
  

 

 

 

De dierenparken, campings en vakantieparken mogen terug open. Goed nieuws 

nu de krokusvakantie eraan komt. Want dit is het moment om er even tussenuit 

te trekken met de kinderen. Laat je inspireren door onze suggesties voor 

activiteiten. 

 

 

Veel leesplezier 
 

  

https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=2710cbfbf8&e=50964fed1a


 

 

Dierenparken, campings en vakantieparken terug open 
 

Vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings mogen vanaf 8 februari 

2021 openen onder dezelfde voorwaarden als andere vakantiewoningen en hotels en 

gastenkamers. 

 

Dierentuinen en dierenparken mogen vanaf 13 februari 2021 openen volgens dezelfde 

regels als de natuurparken. 

Vertel me meer  
 

https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=118c3c79e5&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=5a91964d99&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=9d68000e99&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=e2f79a647a&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=e8370faa70&e=50964fed1a


 

 

Gezinsactiviteiten tijdens de krokusvakantie 
 

De krokusvakantie komt eraan. De ideale gelegenheid voor een uitstapje naar 

Wallonië en de Ardennen. Ontdek onze artikels met inspirerende ideeën. 

Vertel me meer  
 

https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=2d230edeee&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=f5c015f323&e=50964fed1a


 

 

Op stap in Wallonië zonder auto 
   

Haal je voet van het gaspedaal en ontdek Wallonië in langzame modus. Je 

uitstap begint altijd aan een treinstation. Je hebt dan de mogelijkheid om met de trein 

en de fiets of met de trein en te voet te reizen. 

 

De routes zijn onderling koppelbaar: door ze te combineren heb je de mogelijkheid 

om een prachtige en duurzame vakantie (twee weken in totaal) in Wallonië door te 

brengen!  

Vertel me meer  
 

https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=f862cda3bf&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=ac6041f736&e=50964fed1a


 

 

Unesco-fietsroute 
 

Ontdek in elf etappes prachtig historisch erfgoed van Wallonië. Fiets langs talrijke 

Unesco-parels en bezienswaardige stadjes en dorpen. De etappes volgen de 

bestaande groene en vlakke routes van RAVeL en die van de fietsknooppunten. 

Vertel me meer  
 

https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=5dfbb180d5&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=f4d08269c9&e=50964fed1a


 

 

Artikel in de kijker: Luik, de Vurige Stede 
 

Bezoek nog tot en met 18 april de expo Warhol - The American Dream Factory in La 

Boverie in Luik en maak van de gelegenheid gebruik om de stad te 

(her)ontdekken. 

 

Via onderstaande link lees je in Weekend Knack wat de Vurige Stede je allemaal te 

bieden heeft. 

Artikel lezen  
 

 

Visit Wallonia-pass 
 

De actie met de Visit Wallonia-pass is momenteel nog altijd opgeschort omwille van 

https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=609c3f0477&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=85ae3fa048&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=84ff22232c&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=d1aaccb9f6&e=50964fed1a


 

de maatregelen inzake COVID-19. 

 

De heropstart is nog niet vastgelegd en hangt ook af van de evolutie van de 

versoepeling van de maatregelen. 

 

Houd zeker onze webpagina met veelgestelde vragen in de gaten voor meer informatie.  

 

We houden je ook via deze nieuwsbrief verder op de hoogte over de actie. 

Veelgestelde vragen over de Visit Wallonia-pass  
 

 

 

Delen op Facebook  
 

 

 

 

Doorsturen naar een vriend  
 

 

    

 

 

 

 

 

Als je vragen hebt, kan je contact met ons opnemen 

via info@walloniebelgietoerisme.be 

Wallonië België Toerisme – Grasmarkt 25 – 1000 Brussel – België 
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