
Studie over de toeristische 
heropleving van de kastelen 
van Sedan en Bouillon

Stad Tournai

Rue Saint-Martin, 52

B-7500 Tournai

Tel.: 00 32 69 33 23 54

E-mail: catherine.vdb@tournai.be

Partners | Stad Ath (W), Stad Enghien (W), Syndicat 

d’Initiative de Lobbes (W), Office du Tourisme de Thuin (W), 

Association Patrimoine Vivant de Château-Thierry (F), Stad Château-

Thierry (F), Stad Condé sur l’Escaut (F), Stad Laon (F), 

Stad Quesnoy (F) en Office du Tourisme de la Porte du Hainaut 

de Saint-Amand-les-eaux (F).

Totaal budget | € 3.616.825,29 waarvan € 1.683.475,95 EFRO 

Website | www.euraphis.org

Doelstelling
De diverse partnersteden willen met dit project acties uitvoeren om 

hun erfgoed te herwaarderen. Op die manier willen ze hun activiteiten 

doen toenemen en het grensoverschrijdende toeristische aanbod ver-

beteren. In de historische steden en centra worden allerlei animatieac-

tiviteiten georganiseerd. Het project besteedt ook veel aandacht aan 

de professionalisering van de toeristische organisaties (opleiding van 

het personeel van de toeristische diensten, van gidsen, ‘erfgoedanima-

toren’, enz.). Dankzij die gemeenschappelijke,  grensoverschrijdende 

opleiding, zullen de mensen die in de toeristische sector werken beter 

op de hoogte zijn van de toeristische mogelijkheden van het bouwkun-

dige en natuurlijke erfgoed van het gebied. 

EURAPHIS
(2 fases)

Partner | Royal Syndicat d’Initiative de Bouillon (W).

Totaal budget | € 95.725,00 waarvan € 32.820,00 EFRO

Website | www.sedan-bouillon.com

Doelstelling
Dit project bestaat uit een studie die tot doel heeft de acties te evalueren 

die beide kastelen ondernemen om zich aan te passen en te ontwik-

kelen, om op die manier een samenhangend toeristisch aanbod uit te 

kunnen werken. 
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Office de tourisme du Pays Sedanais

Place du Château

F-08200 Sedan

Tel.: 00 33 3 24 27 73 73

E-mail: tourisme@sedan-bouillon.com

Animatie van het Erfgoed van de His-
torische Steden en Centra van
de Euroregio 




