Owl, de duurzame single malt whisky
van deze streek. Bewonder de twee
majestueuze Schotse distillatieketels
en laat u verrassen door de smaken
van deze unieke, bekroonde whisky.
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- Provincie Namen -

CITADELLE
DE NAMUR
© SÉBASTIEN ROBERTY

 Route Merveilleuse 64
5000 Namur
 info@citadelle.namur.be
 081 24 73 70
 www.citadelle.namur.be

In de Citadel kunt u 4 zalen boeken
voor uw vergaderingen en evenementen. We organiseren met plezier
teambuildingactiviteiten in het teken
van wijn (‘Kelderschatten’) of bier
(‘Op de gezondheid van Blanche de
Namur’). Tijdens de activiteit ‘Ludus
pro patria’ moet uw team verschillende proeven tot een goed einde
brengen. De citadel ligt in het hart van
Wallonië, in een prachtige omgeving.
Gratis parkeren en nog zoveel meer.

EVENT ORGANISER - INCENTIVES - TEAMBUILDING

DINANT
EVASION
 Place Baudouin 1er, 2
5500 Anseremme
 event@dinant-evasion.be
 082 22 43 97
 www.dinant-evasion.be

© DINANT EVASION

- Provincie Namen -

Dinant Evasion ligt in de prachtige
valleien van de Lesse en de Maas, op
1 uur rijden van Brussel en aan de
rand van de Ardennen. Hier kunt u
terecht voor meer dan 30 leuke
activiteiten voor uw evenement:
teambuilding, vergaderingen, familiedagen… • Avonturenpark in een
Natura-2000 gebied: touwbruggen,
dropping, paintball • Privétochtjes op
een prachtige boot • De Lesse afvaren
in een kajak. En nog veel meer…

© DOMAINE DES GROTTES DE HAN

EVENT ORGANISER
INCENTIVES - TEAMBUILDING

Persoonlijk contact, een familiebedrijf en vooral een onvergetelijke
omgeving in de natuur! Familiedagen, teambuilding, productpresentaties, vergaderingen, etentjes,
personeelsfeesten ... Uw verbeelding

"els.vanhuysse"

- Provincie Namen -

is de enige grens: wij doen alles om
uw evenement tot in de puntjes voor
te bereiden en te organiseren.
Het Domein van de Grotten van Han
biedt eindeloos veel mogelijkheden
met exclusieve, originele concepten!

DOMEIN VAN
DE GROTTEN
VAN HAN
 Rue J. Lamotte, 2
5580 Han-sur-Lesse
 events@grotte-de-han.be
 084 37 72 13
 www.grotte-de-han.be

-

11

EVENT ORGANISER - INCENTIVES - TEAMBUILDING

LES LACS DE
L’EAU D’HEURE
 Route de la Plate Taille, 99
6440 Boussu-lez-Walcourt
 reservation@lleh.be
p.fourmeau@lleh.be
 071 50 92 92
 www.lacsdeleaudheure.be

© GOLDEN LAKES

- Provincie Namen -

Het Parc du Crocodile Rouge, Accrobranche, de dam en de panoramische
toren, de Golf: het zijn slechts enkele
van de vele activiteiten die bij de Meren
van de Eau d’Heure te ontdekken vallen.
Volg de RAVel-bordjes te voet of met de
fiets rond de meren, neem een duik in
het zwembad Aquatique of kom tot rust
in het Wellnesscentrum. Echte watersportliefhebbers kunnen zich uitleven.
In de gezellige hotels rond de meren
geniet u van een welverdiende nachtrust.

EVENT ORGANISER - INCENTIVES - TEAMBUILDING

 , Mierchamps, 15
6980 La Roche-en-Ardenne
 info@brandsport.be
 084 41 10 84
 https://brandsport.be

Het motto van Outdoor Teamwork?
Samen onvergetelijke momenten
beleven. Wij bieden allerlei leuke sportactiviteiten aan, perfect op maat van uw
team. Daarnaast stellen we speciale
teambuildings voor om de banden aan te
halen, zoals onze knuffelpaal. Een ander
voorbeeld is equicoaching of paardencoaching: op basis van de lichaamstaal
van het paard denken deelnemers,
individueel en in groep, na over communicatie, leiderschap en samenwerking.

Wildtrails ontvangt u graag in een
luxueuze en comfortabele omgeving voor uw events, seminars of
teambuilding. Geniet in alle rust
met uw groep van onze accommodatie en infrastructuur, met

elke hotel- en cateringservice die u
maar wilt. Hier staat een professionele dienstverlener in voor alle
aspecten van uw project.
Wij ontvangen vijf tot duizend
deelnemers.

- Provincie Luxemburg -

© BRANDSPORT

BRANDSPORT
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- Provincie Luxemburg -

WILDTRAILS
 Rue Sainte-Bernadette
6987 Rendeux
 info@wildtrails.be
 084 36 85 50
 www.wildtrails.be

"els.vanhuysse"
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- Overal in Wallonië -

MARTIN’S
HOTELS
 Avenue du Lac, 87
1332 Genval
 mice@martinshotels.com
 02 655 71 11
 martinshotels.com

Martin’s Hotels heeft een oplossing
voor elke vergadering. Een een-opeengesprek of een conferentie met
duizend deelnemers? Een seminar,
kick-offmeeting, productlancering,
galadiner of ander event? Martin’s
Hotels biedt voor elk type evenement
oplossingen en voorzieningen op
maat. Al onze hotels hebben een
sterke identiteit en een onweerstaanbare charme. De fantastische
locatie krijgt u er gratis bij.

DOLCE BY
W YNDHAM
LA HULPE
BRUSSELS
 Chaussée de Bruxelles, 135
1310 La Hulpe
 rfp@dolcelahulpe.com
 02 290 98 24
 www.dolcelahulpe.com

© DOLCE BY WYNDHAM LA HULPE BRUSSELS
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- Provincie Waals-Brabant -

ABDIJ VAN
LA RAMÉE

De Abdij van La Ramée is de ultieme
locatie voor uw zakelijke seminars.
In de abdij kunt u terecht voor grote
evenementen die veel ruimte vragen
(30 vergaderzalen, 110 slaapkamers,
tot 120 deelnemers). In de Tienden-

"els.vanhuysse"

© FABIEN BARRAU

 Rue de l’Abbaye, 23
1370 Jodoigne
 ahervens@Chateauform.com
 0479 79 11 49
 www.chateauform.com
schuur kunt u zelfs evenementen
met tot 800 gasten organiseren.
U wordt ontvangen ‘alsof u thuis
bent’ in een groene omgeving,
voor één of meerdere dagen,
met of zonder overnachtingen.

Gelegen in het hart van de natuur
is Dolce by Wyndham La Hulpe
Brussels een 4*-hotel met 4000 m²
gewijd aan seminaries. Tevens
beschikken ze over 2 professionele
studio’s waaronder 1 met een
greenkey. Alle ingrediënten aanwezig voor de organisatie van uw
face-to-face, virtuele of hybride vergaderingen. Geniet van de groene
omgeving met de mogelijkheid om
de catering buiten te nuttigen en
van inspirerende teambuildingactiviteiten in het bos.

14
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- Provincie Henegouwen -

LE BOIS
DU CAZIER

- Provincie Waals-Brabant -

Bent u op zoek naar een buitengewoon
adres voor uw volgende zakelijke
evenement? Le Bois du Cazier is geklasseerd als UNESCO-erfgoed en getuigt met zijn authentieke industriële
uitstraling van het rijke verleden van

 Rue du Cazier, 80
6001 Marcinelle
 info@leboisducazier.be
 071 88 08 56
 www.leboisducazier.be
Charleroi als mijnstad. De 6 zalen, elk
met een capaciteit van 15 tot 400
personen, kunt u reserveren voor al uw
evenementen. Deze unieke locatie is
ook ideaal voor teambuildingactiviteiten
binnen of in het bosrijke park.

Het Château d’Hélécine in
Waals-Brabant, ideaal gelegen
halfweg tussen Brussel en Luik,
is met zijn Dôme, Orangerie en
kasteelpark van 30 hectare een
prestigieuze locatie voor al
uw recepties, teambuildings,
seminars of feestjes. De dertien
receptieruimtes zijn geschikt
voor 10 tot 1500 genodigden.

"els.vanhuysse"

© FRANK DESCAMPS

© OLIVIER SAXE

 Rue Armand Dewolf, 2
1357 Hélécine
 info@chateauhelecine.be
 0475 62 75 75
 www.chateauhelecine.be

© JL DERU

CHÂTEAU
D’HÉLÉCINE

-
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OFF HOTEL &
MEETING VENUE
 Chaussee de Bruxelles, 412
1300 Wavre
 info@offmeeting.be
 02 793 01 93
 www.info@offmeeting.be

OFF Hotel biedt u een uniek concept
voor de organisatie van uw seminars
en evenementen. De 16 zalen zijn
uitgerust met de nieuwste apparatuur en de 28 kamers bieden u een
echt thuisgevoel midden in het groen.

Het personeel stelt alles in het werk
om iedere deelnemer persoonlijk
te verwelkomen en verwennen.
De keuken verrast u met heerlijk
frisse gerechten op basis van
producten uit de eigen tuin.

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

- Provincie Waals-Brabant -
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© VDV NIVELLES-SUD

HOTEL
VAN DER VALK
NIVELLES-SUD

"els.vanhuysse"

 Chaussée de Mons, 22
1400 Nivelles
 sales@nivellessud.valk.com
 067 21 87 21
 www.hotelnivellessud.be

Hotel Van der Valk Nivelles-Sud****
is gelegen in hartje Waals-Brabant
en dus perfect bereikbaar. Het hotel
beschikt over 155 comfortabele
kamers, een brasserie met Belgische
specialiteiten, een gastronomisch
restaurant, een cocktailbar en een
wellnessruimte. Daarnaast kunt u
gebruikmaken van de grote gratis
parking en een uitzonderlijke multifunctionele businessinfrastructuur
(15 vergaderzalen van 19 tot 850 m²).

16
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AUBERGE DE
POTEAUPRÉ
 Rue de Poteaupré, 5
6464 Bourlers
 poteaupre@chimaygestion.be
 060 21 14 33
 www.chimay.com

Streekgerechten op basis van
trappistenbier en -kaas uit
Chimay, een groot parkeerterrein,
natuurlijk licht ... de Auberge
de Poteaupré biedt zelfs een
gezellige seminarzaal dicht
bij de trappistenabdij N-D van
Scourmont. De omgeving is een
ware bron van ontspanning waar
u samen met uw collega’s een
ongeëvenaard evenement beleeft!

© ESPACE CHIMAY

- Provincie Henegouwen -
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 Rue Sainte Louise , 82
7301 Hornu
 gaetan.delehouzee@grand-hornu.be
 065 61 38 87
 www.cid-grand-hornu.be

Deze voormalige steenkoolmijn is nu
beschermd als Unesco-werelderfgoed.
De site beschikt over 5 zalen waar plaats
is voor tot 300 personen. U kunt er
beschikken over zalen met hoogstaande
technische apparatuur, net als over een
restaurant en voldoende parkeergelegenheid. Als een vooraanstaand
Belgisch centrum van hedendaagse
kunst en design is de site van Le
Grand-Hornu de ideale bezinningsplek
voor uw professionele bijeenkomsten.

Elk evenement op het Domaine de
Seneffe is uniek. Op ons domein vindt
u ongetwijfeld de ruimte die aan al uw
wensen voldoet. In de salons op de
eerste verdieping van het Kasteel, in
de Orangerie, in het Theater of in de

tuin? Wij doen er alles aan om van uw
evenement een succes te maken.
Van privilege- en theaterbezoek tot
cocktailparty, en van prestigediner,
huwelijk of ceremonie tot opnameof fotosessie, conferentie of seminar.

- Provincie Henegouwen -

© WBT-V.FEROOZ-PIXELKOMANDO

HET CID IN LE
GRAND-HORNU

HOTEL - CONVENTION CENTER SPECIAL VENUE

DOMAINE
DU CHÂTEAU
DE SENEFFE
 Rue Lucien Plasman, 7-9
7180 Seneffe
 info@chateaudeseneffe.be
 064 55 69 13
 www.chateaudeseneffe.be

"els.vanhuysse"

© R. ROUER

- Provincie Henegouwen -

-

17

HOTEL - CONVENTION CENTER SPECIAL VENUE

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

- Provincie Henegouwen -

- Provincie Henegouwen -

NOVOTEL
CHARLEROI
CENTRE

GOLDEN LAKES
HOTEL
© GOLDEN LAKES LACS DE L’EAU D’HEURE

 Route de la Plate Taille, 51
6440 Froidchapelle
 seminaire@goldenlakeshotel.be
 071 31 71 19
 www.goldenlakeshotel.be

 Place Verte, 17
6000 Charleroi
 HB134@accor.com
 O71 28 28 28
 https://all.accor.com/hotel/
B134/index.nl.shtml

tuur heeft het seminariecentrum
alle troeven voorhanden voor een
geslaagd event, of dat nu een
studiedag, seminarie of teambuilding is. Residentieel seminarieformule vanaf € 100 pp.

Het Golden Lakes Hotel ligt in het
hartje van de meren van l’Eau
d’Heure. Het seminariecentrum
biedt u een authentieke en
ontspannende werkomgeving.
Dankzij zijn locatie en infrastruc-

© JEFF BAUCHE_ABACAPRESS

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

- Provincie Henegouwen -

© C9 COMMUNICATION

LOUVEXPO

Op onze ideale ligging in het
centrum van Wallonië stelt
LOUVEXPO een multifunctionele
ruimte van 6000 m² met 3
vergaderzalen, een polyvalente zaal
en een lounge ter beschikking aan

"els.vanhuysse"

 Rue Arthur Delaby, 7
7100 La Louvière
 info@louvexpo.be
 064 77 33 33
 www.louvexpo.be
ondernemingen. Ons parkeerterrein
met 500 plaatsen sluit rechtstreeks
aan op het wegennet. Met ons ruime
aanbod aan apparatuur en services
bieden wij u een kant-en-klare
oplossing voor elk evenementtype.

In het centrum van Charleroi, op
5 minuten lopen van het station
Charleroi-Zuid, ligt het Novotel
Charleroi Centre. Dit hotel is de
ideale locatie voor uw zakelijke
evenementen. De modulaire,
moderne en goed verlichte vergaderzalen (met daglicht) van 200 m²
bieden alles wat u kunt wensen.
Bij ons profiteert u ook van een
cateringservice op maat!
Ontspanning verzekerd in de
restaurant-bar of op het terras.
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HOTEL - CONVENTION CENTER SPECIAL VENUE

- Provincie Henegouwen -

PAIRI DAIZA
 Le Domaine de Cambron
7940 Brugelette
 events@pairidaiza.eu
 068 25 08 44
 https://www.pairidaiza.eu/
nl/evenementen-bedrijven

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

Laat u verleiden door ons gemakkelijk bereikbare seminarcentrum met
200 parkeerplaatsen. Het Point Centre
ligt in het hart van de Aéropole van
Gosselies, op 2 minuten van een
belangrijk verkeersknooppunt. Al uw
collega’s uit het hele land kunnen er
dus vlot terecht. De 8 modulaire zalen
zijn volledig uitgerust en bieden
plaats aan 2 tot 180 personen. Onze
traiteurs staan garant voor een
kwaliteitsvolle catering.

- Provincie Henegouwen -

POINT CENTRE
 Avenue Georges Lemaître, 19
6041 Gosselies
 info@biopole.be
 071 37 86 58
 www.pointcentre.be

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

© PAIRIDAIZA

- Provincie Henegouwen -

"els.vanhuysse"

© VAN DER VALK MONS.

Pairi Daiza biedt een unieke en
onvergetelijke omgeving voor al uw
bedrijfsevenementen. U beleeft er
ongetwijfeld bijzondere momenten
met uw medewerkers of klanten.
We verwelkomen u in onze drie
zalen en honderd kamers in het
hart van ‘De beste zoo van Europa’.
Teambuildings, seminaries,
familiedagen, productpresentaties
en klantenevenementen ... alles is
mogelijk. Een vaste formule of
liever à la carte? U beslist.

VAN DER VALK
CONGRES & SPA
HOTEL MONS

Het Van der Valk Congres & Spa
Hotel Mons staat garant voor een
smaakvol en comfortabel verblijf.
Het hotel telt 145 kamers en 9
moduleerbare en volledig uitgeruste
vergaderzalen voor maximaal

 Avenue Mélina Mercouri, 7-9
7000 Mons
 hotelmons@valk.com
 065 39 02 07
 www.hotelmons.eu
400 personen. Zo voldoet het hotel
ongetwijfeld aan al uw wensen,
zowel op het vlak van smaak als
budget. Het Van der Valk Congres &
Spa Hotel Mons biedt bovendien
verschillende restaurantformules.

-
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© VDV CHARLEROI AIRPORT

HOTEL - CONVENTION CENTER SPECIAL VENUE

- Provincie Luik -

ABDIJ VAN
STAVELOT

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

- Provincie Henegouwen -

VAN DER VALK
HOTEL CHARLEROI
AIRPORT
 Chaussée de Courcelles, 115
6041 Charleroi
 sales@hotelcharleroiairport.be
 071 25 00 50
 www.hotelcharleroiairport.be

 Cour de l’Abbaye, 1
4970 Stavelot
 p.erler@abbayedestavelot.be
 080 88 08 78
 www.abbayedestavelot.be

Hotel Charleroi Airport ligt op
een boogscheut van de luchthaven
Brussels South Charleroi Airport
en telt dertien zalen. Ruimte
genoeg dus voor uw evenement!
Het hotel beschikt daarnaast over
een grote privéparking, een
beveiligd wifinetwerk en laadpalen
voor elektrische wagens. Aarzel
niet om zo snel mogelijk contact
op te nemen met hun teams!

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

© ABBAYE DE STAVELOT

- Provincie Henegouwen -

 Avenue Mélina Mercouri, 7-9
7000 Mons
 myevent@wccm.eu
 065 39 02 07
 https://www.wccm.eu/fr
Het WCCM by Van der Valk Congres
Hotel Mons & Spa is dé referentie voor
congressen, seminars, conferenties,
recepties en events in Wallonië, met als
grote troef zijn uitzonderlijke ligging
aan de toegangspoort van de stad. Onze

"els.vanhuysse"

© VAN DER VALK CONGRES
HOTEL MONS & SPA

WCCM BY
CONGRES HOTEL
MONS & SPA

kleine vergaderzaal of onze eventruimte
van 1800 m²? Bij ons kunt u maar liefst
1500 mensen tegelijk verwelkomen.
Daarnaast beschikken we over auditoria
met tolkencabines. Ontdek onze
verschillende oplossingen op maat.

Met een prachtige kloostertuin,
3 musea met internationale faam
– waaronder het Circuit museum de
Spa-Francorchamps – prestigieuze
zalen en eeuwenoude kelders is de
Abdij van Stavelot een veelzijdige
plek waar u elk type evenement kunt
organiseren! Onze zalen bieden
plaats aan 15 tot 500 personen. We
werken ook formules op maat uit
met seminars, museumbezoeken,
animatie en catering.
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BLUEPOINT
LUIK
 Boulevard Emile de Laveleye, 191
4020 Liège
 infoliege@bluepoint.be
 04 340 35 06
 www.bluepoint.be/nl/luik/

© BLUEPOINT VENUES

- Provincie Luik -

BluePoint is een exclusieve locatie
voor professionele evenementen
tot 400 gasten. Naast volledig
uitgeruste event- en vergaderzalen
bieden wij u een onsite
cateringservice aan alsook een
restaurant voor zakenlunches en
-diners onder de meesterlijke
leiding van de beroemde chef-kok
Jean-Luc Daniel. • 7 polyvalente
zalen • Groot terras • Audiovisuele
ondersteuning.

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

 Route du Circuit, 55
4970 Francorchamps
 simon.micha@spa-francorchamps.be
 0478 78 11 15
 www.spa-francorchamps.be

Het Circuit van Spa-Francorchamps is
niet zomaar een speelterrein voor
raceliefhebbers: met 25 zalen en keuze
uit meer dan 35 activiteiten is het ook de
plek bij uitstek voor uw evenementen!
Pistedoop, een rondleiding, een nieuw
museum ter ere van het honderdjarige
bestaan van het circuit, elektrische steps.
Laat uw gasten zich uitleven op het
mooiste circuit ter wereld of maak van uw
beurs, seminar, teambuilding, vergadering en meer een betoverende belevenis!

Deze moderne oase van rust en
sereniteit ligt in het hart van Luik.
Het Hotel de la Couronne bevindt
zich op enkele stappen van het
indrukwekkende station Luik-Guillemins. Een van de grootste troeven

is dus de bereikbaarheid. Zakenreizigers uit heel Europa genieten
bij ons van een weldadige nachtrust,
een snelle en ﬂexibele service en
een expresontbijt. Zo passen wij
ons aan al uw wensen aan.

- Provincie Luik -

CIRCUIT DE
© CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS

SPA-FRANCORCHAMPS

HOTEL - CONVENTION CENTER SPECIAL VENUE

- Provincie Luik -

HOTEL DE LA
COURONNE
 Place des Guillemins, 11
4000 Liège
 info@hdlc.be
 04 340 30 00
 www.hoteldelacouronne.be

"els.vanhuysse"
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© HÔTEL DE LA SOURCE

HOTEL - CONVENTION CENTER SPECIAL VENUE

- Provincie Luik -

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

In het Hôtel de la Source SpaFrancorchamps staat herbronnen
centraal. Dit uitmuntende, moderne
viersterrenhotel beschikt naast een
ruime, strak aangeklede lobby en een
loungeterras over het chique restaurant
Legends en de trendy bar WarmUp met
een open haard en een pooltafel. Er zijn
9 seminarzalen met daglicht beschikbaar (totale oppervlakte van 550 m²).
7 van deze zalen zijn volledig modulair
en bieden plaats aan maximaal 400 pers.

- Provincie Luik -

HOTEL DE
LA SOURCE
SPA-FRANCORCHAMPS
 Route du Circuit, 22
4970 Francorchamps
 contact@hotel-de-la-source.com
 087 79 58 00
 www.hotel-de-la-source.com

MERCURE
LIEGE CITY
CENTER
 Rue St Léonard, 182
4000 Liège
 HB665-SL@accor.com
 04 228 81 88
 https://all.accor.com/hotel/
B665/index.nl.shtml

© MERCURE LIÈGE CITY CENTRE

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

- Provincie Luik -

 Bahnhofstrasse, 4
4700 Eupen
 info@klosterheidberg.be
 087 39 22 50
 www.klosterheidberg.be
Het uit de 18e eeuw daterende beschermde gebouw Kloster Heidberg in
Oost-België, is ideaal gelegen op
wandelafstand van het station Eupen (met
een rechtstreekse treinverbinding vanuit
Oostende). Door de renovatie biedt het

"els.vanhuysse"

© KLOSTER HEIDBERG

KLOSTER
HEIDBERG

kloostergebouw u een grote flexibiliteit
voor de organisatie van diverse workshops & vergaderingen, presentaties,
bedrijfs- en privéfeesten met of zonder
overnachting. Het Kloster Heidberg heeft
38 kamers te uwer beschikking.

Het Mercure Liege City Centre
is een luxe viersterrenhotel met
een gezellige sfeer. De ligging
vlak bij het centrum is ideaal
voor al uw professionele of
privé-evenementen. Dit
etablissement in het historische
centrum ligt op wandelafstand
van de grootste toeristische
trekpleisters van Luik en omvat
6 volledig uitgeruste zalen
voor tot 170 personen.
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- Provincie Luik -

NAXHELET
CHÂTEAUX
THERMES & GOLF

- Provincie Luik -

MY HOTEL
MALMEDY

 Rue de Naxhelet, 1
4520 WANZE
 meetings@naxhelet.be
 085 82 64 08
 https://naxhelet.be

 Rue devant les Grands Moulins, 25
4960 Malmedy
 julie.hendricks@myhotel.be
 080 78 00 00
 www.myhotel.be

© WBT-V. FEROOZ_PIXEL KOMANDO-MY HOTEL MALMEDY

In een prachtige groene omgeving vindt
u dit juweeltje, Naxhelet Châteaux
Thermes & Golf, waar natuur, sport,
welzijn, gastronomie en levenskunst
samen voor een ontspannende ervaring
zorgen. Namen en Luik liggen op

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

Vlakbij het centrum en op minder
dan 10km van het Circuit van Spa
Francorchamps, bevindt zich het
MY HOTEL MALMEDY****. Het
hotel omvat 84 kamers, waarvan
7 exclusieve suites, en een
wellnessruimte. In samenwerking
met Intermills, kunt u voor al uw
evenementen terecht in onze
seminarie- en banketzalen, die
ruimte bieden voor 3 à 3500
personen. Wij bieden ter plaatse
verschillende teambuildingactiviteiten aan. De loungebar,
het terras, het bistronomische
restaurant en onze binnen- en
buitenparking staan ter uw
beschikking.

"els.vanhuysse"

amper 25 minuten afstand, Brussel op
50 minuten. Vanuit Antwerpen staat u
op 70 minuten in Naxhelet. • 35 kamers
• 3 vergaderzalen ( 2 tot 200 personen)
• Wellness, golf, restaurant, clubhuis
• Gratis parking • 5 min vanaf E42.

- Provincie Luik -

PALAIS DES
CONGRÈS
DE LIÈGE
 Esplanade de l’Europe, 2
4020 Liège
 location@palaisdescongresliege.be
 04 340 38 88
 www.palaisdescongresliege.be
Het Palais des Congrès baadt
volledig in natuurlijk licht en
biedt zijn bezoekers een rustige,
ontspannende omgeving.
In het Palais zijn meer dan 20 zalen

te ontdekken, waarvan 3 aula’s
(250, 500 en 1000 zitplaatsen),
14 commissiezalen en 2 enorme
ruimtes met een indrukwekkend
uitzicht op de rivier.

-
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- Provincie Luik -

- Provincie Luik -

RADISSON BLU
BALMORAL, SPA

 Rue De L’Aeroport,14
4460 Grâce-Hollogne
 meetings.liege@parkinn.com
 04 241 00 00
 www.radissonhotels.com/frfr/hotels/park-inn-liege-airport

 Avenue Léopold II, 40
4900 Spa
 info.spa@radissonblu.com
 087 79 21 41
 www.radissonblu.com/
balmoralhotel-spa

Het Park Inn by Radisson 4* ligt
vlakbij de luchthaven van Luik en
verwelkomt u graag voor uw vergaderingen! Onze ontvangstruimtes
zijn multifunctioneel en maken van
uw evenement in Luik een uniek

© PARK INN

PARK INN BY
RADISSON
LUIK AIRPORT

gebeuren. Alle ruimtes genieten van
daglicht en zijn uitgerust met moderne audiovisuele apparatuur. De capaciteit varieert van 130 personen voor
een conferentie tot 200 personen voor
een receptie. De parking is gratis.

RADISSON BLU BALMORAL SPA

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

- Provincie Luik -

R HOTEL
EXPERIENCES

Aan de rand van de Ardennen ligt
het R Hotel experiences, een luxe
viersterrenzaak met 53 slaapkamers
waar u de dagelijkse drukte ver
achter u laat. Met 5 modulaire zalen
biedt dit hotel talloze mogelijkheden

"els.vanhuysse"

© RHOTELEXPERIENCES

 Square Philippe Gilbert, 1
4920 Remouchamps
 pauline.gaspard@r-hotel.be/
contact@r-hotel.be
 04 247 55 55
 https://www.r-hotel.be/fr/

voor elk evenement dat u wilt
organiseren. In de gezellige
restaurant-bar Umami verwent u uw
smaakpapillen. Op het parkeerterrein
met 150 plaatsen vindt u vast een
vrije plek voor uw wagen.

Het Radisson BLU Balmoral hotel
in Spa is de ideale rustige en groene
locatie voor elk type evenement. Drie
van de vijf ruimtes zijn volledig aan te
passen aan uw wensen, voor onbeperkte mogelijkheden. Geniet in ons
restaurant van een heerlijke maaltijd
of buiten van een gezellige barbecue,
dankzij diverse samenwerkingsverbanden met lokale cateraars. Ten
slotte hebben we ook diverse teambuildingformules voor u in petto.
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- Provincie Luik - Provincie Luik -

SILVA HOTEL
SPA-BALMORAL

RADISSON
BLU PALACE
HOTEL, SPA
© SAS WIHP

 Place Royale, 39
4900 Spa
 sales.palace@radissonblu.com
 087 27 97 00
 www.radissonhotels.com/frfr/hotels/radisson-blu-spa

Via de privékabelbaan van het
Radisson Blu Palace **** staat u
in een handomdraai aan de
Thermen van Spa. Dit hotel in het
hart van Spa is dan ook de ideale
plek om een unieke ervaring te
beleven en om alle troeven van dit
charmante stadje te ontdekken. Het
hotel biedt 120 kamers en 300 m²
aan flexibele vergaderruimten. Het
kan volledig worden afgehuurd
voor diverse evenementen.

"els.vanhuysse"

vergaderzalen kunt u moeiteloos de
socialdistancingregels respecteren.
Geef uw seminar een unieke toets
in een professionele en tegelijk
ontspannen sfeer!

© DDKJFKF

© RADISSON BLU PALACE HÔTEL SPA

In het hart van de Belgische
Ardennen biedt het Silva Hotel
Spa-Balmoral een indrukwekkend
uitzicht over het meer van Warfaaz.
In onze 16 ruime, modulaire

 Route de Balmoral, 33
4900 Spa
 info@silvahotel.be
cassandra.carlet@silvahotel.be
florine.bamba@silvahotel.be
 087 79 32 50
 https://silvahotelspabalmoral.be/

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

- Provincie Luik -

THÉÂTRE
DE LIÈGE
 Place du 20 aout, 16
4000 Liège
 location@theatredeliege.be
 0495 29 29 06
 https://theatredeliege.be/nl/
locations-salles/

Het Théâtre de Liège biedt een
stijlvol decor voor al uw evenementen.
Op deze locatie staan ruimtes ter
beschikking voor conferenties,
vergaderingen, seminars, optredens,
cocktailfeestjes, recepties en elk
ander denkbaar evenement, zowel
overdag als ‘s avonds. De 9 zalen
bieden plaats aan 10 tot 550 personen. We bieden ook een cateringservice aan en u mag natuurlijk ons
parkeerterrein gebruiken.

-
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© INDIESTUDIO

- Provincie Luik -

VAL D’ARIMONT
HOTEL
 Chemin du Val, 30
4960 Malmedy
 info@val-arimont.be
 080 33 07 61
 www.val-arimont.be

Val d’Arimont ligt vlak bij het centrum van Malmedy. Het vakantiepark
beschikt over 3 uitstekend uitgeruste
vergaderzalen (10 tot 120 personen),
10 hotelkamers, 37 cottages, een
restaurant en verschillende sport- en

ontspanningsmogelijkheden (binnenen buitenzwembad, hamam, jacuzzi,
tennis, minigolf ...). Door de rust en
de natuur is deze plek ideaal voor
teambuildings, seminars en zakelijke
vergaderingen.

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

- Provincie Luxemburg -

© WBT - SERGE MATTERNE

© ADF

AUBERGE DE
ROCHEHAUT

"els.vanhuysse"

 Rue de la cense, 12
6830 Rochehaut
 info@aubergederochehaut.com
 061 46 10 00
 www.aubergederochehaut.com

Auberge de Rochehaut is een
hotelcomplex met 80 kamers
en 5 vergaderzalen die plaats
bieden aan 10 tot 80 aanwezigen.
In onze 2 restaurants (een
brasserie en een gastronomisch
restaurant) serveren we een
menu met vooral streekproducten
in de hoofdrol. In onze zeer
comfortabele eenpersoonskamers
genieten de gasten van een snelle
wifiverbinding.

26
HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

AZUR
EN ARDENNE
 Rue de la Jastree, 31
6940 Barvaux-sur-Ourthe
 info@azurenardenne.be
 086 21 94 00
 www.azurenardenne.be

© KOMANDO-AZUR EN ARDENNE

- Provincie Luxemburg -

Een moderne infrastructuur
in een adembenemend groen
landschap! Dit is de ideale locatie
voor alle soorten seminars en
evenementen. Azur en Ardenne
omvat 3 vergaderzalen en een
polyvalente zaal. Alle ruimtes
zijn voortreffelijk uitgerust en
bieden plaats aan maximaal 200
personen. Het hotel heeft ook een
groot, gratis parkeerterrein en een
wellnesscentrum.

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

 Rue de la Grotte, 12
6690 Vielsalm
 ar.office@groupepvcp.com
 080 21 57 76
 https://business.groupepvcp.com/
be-vl/fp_AR_teambuilding-les-ardennes

Center Parcs Les Ardennes
biedt u een unieke ervaring op uw
maat in een groene omgeving!
Organiseer een seminar in het
groen of een evenement vol
afwisseling voor uw werknemers,
met vergaderingen in onze
uitgeruste vergaderzalen en
teambuildingactiviteiten in ons
park. Center Parcs Les Ardennes
heeft alles voor een onvergetelijk
evenement!

La Barrière de Transinne ligt in
hartje Ardennen en vlak bij de grote autosnelwegen. Het hotel-restaurant telt drie vergaderzalen
voor maximaal veertig personen.
Voor seminaries met overnachting

beschikt La Barrière de Transinne
over 28 kamers in een authentieke
en inspirerende sfeer. Verschillende cateringformules zijn mogelijk:
businesslunch, broodjesbuffet of
gastronomisch menu.

- Provincie Luxemburg -

© ROB DE JONG

CENTER PARCS
LES ARDENNES

HOTEL - CONVENTION CENTER SPECIAL VENUE

© STEVE COLLI

- Provincie Luxemburg -

LA BARRIERE
DE TRANSINNE
 Rue de la Barrière, 4
6890 Transinne
 info@barrieredetransinne.be
 061 65 50 37
 www.barrieredetransinne.be

"els.vanhuysse"
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© PATRICK HUBERT

Le Florentin is een modern en gezellig
hotel-restaurant in Florenville, gelegen
tussen de Ardennen en de Gaumestreek. De abdij van Orval ligt op
amper 8 km afstand. In het restaurant
geniet u van een bistronomische
keuken. Het hotel heeft vijftien
kamers, één familiekamer, één suite
en vier appartementen. We leggen
onze gasten steevast in de watten met
een warm onthaal, een gezellige
sfeer en kwaliteitsvolle diensten.

- Provincie Luxemburg -

LE FLORENTIN
 Place Albert 1er, 58
6820 Florenville
 info@hotel-leflorentin.be
 061 31 11 23
 www.le-florentin.com

© QUARTIER LATIN

HOTEL - CONVENTION CENTER SPECIAL VENUE

- Provincie Luxemburg -

Hotel Quartier Latin ligt op minder
dan 1 uur rijden van Luxemburg en
Brussel, en is dus het ideale
vertrekpunt voor een echte
belevingsdag met uw collega’s.
Met 7 volledig uitgeruste

vergaderzalen, 70 kamers met
viersterrencomfort, 2 restaurants
en voldoende parkeerplaatsen
staat dit etablissement garant voor
een geslaagd evenement aan de
rand van de Ardennen.

QUARTIER
LATIN
 Rue des Brasseurs, 2
6900 Marche-en-Famenne
 commercial@quartier-latin.be
 084 43 01 35
 www.quartier-latin.be

- Provincie Luxemburg -

VAYAMUNDO
 Ol Fosse d’Outh, 1
6660 Houffalize
 philippe.neckebroek@
vayamundo.eu
 061 28 05 80
 www.vayamundo.eu/houffalize

"els.vanhuysse"

Welkom in het hart van de ‘echte’
Belgische Ardennen. Vayamundo
Houffalize is het grootste
conferentiecentrum in Wallonië en
biedt al het nodige onder één dak:
250 gerenoveerde kamers,
3 restaurants, een zwembad, een
sauna, teambuildingactiviteiten …
Bovendien is het centrum vlot
bereikbaar, op slechts 10 minuten
van de snelweg Luik-Bastenaken.
Onze 15 vergader- en congreszalen
bieden plaats aan 7 tot 700 personen.

© VAYAMUNDO
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- Provincie Namen -

CASTEL DE
PONT-À-LESSE

IBIS STYLE
NAMUR CENTRE

 36 Rue de Pont-à-Lesse
5500 Dinant
 reservation@casteldepontalesse.be
 082 22 28 44
 www.casteldepontalesse.be

 Rue du Premier Lanciers, 10
5000 Namur
 H3151@accor.com
 081 25 75 40
 https://all.accor.com/
hotel/3151/index.fr.shtml

Laat u verleiden door deze charmante,
authentieke omgeving en neem een
welverdiende pauze om uw batterijen
op te laden. Op dit domein van 25 ha
geniet u van puur comfort en culinaire
verwennerijen op een prachtlocatie in

© CASTEL DE PONT À LESSE

- Provincie Namen -

het hart van de Lessevallei. Castel
de Pont-à-Lesse beschikt over 14
vergaderzalen, waarvan 9 polyvalente,
met plaats voor maximaal 300
personen. Alles wordt aangepast
op maat van uw evenement.

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

- Provincie Namen -

Een locatie in de openlucht, een
gedroomde omgeving voor
levensgenieters die even volledig
tot rust willen komen. In de Lavoir
ontspant u gezellig samen met
anderen en laat u de alledaagse
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© DOMAINE DE RONCHINNE

 Ronchinne, 25
5330 Maillen
 lm@domainederonchinne.be
 081 41 14 05
 www.domainederonchinne.be

© MAXIME JEHIN

DOMAINE DE
RONCHINNE

stress helemaal los. Kom het
Domaine de Ronchinne ontdekken,
organiseer uw vergaderingen in 1
van de 10 seminarzalen en trakteer
uw gasten op een uitzonderlijke
slaap-, eet- en werkbelevenis!

Het Hotel ibis Styles Namur Centre ligt
op 600 meter van het treinstation en op
loopafstand van de universiteit, het
casino en het historische en zakelijke
centrum van Namen. Ga op ontdekking
in Namen, de hoofdstad van Wallonië.
De citadel en de bijzondere ligging aan
de samenvloeiing van Samber en Maas
zijn maar enkele van haar troeven.
Kortom, een gezellige en ontspannende
bestemming voor zakenreizigers,
toeristen en sportievelingen!

HENEGOUWEN
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65. Toeristische Federatie
Provicincie Waals-Brabant
66. Convention Bureau
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67. Visit Mons
68. Convention Bureau LiègeSpa Businessland
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WAALS BRABANT
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TOERISTISCHE
FEDERATIE
 Place du Brabant wallon, 1
1300 Wavre
 tourisme@brabantwallon.be
 010 23 61 08
 www.destinationbw.be

© ALEX KOUPRIANOFF

- Provincie Waals-Brabant -

Op 20 kilometer van Brussel ligt
Waals-Brabant, de ideale bestemming voor al uw evenementen:
uitstekende hotels, grote complexen
met congres- en vergaderzalen,
originele activiteiten… Hier is het
ook erg aangenaam wonen, in een
regio waar natuur en stad elkaar
afwisselen. Ontspanning, plezier en
avontuur staan gegarandeerd op
het programma in Waals-Brabant,
uw volgende bestemming!

CONVENTION BUREAU

 Digue de Cuesmes, 29
7000 Mons
 meetings.events@hainaut.be
 065 38 48 34
 www.meetinhainaut.be

Ideaal gelegen tussen Rijsel en
Brussel, heeft provincie
Henegouwen alles in huis voor de
organisatie van uw volgende
bedrijfsevent, zoals een virtuele
teambuilding, telkens volgens de
geldende gezondheidsmaatregelen.
Neem contact op met Hainaut
Meetings & Events, het officiële
Conventiebureau van Henegouwen,
of u nu op zoek bent naar atypische
locaties of originele ideeën.

Bergen (Mons), de culturele hoofdstad van Wallonië in het hart van
Europa, ligt dicht bij alle Belgische
luchthavens en bij Rijsel. Voor uw
meetings biedt Bergen (Mons) tal
van troeven: een avant-gardistische

infrastructuur (het WCCM, Lotto
Mons Expo, kwaliteitshotels), een
breed toeristisch aanbod rond
kernthema’s (Van Gogh,
Unesco, fietsen ...) en
aantrekkelijke musea!

- Provincie Henegouwen -

© LAURENT LOUIS

CONVENTION
BUREAU

CONVENTION BUREAU

- Provincie Henegouwen -

DE MICE-BESTEMMING
BIJ UITSTEK!
 Grand-Place,27
7000 Bergen (Mons)
 info.tourisme@ville.mons.be
 065 33 55 80
 https://www.visitmons.nl
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BERGEN (MONS)

-

31

© Getty Images

CONVENTION BUREAU

dE ideale PARTner
voor ORGANIsatie Van uw eVeNEMENTen, van A tot Z!
Convention Bureau Liège-Spa BusinessLand
+32 (0)4 279 50 89 - incoming@liegetourisme.be

BUSINESS-LAND.BE
Meetings Incentives Congress & Events

© J.P. REMY
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Contact :
meetings.incentives@wbtourisme.be
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Tel. : +32 2 899 04 74

Het ideale bedrijfsuitje!
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