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 18 nieuwe Groene Sleutel-etablissementen in Wallonië
NAMEN – Wallonië kreeg er vorig jaar 18 nieuwe Groene Sleutel-etablissementen en –
attracties bij. Dat kondigde Waals minister van Toerisme René Collin begin februari aan op
een persconferentie. Het Groene Sleutel-label ontstond in 1994 in Denemarken en is
intussen wereldwijd een referentie voor duurzaam beheer in de toeristische sector. In 2017
ontvingen in Wallonië 8 gîtes, 3 hotels, 2 B&B’s, 3 vakantiedorpen en 2 attracties het label,
wat het huidige totaal aantal gelabelliseerden op 52 brengt.

Meer info
 Nieuw mountainbikeparcours in Adventure Valley
DURBUY – Adventure Valley bouwt een nieuw mountainbike-parcours. Dat zal klaar zijn bij
de heropening van het park op 31 maart. Over een afstand van 2 km kunnen jong en oud
mountainbiken langs natuurlijke hindernissen en houten obstakels.

Meer info
 Château de Namur lanceert bijzondere innovaties
NAMEN – Het hotel Château de Namur koos bij zijn renovatie voor twee opmerkelijke
vernieuwingen. De nieuwe sleutels zijn geprint in 3D en beelden een champagnekurk uit. Dit
is een wereldpremière. Daarnaast komt er een digitale fotokader in elke kamer die een
gepersonaliseerd kunstwerk genereert voor de gast. De technologie baseert zich op de
beschikbare informatie over de gast om een werk te ontwerpen. De gast ontvangt het
kunstwerk op aanvraag via e-mail en kan dit dan uiteraard zelf delen op de sociale media.
Het Château de Namur is trouwens een van de etablissementen die in 2017 het Groene
Sleutel-label ontving.

Meer info
 Nieuwe publicatie: kaart camperplaatsen in Wallonië
Wallonië België Toerisme heeft een kaart uitgegeven waarop alle parkings voor motorhomes
in Wallonië staan aangeduid.

Meer info (4e publicatie in de lijst)
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