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Gastronomische agenda in Wallonië
Een brede waaier aan evenementen en bezoeken om te genieten van de
uitstekende Waalse gastronomie.
Bereid je alvast voor om speciale momenten te beleven op een van onze feestelijke en
gastronomische evenementen.
Er is het hele jaar keuze te over: markten, gastronomische wandelingen, picknicks of
unieke maaltijden.
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RAVeL des BBQ - Smakelijke fietstochten in de
provincie Namen
Telephone de contact: +32 81 77 67
57
http://onbouge.be/

© WBT - J.P.Remy

De Provincie Namen organiseert 5 dagen fietstochten met
gastronomische haltes om je te laten kennismaken met de
streekgastronomie.

Landbouw-, Bosbouw- en Agrovoedingsbeurs van
Libramont
Rue Des Aubépines 50
Libramont-chevigny - 6800
Telephone de contact: +32 61 23 04
04
http://www.foiredelibramont.com/
© Olesia Bilkei

De landbouw-, bosbouw- en agrovoedingsbeurs van Libramont is
een belangrijk en niet te missen evenement deze zomer in het
Waalse Luxemburg. Deze beurs gaat door van 27 tot 30 juli 2018
in de Halle aux Foires.

Bovélo des Saveurs - fietstocht en proevertjes in
Havelange
Rue Du Marché Couvert
Ciney - 5590
http://www.rotaryciney.be/bovelo

© Rotary club Ciney

Spring allemaal op de fiets voor een dag vol verrassingen: RAVeL,
lange afdalingen en kleine hellingen, pittoreske bezoeken, enz.

Picknickwandelingen in de provincie Namen
http://onbouge.be/

© Jen Regnier

De provincie Namen organiseert 6 picknickwandelingen over de
middag op ontdekking naar het landschap, de geschiedenis en de
culinaire specialiteiten.

Open brouwerij- en wijngaarddagen in Wallonië
http://www.apaqw.be/

© WBT-DavidSamyn

1ste Open brouwerij- en wijngaarddagen in Wallonië op 17 en 18
juni 2017. Ontdek de plaatselijke ambachtslui en de Waalse
dranken uit onze mooie streek.

Markt op de Ferme de la Waide in Blegny
23 ,rue De La Waide
Blégny - 4670

© Mabel Amber

Een dertigtal lokale producenten heten je welkom op de Ferme
de la Waide in Blegny ter gelegenheid van de jaarlijkse
streekproductenmarkt.

ChocoPalace | Chocoladesculptuurfestival in Durbuy
2 Rue Armand Dewolf
Hélécine - 1357
http://www.chocopalace.be/

© Jurgen De Baets

In de kleinste stad ter wereld vind je het grootste
chocoladesculptuurfestival ter wereld. Een must in Durbuy.

La Fête du Cabu in Mussy-la-Ville | Gaumse traditie
Musson - 6750
https://www.soleildegaume.be

© G.Van den Ende

Ontdek het Fête du Cabu, een feest uit de tuinbouwtraditie dat
teruggaat tot de 19de eeuw. Tijdens dit traditionele Gaumse feest
wordt de witte kool gevierd. In het eerste weekend van augustus
vindt in Mussuy-la-Ville de volgende editie plaats.

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.
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