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 Toeristisch jaarthema 2019: Waterrijk Wallonië 

Elk jaar zet Wallonië België Toerisme een bepaald thema nog iets meer in de kijker dan 

anders. In 2019 is dat water. Onder de noemer "Waterrijk Wallonië" krijgen activiteiten en 

producten die een link hebben met water, extra aandacht. Van kajak en rafting over wellness 

tot zelfs het bronwater van Spa en Chaudfontaine: het komt allemaal uitgebreid aan bod. 

Meer info 

 

 Nieuw in Doornik: city golf 
DOORNIK – Op 2 oktober lanceerde de toeristische dienst van Doornik een nieuwe activiteit 

in de stad: de city golf. Het parcours bestaat uit 6 of 9 holes, telkens bij een toeristische 

attractie. De holes zijn eigenlijk een doel dat geraakt moet worden, zoals een standbeeld, 

een bank of een boom. De golfballen zijn dan ook uit een zachtere materie vervaardigd dan 

hun normale variant. Het spel kan gespeeld worden vanaf 6 personen en de monitor geeft 

niet enkel uitleg over hoe te spelen, maar ook over de toeristische bezienswaardigheden op 

het parcours. 

Meer info 

 

 Nieuwe jeugdherberg in Charleroi 

CHARLEROI – Sinds 1 oktober heeft ook Charleroi een eigen jeugdherberg. Het etablissement 

bevindt zich vlak bij het station. De stad is al enkele jaren aan een heropleving bezig en deze 

gloednieuwe jeugdherberg komt de andere projecten vervoegen om van Charleroi een nog 

interessantere bestemming te maken. Er zijn 189 bedden, verdeeld over 43 kamers (gaande 

van 2 tot 6 bedden per kamer). Er zijn ook 3 vergaderzalen beschikbaar. 

Meer info 

 

 KIKK-festival in Namen 
NAMEN – Van 1 tot 4 november vindt in Namen het KIKK-Festival plaats, festival van 

creatieve en digitale kunsten. Vier dagen lang kan de geïnteresseerde bezoeker zich 

onderdompelen in de wereld van technologie, kunst, design, creativiteit en innovatie. Er zijn 

heel wat activiteiten voorzien voor jong en oud: een multidisciplinair kunstenparcours, een 

augmented reality traject, een markt waar je tientallen nieuwigheden kan testen, workshops, 

conferenties en nog veel meer. 

Meer info 

Download het persdossier in het NL 

 

 Halloween in Wallonië 

Eind oktober is het weer tijd om lekker te griezelen. Vooral in Wallonië, want daar kan je 

terecht in mysterieuze kastelen, oude stoomtreinen en ondergrondse locaties zoals groeves 

of grotten voor een buitengewone Halloween-ervaring. 

Meer info 

http://walloniebelgietoerisme.be/nl/3/doen/sportactiviteiten/waterattracties
http://www.city-golf.be/
https://lesaubergesdejeunesse.be/nl/charleroi-jeugdherberg
https://mailchi.mp/6eb941b8fffc/save-the-date-voor-het-kikk-festival-in-namen-707539
https://www.dropbox.com/sh/cnz6tpvazp239x4/AADDbD_OE0NHcLHjBxk2ovrca?dl=0
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/3/ontdekken/halloweenagenda
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