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Vierves-sur-Viroin, een van de Mooiste Dorpen van
Wallonië | Provincie Namen
Place Albert I
Vierves-sur-viroin - 5670
Contact: +32 83 65 72 40
http://www.beauxvillages.be/les-villages/viervessur-viroin.htm

Mark Rossignol

Vierves-sur-Viroin, een van de Mooiste Dorpen van Wallonië, in het zuiden van de
provincie Namen wordt verfraaid door de frisheid van de groene weiden die het
omringen.
Het landschap wordt getekend door de Viroin. Dit dorp met steile straatjes en stenen
huizen maakt deel uit van het Natuurpark Viroin-Hermeton. Er hangt een mediterrane
sfeer.
Het dorp herbergt een geklasseerd en overdekt washuis uit de 19e eeuw.

Niet te missen
Het prachtige kasteel in klassieke stijl van de graven van Hamal
De stoomtrein die Mariembourg langs Vierves met Treignes verbindt.
Tijdens de rit kan je het bijzondere landschap bewonderen.
Het traditionele Carnaval van Vierves-sur Viroin, een van de oudste in
het land!

Adresjes om te eten
Le Petit Menil: menu's met streekproducten en wild in het seizoen. Je kan
er ook overnachten

Het café-restaurant La Folie des Saveurs: de Franse keuken met verse
kwaliteitsproducten
Ben je van plan om Vierves-sur-Viroin te bezoeken? Vergeet niet de gids van de Mooiste
Dorpen van Wallonië te downloaden:

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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