
   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Krokusvakantie in Wallonië 
 

Nu de overheid niet-essentiële reizen naar het buitenland heeft verboden, lopen de 

vakantiehuizen in Wallonië vol. De traditionele carnavals gaan helaas niet door maar 

omdat we toch veel volk verwachten, bieden wij op onze website verschillende tips 
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met inspiratie voor gezinsactiviteiten in de krokusvakantie. Goed om weten is ook dat 

vanaf 8 februari 2021 de vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en 

campings mogen heropenen onder dezelfde voorwaarden als andere 

vakantiewoningen en hotels en gastenkamers. Dierentuinen en dierenparken mogen 

heropenen vanaf 13 februari 2021 volgens dezelfde regels als de natuurparken. 

 

  

Gezinsactiviteiten tijdens krokusvakantie  

 

 

 

Naar Wallonië zonder auto 
 

Wij werkten een concept uit om Wallonië op een trage manier te ontdekken. Aan de 

hand van vijf verschillende reisboekjes ontdek je manieren om met een combinatie 

van trein en te voet of per fiets de landschappen en bezienswaardigheden te 

ontdekken onderweg en op je eindpunt. 

Op stap zonder auto 

 

Ook het Woud van Saint-Hubert ging aan de slag met het concept van autoloos 

reizen. Zij ontwikkelden Terminus en Forêt, waar verschillende wandelingen vanaf de 

stations in de region worden voorgesteld (foto: station van Forrières). Sommigen in 
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een lus, anderen naar een ander station. 

Terminus en Forêt 

 

 

Unesco-fietsroutes in 
Wallonië 
 

Ook een nieuwigheid van WBT zijn de 

volledig herwerkte Unesco-

fietsroutes.  Zoals de naam al 

suggereert, laten die toe om per fiets 

verschillende sites met Unesco-

Werelderfgoed in Wallonië te 

ontdekken. De volledige route 

doorkruist Wallonië van Doornik naar 

Blegny en is opgedeeld in elf etappes. 

 

  

Ontdek de 11 etappes  
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Culturele agenda begin 2021 
 

Dankzij de heropening van de musea in december, kunnen we alvast uitpakken met 

een mooie culture kalender. Enkele blikvangers: 

 

Roy Lichtenstein – "Visions Multiples" 

Retrospectieve van de beroemde Amerikaanse pop-artkunstenaar. Het is de eerste 

tentoonstelling in België die aan hem gewijd is. 

> 18/04. BAM, Bergen 

Meer info 

 

Johan Muyle – “No Room for Regrets” 

Retrospectieve van een van de belangrijkste Belgische kunstenaars van zijn 

generatie. 

> 18/04. MACS, Grand-Hornu, Boussu 

Meer info 

 

Joel-Peter Witkin – "Le Grand Atelier" 

Selectie uit het volledige œuvre van de Amerikaanse fotograaf, berucht voor zijn 
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provocerende en controversiële foto’s. 

06/02 > 16/05/21. Musée de la Photographie, Charleroi 

Meer info 

 

"De Wereld van Clovis. Merovingische Reiswegen" 

Focus op de periode van de vroege middeleeuwen (450-750 na Chr.) aan de hand 

van archeologische voorwerpen uit België en Europa. 

13/02 > 13/06/21. Museum van Mariemont, Morlanwelz 

Meer info 

 

Margaret Harrison – "Danser sur les Missiles" 

Diverse selectie uit het œuvre van de Engelse feministische kunstenares. 

20/02 > 23/05/21. BPS22, Charleroi 

Meer info 

 

"Illusions" 

Een verzameling optische, auditieve en tactiele illusies. 

27/02 > 30/05/21. Cité Miroir, Luik 

Meer ifno 

 

 

 

Klik hier indien deze mail niet goed wordt weergegeven 

 

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen: info@wbtourisme.be 

Wallonië België Toerisme – Grasmarkt 25 – 1000 Brussel – België 
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De informatie verzameld op dit document is bestemd voor gebruik door Wallonië België Toerisme (WBT 

vzw). Ze is bedoeld om u op de hoogte te houden van toeristisch nieuws uit Wallonië. Al uw gegevens 

worden beheerd op de bedrijfszetel van Wallonië België Toerisme - Comte de Smet de Nayerlaan 14 - 

5000 Namen. 
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