Het Huis voor Toerisme stelt het nieuwe toeristische seizoen 2018 voor

Een nieuwe website voor het toerisme
in Picardisch Wallonië, nieuwe fietsen
en een buitengewoon toeristisch jaar!

De lay-out van Visitwapi.be is aangenaam om te lezen
en te ontdekken op elk gebruikt toestel. Een nieuwe tool
die de toeristische activiteit ongetwijfeld zal stimuleren
en Picardisch Wallonië nog aantrekkelijker zal maken.

Picardisch Wallonië heeft vandaag een nieuw aanbod voor
wielertoeristen en wandelliefhebbers: de verhuur van
fietsen. Naar aanleiding van de aanbesteding
van minister Collin in 2017 hebben IDETA
RHUUR
VE
en het Huis voor Toerisme van Picardisch
Wallonië de vragen van de verschillende
gemeentes op elkaar afgestemd zodat
WAPI PER
de verschillende toeristische actoren
FIETS
een honderdtal klassieke en elektrische
‘Wapi’-fietsen kunnen bestellen.

•

Vandaag gebruiken steeds meer mensen tablets en
smartphones en zijn de behoeftes van internetgebruikers erg geëvolueerd. Het Huis voor Toerisme heeft zijn
verschillende digitale tools op elkaar afgestemd om een
unieke website voor het grote publiek aan te bieden:
Visitwapi.be. De website is
sneller en aantrekkelijker
en stelt de interesses van
NIEUW
de bezoeker centraal. Ze
toont het volledige toeristische aanbod van Picardisch
Wallonië dat vroeger op verschillende webplatformen
beschikbaar was. Naast de Wapiblog, een persruimte en
een professionele ruimte voor professionals uit het toerisme biedt de drietalige website nieuwe rubrieken aan
(‘Wapi in beeld’, ‘Inspiratie’, de interactieve kaart,...) om
bezoekers te inspireren maar ook om ze tips te geven en
te helpen met de voorbereiding van hun verblijf. Bezoekers
kunnen wandelkaarten in heel Picardisch Wallonië gratis
downloaden en via een seizoenskalender kunnen ze de
verschillende feestelijke gebeurtenissen in Picardisch
Wallonië in hun agenda vastleggen.

100 huurfietsen in de kleuren
van Picardisch Wallonië

•

Visitwapi.be in een nieuw jasje

De fietsen in de kleuren van ‘Picardisch Wallonië per fiets’
zijn verkrijgbaar in de toeristische informatiepunten van
Aat, Beloeil, Bernissart, Komen, Elzele, Frasnes, Moeskroen,
Pecq (Huis van Léaucourt) en Silly. De klassieke fietsen
kosten € 7 voor een halve dag en € 12 voor een volledige
dag terwijl de elektrische fietsen respectievelijk € 10 en
€ 20 kosten. Deze nieuwe dienstverlening wil het aanbod
voor toeristen uitbreiden
en bewoners de kans geven om hun eigen streek
te ontdekken of per fiets
aan een evenement deel
te nemen.

…/…

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) : Europa investeert in zijn
platteland. Met de steun van het Algemeen Commissariaat voor Toerisme van Wallonië.
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Persbericht

In de editie 2018 van de catalogus van
het Huis voor Toerisme van Picardisch
Wallonië, die is ontwikkeld in nauwe
samenwerking met alle toeristische
actoren van de regio,
wordt ruim aandacht aan de buitengewone evenementen in het kader van het
toeristisch themajaar “Buitengewoon
Wallonië” besteed.
Uit het ruime aanbod aan buitengewone evenementen heeft het Huis voor Toerisme de volgende tips
geselecteerd:
• 17 nocturnes en originele bezoeken aan musea
tijdens de Museumnacht (19/05)
• weekends Wallonië Welkom in een buitengewoon
kader in Franses-Lez-Anvaing (14-15/4), Rumes
(19-20/05), Vloesberg (9-10/6) en Doornik (6-7/10)

Bovendien organiseert het Huis voor Toerisme een grote,
buitengewone fotowedstrijd van 1 april tot 31 mei om deze
unieke momenten en buitengewone plekjes van Picardisch
Wallonië te vereeuwigen. Deze mooiste foto‘s worden
gepubliceerd op de nieuwe Instagram-pagina van het
Huis voor Toerisme: www.instagram.com/Visitwapi.
Meer informatie op www.visitwapi.be.

NOTEER ALVAST
Persconferentie ‘Buitengewoon Picardisch Wallonië’
Wanneer? 27 maart 2018 - 10u
Waar? Nationaal museum van het kaatsspel
Grand’ Place, 45 - 7800 Aat

• De geheimen van het erfgoed in het kader van de
Buitengewone Erfgoeddagen (8-9/9)

DE INFORMATIEMEDIA VAN HET HUIS VOOR TOERISME
VAN PICARDISCH WALLONIË:
• De toeristische gids ‘Picardisch Wallonië, natuurlijk vlakbij’ - Editie 2018
• De kaart ‘MUSTS 2018’ - Editie 2018
• Visitwapi.be, de portaalsite bij uitstek van de bestemming - NIEUW
• Wapi News, de toeristische nieuwsbrief (inschrijving op visitwapi.be).
• De Facebook-pagina “Visitwapi” die inmiddels bijna 14.000 fans telt.
• De Instagram-pagina “Visitwapi” - NIEUW
• De Pinterest-pagina “Visitwapi” - NIEUW
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