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Picardisch Wallonië per fiets – De kaart van het Westen is
beschikbaar!
De bewegwijzering van 1600 km fietsroutes is voltooid.
De langverwachte tweede fietskaart van Picardisch Wallonië vult de reeds bestaande kaart van
het Oosten aan. Samen bevatten ze 1600 km aan knooppuntroutes voor de fiets. Net zoals de
kaart van het Oosten vertoont de kaart van het Westen de bewegwijzerde fietsroutes en
nuttige diensten voor de gebruikers, maar promoot ook de toeristische attracties en
landschappen uit de streek. De kaart van het Westen van " Wapi à vélo " wordt in 4 talen
uitgegeven, een must voor fietstochtjes met het gezin of vrienden tijdens de zomer!
De twee kaarten voor het Oosten en Westen
van de streek werden getekend in het kader
van «Picardisch Wallonië per fiets», een project dat werd
opgestart en gecoördineerd door IDETA - het Agentschap
voor streekontwikkeling - om ook in onze streek een
volwaardig fietstoerisme uit te bouwen. De 23
gemeentes
van
Picardisch
Wallonië
en
tal van private, openbare en verenigingspartners hebben
aan
dit
omvangrijke
project
meegewerkt.
De bewegwijzering van de 1.600 km van het
voltooide netwerk werd in het Westen van de regio
afgesloten, in Doornik, Leuze-en-Hainaut, Moeskroen,
Komen-Waasten en de vlaktes van de Schelde.
Met de publicatie van de kaart voor het Westen op 1 juli
2015 naast de kaart voor het Oosten die al in februari 2015
uitkwam, is de promotie van het gloednieuwe fietsnetwerk
van Picardisch Wallonië nu volledig gelanceerd met: nieuwe
suggesties
voor
tochten
op
de
portaalsite
www.wapinature.be, de deelname aan specifieke beurzen,
de verkoop van de 2 kaarten voor Oost en West online op
de Wapishop (www.wapishop.be) en in de Dienst voor
Toerisme en het Maison de parc du territoire, de uitgave
van een topogids met prachtige tochten, voorzien voor de
herfst van 2015, promotiecampagnes en reclame op de
Waalse, Vlaamse, Franse en Nederlandse markt. Voor de
promotie van “Picardisch Wallonië per fiets” krijgt IDETA de
steun van het Europees landbouwfonds voor landelijke
ontwikkeling en het Commissariaat-Generaal van het
Toerisme.

(info@wapinature.be). Om uw fietsvakantie in Picardisch
Wallonië te boeken, kunt u
terecht op www.wapinature.be.

De kaarten voor het Oosten en
Westen van Picardisch Wallonië
zijn publicaties van IDETA en het
Maison du Tourisme van
Picardisch Wallonië.
De kaart voor het WESTEN telt
14 gemeentes: Antoing, Beloeil,
Bernissart, Brunehaut, Celles,
Komen-Waasten, Estaimpuis,
Leuze-en-Hainaut, Kluisberg,
Moeskroen, Pecq, Péruwelz,
Rumes en Doornik.
Verkoopprijs: 7 euro/kaart
Verkooppunten : Dienst voor
Toerisme (volledige lijst op
www.visitwapi.be) en
www.wapinature.be

De lokale operators zetten zich volop in om de fietsers extra
welkom te heten: meer dan 57 adresjes (cafés, restaurants,
accommodatie, attracties, ...) verkregen in 2015 al het label
Bienvenue Vélo. De inschrijvingen gaan nog verder in 2015
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