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Met haar zachtgroene weilanden, haar schitterende bossen, waar je in elk seizoen
heerlijk kunt wandelen, haar vele waterplassen en haar pittoreske dorpjes lijkt de
provincie Namen op een zorgvuldig onderhouden tuin, die harmonie en plezier
in het leven uitstraalt.
Onze ondernemers , of het nu hotelhouders, hoofden van bureaus, directeuren
van conferentiecentra of eigenaren van evenementenlocaties zijn, beseffen hoe
mooi de omgeving is die hen omringt en verbeteren voortdurend het niveau
van hun dienstverlening om van onze provincie een ongeëvenaarde bestemming
voor bedrijfsevenementen te maken.
Onze mooie en zeer charmante hoofdstad Namen, die zijn inwoners en bezoekers
een uitzonderlijk leefklimaat biedt, keert zich enthousiast en vastberaden naar
de toekomst. Namen is een echte smart city, die volop in ontwikkeling is. De
stad heeft het vertrouwen van investeerders weten te winnen, zodat er nu tal
van renovatieprojecten worden uitgevoerd en nieuwe hotels worden gebouwd.
Dat de hele provincie Namen overspoeld wordt door een enorme golf van
dynamiek, moderniteit en efficiency, zult u hopelijk gewaarworden in dit
speciale MICE-dossier. Misschien krijgt u hierdoor zin om uw volgende
bedrijfsevenement bij ons te organiseren.

— Francis Malacord, Directeur van de Federatie voor

Toerisme van de Provincie Namen
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IN DIENST VAN HET
ZAKENTOERISME
NAMUR CONGRÈS

Federatie voor Toerisme
van de Provincie Namen
Avenue Reine Astrid 22/2
B-5000 Namur
+32 (0)81 77 67 58
info@namurcongres.be

www.namurcongres.be

Terwijl toeristen die een streek willen ontdekken, vooral geïnteresseerd zijn in cultuur,
bezienswaardigheden, wandelingen, gastronomie, sport en spel, zijn directeuren van bedrijven
regelmatig op zoek naar voorzieningen om een
vergadering, evenement of teambuildingactiviteit
voor hun personeel te organiseren.
Binnen de Federatie voor Toerisme van de
Provincie Namen bestaat al tien jaar een afdeling
voor zakentoerisme om hen bij hun zoektocht te
begeleiden. Deze afdeling genaamd Namur
Congrès is een unieke gesprekspartner en waardevolle schakel tussen het aanbod en de vraag
naar Meetings, Incentives, Congressen en Events
(MICE).
Namur Congrès verenigt en coördineert het aanbod van de ongeveer 150 MICE-bedrijven in de
provincie Namen (zakenhotels en -onderkomens,
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conferentie- en congrescentra, evenementenlocaties, incentiveactiviteiten). Dankzij deze
continu bijgewerkte database (www.namurcongres.be) en zijn grondige kennis van de sector biedt Namur Congrès logistieke hulp aan
zakelijke beslissers en bestuurders van verenigingen door hen snel, gratis en efficiënt naar de
plaatsen en dienstverleners te sturen die het beste
aan hun verwachtingen voldoen.
Concreet gaat het team van Namur Congrès bij
elke aanvraag persoonlijk te werk. De afdeling
wint eerst zo veel mogelijk informatie bij de klant
in om de aanvraag af te bakenen, waarna ze haar
partners raadpleegt en hun beschikbaarheid controleert. De klant ontvangt zo in zeer korte tijd
meerdere goede en gerichte aanbiedingen, die hij
rustig kan bestuderen voordat hij een keuze
maakt. Dit levert ontegenzeglijk gemak en tijdwinst op !

MICE
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De MICE-kant VAN
DE PROVINCIE NAMEN

Namur Congrès reageert elk jaar op heel wat aanvragen
van evenementenbureaus, bedrijven en verenigingen
die MICE-activiteiten in de provincie Namen willen
organiseren.
Deze provincie, die rijk is aan valleien, tradities, cultuur en
gastronomie, heeft een uitzonderlijk leefklimaat en is door haar
strategische positie zeer in trek bij het bedrijfsleven. Namen ligt
namelijk in het hart van Wallonië en op het kruispunt van twee
belangrijke autosnelwegen (Brussel-Luxemburg en BergenLuik) en is om die reden een voortreffelijke bestemming voor
zakelijke beslissers.

© Ferme de la Bourgarde

Verder willen de Namenaren zich openstellen voor veranderingen, een economische omschakeling doorvoeren en zakentoeristen ontvangen. De lokale ondernemers doen al jarenlang
hun best om in te spelen op de vraag van het bedrijfsleven naar
klassieke, prestigieuze of aparte evenementenlocaties. Ze stellen
alles in het werk om een originele en unieke wereld voor hun
klanten te scheppen en bedenken daarvoor gedurfde concepten,
variërend van luxueuze hotels en vakantiewoningen tot sprookjeskastelen, oude molens, centra voor technologisch onderzoek
en tentoonstellingshallen. Hoewel de toeristische topattracties,
zoals het domein van Chevetogne, de meren van de Eau d’Heure,
het domein van de grotten van Han en de citadellen van Namen
en Dinant, meer dan ooit vooroplopen in de strijd om de zakentoerist, worden ze tegenwoordig bijgestaan door een leger van
zeer uiteenlopende ondernemers, die de regio op dat punt nog
aantrekkelijker maken.
Het succes hangt ook samen met de overweldigende natuur en
het rijke verleden van de provincie. Van de Beneden-Samber
tot de Semoisvallei en van de Maas in Andenne tot de meren
van de Eau d’Heure hult de provincie zich in een groene mantel
met een uniek natuurlijk en architectonisch erfgoed. Dit is de
ideale omgeving om ver weg van de dagelijkse drukte seminars
« in het groen » te organiseren. Het golvende reliëf, de vlaktes
en door waterlopen doorsneden bossen vormen de ideale plek
om incentive- en teambuildingactiviteiten gericht op sport,
gastronomie of cultuur te organiseren. Watersporten op de
Hoge Maas, familiedagen rond het thema boerderij, teambuildingparcours onder de grond of in de lucht onder het bladerdak
van de bomen, kennismaking met de golfsport of speleologie,
wandel- en fietstochten, brouwerijbezoeken en het proeven van
lokale producten zijn slechts enkele voorbeelden van mogelijke
activiteiten uit een aanbod dat elk jaar groter wordt.

© WBT-Remy

© WBT-David Samyn

O p d e vo l g en d e b la dzi jd en k un t u
kennismaken met enkele goede MICEadressen in de provincie Namen. Deze zijn
verdeeld in drie categorieën : MEET
(vergaderlocaties), ENJOY (incentives) en
STAY (accommodaties).
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ONTDEK

ongewoon Wallonië
Het Commissariaat-Generaal voor Toerisme
(CGT) wijdt nu al enkele jaren het toeristische
jaar aan een bepaalde thematiek. Na de fiets in
2016 en Lekker Wallonië verleden jaar, wordt in
2018 het ongewone onder de aandacht gebracht.
Wie in Wallonië op zoek gaat naar het ongewone, krijgt
een andere kijk op ons gewest, verlaat de platgetreden
paden, neemt een duik in een verbluffend landschap,
dringt een sprookjesachtige site binnen, brengt de nacht
door in een andere wereld, wandelt in de lucht, danst
op het water... en ontwaart een ander aspect van
Wallonië, dat de verschillende actoren uit de toeristische
sector maar al te graag zullen tonen tijdens dit thematisch jaar.
Het ongewone is alomtegenwoordig ! Terwijl het grote
publiek, kinderen, senioren en buitenlandse bezoekers
hun nieuwsgierigheid en hun zucht naar avontuur
bevredigen, blijft het zakentoerisme niet achter.
Vergaderingen, logementen, incentives en teambuildings..., heel het aanbod van MICE (Meetings,
Incentives, Conventions & Events) opsommen, is
gewoon onmogelijk.
In samenwerking met de firma Kazanou stelt het
Provinciaal Domein van Chevetogne een gegarandeerd 100 % «transcendente » wijsgerige hut ter beschikking van groepen. Die hut voor het «oplossen van conflicten » biedt plaats aan 8 personen, die er in alle rust
kunnen vergaderen. Ongewoon, als je weet dat het om

een boomhut gaat. Op zes meter boven de grond heeft
men er alle belang bij met elkaar overeen te komen en
– vooral – «zen » te blijven…
Ook de logementen zijn niet minder ongebruikelijk. Het
Domein van Béronsart, in Gesves, laat u met zijn
bivakformule terugkeren naar uw tijd bij de jeugdbeweging. Op papier biedt de organisator een «residentiële
studiedag op de site van een oude molen » aan, maar na
een gezellige avond, terwijl de personeelsleden denken
dat ze in een hotel in de buurt zullen overnachten, wacht
hun de verrassing van hun leven: een reeks tenten die
in het geheim werden opgesteld in een grote en prachtig
ingerichte serre op het domein.
Voor incentives en teambuildings heeft het ongewone
vooral wortel geschoten in de vruchtbare verbeelding
van de plaatselijke professionals. In Namen biedt
Cuisine sauvage, een jonge vereniging die het gebruik
van eetbare wilde planten wenst te promoten, een smakelijke rally aan in de vorm van een afdaling van de
citadel in een fietswagen. Een «wilde escapade » voor
de maag op een helling van 5 % !
Een concert in een gigantische ondergrondse grot in
Han-sur-Lesse, een partij «hoevegolf » te midden van
de koeien, een «Fort Bayard » in de kelders van het
Chateau de Namur, een «Escape Game » in een vroegere
groeve aan het Château de la Poste in Maillen, een schattenjacht in elektrisch aangedreven bootjes op de Maas,
aquagolf op de Lacs de l'Eau d'Heure… Nu hoeft u enkel
nog maar uw keuze te maken !

©ftpn_Bossiroy

© Grottes de Han
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Gastvrij Naams
erfgoed
De evenementenlocaties in de provincie Namen
zijn ongelooflijk divers wat betreft grootte, stijl
en uiterlijke verschijning en variëren van kleine
cursuslokalen tot grote banketzalen met plaats
voor honderden mensen. Ook hun geschiedenis
is heel verschillend.
Zo hebben de conferentiecentra zich langs de autosnelwegen ontwikkeld (Bijvoorbeeld Espace UCM in
Wierde en Burogest Office Park in Loyers), zich in de
buurt van grote toeristencentra gevestigd (Centre d’affaires des Lacs de l’Eau d’Heure) of voormalige industrieterreinen (Moulins de Beez) en luisterrijke historische gebouwen (La Bourse, le Théâtre en l’Arsenal in
Namen) overgenomen.
De provincie Namen is ook een bestemming waar fijnproevers aan hun trekken komen. Dat bewijzen de
steeds talrijkere restaurants die hun voorzieningen aan
de eisen van het bedrijfsleven hebben aangepast om
MICE-evenementen te organiseren, zoals L’Atelier de
Bossimé (Loyers), waar de jonge chef-kok Ludovic

© Château Bayard

Vanackere sinds een aantal jaren de familieboerderij
verbouwt om bedrijven steeds beter van dienst te zijn,
le D’Arville (Wierde), dat vorig jaar zijn inrichting heeft
veranderd, en La Plage d’Amée (Jambes) aan de oevers
van de Maas.
Tot slot wordt het MICE-aanbod van de provincie
aangevuld door tal van ondernemers die landelijk
erfgoed exploiteren. In deze categorie vallen het
Domaine de Béronsart met zijn reusachtige serres
(Gesves), het Château de Franc-Waret (Fernelmont), het
Château Bayard met uitzicht op het park en de vijver
vanuit de orangerie (Dhuy), de Ferme de l’Abbaye de
Moulins (Anhée) en de Ferme de Mehaignoul, waar wel
800 mensen terecht kunnen in de enorme schuur
(Meux). Deze landgoederen beschikken over goede
audiovisuele apparatuur en zijn voorbereid op
grootschalige evenementen, zoals personeelsfeesten en
netwerkbijeenkomsten.
Het aanbod is trouwens niet alleen van goede kwaliteit
maar ook voor elk budget bereikbaar. Het Château de
Courrière (eigendom van Les Scouts de Belgique) en het
Domaine de Mozet (eigendom van de Guides
Catholiques de Belgique) zijn twee opmerkelijke voorbeelden daarvan.
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nemers beschikken zo over een professionele en comfortabele werkruimte in Namen, waar ze 24 uur per dag
terecht kunnen.

BUROGEST
OFFICE PARK,

© BOP

Voor vergaderingen en seminars beschikt Burogest over
zes vergaderzalen, waaronder drie grote modulaire
ruimtes, die volledig zijn ingericht en naar wens aangepast kunnen worden, en over een eigen restaurant,
La Rotonde, dat zowel voor klanten als voor mensen
van buiten toegankelijk is. Dit bedrijvencentrum biedt
dus heel wat voordelen, waaronder met name zijn geografische ligging. Het bevindt zich namelijk op een
steenworp afstand van de E411 (afslag Loyers).

VEEL MEER
DAN ALLEEN
KANTOREN
Bent u zelfstandig ondernemer of directeur van een
bedrijf en op zoek naar een ingerichte werkruimte waar
u zich gedurende een aantal maanden of jaren kunt vestigen om een bepaald project uit te voeren?
In Loyers (Namen) exploiteert Burogest Office Park
sinds 2007 een complex van 3000 m2 met kantoren in
diverse afmetingen, waarvan het kleinste een oppervlakte van 16 m2 heeft. Het betreft een all-informule,
want de huurprijs omvat niet alleen vaste lasten, toegang
tot internet, reiniging en gebruik van de kitchenette…
«Wij bieden voorzieningen en diensten aan die
bedrijven in staat stellen om zich op hun core business
te richten in een werkomgeving die het welzijn van
mensen bevordert », zegt Laurence Soetens, eigenares
en directrice van Burogest. «Wij bieden onze klanten
een heel flexibele dienstverlening, of ze nu wel of niet
in het gebouw aanwezig zijn. Daarbij kun je denken aan
telefoonbea nt woord i ng, ad m i n ist rat ieve en
verkoopondersteuning, financiële ondersteuning,
ondersteuning op het gebied van digitale communicatie
en bedrijfshulpverlening. »
In september 2017 heeft het bedrijf, waar zo’n twintig
mensen werken, een volgende stap gezet door een « flex
office » in te richten. Dit bestaat uit een gemeenschappelijke ruimte met vier werkplekken voor verschillende
ondernemingen. Zelfstandige of rondreizende onder6

© ftpn_Bossiroy

Burogest-community
Een andere vernieuwing voor alle Office
Park-gebruikers is de introductie van een
platform dat het mogelijk maakt om gemakkelijker samen te werken bij de uitvoering
van diverse gemeenschappelijke projecten,
zoals de levering van lokale producten
(groenten, fruit, graanproducten, kaas) in
samenwerking met Les Artisans de Bossimé,
waarvan het landbouwbedrijf ook in Loyers
is gevestigd. «Door deze community te vormen, hopen we de banden tussen de bedrijven in het complex te versterken en hun
werkomgeving op die manier nog comfortabeler en gezelliger te maken », verduidelijkt
Laurence Soetens.

BUROGEST OFFICE PARK

Avenue des Dessus-de-Lives 2
B-5101 Namen
+32 (0)81 20 66 40

www.burogest.be
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TERRA NOVA - CITADEL VAN NAMEN

SEMINARS OP
HISTORISCHE BASIS
De citadel van Namen is een militair-historisch
meesterwerk, dat op de lijst van uitzonderlijk Waals
erfgoed staat. Door de nieuwe verlichting die in oktober
2017 is aangebracht, wordt het imposante silhouet van
de citadel nu op sprookjesachtige wijze weerspiegeld in
het water van de Maas, die even verderop samenvloeit
met de Samber.

maakt met een nieuwe scenografie over de stad en zijn
citadel, een bezoek aan een deel van de onderaardse
gewelven met geluidseffecten en 3D-presentaties, een
rit per toeristentreintje binnen de vesting, en een
wandeling over de middeleeuwse laag van de citadel
in combinatie met een bezoek aan de Jardin des Deux
Tours.

Dat is een goede zaak voor Terra Nova, dat hierdoor in
het licht van de schijnwerpers komt te staan. De
voormalige kazerne (1690) heeft heel wat argumenten
om zowel het grote publiek als het bedrijfsleven te
verleiden: een bezoekerscentrum dat 2000 jaar stedelijke
en militaire geschiedenis in Europa aanschouwelijk

Al deze activiteiten kunnen gecompleteerd worden door
een kennismaking met de lokale gastronomie volgens
verschillende arrangementen, zoals een lichte lunch van
streekproducten in het zelfbedieningsrestaurant Made
in Namur, een maaltijd in café-restaurant La Reine
Blanche of in Le Château de Namur.

TERR A NOVA C I TA D E L L E D E N A M U R

Route Merveilleuse 64
B-5000 Namen
+32 (0)81 24 73 76

www.citadelle.namur.be

© Simon Schmitt

Teambuildingactiviteiten rond wijn en bier
Maar wist u dat de citadel van Namen ook een evenementenlocatie met vier volledig gerenoveerde ruimtes
van meer dan 400 m2 is ? Ongeacht het bezoek of maaltijdarrangement dat u kiest, kunt u dus voorafgaand een
seminar of naderhand een receptie organiseren. Andere
voordelen van de citadel zijn de schitterende toegangsweg, de bijzondere omgeving en het grote parkeerterrein waarvan u gratis gebruik mag maken.
De citadel biedt bedrijven ook de mogelijkheid om een
van de grootste vestingen van Europa (opnieuw) te ontdekken via teambuildingactiviteiten rond het thema
wijn («Trésors de caves ») of bier («À la santé de
Blanche de Namur »). De eerste, die in een bakkerij uit
de middeleeuwen wordt georganiseerd, bestaat uit het
proeven van Naamse wijnen (Château Bon Baron uit
Lustin en Domaine du Ry d’Argent uit La Bruyère)

geserveerd met Waalse kazen, gevolgd door een teamquiz. De tweede, die in het voormalige kruithuis wordt
gehouden, tapt uit hetzelfde vaatje, met dit verschil dat
nu de bieren van Brasserie du Bocq in het zonnetje worden gezet. Deze twee teambuildingactiviteiten, die
vooraf worden gegaan door een bezoek aan de onderaardse gewelven, krijgen wegens hun onweerstaanbare
sfeer een hoge waardering van de deelnemers.
Bij de activiteit «Ludus pro patria », een spreuk die op
de tribunes van de renbaan staat, is het de bedoeling dat
de deelnemers elkaar tijdens verschillende ludieke
wedstrijden op de proef stellen (ontdekking van de
onderaardse gewelven, blindproeven, raadsels en
behendigheidsspelletjes). Zoals u ziet, zijn er tal van
arrangementen, die u kunt combineren om aan uw
wensen te voldoen.
7
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LACS DE L’EAU D’HEURE

SEMINARCENTRUM
EN KAMERS MET UITZICHT

© Groupe Lamy

De site van de Lacs de l'Eau d'Heure ligt schrijlings op
het grondgebied van de gemeenten Cerfontaine (Namen)
en Froidchapelle (Henegouwen) en ze vormt de grootste
kunstmatige waterpartij van België (met een
oppervlakte van 600 ha en 70 km aan oevers). Omwille
van de 1.800 hectare die gewijd zijn aan natuur,
ontspanning en openluchtsport, kreeg deze toeristische
site in 2013 het zeer gegeerde label «Wallonie,
Destination Qualité ».
Jaar na jaar krijgen de toeristen een groter en meer
gevarieerd activiteitenaanbod: wandelingen en
fietstochten, diverse watersporten (stand-up paddle,
surfplank, kajak, jetski, waterteleski…) en golf,
ontspanning in het wellnesscentrum «À l’heure du bienêtre », rondleiding naar de dam van de «Plate Taille »
en de panoramatoren, avontuurlijk parcours in het
Natura Parc, luchtdoop in samenwerking met Gravity
Park... En bovenop dat alles nog een uitstekend
horeca-aanbod.

negenenzeventig kamers van het hotel zullen worden
gespreid over verscheidene modules met een hedendaagse, zuivere en sobere architectuurstijl en in een
uitzonderlijk landschapsdecor aan de oever van het meer
van de «Plate Taille ». En aangezien het ontspanningsaspect ook zeer op prijs wordt gesteld, zal de
Hotelresidentie over haar eigen wellnessruimte beschikken, met sauna, hammam, zwembad en jacuzzi.
Dankzij die nieuwe infrastructuren zal de directie van
de Lacs de l'Eau d'Heure pakketten kunnen aanbieden
met een combinatie van logement, horeca, seminarzalen
en incentiveactiviteiten. De vele voordelen die de site
biedt, waaronder de mogelijkheid om het Aquacenter of
het Pro 1 Golf Entertainment Center voor te behouden
voor groepen, maken er vandaag al een uitstekende
MICE-bestemming van.

GOLDEN LAKES VILLAGE

Met haar spitstechnologisch en volledig moduleerbaar
seminarcentrum van 600 m², heeft de site sinds
september 2017 nog meer argumenten om haar MICEklanten te overtuigen. De zeven volledig uitgeruste
zalen (van 54 tot 82 m²) kunnen volgens negenenvijftig
verschillende configuraties worden ingericht naargelang
de behoeften van de ondernemingen. Zo kan het
centrum verscheidene kleine groepen ontvangen in
diverse kleine zalen of voor een walking-dinner worden
omgevormd tot één enkele evenementenruimte voor
450 deelnemers.

Route de la Plate Taille 51
6440 Boussu-Lez-Walcourt
+32 (0)71 31 71 19

www.goldenlakeshotel.be

Hotelresidentie en Golden Lakes Village
Een belangrijke troef is, dat het seminarcentrum begin
2018 deel zal uitmaken van een 4* hotelresidentie ter
aanvulling van het logementaanbod van de Groep Lamy
(Golden Lakes Village - met op termijn 250 villa’s). De
8
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Voor elk wat wils
Wanneer een bedrijf zijn medewerkers voorstelt
om in teamverband aan boeiende, verrijkende
en vaak leuke activiteiten deel te nemen, moeten
ze wel enthousiast worden. En na afloop hopen
ze het uitstapje snel met familie of vrienden te
kunnen herhalen. In de provincie Namen hebben
organisatoren het een stuk gemakkelijker, omdat
bedrijven door de uitzonderlijke schoonheid en
ongelooflijke diversiteit van de landschappen
onvergetelijke momenten kunnen beleven.
Daarbij denken we natuurlijk in de eerste plaats aan de
schitterende bossen. Deze « groene longen » vormen een
natuurlijke omgeving voor oriëntatietochten en
mountainbikeroutes. Maar bomen kunnen ook gesnoeid,
uitgerust en met elkaar verbonden worden om ze
geschikt te maken voor diverse activiteiten, waarvan
de ene nog gekker is dan de andere. In Dinant biedt
Dinant Evasion in het midden van zijn 18 ha grote park
verschillende uitdagingen voor bedrijven aan, zoals
touwbruggen, een tokkelbaan, een deathride, een
kabelbaan en onderaardse routes. Genoeg om uw
collega’s of uzelf eens flink op de proef te stellen !
De provincie Namen is ook rijk aan waterlopen, die zich
lenen voor sport- of ontspanningsactiviteiten. De
Capitainerie is een watersportcentrum aan de voet van

de citadel van Namen, dat peddeltochten organiseert en
zijn beroemde «catamosans » (4, 8 of 12 plaatsen) aan
groepen ter beschikking stelt. Deze comfortabele boten
liggen altijd klaar om het water te doorklieven onder
bevel van een kapitein zonder vaarbewijs (het
afdelingshoofd, de directeur of uzelf). En dan zijn er nog
de waterplassen, zoals de Lacs de l'Eau d'Heure, die zo
uitgestrekt zijn dat u er kunt strandzeilen, een
introductieles in waterskiën kunt volgen of een
rondwandeling kunt maken. Het moeilijkste is een keuze
maken uit de vele activiteiten die worden aangeboden.
De provincie Namen is een fijnproeversbestemming bij
uitstek. Het kost dan ook geen moeite om incentive- en
teambuildingactiviteiten te vinden die streekproducten,
bier of wijn als thema hebben. Zo zijn er wandelingen
met zoete en/of hartige hapjes door het oude Namen,
excursies om eetbare wilde planten te ontdekken,
brouwerijbezoeken (Bocq, Bertinchamps, Houppe) en
kookcursussen voor groepen door bekende chef-koks,
zoals Pierre Résimont (Espacy Medissey in Bois-deVillers) en Olivier Bourguignon (Villa Barabas in
Wierde).
Als u nog steeds niet weet waar u naartoe wilt of wat u
moet kiezen, kunt u aankloppen bij gespecialiseerde
bureaus, zoals Step Up, AJP events, Pépites en New
Dimension. Dankzij hun creativiteit en uitstekende
kennis van de regio kunt u tussen alle mogelijkheden
die worden aangeboden, het arrangement vinden dat
het beste bij uw wensen en uw budget past.

© WBT-Denis Erroyaux
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DOMAINE DES GROTTES DE HAN

EÉN GROOT AVONTUUR
VOOR BEDRIJVEN

Drie andere, kleinere zalen kunnen ook aan bedrijven
ter beschikking gesteld worden. Een daarvan is de
beroemde Cabane du Trappeur, die zich vlak naast de
kuil van Willy en Marlène (de twee bruine beren van
het domein) bevindt. Een aparte, maar hoog aangeschreven locatie, waar bezoekers eenvoudig maar comfortabel
kunnen overnachten in een inrichting die aan een berghut doet denken. En wees gerust, de ramen zijn
afgesloten !

© ftpn_Blairon

Het Domaine des Grottes de Han dompelt de bezoeker
volledig onder in de natuur, maar staat ook garant voor
verwondering en terugkeer naar de bron. De 250 hectare grote vallei, waar zo’n 600 dieren (wolven, lynxen,
beren, bizons, edelherten, damherten, steenbokken) in
volledige of gedeeltelijke vrijheid leven, is in 2015 uitgeroepen tot «Beste Wildlife Dierenpark van België ».
Het door de Lesse gevormde grottenstelsel en de onderaardse zalen met hun betoverende weerspiegelingen zijn
bovendien met drie sterren bekroond in de Groene
Michelingids.
Deze twee parels van het domein worden aangevuld
door « PrehistoHan », een interactieve expositie over de
archeologische schatten die op de bodem en de oevers
van de Lesse zijn ontdekt, en «Han 1900 », een museum
dat laat zien hoe het dagelijks leven van de boeren in die
tijd was. Sinds kort kan het publiek ook twee speleologische routes volgen door de Grotte du Père Noël, die
ooit op 26 december is ontdekt en daarom naar de kerstman is genoemd. De ene route is een eerste kennismaking, terwijl de andere voor meer ervaren speleologen
is bedoeld.

Neolithische challenge
«Bedrijven kunnen ons vragen om een incentiveprogramma op maat samen te stellen », zegt Stéphane
Géron, de commercieel directeur van het domein.
«Naast een bezoek aan de grotten en een rondleiding
door het wildpark gevolgd door een klassieke maaltijd,
barbecue of picknick, kunnen we speciale wandelingen
organiseren waarbij bieren of streekproducten worden
geproefd. Het is zelfs mogelijk om een aantal hapjes hoog
in de bomen op een balkon onder het bladerdak te
proeven. »
Het Domaine des Grottes de Han is natuurlijk de ideale
omgeving om op de natuur gerichte teambuildingactiviteiten te organiseren. Boogschieten, oriëntatielopen,
vlotten bouwen en de Lesse oversteken zijn enkele van
de vele mogelijke activiteiten. Daarnaast kan een «neolithische challenge » georganiseerd worden, waarbij de
deelnemers een katapult moeten bouwen, vuur moeten
maken en eten moeten bereiden zoals de mensen in de
prehistorie dat deden. We zeiden het al : terugkeer naar
de bron.
DOMAINE DES GROTTES DE HAN

Rue J. Lamotte, 2
B-5580 Han-sur-Lesse
+32 (0)84 37 72 13

www.grotte-de-han.be

De aanpasbare ruimtes en voorzieningen van het
domein stellen bedrijven in staat om zeer uiteenlopende
evenementen te organiseren. Het weiland van 5 hectare
leent zich uitstekend voor de organisatie van een familiedag, terwijl personeelsfeesten, concerten en recepties
110 meter onder de grond gehouden kunnen worden in
de grote Salle d’Armes, waarvan de verlichting onlangs
volledig is vernieuwd. Dit is een ervaring die de deelnemers altijd zal bijblijven.
© ftpn_Blairon
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DINANT EVASION

ESCAPADE IN HET HOGE
MAASGEBIED
Een cruise op de Maas, een rally met elektrische bootjes,
de Lesse afdalen in een kajak, een parcours in de bomen,
een dropping ’s nachts of overdag, een avontuurlijke
tocht... «Ertussenuit gaan », dat betekent precies de
naam van het vrijetijdscentrum Dinant Évasion en dat
is wat het biedt aan liefhebbers van sport of activiteiten
op het water, van ontspanning of van natuurverkenning.
In 2018 plaatst Dinant Évasion vier activiteiten op de
voorgrond. De eerste, namelijk de «Teambuilding
Challenge », vindt plaats in het Dinant Aventure-park.
Ze is speciaal gemaakt opdat de deelnemers met elkaar
zouden overleggen, naar elkaar luisteren en eenieders
sterke punten benutten om te slagen in verscheidene
proeven: een menselijke piramide, een «bouw »-parcours, een spinnenweb… Tijdens het tweede deel van
de dag moet iedereen zijn grenzen proberen te verleggen
met behulp van verscheidene apenbruggen, een grote
brug van 60 meter hoog (de hoogste in België), een tokkelbaan, een ondergronds traject vol verrassingen...
Activiteiten op het water liggen ook goed in de markt,
zoals blijkt uit de «Lesse Trophy »- wedstrijd tussen
teams. Tijdens een twaalf kilometer lange afdaling van
de Lesse aan boord van een tweepersoonskajak maken
de deelnemers kennis met een woelige rivier vol hindernissen, raadsels en uitdagingen. Voor de «ecorally
in elektrische bootjes » heb je geen vaarbewijs nodig.
In teams van vijf tot zeven personen gaan de deelnemers
de charmes van de vallei ontdekken. Maar om de raadselachtige vragen te beantwoorden, moeten ze op alle
details letten en heel scherpzinnig zijn.
Wie zich wil ontspannen, kan deelnemen aan een barbecue-cruise tussen Dinant en Waulsort, aan boord van
«Le Sax », een schip met 250 plaatsen dat de trots van
Dinant Évasion is. «Voor die cruise kan er een programma naar keuze worden gemaakt, al dan niet in
combinatie met een seminar aan boord, een tussenstop

© Dinant Evasion

aan het prachtige Kasteel van Freÿr, of een ongewone
teambuildingactiviteit binnen », leggen de leiders van
Dinant Évasion uit.
Een geïndividualiseerd residentieel verblijf
In samenwerking met verscheidene partners biedt
Dinant Évasion aan bedrijven een «aangename combinatie van werkvergaderingen en teambuildingactiviteiten ». De residentiële seminarformule, die kan worden
aangepast aan de wensen en het budget van de onderneming, omvat een vergadering aan de kade op
«Le Sax », een cruise op de Maas tussen Dinant en Freÿr
met een driegangenmenu en een overnachting in comfortabele houten chalets; de tweede dag is dan gewijd
aan team-building in het Dinant Aventure-park.

DINANT É VA SION

Place Baudouin I 2
B-5500 Dinant
+32 (0)82 22 43 97

www.dinant-evasion.be
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NEW DIMENSION

VERNIEUWENDE
TEAMBUILDINGS

© ND

Het evenementenorganisatiebureau New Dimension
heeft een uitgebreid aanbod van arrangementen die
volledig op de wensen en het budget van elk bedrijf
worden afgestemd, of het nu gaat om seminars, teambuildings, incentives, personeelsfeesten of familiedagen.
Het team loopt over van de ideeën en bedenkt onophoudelijk vernieuwende en dynamische concepten. Deze
worden op verzoek gerealiseerd op diverse geprivatiseerde locaties die zich bijzonder goed daarvoor lenen,
zoals de Ferme de Foy in het Molignéedal, de citadel van
Dinant en het kasteel van Halloy, niet ver van Ciney.
Een gevarieerd aanbod van meer dan
50 incentive- en teambuildingconcepten
Deze activiteiten die door New Dimension worden aangeboden, kunnen bijvoorbeeld de vorm krijgen van een
culinaire workshop, zoals «Le dîner parfait », waarbij
de deelnemers hun ideale menu moeten samenstellen
op basis van een groot aantal beschikbare ingrediënten,
specerijen en smaken.
Nieuwe technologieën worden ook gewaardeerd. Het
exclusieve concept « CSI-Les Experts » is gebaseerd op
de beroemde tv-serie en speelt zich af in een interactief
laboratorium. Daar moeten de rechercheurs in de dop
onder meer chemische analyses uitvoeren, GPS-sporen
onderzoeken en uv-detectors gebruiken. Kortom, echt
veldonderzoek om de moordenaar achter slot en grendel
te krijgen !
Terwijl sommige teambuildings perfect zijn afgestemd
op groepen van 5 tot 20 personen, zijn andere activiteiten juist bedoeld om de samenhang en communicatie
binnen grotere groepen te bevorderen. Zo is het de
bedoeling van «Lipdub » dat de deelnemers in een halve
12

dag een videoclip van een liedje naar keuze maken. Bij
de activiteit «Dominos » worden de teams dan weer
betrokken bij het bouwen van soms verrassende vormen
en figuren. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een
riksja of het in elkaar zetten van een reusachtig speelbord. Verder is het mogelijk om meer dan 70 miniactiviteiten naar keuze te doen («The Game »). Kortom,
voor elk wat wils !
Laborator, een ongewone escape room
Sinds de oprichting van New Dimension in 2004 is de
waaier van activiteiten van het bureau voortdurend
breder geworden, zoals directeur Damien Mayart uitlegt : «In 2018 gaan we verschillende concepten presenteren, waaronder «Laborator », een rondreizende technologische escape room. » Het decor van de activiteit is
een geheim laboratorium, dat de spelers pas kunnen
verlaten nadat ze een brandkast hebben geopend. Het
doel is om de escape room, die in oktober 2017 is geïntroduceerd, op verzoek neer te zetten op de plek die de
klant voor zijn seminar, werkvergadering of personeelsfeest heeft uitgekozen. «We hebben ook een manier
bedacht om dit concept te integreren in een autorally
waarbij de deelnemers een aantal aanwijzingen moeten
verzamelen terwijl ze enkele van de mooiste plekjes en
landschappen van de provincie Namen ontdekken. »

NEW DIMENSION SPRL

+32 (0)475 90 16 54

www.newdimension.be
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Van de 4*-kamers tot de gezelligheid
van vakantiehuisjes
«Stay in Namur, it's just like being at home.» Kiezen
voor de provincie Namen om er een residentieel
seminar te organiseren, is de voorkeur geven aan
gezelligheid en direct contact met de natuur.
Het Château de Namur (midden op de Citadel), The
Royal Snail Hotel (aan de Maasoever in Namen), de
Tanneurs (in oud-Namen), de Malle Poste (Rochefort)
en het Castel de Pont-à-Lesse (in volle natuur, in Dinant)
bieden allemaal een prachtige omgeving die uitermate
geschikt is voor het organiseren van al dan niet
residentiële seminars. Terwijl het hotelaanbod in de
provincie Namen uitblinkt door zijn pittoreske
gezelligheid en meestal gepaard gaat met een uitstekende
keuken, is de ruimte er toch tamelijk beperkt, met
gemiddeld een dertigtal kamers.
Die toestand is niettemin aan het veranderen, aangezien
er verscheidene hotelprojecten het daglicht zien of in de
loop van de komende jaren zullen worden uitgevoerd.
Vanaf deze zomer zal de nieuwe hotelresidentie Golden
Lakes Village aan de Lacs de l'Eau d'Heure grotere
groepen kunnen ontvangen dankzij zijn 54 kamers en
24 suites. In Suarlée, in het Ecolys-park, zou het Business
Center Actibel met zijn 120 kamers in januari 2019 zijn
deuren moeten openen. In het Château de la Poste in
Maillen schieten de werken goed op, zodat het huidige
aanbod zal kunnen worden uitgebreid met een dertigtal
kamers. En dan hadden we het nog niet over het
toekomstige Casino Resort van Namen, dat voor 2020

is aangekondigd onder de vlag van Mercure 4*, met
ongeveer honderd k a mers, een wel l ness en
vergaderzalen.
Voor het organiseren van residentiële seminars is er nog
een andere logementsvorm die een steeds toenemend
succes kent. Sinds enkele jaren is er een toename van
zakenonderkomens in de provincie Namen, net zoals
elders in Wallonië. Meestal bevinden ze zich op de
buiten, beschermd tegen nieuwsgierige blikken, en
worden ze op prijs gesteld voor hun gezellige en
authentieke sfeer, terwijl ze geschikt zijn voor kleine
groepen. Voor de catering zijn alle opties mogelijk, van
de eenvoudigste (soep en broodmaaltijd) tot de meest
verfijnde (gastronomisch menu). Ofwel zorgt de
eigenaar er zelf voor, ofwel komt een lokale partnertraiteur ter plaatse koken. En wat kan men bij aankomst
meer verlangen dan een glas bubbels waarvan men
naargelang het seizoen kan genieten bij de haard of op
het terras ?
In Celles, een van de mooiste dorpen van Wallonië, kan
men logeren in de gîte «Cœur de Ferme», die zich in
een volop in bedrijf zijnde hoeve bevindt. De vakantieverblijven «La Classe » (een vroegere school die werd
verbouwd tot een modern onderkomen) en «La
Micheline » (een gewezen stationnetje op de buiten)
liggen allebei in het dal van de Molignée. Op het platteland van de Condroz treft men in de buurt van Ciney
de «Ferme de Choquenée » aan, met haar 4 vergaderzalen en 4-arenlogement voor ondernemingen.
Naast die standingvolle onderkomens zijn er in de streek
van Namen nog andere, meer rustieke of dichter bij de
natuur staande formules. Bij de Grotten van Han kan
men tegenwoordig te midden van het dierenpark in de
bomen slapen. Een unieke ervaring ter aanvulling van
de vele activiteiten die het domein te bieden heeft.

© The Royal Snail Hotel
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CHÂTEAU
DE NAMUR

KLIM HOGER !
Het Château de Namur werd in 1931 gebouwd op de site
van het «Grand Hôtel de la Citadelle », dat tijdens de
Eerste Wereldoorlog door brand werd verwoest. Het
Château de Namur is een statig hotel dat sinds 1978 als
praktijkschool dient voor de leerlingen van de provinciale hotelschool van Namen en sinds 1988 als
beheersmodel voor de studenten van de Hogeschool van
de provincie.
De faam van het restaurant ervan, dat geleid wordt door
Axel Devillers, hoeft niet meer te worden gemaakt. Het
viersterrenhotel, waarvan de negenentwintig kamers
in 2017 volledig werden gerenoveerd, hoeft in kwaliteit
niet onder te doen voor het restaurant. De fitnesszaal
en het terras, dat een prachtig uitzicht geeft op de vallei,
zijn troeven die zeer op prijs worden gesteld door de
klanten. Kers op de taart die boven de citadel uitsteekt :
het hotel en het restaurant kregen het «groene sleutel »-label als beloning voor de duurzaamheid waarvoor
het geheel staat. Het «Château de Namur » heeft stevige
argumenten om ondernemingen te verleiden, aangezien
het over vier schitterende en volledig uitgeruste vergaderzalen voor seminars beschikt.
Een «Fort Bayard » in de kelders

En hoe zit het met de incentives en de teambuildings ?
Directeur Cédric Vandervaeren, die meewerkte aan de
oprichting van Disneyland Parijs, tovert een verrassing
uit zijn hoed. «Het Château de Namur kan, in samenwerking met partners uit de streek, verscheidene activiteiten aanbieden, zoals uitstappen per Segway op de
flanken van de citadel of ondernemingsspelen. »
Maar de grootste attractie van het kasteel is «Fort
Bayard », op basis van het Franse televisiespel dat de
vroegere militaire vesting in de buurt van het eiland
Oléron beroemd hielp maken. «Die teambuilding is het
resultaat van een samenwerking tussen het Château de
Namur en het agentschap Sem'On Business, legt de
directeur uit. Het werd in 2013 gecreëerd om de ongebruikte ruimten onder het kasteel op te waarderen, zoals
de kelders, de wijnkelder en het zwembad. Het enorme
voordeel van Fort Bayard is dat het in alle weersomstandigheden kan plaatsvinden ! »

C H ÂT E AU D E N A M U R

Avenue de l’Ermitage 1
B-5000 Namen
+32 (0)81 72 99 68

www.chateaudenamur.com

© ftpn_Blairon
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Begint u al te watertanden ? De deelnemers worden
verwelkomd door de spelleider en trekken dan op avontuur in de kelders en andere zwarte gaten, waar hun
verscheidene proeven (en rare beesten) opwachten. Om
te slagen, zullen ze moeten samenwerken ! Het tweede
deel is sportiever : voorzien van een helm en een koppelriem moeten de avonturiers langs een «via ferrata »
(beklimming), een hangbrug, een gevaarlijke put en een
tokkelbaan ontsnappen uit die helse doolhof. «Al die
voorzieningen werden in het vroegere zwembad
geplaatst, maar onherkenbaar gemaakt door een rookscherm », zegt Cédric Vandervaeren. «Je zou denken dat
je in volle natuur aan het boomklimmen bent, terwijl
je je in een ondergronds zwembad bevindt ! » Als de
deelnemers de proef met succes afleggen, kunnen ze
gaan feestvieren in het kasteel. Anders wacht hun de
gevangenis en – misschien – een troep tijgers !

STAY
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« LE CHARME DE LA SEMOIS »

DE VEROVERING VAN
HET FORT VAN BOUILLON
Het was in 1998 dat Jane en Dimitri Everard hotel «La
Charmille » in Alle-sur-Semois kochten. Een paar
maanden jaar later werd dat mooie en oude vierkante
gebouw volledig gerenoveerd, voorzien van een lift, van
een buitenzwembad en van een prachtig heraangelegde
tuin.
Vandaag is Le Charme de la Semois – met een andere
naam maar met dezelfde charme – een 3*-hotel-restaurant met achttien standaardkamers, vijf superieure
kamers en acht recentelijk ingerichte suites met uitzichtop de Semois. De eigenaar staat zelf aan het fornuis.
Hij bereidt er een heerlijke en creatieve Franse keuken,
met producten uit de streek en van elders. Zijn
prijs-kwaliteitsverhouding leverde hem in 2013, voor
vijf opeenvolgende jaren, een «bib gourmand» van de
Michelin-gids op.

een activiteit die een oriëntatietocht combineert met
het afdalen van de rivier op een vlot.
Voor wie een originele en onuitgegeven activiteit zoekt,
biedt Semois Aventure zijn «Fort Bouillon », een
teambuilding waarbij verschillende teams het tegen
elkaar opnemen om via een omweg het beroemde fort
te veroveren, dat door een beschermingsgordijn wordt
verdedigd. Onderweg moeten die dappere ridders
sportieve en ludieke proeven afleggen (touwladder,
snelle tokkelbaan of deathride, kruisboogschieten, oude
spelen…). De meeste van die proeven kunnen op
verzoek ook in de buurt van het hotel worden
georganiseerd.

Orval-ambassadeur

«Le Charme de la Semois » heedt ook verscheidene troeven waarmee het ondernemingen kan aantrekken. Het
hotel is voorzien van een vergaderzaal voor een dertigtal
personen. Bovendien kan hij, dankzij zijn partnerschap
met de evenementenorganisator «Semois Aventure »,
verscheidene teambuildingprogramma’s samenstellen
op aanvraag. Bijvoorbeeld de «Challenge du Charme »,
een parcours met uiteenlopende proeven (boogschieten,
hout zagen, abseilen...) of de «Duathlon de la Semois »,

Dit is het meest bekende bier
van de streek en Dimitri is er
zo tuk op, dat hij er de
specialiteit van zijn caférestaurant heeft van
gemaakt. In de loop der jaren
heeft hij het serveren ervan
verfijnd. Hij gebruikt het ook
voor sommige van zijn
culinaire bereidingen, zoals
zijn kroketten/balletjes met
Orval-kaas, zijn stoofvlees
met bier en zijn Orvalsabayon. «Ik heb ook twee
vitrines gewijd aan dat
trappistenbier en ik maak er
voortdurend reclame voor »,
zegt de chef. Daardoor
hebben we in 2003 het
Orval-label verkregen en zijn
we ambassadeur van dat
bier geworden! »

HOSTELLERIE
« LE CHARME DE LA SEMOIS »

Rue de Liboichant 12
B-5550 Alle-sur-Semois
+32 (0)61 50 80 70
© ftpn_Bossiroy

www.charmedelasemois.be
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Waar natuur en comfort samengaan
Ontdekken en ontspannen
tussen Maas en Molignée

Het viersterrenhotel Les Jardins de la Molignée
(Anhée) zal u bekoren met zijn zeer, zeer
volledige infrastructuren die op het zakentoerisme
toegespitst zijn.
De ligging is werkelijk prachtig, tussen de
oevers van de Maas en de schilderachtige
vallei van de Molignée. U vindt er 52 ruime
en comfortabele kamers en zes aanpasbare
zalen (waarvan drie met uitzicht op het park),
met een totale capaciteit van 120 personen en
alle nodige uitrusting van topkwaliteit (beamer,
geluidsinstallatie, wifi, …). Dat alles baadt
bovendien in een rustige en ontspannen sfeer
die bevorderlijk is voor intensieve werksessies.

Op culinair vlak zijn er de twee restaurants in
de buurt (Italiaans, brasserie), maar voor de
catering tijdens evenementen zorgt de beroemde
traiteur Paulus. Hij zal u aantrekkelijke menu’s
voorstellen, altijd vol streekproducten.
U komt zonder enige twijfel helemaal tot rust in
de relaxruimte van het hotel (overdekt zwembad
en sauna). Of geniet van een wandeling door
het park of leef u helemaal uit op de tennisvelden
van het hotel.

Er is ook zoveel te ontdekken. De charmante
vallei van de Molignée biedt u een ruime waaier
culturele en recreatieve activiteiten (de abdij
van Maredsous, de spoorwegfietsen van de
Molignée, de tuinen van Annevoie, de brouwerij
Brasserie du Bocq...)!
Aarzel niet om ons een offerte op maat te vragen.
Een dynamisch en drietalig commercieel team
vertelt u graag alles wat u wil weten.

Les Jardins de la Molignée
Hôtel****- Restaurant
Meeting Center

082/61 33 75 | reception@jardins.molignee.com | Rue de la Molignée, 1 - 5537 Anhée | www.jardins.molignee.com

U wil investeren ?
La Résidence Hôtelière
GOLDEN LAKES VILLAGE | ARDENNES

EEN UNIEK CONCEPT...
De Hotelresidentie Golden Lakes steunt op
een nieuw concept voor de aankoop van
een hotelkamer of -studio.

 Ligging tussen de grootste vijf meren van België, met een oeverlengte van 70 km,
op een domein van 1800 ha
 1001 activiteiten op en in het water en te land, ludiek, sportief, gastronomisch en cultureel
 Viersterrenhotel aan de rand van het meer van Plate Taille
 79 ruime kamers en suites, voor 2 tot 4 personen
 Wellnessruimte, restaurant en seminariecentrum van 600 m2

RUIMTE VOOR

SEMINARIES
EEN STRATEGISCHE LIGGING
om te leven en nieuwe ideeën
uit te wisselen, in het hart van Europa
in een wereldeconomie!

Veel meer dan een hotel:
de infrastructuur van uw succes !

Infos
087/31 65 04 | info@lamy.be
www.ardenneshotel.be

U wil eens wat anders voor uw seminaries?
Onze wondermooie vallei is ideaal om te herbronnen!
Hostellerie Le Charme de la Semois
Rue de Liboichant 12 - Alle-sur-Semois
T +32 (0)61/50.80.70
@ info@charmedelasemois.com
W www.charmedelasemois.be

De Citadel
OPEN

Dinant

+32(0)82 22 36 70
info@citadellededinant.be
Chemin de la Citadelle
B-5500 Dinant

Van april tot oktober : elke dag van 10.00 tot 18.00 uur
Van november tot maart : elke dag van 10 tot 16u30 - gesloten op vrijdag
In januari : enkel weekends
Speciale openingstijden voor evenementen zijn mogelijk

La Citadelle de Dinant n.v.

www.citadellededinant.be

De ideale plaats voor het
organiseren van uw seminars en
privé- of bedrijfsevenementen!

Info event
Céline Verbeeren
event@citadellededinant.be
+32(0)490/111 290

De MICE-kant

VAN DE PROVINCIE NAMEN
(Meeting, Incentive, Congress, Events)
• Een waaier aan mogelijkheden
• Meer dan 150 partners (zakenhotels en
-onderkomens, evenementenlocaties,
conferentiecentra, sites voor incentive- en
teambuildingactiviteiten, …)
• Een unieke gesprekspartner,
gratis dienstverlening
• Een enkel adres 
www.namurcongres.be

B U R O G E S T O F F I C E PA R K

Namur

NEW DIMENSION SPRL

Luttre
C H AT E A U D E N A M U R

Namur

T E R R A N OVA
C I TA D E L VA N N A M E N

Namur

JARDINS DE LA MOLIGNÉE

Anhée

C I TA D E L VA N D I N A N T
S E M I N A R C E N T R U M VA N D E
C S D E L’ E A U D ’ H E U R E

Dinant

Boussu-Lez-Walcourt
D I N A N T E VAS I O N
LA RÉSIDENCE HÔTELIÈRE
GOLDEN LAKES VILLAGE

Dinant

Boussu-Lez-Walcourt

DOMAINE DES GROTTES DE HAN

Han-sur-Lesse

HOSTELLERIE «LE CHARME DE LA SEMOIS»

Alle-sur-Semois

MEET
ENJOY
STAY

DOE MEE AAN ONZE WEDSTRIJD
OM EEN UNIEKE BELEVENIS TE WINNEN
OP HET DOMEIN VAN DE GROTTEN VAN HAN

« SLAPEN BIJ DE BEREN »
TE WINNEN : Een ongewoon verblijf voor 10 personen met
• een overnachting in de pelsjagershut met ontbijt
• een volledige maaltijd (aperitief, barbecue of raclette naargelang het seizoen,
dessert en dranken tijdens de maaltijd)
• activiteiten zoals de beren voederen, speleo, PassHan tickets

Hoe deelnemen ?
1. Ga naar de homepagina van de
website van Namur Congrès :
www.namurcongres.be
2. Beantwoord de vragen en vul
het deelnemingsformulier in.
De prijs wordt toegekend aan de
persoon die het formulier invulde zoals
het hoort, de eerste twee vragen juist
beantwoordde en het juiste antwoord op
de schiftingsvraag het dichtst benadert.

Deelnemen aan deze wedstrijd houdt
de volledige aanvaarding van het
wedstrijdreglement in, dat te lezen is op
www.namurcongres.be

Lottrekking op 17 december 2018
Meer info op www.grotte-de-han.be/nl/pelsjagersnacht
Verblijf geldig in 2019 tijdens de openingsperiode van het Domein van de Grotten van Han, onder voorbehoud van
beschikbaarheid en niet op feestdagen en op de vooravond van feestdagen en in de nacht van zaterdag op zondag.

