
De editie 2016 van de catalogus 
uitgegeven door IDETA en het Maison 
du tourisme van Picardisch Wallonië 
werd in nauwe samenwerking met alle 
toeristische operatoren uit de regio 
opgesteld. Ze besteedt ruime aandacht 
aan het fietsnetwerk, met een focus 
op de etablissementen met het «Fiets 
welkom»-label en de talrijke happenings 
die het hele jaar door in het teken 
van het thema «Fietsen in Picardisch 
Wallonië» georganiseerd worden.

Drie thematische pagina’s stellen u de grote fietsafspraken 
van het mooie seizoen en een «Wapi per fiets» fietsknoop-
puntennetwerk van 1600 km voor, aan het begin van de 
editie. De fietshappenings worden doorheen de ganse gids 
in de kijker gezet en tevens in de agenda opgenomen. Er 
wordt een mooie tocht voorgesteld met de lijst van te volgen 
knooppunten. De etablissementen met «Fiets welkom»-
label  worden op het eind van de gids in een adresboekje 
opgenomen (er zijn er al meer dan 70).

Onder de grote fietshappenings waar in deze editie speciale 
aandacht aan besteed wordt, moet u alvast deze belangrijke 
data onthouden: de musea van Aat die op 23 april per fiets 
ontdekt kunnen worden, het feestelijk ontdekkingsweekend 
van Aat en Doornik tijdens een parcours van 75 km op 15 mei, 
de 6 fietsrally’s georganiseerd in het Natuurpark van de Plaines 
de l’Escaut van juni tot september,  de smakelijke tocht van 34 
km tussen Beloeil en Aubechies op 26 juni… Vergeet ook zeker 
de Beau Vélo de RAVeL niet op 2 juli in Doornik! 

Bovenop het lijstje met nieuwe evenementen stelt het 
Maison du tourisme tevens een gids met accommodaties in 
Picardisch Wallonië voor. Ze zijn volgens type en gemeente 

ingedeeld en worden gerangschikt in functie van hun 
label. Op een zestigtal pagina’s verzamelt dit document de 
gegevens van 20 hotels, 44 bed and breakfasts, meer dan 130 
vakantiehuizen, 7 campings, 1 camping voor motorhomes en 1 
watersporthalte. De gids met accommodaties behoort tot de 
brochures die u gratis kunt downloaden op de website www.
visitwapi.be.

Naast deze focus op het fietsaanbod, legt deze toeristische 
gids tevens de nadruk op de Gezinsuitstapjes die in 10 sites 
en regio’s van Picardisch Wallonië aangeboden worden. 
Andere aandachtspunten: de agenda van de grote afspraken, 
steden en dorpen, patrimonium en streekproducten, musea, 
toeristische attracties, vrije tijd, wellness… Kortom, de zakgids 
staat boordevol goede ideeën en praktische informatie om 
Picardisch Wallonië te (her)ontdekken.  

60.000 exemplaren in drie talen worden op het moment 
verspreid in meer dan 130 informatiepunten in en buiten 
Picardisch Wallonië. De gids is gratis en beschikbaar in de 
Diensten voor toerisme of op www.visitwapi.be (op bestelling). 

De andere informatiedragers van het Maison du tourisme van 
Picardisch Wallonië:

 •  De toeristische kaart « Sites en Musea ».

 •  Visitwapi.be, de hoofdportaalsite van de 
bestemmingen.

 •  Wapinature.be, de site voor alle natuur- en 
wandelliefhebbers (te voet, per fiets, per mountainbike, 
te paard).

 •  Wapiblog.be, Wapi beleefd en verteld door onze 
Wapitrotteurs!

 •  Wapi News, de toeristische newsletter (abonneer u op 
visitwapi.be).

 •  De Facebook pagina «Visit Wapi» die heden 12000 fans 
telt.

 •  De catalogus met pedagogische uitstappen.

 •  De catalogus met uitstappen voor groepen.
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Doornik, 17 maart 2016Persbericht

2016 wordt het jaar van de fiets in Picardisch Wallonië!

Het Maison du Tourisme stelt 
de nieuwe gids « Welkom 
in Picardisch Wallonië » voor
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