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De sabbat van de
Macralles
Heksen bestaan toch niet echt!  Maar vergis je niet,
want in Vielsalm komen ieder jaar echte heksen bij
elkaar om hun sabbat te vieren op 20 juli.

Bij valavond stelen de Macralles, want zo heten ze, de sleutels
van de stad.  Dat geeft hen het recht om 24 uur lang hun zin
te doen met plagerijen en toverijen.
Gratis activiteiten voor kinderen en klank-en lichtshow in het
Waalse dialect.
Een heerlijke spektakel voor jong en oud!

Vier 21 juli in de
Ardennen
Tijdens het weekend van de nationale feestdag is er
heel wat te beleven in de provincie Luxemburg.

Er is het Living Statues festival in Marche-en-Famenne, het
Bosbessenfeest in Vielsalm en het Ambachtenfeest in het
openluchtmuseum van Fourneau St-Michel.  Overdag zijn er
talrijke brocantes en streekmarkten en 's avonds is er
vuurwerk, muziek en wordt er gedanst op het
lampionnenbal.
Ontdek de volledige agenda op onze website!
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Park Chlorophylle
Beleef de natuur in dit recreatiepark! 

In Dochamps (Manhay), in het midden van het bos, kan je het
nieuwe parcours in de toppen van de bomen komen testen.

Overwin de hoogte en geniet van de schoonheid van onze
natuur. Het bomenpad is voorzien van didactische en ludieke
panelen die je ontdekkingstocht door de natuur volledig
maken.  

Wedstrijd Quartier Latin
Win een all-in verblijf! 

Tot 15 oktober kan je een "Wandelverblijf voor twee" winnen
bij Quartier Latin in Marche-en-Famenne. Je krijgt er 2
overnachtingen met ontbijt, een gids met ecowandelingen en
een driegangenmenu met drankjes. En als kers op de taart
krijg je ook toegang tot de thermen van Quartier Latin en een
gratis parkeerplaats!  Waag je kans.
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