
  

 

 

 

De geur van versgemaaid gras. De streling van de zon op je wangen. Het zicht 

van de natuur die ontwaakt. Het verlangen om uit volle borst te zingen. Een 

verfrissend biertje op een terras... In de lente worden onze 5 zintuigen 

geprikkeld. Ontdek al onze ideeën voor belevenissen om optimaal te profiteren 

van de terugkeer van het mooie weer! 

 

 

Veel leesplezier! 
 

Team VISITWallonia 
 

   

 

De natuur bewonderen in parken en tuinen  

 

 

https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=1d44bffba5&e=50964fed1a


 

 

Flaneren over majestueuze paden vol 

kleurrijke planten, schuilen in de 

schaduw van een boom, de zoete geur 

van bloemen inademen... 

 

In de lente herleeft de natuur, en de 

Waalse parken en tuinen zijn de beste 

plaatsen om daarvan te genieten! 

  

Ik trek eropuit 

 

 

 

 

 

Fietsen naar nieuwe horizonten  

 

 

 

 

Met je haren wapperend in de 

wind geniet je van het zachte briesje en 

het intense gevoel van vrijheid! 

 

Verken Wallonië en de Ardennen op de 

fiets, door het platteland en de bossen, 

langs steden en dorpen, dankzij onze 

selectie van fietstochten. 

  

Ik spring op de fiets 

 

 

 

 

 

Genieten van het moment tijdens een 

wandeling  

 

 

https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=865593e373&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=17733f9c48&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=6ccd06b0e1&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=ddc59b7558&e=50964fed1a


 

 

Wandelen heeft onvermoede deugden. 

We zijn ons meer bewust van onze 

omgeving, we merken kleine details op: 

een vlinder op een bloem, het 

gebladerte van een boom, de 

architectuur van een huis... en 

we vergeten heel eventjes wat ons 

dwarszit ;-) 

  

Ik ga wandelen 

 

 

 

 

 

Toonaangevende tentoonstellingen  

 

 

 

 

Voor kunst- en museumliefhebbers 

hebben wij de tentoonstellingen 

geselecteerd die je dit voorjaar niet 

mag missen. 

 

Waarom zou je je culturele uitstap niet 

combineren met een bezoek aan een 

Waalse stad? 

  

Ik heb zin in cultuur 

 

 

 

 

 

Overnachten in Wallonië  

 

 

https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=a43559b09e&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=8ade0ed81f&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=da104c6bb3&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=1e7613ac05&e=50964fed1a


 

 

Wat dacht je ervan om wat langer in 

Wallonië te blijven? Overnachten in 

een gezellige gastenkamer, een 

charmante gîte of een uniek hotel, op 

citytrip gaan of een wellnessweekend 

boeken in de Ardennen... 

 

Alles is mogelijk in Wallonië! 

  

Ik wil boeken 

 

 

 

 

 

Je uitstapje plannen met de gids Uit in 

Wallonië en de Ardennen  

 

 

 

 

Op zoek naar inspiratie voor een 

uitstapje naar Wallonië? 

 

Download onze brochure Uit in 

Wallonië en de Ardennen 2022 en 

ontdek kortingsbonnen, ideeën voor 

activiteiten en veel praktische 

informatie. 

  

Downloaden 

 

 

 

 

 

Foto van de maand op Instagram  

 

 

https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=65e84f3725&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=b24e8110d3&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=617207ab31&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=e89cd90ae4&e=50964fed1a


Check onze foto's, verhalen en deel die van jou tijdens je uitstapjes en verblijven in 

Wallonië en de Ardennen. 

 

Tag @wallonie.ardennen en gebruik #walloniewenkt en #visitwallonia. 

 

De mooiste foto's reposten we graag ter inspiratie van onze volgers. 

 

Geniet mee van dit sprookjesachtige tafereel in de Vallei van de Hoëgne 

vastgelegd door @luckyluc22 

https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=d31c2832dd&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=5eeddb8d89&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=9520cb7780&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=9c014af764&e=50964fed1a


  

 

 

 

Klik hier indien deze mail niet goed wordt weergegeven 

 

Als je vragen hebt, kan je contact met ons opnemen 

via info@walloniebelgietoerisme.be 

Wallonië België Toerisme – Grasmarkt 25 – 1000 Brussel – België 

https://mailchi.mp/walloniebelgietoerisme/prikkel-je-zintuigen-deze-lente?e=50964fed1a
mailto:info@walloniebelgietoerisme.be
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=b7f1583866&e=50964fed1a
https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=2326602afe&e=50964fed1a


 

 

 
 

 

Copyright foto's:   

Cover: © WBT - Denis Erroyaux 

Parken en tuinen: ©  Véronique Pipers 

Fietsen: © FTPL 

Wandelen: © Anne Segers 

Cultuur: © SPL Lascaux 

Overnachten: © La Parenthèse - J-C Derzelle 

Gids: © WBT - Julie Neven 

De informatie verzameld op dit document is bestemd voor gebruik door Wallonië België Toerisme (WBT 

vzw). Ze is bedoeld om je op de hoogte te houden van al onze activiteiten. Al je gegevens worden 

beheerd op de bedrijfszetel van Wallonië België Toerisme - Comte de Smet de Nayerlaan 14 - 5000 

Namen. 

Gelieve er rekening mee te houden dat je, in overeenstemming met de regelgeving inzake de 

bescherming van persoonsgegevens, het recht hebt op toegang, rechtzetting, verwijdering, verzet, 

terugvordering en beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Als je vragen hebt, kan 

je contact met ons opnemen via vieprivee@wbtourisme.be 

  

  

 

mailto:vieprivee@wbtourisme.be?subject=Newsletter

