
   

 

 

 

NEWSLETTER N°242 - JANUARI 2017 

 

 

Na een paar schitterende ijskoude en sneeuwwitte weken weten we weer hoe een echte Ardense 

winter voelt en zou moeten voelen. Inmiddels is de sneeuw volledig weggesmolten en zijn de 

temperaturen ver boven het nulpunt gestegen. Wilt u toch nog wat glijplezier? De komende 

maand kunt u in Vielsalm nog op de ijsbaan schaatsen. In Daverdisse is er een tentoonstelling 

over de wolf. Dit prachtige roofdier is onlangs in de Ardennen waargenomen. Wilt u ons graag 

eens zelf ontmoeten? Wij promoten de Ardennen tijdens diverse beurzen en salons in Nederland 

en Vlaanderen. Wie weet hebben we een goede tip om uw geliefde te verrassen, want 

Valentijnsdag komt eraan! Wilt u meer informatie over wat er de komende maand in Belgisch 

Luxemburg wordt georganiseerd? Kijk dan hier!  

 

 
 

 

 

http://luxembourg-belge.us11.list-manage.com/track/click?u=418b2a27148f94c8af94d30a3&id=c342c95dcc&e=07e590206d
http://luxembourg-belge.us11.list-manage1.com/track/click?u=418b2a27148f94c8af94d30a3&id=66a2e4f640&e=07e590206d


 

 

Op het ijs 
 

De overdekte ijsbaan in de Hall des Doyards in 

Vielsalm is van zaterdag 4 februari tot en met zondag 

5 maart geopend, dus ook tijdens de 

carnavalsvakantie!  

 

De ijsbaan is 450 m2 groot en de verwarmde cafetaria 

ernaast is dagelijks geopend. U kunt er warme maaltijden 

nuttigen en verjaardagsfeesten organiseren. Van donderdag 

tot zaterdag serveert men er spaghettimaaltijden waar u 

met groepen, na reservering, van kunt profiteren (via +32 

80 21 54 43 en +494 72 62 32). Schaatsen kan om 10u, 

12u, 14u, 16u en 18u en in het weekend, tijdens de 

vakantie en op vrijdag ook om 20u. Informatie: +32 494 42 

43 22 

 

 

 

  

 

 

 

Wolf, waar ben je?  
 

Onlangs werd er in Nassogne een wolf waargenomen 

en sindsdien is er veel interesse in dit schitterende 

roofdier die nog altijd een slechte reputatie heeft.  

 

Van 5 februari tot en met 26 maart is er in het Toeristisch 

Centrum van Daverdisse een tentoonstelling over het leven 

van dit fascinerende roofdier. Zo leert u dit mythische dier 

beter kennen en begrijpen. Panelen met foto’s, schema’s en 

uitleg geven een duidelijk beeld van de wolf. De expositie is 

zowel voor kinderen als voor volwassenen interessant. De 

toegang is gratis. De tentoonstelling is in de schoolvakantie 

en op zaterdag en woensdagmiddag te bezoeken. Voor 

schoolgroepen na reservering ook doordeweeks geopend. 

 

 

 

  

 

http://luxembourg-belge.us11.list-manage.com/track/click?u=418b2a27148f94c8af94d30a3&id=a4fb9cce25&e=07e590206d
http://luxembourg-belge.us11.list-manage1.com/track/click?u=418b2a27148f94c8af94d30a3&id=d0644b40e8&e=07e590206d


 

 

Beurzen en salons 
 

Belgisch Luxemburg komt naar u toe deze winter! Ook 

dit jaar staan we weer op diverse beurzen en salons in 

Wallonië, Vlaanderen en Nederland.  

 

De Toeristische Federatie van Belgisch Luxemburg zal met 

een stand aanwezig zijn tijdens het vakantiesalon van 

Brussel van donderdag 2 tot zondag 5 februari. Voor de 

actievelingen staan we ook net als vorig jaar op de “Fiets en 

Wandelbeurs” in Utrecht op 11 en 12 februari. Deze beurs 

vindt dit jaar ook in Gent plaats op 18 en 19 februari. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Valentijn en Quartier 

Latin, een mooi koppel 
 

Voor het feest van de liefde is hotel Quartier Latin in 

Marche-en-Famenne de « place to be ». Met deze drie 

all-in arrangementen kunt u extra genieten van uw 

geliefde.  

 

Het « betoverend diner » wordt geserveerd op vrijdag 10 en 

zaterdag 11 februari en belooft een verrukkelijk 

gastronomisch moment te worden. Het « magisch weekend 

» tussen 10 en 12 februari biedt bovenop dit diner een 

overnachting aan in een tweepersoonskamer met 

ontbijtbuffet, en daarbij een heerlijke boswandeling. Het « 

betoverende weekend » doet er nog een schepje bovenop 

met champagne en een tochtje in een rijtuig door de oude 

straten van het centrum van Marche-en-Famenne. 

 

 

 

  
 

 

 

http://luxembourg-belge.us11.list-manage2.com/track/click?u=418b2a27148f94c8af94d30a3&id=0b4db5e970&e=07e590206d
http://luxembourg-belge.us11.list-manage2.com/track/click?u=418b2a27148f94c8af94d30a3&id=0b4db5e970&e=07e590206d
http://luxembourg-belge.us11.list-manage.com/track/click?u=418b2a27148f94c8af94d30a3&id=2fbf57c40f&e=07e590206d
http://luxembourg-belge.us11.list-manage.com/track/click?u=418b2a27148f94c8af94d30a3&id=f14ebddc5f&e=07e590206d


 

 

Op de liefde 
 

Belgisch Luxemburg is een echte aanrader als u er 

met uw geliefde op uit wil om te genieten van het 

samenzijn. Er is voor elk wat wils: wellness-centra, 

goede restaurantjes, knusse hotelletjes en leuke 

activiteiten. .  

 

De maand januari ligt achter ons en Valentijnsdag komt snel 

dichterbij. Wilt u uw geliefde eens goed verwennen? Wij 

geven u diverse tips! Profiteer van de speciale Valentijns 

arrangementen, bijzondere menu’s leuke uitjes en 

romantische wellness-plekjes. Deel dit bijzondere moment 

met z’n tweetjes in het hart van de Ardennen, de Famenne 

of de Gaume.  

 

 

 

  
 

   

 

 

http://luxembourg-belge.us11.list-manage.com/track/click?u=418b2a27148f94c8af94d30a3&id=3b739a84db&e=07e590206d
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