
Voor uw 
vergaderingen 
en teambuildings

Het ideale bedrijfsuitje !
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Maak uw  
evenementen  
bijzonder!
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• Special Venue 

P. 42 

• Convention Bureau



3

Wilt u een vergadering, 
teambuilding of congres 
organiseren? Dan heeft 
Wallonië heel wat bijzondere 
plekken met een zeer 
professionele service in petto.

Midden in de natuur of pal in de stad?  
In een kasteel of op een Formule 1- 
circuit? Bij ons vindt u de ideale  
locatie voor uw evenement. En om de 
juiste insteek te vinden, kunt u rekenen 
op de ervaring van de organisatoren 
en Waalse agentschappen. Dankzij 
hun creativiteit kunt u uw collega’s of 
zakenpartners een moment aanbieden 
dat het verschil maakt en dat uw 
onderneming doet uitblinken. 

Uitzonderlijke evenementen 
vragen om uitzonderlijke 
locaties! 

Laat u verrassen door de  
1001 mogelijkheden die Wallonië  
in petto heeft:

•  Gastvrije en perfect uitgeruste 
hotels.

•  Een ruime keuze aan sporten  
en originele activiteiten.

•  Sportevenementen met een 
internationale uitstraling.

•  Een rits kastelen in hun prachtig, 
natuurlijk kader.

•  Goed uitgedachte, perfect 
uitgeruste en zeer professionele 
locaties met grote capaciteit.

•  Een rustgevend alternatief dat 
denkprocessen en onderhandeling 
aanmoedigt.

Laat u inspireren door deze pagina’s 
en vind de ideale plek om uw klanten 
te ontmoeten, uw teams uit te dagen 
of om uw medewerkers eens te 
verwennen.
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Ecco La Luna
Overal in Wallonië

Ecco La Luna: meer dan twintig jaar 
ervaring op het vlak van: 
•  unieke teambuildings, van  

2 tot 10.000 personen, met een 
duurzame impact;

•  seminars, incentives, thema-, 
personeels- en familiefeesten;

•  Team Development met coaching;
•  ludieke activiteiten in België en 

elders.
Aarzel niet om ons te contacteren voor 
specifieke verzoeken en/of vrijblijvende 
offertes! 

Vluchtenboerstraat 27A  
9890 Gavere
team@eccolaluna.be
+32(0)477 26 34 93 (Geert)
www.eccolaluna.be/fr
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BrewSpot
Overal in Wallonië

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.

Rue Arsène Matton 34 • 1325 Dion-Valmont (zetel)
contact@brewspot.com • +32(0)2 588 22 84 
www.brewspot.com

https://www.eccolaluna.be/fr/
http://www.brewspot.com
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Alleluias Events
Provincie Waals-Brabant

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, 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.

Chaussée de Jodoigne 112
1390 Grez Doiceau
alleluias@skynet.be
+32(0)473 94 25 31
www.alleluias.com
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Sem’On Business
Overal in Wallonië

Op zoek naar iets creatiefs voor je incentives? Sem’On Business organiseert van A tot Z 
je teambuildings en offsite days! 
Sem’On Business heeft heel wat originele concepten uitgewerkt voor teambuildings, 
incentives en family days in de buurt van de hoofdstad en Wallonië. Aan de hand van 
exclusieve en onvergetelijke thema’s versterken we het samenhorigheidsgevoel en de 
motivatie van je personeel.

Terlinden 105 • 1785 Merchtem • info@semonbusiness.com 
+32(0)52 46 27 25 • www.semonbusiness.com
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Charlerooms
Provincie Henegouwen

Ga op avontuur in een van de escape rooms van Charlerooms, in de buiten lucht 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…).

Galerie Bernard 18-20 • 6000 Charleroi • contact@charlerooms.be 
+32(0)467 05 46 60 • www.charlerooms.be
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Brasserie Dubuisson
Provincie Henegouwen

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.

Chaussée de Mons 32 • 7904 Pipaix
info@dubuisson.com • +32(0)69 67 22 22  
www.beerstorium.dubuisson.com
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http://www.charlerooms.be
http://www.beerstorium.dubuisson.com
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Les Lacs de l’Eau d’Heure
Provincie Henegouwen

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. 

Route de la Plate Taille 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt
reservation@lleh.be • +32(0)71 50 92 92  
www.lacsdeleaudheure.be
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Parc du Crocodile Rouge
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.

Route de la Plate Taille 99
6440 Boussu-Lez-Walcourt
info@lecrocodilerouge.be
+32(0)71 30 21 13 • +32(0)476 29 89 11
www.parcducrocodilerouge.be
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http://www.lacsdeleaudheure.be
http://www.parcducrocodilerouge.be
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SPARKOH ! 
Provincie Henegouwen

SPARKOH ! is een atypisch 
wetenschapscentrum met een rijk 
industrieel verleden met 8 zalen voor  
15 tot 800 personen. Zijn voordelen? Zijn 
nabijheid van belangrijke snelwegen, 
zijn grote gratis parkeerterrein met 
300 plaatsen, zijn atypische en groene 
omgeving, zijn volledig uitgeruste zalen. 
Teambuilding, conferenties, Family 
Day... u vindt er een prestigieuze en 
gezellige ruimte om zowel uw klanten 
als uw medewerkers te verwelkomen. 

Rue de Mons 3  
7080 Frameries
event@sparkoh.be  
+32(0)65 61 21 60  
sparkoh-event.be
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Adrenaline-Events
Provincie Luik

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

Petit Coo 4 • 4970 Stavelot
info@adrenaline-events.com • +32(0)80 68 91 33
www.adrenaline-events.com
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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!

Quai Saint Léonard 25B/12
4000 Liège
vanessa.jarlot@ready-steady.be
+32(0)483 40 34 26
www.ready-steady.be
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Forestia
Provincie Luik

In het Dierenpark Forestia ontdekt u 
meer dan 300 dieren van een dertig tal 
soorten. Het avonturenpark bestaat 
uit elf par cours 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. 

Rue du Parc 1
4910 Theux
hello@forestia.be
+32(0)87 54 10 75
www.forestia.be
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The Owl Distillery
Provincie Luik

The Owl Distillery is gevestigd ineen authentieke Haspengouwse hoeve, vlak bij de 
grote verkeersassen. Een uitzonderlijke omgeving voor al uw professionele en privé-
evenementen. 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 smakenvan deze unieke, bekroonde whisky.

Hameau de Goreux 7 • 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
visit@belgianwhisky.com • +32(0)4 223 07 17 • www.belgianwhisky.com
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Weventures
Overal in Wallonië

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! 

Route de l’Eau Rouge 20
4970 Stavelot
Arne@weventures.be
+32(0)80 80 00 98
www.weventures.be
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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!

Rue du vélodrome 15 
5500 Dinant
event@dinant-evasion.be
+32(0)82 22 43 97
www.dinant-evasion.be

Wildtrails
Provincie Luxemburg

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. 

Rue Sainte-Bernadette
6987 Rendeux
info@wildtrails.be
+32(0)84 36 85 50
www.wildtrails.be
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Domein van de Grotten van Han
Provincie Namen

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

Rue J. Lamotte 2 • 5580 Han-sur-Lesse
events@grotte-de-han.be • +32(0)84 37 72 13
www.grotte-de-han.be
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SPECIAL VENUE

CONVENTION CENTER

HOTEL
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1Overal in Wallonië
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Martin’s Hotels
Overal in Wallonië

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. 

Avenue du Lac 87 • 1332 Genval
mice@martinshotels.com • +32(0)2 655 03 81
martinshotels.com

Abdij van La Ramée
Provincie Waals-Brabant

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 Tiendenschuur 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.

Rue de l’Abbaye 23 • 1370 Jodoigne
ahervens@Chateauform.com • +32(0)479 79 11 49
www.chateauform.com
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Château d’Hélécine
Provincie Waals-Brabant

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. 

Rue Armand Dewolf 2
1357 Hélécine
info@chateauhelecine.be
+32(0)475 62 75 75
www.chateauhelecine.be

Dolce by Wyndham  
La Hulpe Brussels
Provincie Waals-Brabant

Met zijn 40 binnenruimtes en  
264 gastenkamers is viersterrenhotel 
La Hulpe Brussels, in het hart van het 
Zoniënwoud, de ideale locatie voor al 
uw fysieke of hybride vergaderingen. 
Laat de collectieve intelligentie de vrije 
loop en kom er brainstormen nieuwe 
ideeën planten, verbinding creëren en 
herinneringen maken. Kortom, de wereld 
van morgen uitvinden. 

Chaussée de Bruxelles 135
1310 La Hulpe
rfp@dolcelahulpe.com
+32(0)2 290 98 24
www.dolcelahulpe.com
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OFF Hotel & Meeting Venue
Provincie Waals-Brabant

OFF biedt u een uniek concept voor de organisatie van uw seminars en evenementen 
tot 350 personen. 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.

Chaussée de Bruxelles 412 • 1300 Wavre
info@offmeeting.be • +32(0)2 793 01 93 • www.offmeeting.be

Van der Valk Hotel Nivelles-Sud**** Superior
Provincie Waals-Brabant

Van der Valk Hotel Nivelles-Sud**** Superior 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).

Chaussée de Mons 22 • 1400 Nivelles
sales@nivellessud.valk.com • +32(0)67 21 87 21
www.hotelnivellessud.be
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Auberge de Poteaupré
Provincie Henegouwen

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

Rue de Poteaupré 5
6464 Bourlers
poteaupre@chimaygestion.be
+32(0)60 21 14 33
www.chimay.com

Het CID in Le Grand-Hornu
Provincie Henegouwen

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. 

Rue Sainte Louise 82
7301 Hornu
gaetan.delehouzee@grand-hornu.be
+32(0)65 61 38 87
www.cid-grand-hornu.be
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Domaine du Château de Seneffe
Provincie Henegouwen

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 opname of fotosessie, conferentie of 
seminar.

Rue Lucien Plasman 7-9 • 7180 Seneffe
info@chateaudeseneffe.be • +32(0)64 55 69 13
www.chateaudeseneffe.be

Golden Lakes Hotel
Provincie Henegouwen

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

Route de la Plate Taille 51 • 6440 Froidchapelle
seminaire@goldenlakeshotel.be • +32(0)71 31 71 19
www.goldenlakeshotel.be 
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Le Bois du Cazier
Provincie Henegouwen

Zoekt U een buitengewoon adres voor 
uw volgende beroepsevenement?  
Le Bois du Cazier getuigt van het rijke 
mijnverleden van Charleroi, werd door 
de Unesco erkend als werelderfgoed 
en bevindt zich in een authentiek 
industrieel kader. Zes zalen kunnen uw 
bijeenkomst of evenement ontvangen, 
met een capaciteit van 15 tot 400 
personen. Deze uitzonderlijke plek 
leent zich evengoed voor teambuilding, 
zowel op de historische site als op het 
bosdomein. 

Rue du Cazier 80
6001 Marcinelle
info@leboisducazier.be
+32(0)71 88 08 56
www.leboisducazier.be

LOUVEXPO
Provincie Henegouwen

Op onze ideale ligging in het centrum 
van Wallonië stelt LOUVEXPO een 
multifunctionele ruimte van 6.000 m2 
met 3 vergaderzalen, een polyvalente 
zaal en een lounge ter beschikking aan 
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.

Rue Arthur Delaby 7
7100 La Louvière
info@louvexpo.be
+32(0)64 77 33 33
www.louvexpo.be
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Novotel Charleroi Centre
Provincie Henegouwen

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 profi teert u ook van 
een cateringservice op maat! 
Ontspanning verzekerd in de 
restaurant-bar of op het terras.

Place Verte 17
6000 Charleroi
HB134@accor.com
+32(0)71 28 28 28
all.accor.com/hotel/B134/ 
index.nl.shtml
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MAH Hotel
Provincie Henegouwen

In een rustige, aangename omgeving werken? Om de creativiteit van coworkers en 
werknemers te stimuleren, biedt MAH originele werkplekken aan in Saint-Ghislain. 
Wil je graag in alle stilte aan een project werken, brainstormen met collega’s of een 
podcast opnemen? Deze plek is multifunctioneel en modulair en biedt het nodige 
comfort om evenementen te organiseren voor 6 à 49 personen in de grote zaal.

Rue de la Verrerie 5 • 7330 Saint Ghislain
hello@mah-hotel.com • +32(0)65 70 70 50
www.mah-hotel.com



Point Centre
Provincie Henegouwen

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. 

Avenue Georges Lemaître 19 • 6041 Gosselies
info@biopole.be • +32(0)71 37 86 58 • www.pointcentre.be
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Pairi Daiza
Provincie Henegouwen

Uw evenement in het hart van de beste 
dierentuin van Europa! 
Pairi Daiza biedt een unieke en 
onvergetelijke omgeving voor al uw 
bedrijfsevenementen. U beleeft er 
ongetwijfeld bijzondere momenten 
met uw medewerkers of klanten. Wij 
verwelkomen u in onze verschillende 
ontvangstruimtes en onze 100 kamers  
voor uw teambuildings, seminaries, 
familiedagen, productpresentaties en 
klantenevenementen. Een toegewijd 
team biedt u zowel evenementen op 
maat als pakketten aan. 

Le Domaine de Cambron
7940 Brugelette • events@pairidaiza.eu
+32(0)68 25 08 44
www.pairidaiza.eu/nl/evenementen-
bedrijven

15

16

http://www.pointcentre.be


24

Van der Valk Hotel Charleroi Airport
Provincie Henegouwen

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 wifi netwerk 
en laadpalen voor elektrische wagens.

Chaussée de Courcelles 115 • 6041 Charleroi
sales@hotelcharleroiairport.be
+32(0)71 25 00 50
www.hotelcharleroiairport.be
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Van der Valk Congres & Spa Hotel Mons
Provincie Henegouwen

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 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. 

Avenue Mélina Mercouri 7-9 • 7000 Mons
info@hotelmons.eu • +32(0)65 39 02 07
www.hotelmons.eu
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WCCM by Van der Valk
Provincie Henegouwen

Het WCCM by Van der Valk is 
dé referentie voor congressen, 
seminars, conferenties, recepties 
en events in Wallonië, met als grote 
troef zijn uitzonderlijke ligging aan 
de toegangspoort van de Bergen. 
Onze 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. 

Avenue Mélina Mercouri 7-9
7000 Mons
myevent@wccm.eu • +32(0)65 39 02 07
www.wccm.eu/nl

©
 W

C
C

M

Abdij van Stavelot
Provincie Luik

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. 

Cour de l’Abbaye 1 • 4970 Stavelot
p.erler@abbayedestavelot.be • +32(0)80 88 08 78
www.abbayedestavelot.be
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Circuit de Spa-Francorchamps
Provincie Luik

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, 2CV, Vespa, 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!

Route du Circuit 55
4970 Francorchamps
simon.micha@spa-francorchamps.be
+32(0)478 78 11 15
www.spa-francorchamps.be
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BluePoint Luik
Provincie Luik

BluePoint is een exclusieve locatie 
voor evenementen met maximaal 400 
deelnemers. De 7 multifunctionele 
zalen zijn volledig uitgerust en de 
locatie beschikt over een uitstekende 
cateringdienst. De vele audiovisuele 
faciliteiten laten het ook toe om 
hybride en virtuele evenementen 
te organiseren. Het grote terras is 
ideaal voor een BBQ, afterwork of 
teambuilding! 

Boulevard Emile de Laveleye 191
4020 Liège
infoliege@bluepoint.be
+32(0)4 340 35 06
www.bluepoint.be/nl/luik
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Hôtel de la Source Spa-Francorchamps
Provincie Luik

In het Hôtel de la Source Spa-Francorchamps 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. 

Route du Circuit 22 • 4970 Francorchamps
contact@hotel-de-la-source.com • +32(0)87 79 58 00
www.hotel-de-la-source.com
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Hôtel de la Couronne
Provincie Luik

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.

Place des Guillemins 11 • 4000 Liège
info@hdlc.be • +32(0)4 340 30 00
www.hoteldelacouronne.be
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Mercure Liège City Centre
Provincie Luik

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. 

Rue St Léonard 182
4000 Liège
HB665-SL@accor.com
+32(0)4 228 81 88
all.accor.com/hotel/B665/ 
index.nl.shtml
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Kloster Heidberg
Provincie Luik

Het uit de 18de eeuw daterende beschermde
gebouw van 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 Luikkloostergebouw u 
een grote flexibiliteit voor de organisatie 
van diverse workshops & vergaderingen, 
presentaties & bedrijfsfeesten, en  
privé-feesten met of zonder overnachting.  
Het Kloster Heidberg heeft 38 kamers ter 
uwer beschikking.

Bahnhofstrasse 4 • 4700 Eupen
info@klosterheidberg.be 
+32(0)87 39 22 50
www.klosterheidberg.be
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Naxhelet
Châteaux Thermes & Golf
Provincie Luik

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

Rue de Naxhelet 1
4520 Wanze
meetings@naxhelet.be
+32(0)85 82 64 08
naxhelet.be

MY Hotel Malmedy
Provincie Luik

MY Hotel Malmedy telt 84 kamers. 
De Hoge Venen liggen vlakbij: onze 
locatie is dus ideaal voor wandelaars 
en bezoekers die een uitstapje willen 
maken in dit adembenemend mooie 
natuurreservaat. Onze infrastructuur 
is geschikt voor allerlei soorten 
evenementen. Malmedy is de perfecte 
plek voor een rustige vakantie tussen 
natuur en cultuur. 

Rue devant les Grands Moulins 25
4960 Malmedy
julie.hendricks@myhotel.be
+32(0)80 78 00 00
www.myhotel.be
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Park Inn by Radisson Luik Airport
Provincie Luik

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 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.

Rue De L’Aeroport 14
4460 Grâce-Hollogne
meetings.liege@parkinn.com
+32(0)4 241 00 00
www.radissonhotels.com/frfr/
hotels/park-inn-liege-airport
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Palais des Congrès de Liège
Provincie Luik

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.

Esplanade de l’Europe 2 • 4020 Liège
location@palaisdescongresliege.be • +32(0)4 340 38 88
www.palaisdescongresliege.be

29

30

http://www.radissonhotels.com/frfr/hotels/park-inn-liege-airport
http://www.radissonhotels.com/frfr/hotels/park-inn-liege-airport
http://www.palaisdescongresliege.be


©
 J

e
a

n
-Y

ve
s 

L
im

e
t

Radisson Blu Palace Hotel, Spa
Provincie Luik

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. 

Place Royale 39
4900 Spa
sales.palace@radissonblu.com
+32(0)87 27 97 00
www.radissonhotels.com/nl-nl/
hotels/radisson-blu-spa
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R Hotel experiences
Provincie Luik

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 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.

Square Philippe Gilbert 1
4920 Remouchamps
pauline.gaspard@r-hotel.be
contact@r-hotel.be
+32(0)4 247 55 55
www.r-hotel.be/fr
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Silva Hotel Spa-Balmoral
Provincie Luik

Het Silva Hotel Spa-Balmoral geniet van een unieke ligging in Spa, in het hart van  
de Begische Ardennen, met panoramische vergezichten over de vallei en het meer  
van Warfaaz. Het hotel telt 126 hotelkamers en 16 ruime, lichtrijke vergaderzalen  
(10-300 personen). Troeven? Het geprivatiseerd dakterras en de Oostenrijkse 
themabar, de ideale locaties voor uw recepties en zakendiners. 

Route de Balmoral 33 • 4900 Spa
info@silvahotel.be • +32(0)87 79 32 50
silvahotelspabalmoral.be

Radisson Liège City Centre
Provincie Luik

In maart 2022 opende Radisson Liège City Centre zijn deuren. Het hotel heeft een 
uitstekende locatie in het centrum van de Vurige Stede, Luik, en bestaat uit 99 
kamers en suites in een verfijnde Scandinavische stijl. De vergaderzaal is voorzien van 
moderne audiovisuele apparatuur voor kleine groepen tot 15 personen. Het hotel heeft 
slechts één doel: van jouw verblijf een succes maken door de uitzonderlijke prestaties 
en de kwaliteitsvolle service van het personeel.

Rue des bons enfants 12 • 4000 Liège
info.liege.city.centre@radisson.com • +32(0)4 230 40 50
www.radissonhotels.com/en-us/hotelsradisson-liege-city-centre

33

34

©
 M

a
ri

e
 E

m
o

re
©

 S
A

S
 W

IH
P

https://silvahotelspabalmoral.be/
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-liege-city-centre


Val d’Arimont Hotel
Provincie Luik

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.

Chemin du Val 30 • 4960 Malmedy
info@val-arimont.be • +32(0)80 33 07 61
www.val-arimont.be

Théâtre de Liège
Provincie Luik

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.

Place du 20 aout 16 • 4000 Liège
location@theatredeliege.be • +32(0)495 29 29 06
theatredeliege.be/nl/locations-salles
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Van Der Valk Hotel Sélys Liège
Provincie Luik

Het Van der Valk-hotel Sélys Liège is de ideale locatie voor al je vergaderingen en 
andere evenementen. Het beschikt over 7 zalen en biedt plaats voor 2 à 400 personen. 
Het hotel is centraal gelegen in Luik en gemakkelijk bereikbaar met de wagen  
en openbaar vervoer. Ruime beveiligde parkeergarage voor 120 wagens. Alle zalen  
zijn uitgerust met ultramoderne technologie voor een gegarandeerd succes.

rue du Mont Saint Martin 
sales@hotelselys.be • +32(0)4 222 94 94
www.hotelselys.be
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Van Der Valk  
Congres Hotel Liège 
Provincie Luik

Aan de Maas en bij het Boveriepark. De 
2 receptiezalen bieden plaats  
voor 200 personen, terwijl de 3 volledig 
uitgeruste privékantoren voorzien  
zijn voor maximaal 10 personen.  
Alle zalen beschikken over het 
nieuwste audiovisuele materiaal  
en laten veel daglicht binnen.  
Ruime parking binnen en buiten.

Esplanade de L’europe 2 
4020 Luik 
sales@hotelliege.eu
+32(0)4 244 12 00
www.congreshotelliege.be
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Yust Liège
Provincie Luik

YUST LIEGE, een nieuw stadsconcept vlak bij Luik-Guillemins. Wil je eens een 
vergadering buiten kantoor houden? Kom dan onze verschillende stijlvolle en volledig 
uitgeruste ruimtes ontdekken. Wij bieden 3 seminariezalen, een auditorium voor 50 
personen, een patio met haardvuur en een adembenemende rooftop van 300 m2 om 
van je cocktails te genieten. De uitstekende locatie voor al je evenementen! 

Esplanade Simone Veil 2 • 4000 Liège
liege@yust.com • +32(0)4 295 57 50
www.yust.com

©
 Y

U
S

T

39

Van Der Valk Hotel Verviers
Provincie Luik

Het Van der Valk-hotel Verviers beschikt over 9 modulaire seminariezalen 
voor maximaal 300 personen op 1000 m2. Ze zijn ook uitgerust met de laatste 
connectiviteitstechnologie (met of zonder kabel) en laten heel wat daglicht binnen.  
Het 4-sterrenhotel is gemakkelijk bereikbaar via de E42; tussen Duitsland, Luik, 
Maastricht en in de directe omgeving van de fantastische Venen. Gratis grote parking.

Rue de la station 4 • 4800 Verviers
sales@hotelverviers.be • +32(0)87 30 56 56
www.hotelverviers.be 

http://www.yust.com


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. 

Rue de la Jastree 31 • 6940 Barvaux-sur-Ourthe
info@azurenardenne.be • +32(0)489 46 26 10
www.azurenardenne.be

Center Parcs Les Ardennes
Provincie Luxemburg

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 medewerkers, met vergaderingen in onze uitgeruste vergaderzalen en 
teambuilding activiteiten in ons park. Center Parcs Les Ardennes heeft alles voor een 
onvergetelijk evenement! 

Rue de la Grotte 12 • 6690 Vielsalm  
pierre.alderson@groupepvcp.com • +32(0)472 56 16 72  
business.groupepvcp.com/be-vl/fp_AR_teambuilding-les-ardennes
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Le Florentin
Provincie Luxemburg

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. Nieuw : 3 kamers met bubbelbad,  
1 appartement met bubbelbad en 1 familiekamer met bubbelbad. We leggen onze gasten 
steevast in de watten met een warm onthaal, een gezellige sfeer en kwaliteitsvolle diensten. 

Place Albert 1er 58 • 6820 Florenville
info@hotel-leflorentin.be • +32(0)61 31 11 23
www.le-florentin.com

37

Vayamundo
Provincie Luxemburg

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. 

Ol Fosse d’Outh 1
6660 Houffalize
philippe.neckebroek@vayamundo.eu
+32(0)61 28 05 80
www.vayamundo.eu/houffalize
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Castel de Pont-à-Lesse
Provincie Namen

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 
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.

Rue de Pont-à-Lesse 36
5500 Dinant
reservation@casteldepontalesse.be
+32(0)82 22 28 44
www.casteldepontalesse.be

Citadelle de Namur
Provincie Namen

In de Citadel kunt u 4 zalen 
boeken voor uw vergaderingen en 
evenementen. We organiseren met 
plezier teambuildingactiviteiten, 
rondleidingen door de ondergrondse 
gangen en “in de middeleeuwen” 
of rondritten met toelichting in het 
toeristentreintje. De citadel ligt in het 
hart van Wallonië, in een prachtige 
omgeving. Gratis parkeren en nog 
zoveel meer. 

Route Merveilleuse 64
5000 Namur
caroline.salentiny@citadelle.namur.be
+32(0)81 24 73 70
www.citadelle.namur.be
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Domaine de Ronchinne
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 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- feest en werkbelevenis! 

Ronchinne 25 • 5330 Maillen • ddr@domainederonchinne.be
+32(0)81 41 14 05 • www.domainederonchinne.be
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Hôtel Les Sorbiers
Provincie Namen

Voor een efficiënte manier van werken 
heb je een grote, professioneel 
uitgeruste vergaderzaal nodig met 
een prachtig zicht op de natuur. Voor 
een betere teamspirit wil je graag 
dat je collega’s deelnemen aan 
groepsactiviteiten en probeer je hen 
een aangename omgeving en heerlijke 
gerechten voor te schotelen. Kies 
daarom voor hotel ‘Les Sorbiers’ aan 
de oevers van de Maas. 

Rue des Sorbiers 241
5543 Heer
bonjour@lessorbiers.com
+32(0)82 22 20 63
www.lessorbiers.com/views/ 
FR/sorbiers/hotel.html

http://www.domainederonchinne.be
http://www.lessorbiers.com/views/FR/sorbiers/hotel.html
http://www.lessorbiers.com/views/FR/sorbiers/hotel.html
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Mercure Han-sur-Lesse
Provincie Namen

In het centrum van Han-sur-Lesse, het Mercurehotel bestaat uit 117 kamers (superior 
of familiesuite). Bovendien zijn er 4 aanpasbare vergaderzalen voor 6 tot 140 personen. 
Voor een formule op maat kan je bij ons team terecht. Neem een frisse duik in het 
zwembad of bestel een Belgisch biertje in de rustgevende tuin ; er is voor ieder wat 
wils. Vergeet ook niet te dineren bij restaurant Merlesse. 

Rue Joseph Lamotte 18 • 5580 Han-sur-Lesse (Rochefort)
hb7r5@accor.com • +32(0)84 77 04 70
mercurehansurlesse.com
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http://mercurehansurlesse.com


WWW.FOUNTAIN.BE
  @FOUNTAIN.BE  •    @FOUNTAIN.BELGIUM

we leveren

3

u bestelt

1
we maken klaar

2

DE COMPLETE OPLOSSING VOOR KOFFIE, WARME DRANKEN  
EN WATERKOELERS IN BEDRIJVEN

u geniet

4

5oth
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 Toeristische Federatie van  
de provincie Waals-Brabant
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! 

Place du Brabant wallon 1
1300 Wavre
tourisme@brabantwallon.be
+32(0)10 23 61 08
www.destinationbw.be

 Hainaut Meetings & Events
Provincie Henegouwen

Tussen Lille en Brussel ligt de provincie 
Henegouwen. Ons Convention 
Bureau biedt u bijzondere locaties 
en originele ideeën voor al uw 
bedrijfsevenementen.  
Zoekt u een plek waar u indruk kunt 
maken op uw klanten? Wilt u de band 
tussen uw collega’s versterken met een 
teambuildingevenement?  
Doe dan gratis een beroep op Hainaut 
Meetings & Events!

Digue de Cuesmes 29
7000 Mons
thibault.de_coninck@hainaut.be
+32(0)65 38 48 34
www.meetinhainaut.be
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 Convention Bureau Liège-Spa 
Businessland
Provincie Luik 

Met een perfecte ligging speelt de Provincie Luik de 
kaart van de complementariteit tussen de thermale 
stad, Spa en de Vurige Stede, Luik. Onze team, die 
gebiedsdeskundige is, vormt HÉT perfecte partner 
voor de organisatie van seminaries, Incentives of 
teambuilding. Ze biedt een gratis op maat begeleiding 
aan en zich ertoe verbindt om een persoonlijke 
dienstverlening te bezorgen, die uw budget respecteert. 

Place de la République française 1
4000 Liège • incoming@liegetourisme.be
+32(0)4 279 50 89 
www.business-land.be
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Visit Mons
Provincie Henegouwen 

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!

Grand-Place 27 • 7000 Mons
info.tourisme@ville.mons.be
+32(0)65 33 55 80
www.visitmons.nl

Visit Spa
Provincie Luik

Visit Spa organiseert jouw bedrijfsactiviteiten in het 
midden van een stad die op de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO staat. De toeristische dienst helpt je 
met de voorbereidingen van zakendiners, seminars, 
congressen, opleidingen, werkvergaderingen, 
incentives en zoveel meer. Deel je ideeën met ons 
en wij zorgen voor een geslaagde professionele 
bijeenkomst! 

Rue du Marché 1A • 4900 Spa
groupes@visitspa.be 
+32(0)87 79 53 58 
www.visitspa.be
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De provincie Luik heeft heel wat te bieden zoals, enerzijds, een culturele hoofd-
stad en, anderzijds, de Blauwe Ardennen en de stad Spa gekend voor haar 
thermen, F1 en weelderig groen. Bovendien zijn er heel wat hotels, buitengewone 
activiteiten, toeristische sites en een congrescentrum te vinden. Alles is perfect 
uitgerust voor je evenementen en gemakkelijk bereikbaar met de trein of  
de wagen vanuit Brussel, Parijs, Maastricht en Aken. 

Ontdek de MICE- 
troeven van  
onze 5 provincies

Provincie Luik
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Door haar valleien, folklore en gastronomie is de provincie Namen de locatie 
bij uitstek voor je zakentoerisme. Deze groene regio is een ware parel om te 
vertoeven in het groen of een teambuilding of familiedag te organiseren voor 
je medewerkers. Voor een onvergetelijk evenement kan je inspiratie halen uit 
heel wat thema’s: boerderij, sport, speleologie, golf, bier, enzovoort. De provincie 
Namen kent een ideale strategische plaats aangezien de twee belangrijkste 
invalswegen (Brussel-Luxemburg en Bergen-Luik) er kruisen.

De warme en gezellige provincie 
Henegouwen is beter geworden 
door haar rijk industrieel verleden 
met originele sites, waarvan 
enkele behoren tot het Unesco-
Werelderfgoed. De ideale plek voor 
MICE-evenementen in Wallonië! 
Deze regio, gelegen tussen Noord-
Frankrijk en Brussel, telt enkele 
belangrijke stadskernen zoals die 
van Bergen, Doornik en Charleroi, 
waar er eveneens een internationale 
luchthaven gevestigd is. Met 
talloze atypische seminariesites, 
congrescentra, oude mijnsites, 
enzovoort, heeft de provincie 
Henegouwen voor elk wat wils. 

Provincie Namen

Provincie Henegouwen
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De nabijheid van Waals-Brabant, ook bekend als ‘de tuin van Brussel’, bij  
de hoofdstad (20 minuten) en de internationale luchthavens van Brussel en  
Charleroi is onge-evenaard. Bovendien zal je de natuurlijke omgeving zeker  
op prijs stellen. De regio is eveneens doordrenkt van geschiedenis, voornamelijk 
in Waterloo. Met kwaliteitsvolle en grote hotels, con-greszalen, aantrekkelijke 
steden en pittoreske sites zal de provincie Waals-Brabant zelfs de meest  
veeleisende gasten kunnen bekoren voor de meest prestigieuze  
MICE-evenementen. 

Provincie Waals-Brabant
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Provincie Luxemburg
Als het groene hart van Wallonië 
onder   scheidt de provincie 
Luxemburg zich van de andere 
provincies door haar landelijke 
gebieden en bucolische en heuve-
lachtige landschappen (Baraque 
de Fraiture: 651 m). Deze regio 
bevindt zich midden in de Ardennen 
en heeft heel wat troeven zoals 
kleine charmante dorpen (Durbuy, 
Marche-en-Famenne en Bouillon) en 
gerenommeerde gastro nomie.  
Nieuwe ontdekkingen gegarandeerd  
voor je MICE-evenementen  
met onder andere een grote keuze 
aan teambuildingactiviteiten die 
gekoppeld zijn aan lokale traditietjes, 
comfortabele cottages en vakantie-
woningen alsook 2 congrescentra. 



 meetings.incentives@wbtourisme.be

Contact :

Een realisatie van Wallonie Belgique Tourisme (WBT) asbl – Ondernemingsnummer 0888.366.085.

Grasmarkt 25-27 – 1000 Brussel (maatschappelijke zetel) / Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 – 5000 Namur (exploitatiezetel) • 
Verantwoordelijke uitgever: Etienne Claude, Directeur-generaal van WBT • Coördinatie: Pino Frau, Olivier Daloze et Reda Tahiri • 
Foto’s cover: © Lielens • © WBT-David Samyn • Concept en prepress: Lielens • Alle gegevens op deze brochure werden nauwgezet 
verzameld maar worden enkel ter informatie gepubliceerd. Deze brochure is in geen enkel geval contractueel en de uitgever 
kan nooit aansprakelijk worden gesteld. Alle onvrijwillige vergissingen en weglatingen of latere wijzigingen vallen buiten de 
aansprakelijkheid van Wallonie Belgique Tourisme asbl. Gedrukt in augustus 2022. Overdadig gebruik van alcohol 
is nadelig voor de gezondheid. Geniet maar drink met mate. Depotnummer: D/2022/9186/19

Het ideale bedrijfsuitje !

 Tel. : +32 2 899 04 74

 meetinwallonia.be

mailto:%20meetings.incentives%40wbtourisme.be?subject=
https://www.facebook.com/TourismeWallonieBelgique
meetinwallonia.be

