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Ny, een van de Mooiste Dorpen van Wallonië |
Provincie Luxemburg
Ny - 6990
Contact: +32 84 46 61 22
http://www.beauxvillages.be/de-dorpen/ny-1.htm?
lng=nl
Mark Rossignol
In de provincie Luxemburg biedt Ny, een van de Mooiste Dorpen van Wallonië, een
traditionele habitat van stenen en talrijke fonteinen en een molen.
Laat je meeslepen door de ongelooflijk rustige en rustgevende sfeer van dit
prachtige dorp.

Een dorp van stenen en water
Tussen de Fagne-Famenne en de Ardennen houdt Ny een traditionele stenen
architectuur in stand met vakwerk en bakstenen gevels.

Bezienswaardigheden
de neogotische kerk
de imposante geklasseerde kasteelhoeve die in de 2e helft van de 17e
eeuw gebouwd werd
de molen die nog steeds een prachtig rad heeft. De oorsprong ervan
gaat terug tot de 14e eeuw
de fonteinen en waterbakken uit de 18e en 19e eeuw
de Grotten van Hotton: ga meer dan 65 meter naar beneden en ontdek
de buitengewone variëteit aan vormen en kleuren van de ondergrondse

wereld.

Een gastronomische pauze
In Hotton verwelkomt restaurant brasserie Le Jacquemart je voor een heerlijke maaltijd
die voornamelijk met lokale Waalse producten bereid zijn.
Ben je van plan om Ny te bezoeken? Download dan zeker de gids van de Mooiste Dorpen
van Wallonië:

De Mooiste Dorpen van Wallonië
© Yoshimura

Maak kennis met de 30 mooiste dorpen in Wallonië en de Ardennen. Laat je
betoveren bij het inslaan van een straat, laat je verwonderen op de hoek van
een pleintje. Elk dorp wordt voorgesteld met een plattegrond, de attracties en
must-see sites.
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Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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vzw).
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