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Nieuwe uitgave van het TAO 

De nieuwe vakantiecatalogus Oostkantons 2018 – 

alle informatie voor een perfecte vakantieplanning  

Genieten van comfort, actieve vrije tijd 

en de prachtige natuur tijdens de 

mooiste tijd van het jaar – dat is vakantie 

in de Oostkantons, de ruige tuin van 

Europa. In de nieuwe vakantiecatalogus 

schetst het Toeristisch Agentschap 

Oost-België een overzicht van de waaier 

aan mogelijkheden.  

Een nieuwe vakantiecatalogus in een 

handig zakformaat (120x210mm) met een 

uitgebreid overzicht van de verschillende 

mogelijkheden per thema samengevat in 

32 bladzijden. Om te beginnen een 

praktisch stratenplan en een vrijetijdskaart (formaat 330x410mm) waarin de 

verschillende uitstap- en vrijetijdsmogelijkheden geografisch gerangschikt zijn. 

Het grote aanbod aan verblijfsmogelijkheden is aangepast aan de behoeftes van de 

klant: hotels in alle prijsklasses, vakantiewoningen voor groepen of families, 

gastenkamers met persoonlijke service of campings en vakantiedorpen in de nabijheid 

van de natuur – de Oostkantons hebben voor elk type vakantie en voor elk budget een 

mooi aanbod.  

Uitstappen en evenementen 

Ter plaatse heeft iedereen interesse voor de beste vrijetijdsmogelijkheden: waar vind ik 

kwaliteitsvolle cultuur, sport en vrijetijdsmogelijkheden en regionale producten „Made in 

Ostbelgien“? In de nieuwe vakantiecatalogus worden alle interessante uitstappen en 

bezienswaardigheden in de regio opgesomd. Ook de beste evenementen rond folklore, 

natuur, sport, muziek & theater en markten – leuke evenementen van januari tot 

december die jaarlijks duizenden mensen aantrekken – worden erin vermeld. 

U mist geen enkele bezienswaardigheid of topevenement meer in de regio dankzij de 

nieuwe vakantiecatalogus en de vrijetijdskaart. De ingesloten kaart geeft informatie 
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over de gemeentes en de dorpen. Alle aanbiedingen en informatie zijn beschikbaar op: 

www.ostbelgien.eu.  

De nieuwe vakantiecatalogus is gratis beschikbaar: 

• In de webshop van het Toeristisch Agentschap https://www.ostbelgien.eu/nl/shop/al-

onze-producten   

• Bij alle partners van het Toeristisch Agentschap 

• In alle toeristische infopunten van de regio 

https://www.ostbelgien.eu/nl/beleven/gemeenten-touristinfo/tourist-infokantooren  
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