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dé bestemming voor
uw meeting

OP ZOEK NAAR HET PERFECTE ADRES VOOR
UW VERGADERINGEN EN INCENTIVES,
OF DAT EINDEJAARSEVENEMENT?

DAN MOET U HIER ZIJN!
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‘Destination Qualité’, een bestemming
die kwaliteit garandeert: het is een
label. Een label dat synoniem is
met toerisme en vlekkeloze service.
Wallonië heeft ook een lange traditie
in de MICE-wereld, de sector van
professionele meetings in de brede
zin. Het resultaat is een waaier van
mogelijkheden die steeds groter wordt.
Ongerept platteland, plaatsjes met
grote historische waarde, open vensters
naar de wereld van morgen… Deze
kleine gids beschrijft een vijftiental
plaatsen die ervoor kunnen zorgen
dat uw evenement in het najaar
een voltreffer wordt. Drie plaatsen
per provincie en een selectie die
bewust uiteenlopend, veelzijdig, vaak
onwaarschijnlijk en vol afwisseling is.
Seminaries perfect op maat van uw
wensen. Met de mogelijkheid om tot
het uiterste te personaliseren, zowel

voor ondernemingen die absoluut
binnen de grote stadscentra willen
blijven als voor bedrijven die de rust van
het platteland verkiezen. Zowel voor
organisaties die een geslaagde mix van
werken en extreme sporten zoeken als
voor bedrijven die hun medewerkers
in de watten willen leggen in een
sterrenrestaurant of een uitmuntende
spa. Zakentoerisme ‘weg van de
platgetreden paden’, op vaak piepkleine
plaatsen, zodat de deelnemers zich
nauwelijks moeten verplaatsen maar
toch heel wat afwisseling krijgen:
daarvoor moet u hier zijn. En natuurlijk
heeft u al begrepen dat dit overzicht
nog maar een tipje van de sluier oplicht.
Dit magazine wordt aangevuld met de
publireportage die zal verschijnen in
Trends in oktober. U ontdekt er andere
locaties en activiteiten in Wallonië.

Hebt u hulp nodig om uw evenement in het najaar te organiseren? De ‘Convention Bureaus’ van de Waalse provincies
begeleiden u kosteloos in uw zoektocht naar de plaats die naadloos beantwoordt aan de omstandigheden, uw specifieke
vragen en wensen, en natuurlijk ook aan uw budget. Voor alle nuttige info: www.meetinbelgium.be
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Club Justine Henin

Koru Boutique Hotel & Spa

Muziekkapel Koningin Elisabeth

EEN ACE OP EEN BOOGSCHEUT
VAN BRUSSEL?

WERK EN PLEZIER ALS VARIATIE OP
HET THEMA ‘REIZEN’

MEER DAN EEN SCHOOL…
EEN ERVARING

Een professionele bijeenkomst of een
teambuilding in het centrum van
de vroegere nummer één van het
wereldtennis: prestige gegarandeerd.
3Square is in zee gegaan met de Club
Justine Henin om er een professionele
ontmoetingsplaats te creëren die aan de
hoogste normen beantwoordt. De hele
infrastructuur kreeg een nieuwe look en
nieuwe zalen met legendarische namen
als US Open, Roland Garros, Wimbledon
of Australian Open. Hier snuif je de
legende van ‘Juju’ helemaal op. Zalen
met heel uiteenlopende capaciteit
(12 à 200 personen), een hall met plaats
voor 1.500 gasten, een zuidgericht terras
voor 180 deelnemers: alles is aanwezig.
En het is niet uitgesloten dat Justine zelf
van de partij is voor een meet-and-greet.
Conferenties, seminaries, recepties,
presentaties, teambuilding and much
more (restaurant, sports bar en
vanzelfsprekend ook een tennisbaan)…
service inbegrepen. Hoog tijd voor een
ace in Waals-Brabant, misschien?

Dit etablissement opende nog maar heel
onlangs de deuren, tijdens de voorbije
zomer. En het blijkt een heuse revelatie
in het dorpje Autre-Eglise. Alles is er
opgebouwd rond het thema ‘reizen’.
Zoals de 7 exclusieve kamers die de sfeer
oproepen van Azië, Australië, NieuwZeeland of Zuid-Frankrijk... Ook de tuin
voert u mee naar andere oorden en
een exotisch gevoel. In het restaurant
worden topgerechten geserveerd, terwijl
u geniet van een rustgevend uitzicht
op de tuin. De bar in een gezellige
hoek met open haardvuur is ideaal om
te verpozen na een dag van opperste
concentratie. Tenzij u een sessie verkiest
in het wellnesscentrum (sauna, hamam,
infraroodzonnebank, zentuin...). De Koru
Boutique Hotel & Spa is een geknipt
adres voor uw evenementen, seminaries,
vergaderingen… Drie volledig uitgeruste
zalen en een team dat het programma
samenstelt, helemaal afgestemd op uw
wensen.

Voor muziek is dit een van de meest
prestigieuze adressen ter wereld. De
Muziekkapel Koningin Elisabeth is een
uitmuntend centrum waar de muzikale
elite van morgen wordt opgeleid.
Maar het is ook een ‘ideale omgeving
voor concentratie, werk, meditatie,
samenhorigheid en uitwisseling’.
Allemaal troeven die ervoor zorgen dat
de studenten uit alle werelddelen alles
sneller oppikken. Maar de Muziekkapel
Koningin Elisabeth is meer dan een
school. Het is een totaalervaring. In
hetzelfde kader kunnen immers
ook professionele evenementen
plaatsvinden, in alle discretie en heel
exclusief. Concentratie, werk, meditatie,
samenhorigheid en uitwisseling,
inderdaad... Het evenemententeam
heeft een zeer ruime ervaring en
biedt formules op maat aan, maar
ook catering van topniveau. Formules
met, onder andere, concerten of
kennismaking met de artiesten.

www.3square.be/nl/limelette

www.koru-hotel.be

www.musicchapel.org

En omdat deze provincie nog veel meer te bieden heeft...
Brabant Wallon Convention Bureau, Contact: Florence Camus
Tel.: +32 10 75 06 85 - florence.camus@bwcb.be - www.bwcb.be
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Ice Mountain

MICX

New Dimension

Château de Harzé

Kloster Heidberg

Weventures

OP DE SKI’S MET UW BEDRIJF

VEELZIJDIGER BESTAAT NIET

VOOR EEN PERFECT DINER

ARDENSE PRESTIGE

EEN GEBOUW DAT GESCHIEDENIS
ADEMT...

MEETING IN AIRSTREAM

Het hele jaar gaan skiën op echte
sneeuw? Check! Dan moet u in Komen
zijn, op het kruispunt van Vlaanderen,
Wallonië en Frankrijk. Dit concept, een
vijftiental jaar geleden opgestart, is
uniek in België. Ski, paintball, AccroAdventure: altijd sensatie gegarandeerd.
Niet toevallig is Ice Mountain ook een
favoriete halte voor veel bedrijven.
Omdat er naast bars en restaurants
met uitzicht op de witte piste ook heel
modern uitgeruste zalen zijn voor alle
soorten seminaries, vergaderingen of
evenementen. De conferentiezalen
zijn volledig moduleerbaar en perfect
uitgerust (met beamer, wifi…). En voor
de rest zorgen de ruime ervaring en
knowhow – allemaal XXL – van het
personeel van Events & Animation.
Gebruiksklare formules en een
organisatie op maat: uw vergadering zal
doeltreffend, dynamisch en verkwikkend
zijn!

De gespecialiseerde pers heeft het over
een ‘architecturaal meesterwerk’ en
een ‘uitmuntend congrescentrum’. En
neen, dat is niet eens overdreven. Het
MICX (Mons International Congress
Xperience) werd geconcipieerd
door een gerenommeerd architect
uit New York en is een toonbeeld
van milieubewuste architectuur.
De infrastructuur garandeert een
minimaal energieverbruik. Maar
dit zeer moduleerbare gebouw
is ook de ultieme oplossing voor
vergaderingen op maat: van seminaries
tot productpresentaties, congressen,
conferenties of vergaderingen van de
aandeelhouders. Er zijn 3 auditoria
en 14 zalen met hoogtechnologische
uitrusting. De capaciteit varieert van
10 tot 1.000 personen. Het MICX-team
is zeer veelzijdig, op z’n zachtst gezegd:
secretariaat, hostesses, kinderopvang,
vertaaldienst, traiteur... Een perfecte
mix en de garantie dat er in de beste en
meest comfortabele omstandigheden
kan worden gewerkt.

Deze onderneming zorgt voor een
nieuwe dimensie: dat is het minste wat
we kunnen zeggen. Seminaries,
teambuilding, incentives,
personeelsfeesten, productlanceringen,
brainstorming... Met New Dimension
kunt u rekenen op een evenement dat
op ieder gebied perfectie nastreeft. En
dat hoge toppen scheert qua originaliteit.
Neem nu het concept ‘Het perfecte
diner’. Schitterend voor een
bedrijfsevenement dat eens wat meer
mag zijn. De sterren van de meeting zijn
uw gasten. Het principe? Allerlei
ingrediënten liggen op tafels en de
deelnemers koken zelf hun potje. Op
hun manier, volgens hun humeur, maar
altijd in een fantastische sfeer. De chef
van New Dimension is er natuurlijk bij
om goede raad te geven, maar hij
probeert nooit het debat te leiden. Deze
interactieve formule nodigt uit tot
communiceren en versterkt het
groepsgevoel. En na de inspanning aan
het fornuis is er afspraak aan de bar om
met een glas wijn of water te
ontspannen. Zo hoort het toch?

Hier zitten we in het hartje van de
majestueuze Ardennen, in een omgeving
met een overweldigende natuur. Een
schitterend idee voor een professioneel
evenement dat een ‘topniveau’ moet
halen, in een prestigieuze omgeving.
Het Château de Harzé heeft 7 volledig
uitgeruste zalen met uiteenlopende
capaciteit. Sommige zalen hebben
een naam die laat vermoeden hoe
bijzonder het gebouw is: Salles des
Comtes, Galerie renaissance mosane
des Arcades, Bar du Donjon… Alleen de
naam al geeft zin om er te vergaderen.
Dan is er natuurlijk ook dat unieke
aanbod van teambuildingactiviteiten
rond 5 thema’s: natuur en ontspanning,
gastronomie, sport/avontuur, motorsport,
muzikale animatie en optredens. Van
een workshop om ‘kriekenflappen’ te
leren maken tot een proefrit in een
Ferrari of een tochtje op de elektrische
fiets, rafting en nog veel meer.

Een gebouw uit een ander tijdperk, want
opgericht in de 18e eeuw. Gerestaureerd
met veel goede smaak. Kloster Heidberg
behoort tot het patrimonium want
het is een beschermd gebouw. Dit
centrum voor opleiding en ontmoeting
van de Duitse gemeenschap bevindt
zich dicht bij het station van Eupen
en biedt ongeëvenaarde polyvalentie.
Er zijn een veertigtal kamers met alle
mogelijke comfort voor seminaries met
overnachting. Alle mogelijke uitrusting
is voorzien in deze omgeving die
geschiedenis ademt! De sfeer is uniek,
bevordert de concentratie en het werk
maar geeft ook de juiste voorzetten om
nadien te ontspannen. Er zijn zoveel
activiteiten dat kiezen moeilijk is (karting,
langlaufen, degustatie van chocolade…).
De zalen worden ingericht en voorbereid
volgens uw wensen. De kapel van
het klooster, met een capaciteit van
285 personen, is een pareltje. Het
Kloster Heidberg werkt samen met de
beste traiteurs van de stad. En natuurlijk
gebruiken die streekproducten...

Op zoek naar een niet te evenaren
aanbod van zowel indoor- als
outdooractiviteiten? Zoek niet verder.
De catalogus van Weventures is even
dik als het goeie ouwe telefoonboek...
Met zijn perfecte kennis van de
MICE-wereld en het hotelwezen is
Weventures de ideale partner om uw
seminarie, uw teambuilding of ander
bedrijfsgerelateerd evenement te
organiseren. U hoeft niet één compromis
te sluiten. Van minder dan 10 tot meer
dan 200 deelnemers, geen probleem. En
er is altijd een vernieuwend aspect: team
cooking, bierkunde, tamtam spelen
of shooting academy, mountainbike,
paintball, rafting, skydive… You name
it!... En dan dat concept dat iedereen
met verstomming slaat, ‘Meeting in
Airstream’. Uw vergadering verloopt
in een sixties-sfeer aan boord van een
airstreamcaravan die deze specialist
om het even waar in België opstelt.
Indrukwekkend.

www.ice-mountain.com

www.micx.be

www.newdimension.be

www.chateau-harze.be

www.klosterheidberg.be

www.weventures.be

En omdat deze provincie nog veel meer te bieden heeft...
Hainaut Meetings & Events, Contact: Corentin Maréchal
Tel.: +32 65 39 75 67 - meeting.events@hainaut.be - www.meetingsandevents.be
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En omdat deze provincie nog veel meer te bieden heeft...
Convention Bureau de la Province de Liège, Contact: Candice Michot
Tel.: +32 4 237 95 85 - incoming@liegetourisme.be - www.liegetourisme.be
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La Table de Maxime en
Les Terrasses de l’Our
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La Bergerie d’Herbet

Vayamundo Ol Fosse d’Outh

Domaine du Vieux Moulin

Château de Vêves

Le Libraire Toqué

EEN GITE DIE BUITEN DE LIJNTJES
KLEURT…

HELLO HAPPINESS!

OOIT EEN BROUWERIJ…

ZOALS IN SPROOKJES…

ZOALS DE NAAM SUGGEREERT…

Niet ver van de bucolische Our, die
kleine kronkelende en typisch Ardense
rivier, kenden we natuurlijk al La Table
de Maxime. Sterrenrestaurant onder
leiding van de gerenommeerde chef
Maxime Collard. Topgerechten en
verzorgde kamers om in stijl op het
platteland te logeren. De seminariezaal
is tot in de puntjes uitgerust om groepen
tot 40 deelnemers te vergasten op een
gezellig decor met parket, eikenhouten
plafondbalken en vensters die uitgeven
op de rivier en de natuur. Maxime
gokt nu trouwens op twee paarden. Hij
opende een tweede zaak in het dorp
zelf, dicht bij Paliseul: Les Terrasses de
l’Our. Alweer langs de rivier, jawel. Een
groot gebouw van natuursteen dat een
brasserie omzoomt. Er zijn 14 kamers
die hedendaagse charme ademen met
elk een privéterras, een banketzaal
en ruimte voor seminaries. Een echte
brasseriesfeer met cognackleurige
lederen banken en vintage decoratie.

Alleen de streek al, Durbuy, belooft u
een ontspannende ervaring. Woeste
natuur, adembenemende landschappen,
een lokale bevolking die voor een
sereen leven kiest en zeer gastvrij is...
La Bergerie d’Herbet is een adres dat
iedereen verrast. Een locatie waar u
niet omheen kunt als u op zoek bent
naar een warme sfeer, een typische
omgeving voor een directieseminarie
op het platteland. Het gebouw en de
omgeving grijpen u meteen aan met
hun onweerstaanbare charme. Om
te ontspannen zijn er niet alleen een
overdekt zwembad en een sauna
maar ook een speelruimte. En als
het u even aan inspiratie ontbreekt,
volstaat het om aan te kloppen bij de
eigenaar. Hij begrijpt immers de kunst
om de juiste, aangename activiteiten
voor te stellen: een fikse wandeling
of fietstocht, een ontdekkingstocht
door het overweldigende landschap
met die unieke gebouwen van steen...
Verbluffend, inderdaad.

Houffalize verwelkomt u... en loont de
moeite. Ol Fosse d’Outh is een unieke
plaats waar mensen elkaar ontmoeten,
in het hartje van een groene nog
onontgonnen streek. Ideaal als u een
originele en volledig gepersonaliseerde
formule zoekt voor uw vergadering,
congres, incentive of midweek... We
vinden er 18 vergaderzalen (10 à
250 plaatsen), allemaal hightech, en
een congreszaal met XXL-gehalte
(800 mensen, makkie!), uiteraard met
tolkcabines. En omdat uw verblijf in
Houffalize uiteraard niet beperkt zal
blijven tot werken en vergaderen, biedt
dit etablissement een uitzonderlijke
waaier van fijnproeverij, ontspanning
en vertier. Binnenzwembad, sauna,
fitnessruimte, sportzaal... Een vorkje
steken kan in 3 restaurants, samen
goed voor 900 gasten. Stijlvolle bar ook,
uiteraard. Om nadien te blijven genieten,
zijn er de ruime kamers met terras en
alle comfort.

Het verrast iedere bezoeker: een
hightech seminariecentrum in de
vroegere brouwerij van dit landelijke
dorp, in het hart van de Lessevallei
en op een zucht van Rochefort. Een
viersterrenhotel, een toprestaurant
en dus ook receptiezalen (tot
225 mensen rechtopstaand) met
de nieuwste uitrusting voor uw
vergadering, professioneel of van welke
aard ook. Het jonge paar dat hier de
dans leidt, vertelt u graag alles over
de succesvolle transformatie van het
gebouw. Hun subtiele designtoetsen
werden aangebracht met het grootste
respect voor de originele architectuur.
Het geheel wordt opgeluisterd met een
grote bloementuin, een mooi terras
onder een kiosk en... een majestueuze
boeddha die de bezoekers langs de
oevers van het water verwelkomt.
Concentratie en ontspanning in een
omgeving die eindeloos veel sportieve
en culturele activiteiten te bieden heeft.
Fan-tas-tisch!

Bezoekers noemen deze getuige van de
militaire architectuur van de 15e eeuw
steevast een van de ‘Belgische schatten’.
Brand, vernieling, wederopbouw,
bezetting door illustere figuren uit de
wereldgeschiedenis: weinig oorden die
meer herinneringen binnen hun muren
bewaren. De verbouwingen van de jaren
zestig en zeventig hebben een paar van
de grote evenementen belicht die er
plaatsvonden, van de middeleeuwen
tot vandaag. Het Château de Vêves is
een gedroomde plaats voor recepties,
seminaries en nog veel meer. Zo is er de
wapenzaal uit de 15e eeuw die met het
grootste respect voor de middeleeuwse
traditie werd gerestaureerd. Maar
ook 2 nevenzalen en de imposante
binnenkoer, een romantisch arendsnest
dat u in gedachten door een schitterend
fotoboek over het verleden laat
bladeren... Hier worden middeleeuwse
banketten georganiseerd met valken,
oude dansen en muziek, maar ook
een schattenjacht, scherminitiatie of
paardentocht...

De eerste boekenwinkel van Wallonië en
Brussel die helemaal in het teken staat
van de kunst van het tafelen. In de
rekken staan meer dan 5.000 werken
over de keuken en haar meest
uiteenlopende facetten: verhalen van
topchefs, diëten, recepten, geschiedenis
van culinair belangrijke streken, boeken
over wijnen en alcohol uit alle hoeken
van de wereld... Dit concept in het hartje
van het oude Namen is te danken aan
Benoît. Een man met passie, en dat is
eigenlijk een understatement.
Restauranthouder van opleiding,
ervaring opgedaan bij tenoren als
Bruneau of Meneau. En dan, op een dag,
dat originele idee om een boekenwinkel
rond het thema ‘keuken’ te beginnen.
Omdat hij weet dat hij daar het geluk zal
vinden. De Libraire Toqué organiseert
culinaire workshops tussen de
boekenrekken. Geen betere plek om van
de theorie naar de praktijk over te gaan.
Papillen en pupillen gaan overwerken in
groepen van 8 tot 10 personen. Toch wel
flink gekruid en gesmaakt als incentive...

www.maximecollard.be

www.bergerie-herbet.be

http://www.vayamundo.be/fr/seminaires/
evenements-fetes

www.eprave.com

www.chateau-de-veves.be

www.lelibrairetoque.be

GASTRONOMIE EN MEETINGS
LANGS DE OEVERS VAN DE OUR

En omdat deze provincie nog veel meer te bieden heeft...
Ardenne Meetings & Incentives, Contact: Christelle Poncelet
Tel.: +32 84 41 02 12 - info@ardenne-meetings.be - www.ardenne-meetings.be
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En omdat deze provincie nog veel meer te bieden heeft...
Namur Congrès, Contact: Pascale Quinot
Tel.: +32 81 77 67 58 - info@namurcongres.be - www.namurcongres.be
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Ideale locaties
voor perfecte
meetings
België
Wallonië
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Om de brochure gratis te ontvangen of voor
suggesties i.v.m. MEETINGS EN INCENTIVES,
stuur een mail met uw contactgegevens naar :
meetings.incentives@walloniebruxellestourisme.be
Pino Frau - Tel : 02/509 24 54
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