
  

 

 

Nog op zoek naar ideeën voor verkoelende uitstapjes in deze aanhoudende 

hitte? Wij geven je nog een selectie last-minute tips mee voor verkoeling in 

Wallonië! 

 

 

Veel leesplezier! 
 

Team VISITWallonia 
 

   

 

De schaduw van de bomen  

 

 

https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=976cefef0c&e=50964fed1a


 

 

Het is algemeen bekend dat het onder 

een boom heel wat koeler is! Trek naar 

arboretums, kasteelparken, provinciale 

domeinen, ...  

 

Maak van de gelegenheid gebruik om de 

haagbeuklaan van la Reid te ontdekken, die 

bekend staat als de langste van Europa; 

het arboretum Lenoir, in de buurt van La 

Roche-en-Ardenne, met zijn honderdjarige 

lindebomen of om een bosbad te nemen! 

 

Als je je wandeling wat leuker wilt maken, 

kun je in het Prehistomuseum in Flémalle op 

zoek gaan naar prehistorische dieren.  

 

 

 

Het binnenste van de aarde  

 

 

 

 

Met hun constante temperatuur het hele 

jaar door zijn grotten een goede manier 

om koel te blijven. 

 

Kom de stalactieten en stalagmieten in de 

Grotten van Remouchamps bewonderen. De 

terugreis gaat per boot over een afstand 

van 700 meter, waarmee het de langste 

ondergrondse vaart ter wereld is! 

 

De ondergrondse gangen van Philippeville of 

de ondergrondse gangen van de Citadel 

van Namen met een boeiende rondleiding 

zijn ook ideale toevluchtsoorden bij warm 

weer. 
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De schaduw van oude stenen  

 

 

 

 

Kathedralen, collegiale kerken en 

kastelen bieden een aangename 

temperatuur dankzij hun dikke oude 

stenen muren. 

 

Bewonder de schatten van een uniek 

erfgoed in de Sint-Pauluskathedraal in Luik, 

de collegiale Sint-Waltrudiskerk in Bergen of 

de collegiale Sint-Gertrudiskerk in Nijvel. 

 

Of kies voor een bezoek aan een van de 

vele kastelen in Wallonië. Het kasteel van 

Vêves en zijn familiebezoeken, het kasteel 

van Chimay en zijn escape room of het 

kasteel van Seneffe en zijn 

goudsmederijmuseum. 

 

 

 

's Avonds op stap  
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Wacht tot de temperatuur daalt en geniet 

van een late avond uit. 

 

Beleef een tijdloze avond met een 

rondleiding bij kaarslicht in het kasteel 

van Reinhardstein of een bezoek aan het 

kasteel van Bouillon met fakkels. 

 

Kom in het park van het kasteel van 

Beloeil het sprookje van je kindertijd 

herontdekken in een voorstelling met de 

beroemde houten pop "Pinocchio". 

 

In de Tuinen van Annevoie vindt elke 

avond om 22.00 uur een videomapping 

plaats: "L'Homme à la source". Maak van de 

gelegenheid gebruik om de tuinen 's 

avonds vanaf 19.00 uur te bezoeken. 

 

 

 

In en rond het water  
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Probeer stand-up paddle of bestuur een 

elektrische boot zonder vaarbewijs in de 

Capitainerie van Namen. Ook bij Dinant 

Evasion heb je geen vaarbewijs nodig om 

een fluisterbootje te huren. 

 

In Luik kun je een boottocht op de 

Maas maken. 

 

Probeer de nieuwe 15 meter 

hoge Extreme Tower uit in het Spin Leisure 

Park van de Lacs de l'Eau d'Heure en verleg 

je grenzen. 

 

Wallonië staat bol van de activiteiten op of 

in het water, pret verzekerd! 

 

 

 

 

Lees nog meer verfrissende ideeën in onze blog  

 

  

 

Vergeet je VISITWallonia.be Pass niet  
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De VISITWallonia.be Pass is een gratis 

digitale toeristenpas die voor iedereen 

beschikbaar is. 

 

(Her)ontdek Wallonië tegen voordelige 

tarieven en profiteer van speciale 

aanbiedingen. 

  

Mijn Pass aanvragen 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Je e-mailadres is redactie@bftp.be 
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