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Limbourg, een van de Mooiste Dorpen van Wallonië |
Provincie Luik
Avenue Victor David 15
Limbourg - 4830
Contact: +32 87 30 79 26
http://www.beauxvillages.be/dedorpen/limburg.htm?lng=nl

Patrick Outers

In de provincie Luik domineert Limbourg, een van de Mooiste Dorpen van Wallonië, de
regio vanaf de rotsen. In dit voormalige fort is het goed om door de straten en op de
Place Saint-Georges te wandelen.

Bewaard erfgoed
Deze vesting was strategisch aan de oever van de Vesder gelegen tussen het
wallenlandschap van Herve en het Ardens massief. De vesting was vroeger de
hoofdstad van het voormalige Hertogdom Limburg en stond bekend als oninneembaar.
Het behouden gebleven centrum is geklasseerd als uitzonderlijk erfgoed in Wallonië, net
als veel van zijn monumenten:
de gotische kerk van Saint-Georges die deel uitmaakt van een
architecturaal erfgoed dat je onderdompelt in de middeleeuwen.
het vredegerecht en de Espace ARVÔ, die een schaalmodel van het
dorp in 1632 voorstelt
kastelen
de fontein van de Maagd

Fijnproeverspauze

Op het hoofdplein, centraal in de middeleeuwse stad, biedt de Brasserie SaintGeorges je een ruime keuze aan verrukkelijke streekgerechten, evenals een bierkaart
met meer dan 100 speciale bieren.
Ben je van plan om Limbourg 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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Downloaden

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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