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Aubéchies, een van de Mooiste Dorpen van Wallonië
| Provincie Henegouwen
Rue D'ellignies
Aubechies - 7972
Contact: +32 83 65 72 40
http://www.beauxvillages.be/home.html?lng=nl
Mark Rossignol
Aubechies, gelegen in de groene omgeving van het Natuurpark Plaines de l'Escaut, in de
buurt van Beloeil, is een landelijk dorp waar je heerlijk kunt wandelen.
Dit dorp in het noorden van de provincie Henegouwen neemt je mee terug in de tijd.

Bewaard erfgoed
Aubechies dankt zijn charme aan zijn geklasseerde huizen, zijn karaktervolle
boerderijen en zijn mooie Romaanse kerk. Dakpannen en rode baksteen zijn dominant
aanwezig, met hier en daar een mooie zandstenen puntgevel.
Een wandeling van 2 km leidt je doorheen het dorp.

Een archeologische reis
Bewonder een gereconstrueerd Gallo-Romeins huis.
Een breng een bezoek aan de Archéosite van Aubechies, van het
neolithicum tot de Gallo-Romeinse tijd.

Een heerlijke pauze

De taverne Saint-Géry, gelegen op het plein, zal je verrukken met zijn
decoratie en warme sfeer. De ideale plek om een streekgerecht te
proeven met een van de 135 bieren op de kaart!
Maak ook een omweg langs de nabijgelegen Brasserie Dupont en de
winkel van de kaasmaker Jacquy Cange.
Ben je van plan om Aubechies 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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