‘Made in Wapi’ kerstgeschenken

Het Huis voor Toerisme stelt de Wapibox
voor: 50 bewegwijzerde circuits om
Picardisch Wallonië te voet te ontdekken!
Na een 1600 km lang fietsknooppuntennetwerk en
350 km wandelknooppunten in Picardisch Wallonië
te hebben uitgestippeld, komt het Huis voor Toerisme
van Picardisch Wallonië vandaag met de Wapibox.
Deze nieuwe wandelpocket bevat 50 bewegwijzerde
circuits, goed voor 350 km wandelplezier in Picardisch
Wallonië, geïllustreerd aan de hand van wandelfiches
die gedetailleerder en aantrekkelijker dan ooit ogen.
Concreet worden de 50 bewegwijzerde wandellussen
(tussen 1 en 17 km lang) onderverdeeld in 31 kaarten. Een
aanrader voor al wie Picardisch Wallonië al wandelend
op zijn eentje, met het gezin of met de vrienden wenst
te verkennen. Naast 14 enkele circuits (een circuit
per kaart), biedt de Wapibox 28 netwerkcircuits
(verschillende circuits per kaart) en 8 artistieke en
historische interpretatiecircuits:
• Het circuit van het licht (Aat)
• Het pad van het Vreemde (Elzele)
• Het circuit van het park van Edingen (Edingen)
• Het circuit van de geneeskrachtige planten (Flobecq)
• Het pad van de Liefde (Frasnes-lez-Anvaing) – Nieuw
• Het Betoverde pad (Frasnes-lez-Anvaing)
• In de voetsporen van Monique (Rumes-Bachy) - Nieuw
• Het circuit historische hart (Doornik)
De Wapibox is in Franstalige en Nederlandstalige versie
verkrijgbaar in alle toeristische informatiepunten en in
talrijke verkooppunten in België, tegen een adviesprijs
van 18,90€. De box kan nu online besteld worden op
www.wapishop.be.
De 50 wandelingen van de Wapibox vormen een aanvulling
op de knooppuntenkaart van het Pays des Collines
(350 km bewegwijzerde wandelroutes). Samen zijn
beide kaarten goed voor liefst 700 km bewegwijzerde
wandelroutes langs het systeem met knooppunten in
het noorden en lussen in de rest van Picardisch Wallonië.

“SPECIALE WANDELGESCHENKEN” VOOR DE 6DE EDITIE
VAN DE OPERATIE WAPI CHRISTMAS
In het teken van de wedstrijd van de 6de editie van de
operatie Wapi Christmas van het Huis voor Toerisme
gaan de allereerste exemplaren van de Wapibox en
andere “speciale wandelgeschenken” de deur uit. Van
1 tot 20 december kunnen gegadigden op de website
Vistwapi.be zo’n 800 € aan geschenken winnen. Naast
een tiental Wapibox, vallen er eveneens twee “Wapi met
de fiets” fietsen (1 fiets voor volwassen en 1 kinderfiets)
te winnen. Stuk voor stuk aantrekkelijke prijzen voor
wandelliefhebbers die de omgeving van Doornik, Aat,
Edingen en zijn twee natuurparken wensen te ontdekken.
De nu al traditionele Wapi Christmas operatie loopt
van 22 november tot Kerst, waarbij meer dan 20
originele, buitengewone en aantrekkelijke “made in
Wapi” kerstgeschenken te winnen vallen. Ontdek er alles
over op de Facebookpagina van het Huis voor Toerisme
(Facebook.com/VisitWapi).

PICARDISCH WALLONIË DAT IS…

• 23 gemeentes
• 2 natuurparken
• 700 km wandelroutes:
	> 350 km knooppunten die in verbinding staan met
de Vlaamse netwerken + 50 bewegwijzerde circuits
• honderden mogelijke parcours

ONZE WANDELPUBLICATIES :
• 1 Wapibox wandelpocket
• 1 knooppuntenkaart van het Pays des Collines
• 2 fietsknooppuntenkaarten : Oost en West
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EUROPESE UNIE

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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