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 Opening Musée L voorzien in juni
LOUVAIN-LA-NEUVE – De opening van het universiteitsmuseum Musée L in Louvain-la-Neuve
is voorzien voor de maand juni van dit jaar. Het museum heeft als opdracht om de collecties
van de universiteit zowel museografisch als wetenschappelijk optimaal tot hun recht te laten
komen.

Meer info
 Tasmaanse duivels in Pairi Daiza
BRUGELETTE – Op 31 januari verwelkomde het dierenpark Pairi Daiza twee nieuwe
bewoners. De Tasmaanse duivels zijn de enige in België. Het gaat om een bedreigde diersoort
die enkel op het Australische eiland Tasmanië in het wild voorkomt. Deze twee exemplaren
behoren tot het nageslacht van de dieren die Australië in 2004 aan het Deense prinsenpaar
schonk naar aanleiding van het huwelijk van de prins met een Tasmaanse.

Meer info
Foto’s
 Gids voor de Echte Ardennen en Waalse Steden
De 2017-editie van onze Gids voor de Echte Ardennen en Waalse Steden is er! Deze brochure
bundelt een hoop informatie over cultuur, natuur en vrijetijdsactiviteiten in Wallonië. Het
jaarthema “Smullen in Wallonië” komt eveneens aan bod. Als bonus vind je er 92
kortingsbonnen voor logies en attracties verspreid over de gehele regio.

Meer info
 Valentijn in Wallonië
Wallonië is een ideale bestemming voor tortelduifjes en romantische zielen. Heel wat hotels
en toeristische diensten of attracties organiseren daarom ook specifieke formules speciaal
voor Valentijn. Een niet-exhaustief overzicht van het aanbod is verkrijgbaar op aanvraag via

e-mail.
 Carnaval in Wallonië
De carnavalperiode in Wallonië breekt opnieuw aan. Dat betekent dat de Gilles aantreden in
Binche, in La Louvière, in Nijvel… maar ook de Blancs-Moussis in Stavelots, de prinsen
carnaval in de Oostkantons, de Chinels in Fosses-la-Ville… Waalse folklore op zijn best!

Meer info
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