Plezier maken met het hele gezin

Op zoek naar een speelplein voor je kinderen? In Wallonië vind je heel wat attracties
en activiteiten voor gezinnen. Emoties gegarandeerd!

Dinant Evasion, een dag vol emoties voor je kinderen!
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Aventure Parc, une aventure familiale dans les bois !

2

Naar Chlorophylle met je gezin, het bos anders bekeken

2

Avontuur met het gezin in la Petite Merveille in Durbuy
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Een leuke familie-uitstap: het wildpark van La Roche

3
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Dinant Evasion, een dag vol emoties voor je kinderen!
Place Baudouin I 2
Dinant - 5500
Telephone de contact: +32 82 22 43 97
Email de contact: info@dinantevasion.be
4 formules voor gezinnen met kinderen in Dinant: de afvaart van de
Lesse, het avonturenparcours, boottochten op de Maas en de
bootjes zonder vaarbewijs.

Aventure Parc, une aventure familiale dans les bois !
Rue Sainte Anne 152
Wavre - 1300
Telephone de contact: +32 10 22 33 87
Email de contact: info@aventureparc.be
© ©Aventure Parc

Maak de avonturier in je wakker, leg 19 parcours in de bomen af en
waag je aan 4 huiveringwekkende sprongen!

Naar Chlorophylle met je gezin, het bos anders
bekeken
Rue Des Chasseurs Ardennais 60
Dochamps - 6960

© ©José Burgeon - Parc Chlorophylle

Chlorophylle is een recreatief, pedagogisch en artistieke bospark,
perfect voor een excurise met de kinderen in hartje Ardennen.
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Avontuur met het gezin in la Petite Merveille in Durbuy
Rue De Rome 1
Durbuy - 6940
Email de contact: info@lpm.be

© ©La Petite Merveille

Kom je met de hele familie herbronnen in la Petite Merveille, waar
allerlei sportieve activiteiten aangeboden worden.

Een leuke familie-uitstap: het wildpark van La Roche
Plateau De Deister 1
La Roche-en-ardenne - 6980

© ©SYNDICAT D'INITIATIVE LA ROCHE

In dit park van 10 ha, middenin de natuur van La Roche, krijgen
kinderen de unieke kans bosbewoners van de Ardennen te spotten.
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Wallonie België Toerisme (WBT vzw)
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namen
Per telefoon: +32 (0) 504 02 11
Per fax: +32 (0) 2 504 02 11
www.walloniebelgietoerisme.be
info@walloniebelgietoerisme.be

Neem voor je vertrek contact op met de toerististische partner die je interesseert.
Verantwoordelijke uitgever:
Michel VANKEERBERGHEN, gedelegeerd bestuurder van Wallonië België Toerisme
(WBT vzw).
De inhoud in dit document werd met de grootste zorg samengesteld door Wallonië
België Toerisme (WBT vzw). De uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden worden
voor mogelijke wijzigingen tussen de verzameling van de gegevens en de weergave
ervan in dit document.
© Wallonië België Toerisme (WBT vzw).
Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .
5000 Namen
+32 (0)2 504 02 11
Web : www.walloniebelgietoerisme.be
Email: info@walloniebelgietoerisme.be
Behoudens anderluidende verklaring behoort de informatie vermeld in dit document
toe aan Wallonië België Toerisme (WBT vzw).
Een voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor het gebruik of de
reproductie van deze informatie.
Wallonië België Toerisme behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op
dit document.
Document genere le 20/02/2018

