Persbericht

Het Maison du Tourisme stelt
de nieuwe topogids “Fietsen
in Picardisch Wallonië” voor
De topogids “La Wallonie picarde à vélo”/
“Fietsen in Picardisch Wallonië” stelt 24
themaroutes van 5 tot 145 km voor, dat wil
zeggen meer dan 630 km aan fietsroutes
op het grootste fietsnetwerk van Wallonië.
Hij is uitgewerkt in samenwerking met
uitgeverij De Rouck Publishing - La
Renaissance du Livre en werd in primeur
voorgesteld op de boekenbeurs van
Brussel.
De nieuwste publicatie van het Maison du Tourisme is de
eerste in een nieuwe collectie toeristische gidsen van
uitgeverij De Rouck, dat een nieuw concept heeft ontwikkeld
met een volledig nieuw ontworpen lay-out en een nieuw
formaat.
Naast 24 themaroutes biedt hij fietsfans:
•4
 5 detailkaarten met een overzicht van de te volgen
knooppunten voor elke route
• praktische informatie en toeristische en
landschappelijke attracties om langs het hele
parcours te ontdekken
• goede adresjes, fietsverhuurders en -herstellers
• de toeristische locaties, steden en
bezienswaardigheden van Picardisch Wallonië.
In totaal zullen er 4.500 exemplaren worden verdeeld in heel
België, in de toeristische informatiepunten en in een groot aantal
verkooppunten. De topogids kost € 16,90 en is verkrijgbaar in
het Nederlands en in het Frans. Hij kan online besteld worden op
www.wapinature.be (in wapishop.be).
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Andere regio’s hebben het voorbeeld van Maison du Tourisme
van Picardisch Wallonië gevolgd om hun topogids aan te
bieden: dat is het geval voor het Maison du Tourisme van
Luik en dat van Marche-en-Famenne, waarmee de collectie
compleet is.
De publicatie van de nieuwe topogids is ook een gelegenheid
voor het Maison du Tourisme van Picardisch Wallonië
om alle natuur- en wandelliefhebbers uit te nodigen om
zijn fietsnetwerk te (her)ontdekken en de troeven en het
specifieke karakter van Picardisch Wallonië te promoten in het
kader van het themajaar «Fietsen in Wallonië.»
Met een fietsknooppuntennetwerk van 1600 km zijn de
fietsmogelijkheden in Picardisch Wallonië talrijk. Twee
fietskaarten, een voor het OOSTEN en een voor het WESTEN
van het grondgebied, worden te koop aangeboden en
bestrijken het hele gebied. Bijna 100 etablissementen
(attracties, accommodaties, restaurants, terrasjes) hebben
al het “Fiets Welkom”-label en vormen geschikte rustpunten
voor alle fietsliefhebbers. De natuur- en wandelwebsite
van het Maison du Tourisme biedt steeds meer tips voor
fietstochten waarop u de knooppunten leert kennen. Ze zijn
gratis te downloaden op www.wapinature.be.
In Nederland is het fietsnetwerk van Picardisch Wallonië
een van de genomineerden van 2016 voor de titel van
«Fietsroute van het jaar» (fietsroute van het jaar) naast
“La Vélo Francette, de “Van Gogh Fietsroute Brabant” en de
“Herzroute Zwitserland”. De winnaar wordt bekend gemaakt
tijdens de Fiets- en Wandelbeurs in Utrecht in het weekend
van 20 en 21 februari.
Het jaar 2016 zal ook in het teken staan van de verdere
inrichtingswerken van de RAVeL des Collines – lijn 87 in de
gemeente Lessen. Deze inrichtingswerken zullen de RAVeL
des Collines verbinden met de RAVeL de la Dendre en zo het
traject van de EuroVélo 5, de Europese fietsroute die Londen
met Brindisi (Zuid-Italië) verbindt, vervolledigen.
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