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Meet In Wallonia Day standhouders 

 

Eventorganisators 

ALLELUIAS EVENTS  

 

Alleluias Events is gespecialiseerd in teambuildinganimatie, 
bedrijfstheater, inhuldigingen en productlanceringen en kan 
daarvoor terugvallen op meer dan 20 jaar ervaring. Alleluias Events 
organiseert uw project van A tot Z en regelt de coördinatie, het 
advies, de logistiek en de technische ondersteuning op locatie, 
samen met de planning en een analyse na afloop van het 
evenement! 
 

 david@alleluias.com 
+32 (0) 473 94 25 31 
www.alleluias.be 

DINANT EVASION  

 

Dinant Evasion biedt u een ruime keuze aan activiteiten en 
verrassende ontmoetingsplaatsen in een uitzonderlijk groen kader 
en op amper 1 uur van Brussel. Daag uw teams uit met een 
boomklimparcours of een bootrally (geen stuurbrevet nodig). 
Organiseer een seminarie of een afterworkparty op hun 
evenementencruiseschip. Een team van efficiënte en dynamische 
professionals assisteert u bij de creatie van het evenement en 
zorgt ervoor dat alles vlot verloopt! 

 
info@dinant-evasion.be 
+32 (0) 82 22 43 97 
www.dinant-evasion.be/entreprises 

DISCOVER BELGIUM  

 

Discover Belgium stelt zijn ervaring met het organiseren van 
evenementen ten dienste van uw bedrijf of vereniging. Beleef 
diverse thematische concepten in meer dan 20 Belgische steden 
zoals culinaire en gastronomische wandelingen, spannende 
stadsspelen of workshops om de Belgische smaken te ontdekken. 
 

 info@discover-belgium.be 
+32 (0) 2 580 05 80 
www.discover-belgium.be 
 

DOMEIN VAN DE GROTTEN VAN HAN 

 

Dit landgoed ligt middenin een prachtig natuurreservaat. Het 
evenementenaanbod is al even gevarieerd als de capaciteit, van 5 
tot 3.000 personen. Een vergaderruimte, een wapenzaal 110 m 
onder de grond of een trapperhide-out in de natuur? U hebt het 
maar voor het uitkiezen! Eén ding is zeker ... uw evenement zal 
origineel zijn. 

 
sgeron@grotte-de-han.be 
+32 (0) 37 72 13 
www.grotte-de-han.be 
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SEM’ON BUSINESS  

 

Sem'On Business verzorgt incentives en family days en 
teambuilding voor bedrijven. De onderneming verzorgt alle 
stappen van de organisatie van een evenement, van uw 
offerteaanvraag tot de omkadering van de animaties. De ideale 
manier om de banden tussen medewerkers aan te halen en de 
teamgeest te versterken! 
 

 joelle@semonbusiness.com 
+32 (0) 52 46 27 25 
www.semonbusiness.com 

WEVENTURES  

 

Weventures is een dynamische start-up vlakbij het circuit van 
Spa-Francorchamps. De troeven? Flexibiliteit, een diepgaande 
kennis van eventorganisatie en de hotelsector en een ruime 
keuze uit indoor- en outdooractiviteiten die op veel plaatsen 
georganiseerd kunnen worden! 

 info@weventures.be 
+32 (0) 80 80 00 98 
www.weventures.be 

PAIRI DAIZA  

 

Vertrouw het Pairi Daiza-team de volledige organisatie van uw 
evenement toe! Maakt niet uit of u een 'family day', een 
productpresentatie, een personeelsfeest, teambuilding, een 
vergadering of de verjaardag van uw bedrijf wilt organiseren. 
De verbazende omgeving, het gemoedelijke onthaal en de 
professionele ondersteuning zijn een garantie voor het 
welslagen van uw evenement! 

 
events@pairidaiza.eu 
+32 (0)68 25 08 44 
www.pairidaiza.eu 

 

Special Venues 

 

DE ABDIJ VAN STAVELOT  

 

Op zoek naar een prestigieuze locatie voor uw buitengewone 
evenement? Dan is de Abdij van Stavelot de perfecte oplossing. 
Met zijn 6 modulaire en combineerbare zalen ontvangt u uw 
collega's en gasten in een uniek decor. Of benut het museum 
van het circuit van Spa-Francorchamps voor uw cocktails in 
privésfeer. Een unieke gelegenheid in Wallonië. Laat uw klanten 
versteld staan. Ze zullen het onthouden! 

 
p.erler@abbayedestavelot.be 
+32 (0) 80 88 08 78 
www.abbayedestavelot.be 
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POINT CENTRE 

 

De 8 modulaire vergaderzalen met professionele uitrusting van 
dit seminariecentrum bieden plaats aan maximaal 180 
personen. Het centrum ligt op een boogscheut van de 
luchthaven Brussel-Zuid, is gemakkelijk bereikbaar en de ideale 
locatie voor uw conferenties, bedrijfsvergaderingen, 
opleidingen, workshops, ... Met een ruime gratis parking. 

 
sandra.bouts@biopole.be 
+32 (0) 71 37 86 58 
www.pointcentre.be 

  
HET CIRCUIT VAN SPA-FRANCORCHAMPS 

 

Het circuit van Spa-Francorchamps is een unieke locatie voor 
uw evenement, met zaalruimte voor tot 600 personen. Zijn uw 
collega's, klanten of prospects klaar voor hun eerste race-
ervaring? 

 simon.micha@spa-francorchamps.be 
+32 (0) 87 29 37 21 
www.spa-francorchamps.be 

AUBERGE VAN POTEAUPRÉ - ESPACE CHIMAY 

 

Deze herberg staat in het teken van het beroemde 
trappistenbier van Chimay en verwelkomt u in zijn nieuwe 
vergaderzaal die plaats biedt aan 28 personen. Ontdek de 
geschiedenis van dit trappistenbier en geniet van een 
degustatie in team. Succes verzekerd! 

 poteaupre@chimaygestion.be 
+32 (0) 60 21.14.33 
www. chimay.com 

KLOSTER HEIDBERG  

 

In dit voormalige 18e-eeuwse klooster kunt u een seminar 
houden in een historisch kader, voorzien van een hightech 
infrastructuur. Het station van Eupen ligt vlakbij, er zijn 5 
kamers beschikbaar en alleen al de prachtige kapel biedt ruimte 
aan 300 gasten. Een ideale plek voor uw trainingen, seminaries, 
cocktails of recepties. 

 
info@klosterheidberg.be 
+32 (0) 87 39 22 50 
www.klosterheidberg.be 

THÉÂTRE DE LIÈGE   

 

Het Théâtre de Liège in hartje Luik, beschikt over 9 zalen met 
een maximumcapaciteit van 557 personen. Hout, beton en glas 
leveren een look op die het midden houdt tussen de 
neoklassieke stijl en hedendaags design. Een magnifieke 
omgeving voor uw vergaderingen, seminars, cocktails of andere 
evenementen! 

 
f.rossillon@theatredeliege.be 
+32 (0) 4 344 71 95 
www.theatredeliege.be 
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Logies 

AZUR-EN-ARDENNE  

 

Azur-en-Ardenne is met zijn moderne infrastructuur tussen de 
oogstrelende natuur, de ideale plaats voor uw seminaries en 
evenementen. Het domein telt 54 kamers en 4 zalen die plaats 
bieden aan tot 250 personen. Benut zeker ook de parking, de 
wellnessruimte en het restaurant. 
 

 guido.wijngarden@azurenardenne.be 
+32 (0) 86 21 94 00 
www.azurenardenne.be 

CONGRES HOTEL VAN DER VALK BERGEN 

.  

Het Congres Hotel ligt naast het Wallonia Conference Center 
Mons (WCCM) en achter het station van Bergen. De grote 
beveiligde parking, de 9 vergaderzalen en de 126 kamers maken 
het dé zakelijke hub van Bergen! 

info@hotelmons.eu 
+32 (0) 65 39 02 07 
www.hotelmons.eu 

  

DOMAINE DE RONCHINNE  

 

Op zoek naar een frisse wind voor uw seminars en 
evenementen? Breek uit de werkomgeving in het Domaine de 
Ronchinne in de buurt van Namen met 10 klassieke en 
verrassende vergaderruimtes, gastronomisch vertier, Escape 
Games enz. En om de ervaring compleet te maken, zijn er ook 
80 kamers! 

 
info@domainederonchinne.be 
+32 (0)81 411 405 
www.domainederonchinne.be 

GOLDEN LAKES VILLAGE  

 

In een rustige en natuurlijke omgeving vindt u hier een 
complete infrastructuur voor uw zakelijke contacten, meetings 
en teamactiviteiten. Uw verblijf voortzetten? Dat kan in de 
kamers, studio's en appartementen van het hotel, met uitzicht 
op de Meren van de Eau d'Heure. Deze European Destination of 
Excellence kan uw gasten ongetwijfeld bekoren. 

 
ludovic@groupelamy.lu 
+352 (0) 691 22 25 29 
www.goldenlakeshotel.be 

HOTEL-RESTAURANT LE FLORENTIN 

 

Dit hotel, met zijn designinterieur en alle comfort, biedt een 
complete service om van al uw bedrijfsevenementen een 
succes te maken. Met modulaire vergaderzalen, een 'apartotel'-
arrangement voor uw meerdaagse seminaries, een grote gratis 
parking in de buurt, laadpalen voor elektrische auto's, ... 

info@hotel-leflorentin.be 
+32 (0) 61 31 11 23 
www.hotel-leflorentin.be 
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HOTEL DE LA SOURCE SPA-FRANCORCHAMPS 

 

Dit 4-sterren designhotel beschikt over een ruime lobby, een 
chic restaurant, een trendy bar, 90 mooi verlichte luxekamers 
en een modulaire seminarieruimte voor tot 400 personen die 
uiterst creatief benut kan worden. Bewonder, vanaf het ruime 
terras, het mooiste circuit ter wereld! 

 
reservations@hotel-de-la-source.com 
+32 (0) 87 79 58 00 
www.hotel-de-la-source.com 

MARTIN’S HOTELS  

 

De Martin's Hotels Groep vindt altijd een oplossing op maat en 
de gepaste infrastructuur die u vereist, zowel voor conferenties 
met 1.000 personen als voor face-to-facecontacten en alle 
seminaries, kick-offmeetings, productlanceringen en andere 
events ertussenin. Altijd op prachtige locaties met een 
uitgesproken karakter en een betoverende charme. 

 
mice@martinshotels.com 
+ 32 2 655 03 85 
www.martinshotels.eu 

OFF MEETING VENUES & HOTEL 

 

Kies een andersoortige accommodatie voor uw seminars, 
vergaderingen en evenementen! Dit etablissement heeft 9 
ruime 'Home Sweet Home'-kamers en 13 hightech themazalen. 
De troeven? Een adembenemend uitzicht op een beschermd 
natuurgebied en een 'van de tuin tot op het bord'-concept. 

 
info@offmeeting.be 
+32 (0) 2 793 01 93 
www.offmeeting.be 

QUARTIER LATIN  

 

Deel positieve emoties met uw team tijdens een verblijf in dit 
hotelcomplex, gelegen in een oude 18e-eeuwse jezuïetenkerk! 
De nabijheid van de snelwegen, de grote privéparking, de 7 
volledig uitgeruste en modulaire vergaderzalen en de 70 
kamers zijn maar enkele van de troeven ... 

commercial@quartier-latin.be 
+32 (0) 84 43 01 35 
www.quartier-latin.be 

R HOTEL EXPERIENCES  

 

Bistronomie, wellness & fitness of business & events? Kies R 
Hotel Experiences voor uw verblijf! Benut onze vergaderzalen 
met grote ramen voor tot 350 personen en de 53 ruime en 
lichte kamers, comfortabel uitgerust, vlakbij de beroemde Côte 
de la Redoute in Remouchamps, op 20 minuten van Luik en 1 
uur van Brussel. 

contact@r-hotel.be 
+32 (0) 4 247 55 55 
www.r-hotel.be 
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SILVA HOTEL SPA-BALMORAL  

 

Silva Hotel Spa-Balmoral is een unieke plek voor uw meetings, 
gelegen middenin de beboste heuvels van de Belgische 
Ardennen en op enkele minuten van het circuit van Spa-
Francorchamps. Het beschikt over 126 kamers en 16 
aangenaam verlichte vergaderzalen. 
 

 clemence.vanhille@silvahotel.be 
+32 (0) 87 79 32 54 
www.silvahotelspabalmoral.be 

RADISSON BLU BALMORAL HOTEL 

 

Het Radisson Blu Balmoral, gelegen aan de bosrand in Spa 
verwelkomt u in een heel serene omgeving. De 106 zalen, de 6 
seminarieruimtes, het restaurant en het wellnesscenter maken 
er de ideale plaats van voor al uw evenementen. 
 

 meetings.spa@radissonblu.com 
+32 (0) 87 79 21 42 
www.radissonblu.com/fr/balmoralhotel-spa 

VAN DER VALK LIEGE SELYS  

 

Het 5 sterrenhotel Selys, gehuisvest in twee gebouwen die als 
Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië zijn geklasseerd, is een van 
de meest gerenommeerde etablissementen van België. Het 
hotel zal uw gasten verleiden met zijn verfijnde inrichting, 12 
vergaderzalen, 125 kamers en een uniek luxueus kader. 

 selys@valk.com 
+32 (0) 4 222 94 94 
www.hotelselys.be 

 

Convention bureaux 

De Convention Bureaux van de 5 Waalse provincies leveren u advies, ondersteuning en suggesties 

voor een optimale organisatie van uw bedrijfsevenementen. En ze doen dat gratis. 

HAINAUT MEETINGS & EVENTS  

 

De provincie Henegouwen tussen Rijsel en Brussel is een versie 
van België in het klein! Het is een vriendelijke en warme plek 
waar u alles vindt wat u nodig heeft voor uw evenementen, 
van zakenhotels tot hightech congrescentra, langs fabrieken en 
heringerichte mijnen! 
 

 meetings.events@hainaut.be 
+32 (0) 65 39 75 66 
www.meetinhainaut.be 
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ARDENNE MEETINGS & INCENTIVES 

 

Organiseer uw evenement in het groen, in de Ardennen! Een 
ontspannende omgeving om na te denken, originele locaties 
(businessverblijven, kastelen, charmehotels, ...), 
outdooractiviteiten voor uw incentives.... Geniet van het 
natuurschoon van Belgisch Luxemburg! 
 

 info@ardenne-meetings.be 
+32 (0) 84 41 02 12 
www.ardenne-meetings.be 

CONVENTION BUREAU LIÈGE SPA BUSINESSLAND 

 

Welkom in de regio Luik, een oud prinsdom dat uitgroeide tot 
een culturele metropool ... en ook van de achtertuin ervan met 
Spa, de parel van de Ardennen! Twee bestemmingen die zo 
verschillend en complementair zijn dat ze uw gasten zeker voor 
u zullen innemen. 

 incoming@liegetourisme.be 
+32(0) 4 279 50 89 
www.business-land.be 

NAMUR CONGRÈS  

 

De provincie Namen is een centrale bestemming op 1 uur van 
Brussel, in het hart van Wallonië. Ze beschikt over klassieke 
evenementenlocaties maar ook over prestigieuze en 
ongebruikelijke sites. Benut de originele en onverwachte 
mogelijkheden al naargelang uw wensen! 
 

 info@namurcongres.be 
+32 (0) 81 77 67 58 
www.namurcongres.be 

 

VISIT MONS  

 

In Bergen hebt u de gepaste locatie voor uw evenement maar 
voor het uitkiezen. Museumruimte is er alvast genoeg, nog 
aangevuld met het Théâtre du Manège en geniet - waarom 
niet - ook nog van een lunch op de top van het belfort met een 
adembenemend uitzicht over de stad! 
 

 natacha.vandenberghe@ville.mons.be 
+ 32 (0) 65 33 55 80 ; + 32 (0) 65 40 53 40 
www.visitmons.be/meetings 

 


