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 Expo terracottaleger in Luik 
LUIK – De rondreizende tentoonstelling ‘Het Terracottaleger’ is vanaf 23 december 2016 te 

bewonderen in de exporuimte van het station van Luik-Guillemins. Deze expo vertelt het 

verhaal van de archeologische ontdekking uit 1974 van de begraafplaats van de eerste 

Chinese keizer Qin Shi Huang Di en zijn terracottaleger. Een historisch fresco van meer dan 

1200 m² brengt de bezoeker meer dan 2200 jaar terug in de tijd, naar het ontstaan van het 

Chinese keizerrijk. De tentoonstelling lokte reeds meer dan 1 miljoen bezoekers in heel 

Europa en loopt in Luik tot 23 april 2017. 

Meer info (persdossier in het Frans verkrijgbaar op aanvraag via e-mailreply) 

 Nieuwe toeristische structuur in Wallonië vanaf 2017 
Vanaf 2017 zal het aantal ‘Maisons du Tourisme’ (toeristische diensten die verschillende 

gemeenten behelzen) herleid worden van 42 naar 28. De Waalse regering keurde op 6 

oktober de definitieve nieuwe verdeling goed. Het doel van deze verandering is een 

coherenter toeristisch aanbod en een efficiënter gebruik van de verschillende middelen 

(communicatie e.d.). 

Meer info 

Nieuwe museumruimte op het Domein van Chevetogne 
CINEY – Op 25 november opende op het Domein van Chevetogne het Musée d’Histoire(s) 

Naturelle(s) of kortweg MHiN. Het gaat om een interpretatiecentrum over de kinder- en 

jongerenliteratuur die vertelt over fantastische avonturen die hun ontstaan in de natuur 

vinden. 

Meer info 

 Combinatieticket van 5€ in december in Luik 
LUIK – De stad en provincie Luik bieden een onlinepromotie aan: voor 5€ kan men genieten 

van een boottocht op de Maas, een bezoek aan een museum (Museum van het Waalse 

Leven of La Boverie) en een warm wijntje op de kerstmarkt. De promotie loopt tot en met 24 

december. 

Meer info en bestellen 

   
 Sneeuwupdates Ardennen 

De winter en dus ook het ski- en langlaufseizoen staan voor de deur. Omdat het van de 

hoeveelheid sneeuwval afhangt of de skipistes open en bruikbaar zijn, is het handig om up-

to-date informatie ter beschikking te hebben. Die is terug te vinden op de website van het 

CATPW: www.catpw.be/NL/ski.htm 

Meer info   
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