
 

 

Beste Newsletter-abonnees, 

Hieronder vindt u de nieuwste Newsletter van het Toeristisch Agentschap Oost-België. 

De lente ontwaakt in al haar pracht en dan is een bezoek aan de Oostkantons zeker 

de moeite waard. Voor fietsers zijn er leuke nieuwtjes op de Vennbahn. We hebben de 

beste uitstapjes voor u samengevat op onze speciale pagina. U vindt nog veel meer 

informatie over onze nieuwe aanbiedingen op www.ostbelgien.eu of op Facebook. 

We wensen je een fijne paasvakantie! Tot gauw in uw vakantieregio van de 

Oostkantons.  

Het Toeristisch Agentschap Oost-België 

 

 

 

Onze nieuws 

http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-y/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-j/


 

Pasen staat voor de 

deur – gewoon genieten 

van de zon en de natuur 

in de Oostkantons 

Een paar uitstaptips voor late 

beslissers Oost-België is een 

vakantiebestemming vlakbij uw 

deur die... 

Meer info 

 

 

 

Unieke landschappen 

en de natuur ontdekken 

– plan eenvoudig uw 

wandelvakantie 

Wandelen door de Hoge Venen en 

door de Belgische Eifel, prachtige 

landschappen en 

natuurfenomenen... 

Meer info 

 

 

 

Ovelo – acht 

fietstochten door de 

„ruige tuin van Europa“ 

Fietsen en fietssport in de 

Oostkantons, dat staat voor altijd in 

beweging zijn. Omdat de nieuwe... 

Meer info 

 

http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-i/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-h/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-u/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-t/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-d/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-k/


 

 

“Plezierwandelingen” 

2019 – vier nieuwe 

tochten en meer 

informatie 

De wandelpocketgids 

“Plezierwandelingen” is een van de 

meest geliefde uitgaves voor 

actieve... 

Meer info 

 

 

 

De nieuwe 

vakantiecatalogus 2019 

– de Oostkantons 

ontdekken, beleven en 

genieten 

Genieten van comfort, actieve vrije 

tijd beleven en de prachtige natuur 

tijdens de mooiste tijd van... 

Meer info 

 

 

 

Het laatste deelstuk van 

de Vennbahn wordt 

geasfalteerd 

Vanaf 12 februari 2019 wordt het 

laatste overgebleven deelstuk van 

de Vennbahn-fietsroute tussen... 

Meer info 

http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-b/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-p/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-m/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-o/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-n/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-x/


 

 

 

Familieuitstapjes - 

voorstellingen in de 

provincie Luik 

Wilt u van deze vakantieweek 

profiteren om familie-activiteiten te 

doen? De provincie Luik zal in... 

Meer info 

 

 

 

Start van het 

hengelseizoen 

Hengelen in de Oostkantons 

betekent ontspanning en avontuur 

midden in de pure natuur. De... 

Meer info 

 

  

De Oostkantons beleven 

 

     

 

 

Dit zou u ook kunnen interesseren 

http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-q/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-f/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-c/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-a/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-z/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-v/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-e/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-s/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-g/


 

 

 

  

     
 

 

 

  

     

  

 

Toeristisch Agentschap Oost 

België 

Hauptstraße 54 – B-4780 ST.VITH 

T +32 80 227 664 

E info@ostbelgien.eu  

Huis voor Toerisme Hoge Venen – 

Oostkantons 

Place Albert Ier - B-4960 MALMEDY 

T +32 80 330 250 

E info@ostbelgien.eu  

 

 

 

mailto:info@ostbelgien.eu
mailto:info@ostbelgien.eu
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-w/
http://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-jtuhzkk-hhldjuljhd-yd/

