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 Vissen op het meer van Nisramont 

LA ROCHE-EN-ARDENNE – In oktober, november en december kan je vanop het Meer van 

Nisramont vissen vanop een kajak of float tube. Je zou je bijna in Canada wanen, maar deze 

opmerkelijke activiteit is op reservatie dit najaar ook in Wallonië mogelijk. 

Wenst u dit uit te testen? Vraag een individuele persreis aan! Wij zorgen voor 

organisatie en accommodatie. 

Meer info 

 

 Mooi weer zorgt voor positieve zomerbalans Waals toerisme 
NAMEN – Waals minister van Toerisme René Collin stelde eind augustus de cijfers voor van 

de Waalse toeristische sector voor de periode van 1 juli tot 28 augustus. Alle types 

accomodatie noteerden een stijging van de bezettingsgraad. Die bereikte 70% (+6,9%) met 

opmerkelijke stijgingen voor campings en vakantiedorpen. Ook de attracties konden rekenen 

op een stijging van het aantal bezoekers (+5,4%), vooral in juli. 

Download het persbericht (in het Frans) 

 

 Burlen van het hert in Wallonië 

Eind september is de tijd van het jaar waarin de herten bronstig worden. Talrijke 

luisteravonden worden georganiseerd waarbij het mogelijk is om met een gids te gaan 

luisteren naar de opmerkelijke schreeuw (het burlen) van het hert in het woud tijdens deze 

bronsttijd. Vaak wordt achteraf nog een warm drankje aangeboden. Reserveren is steeds 

noodzakelijk. 

Download hier de kalender 

 
 Bijlwerpen: nieuwe attractie in Namen 

NAMEN – In Namen kan je sinds kort terecht in Le Drakkar Rouge, een ruimte gewijd aan het 

bijlwerpen, geïnspireerd op de middeleeuwse vikingen. Er zijn 6 doelwitten en in totaal 

kunnen er 18 personen tegelijk terecht. De activiteit duurt ongeveer een uur. 

Meer info 
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