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Crupet, een van de Mooiste Dorpen van Wallonië |
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Rue Haute 7
Crupet - 5332
Contact: +32 83 65 72 40
http://www.beauxvillages.be/de-dorpen/crupet2.htm?lng=nl

Mark Rossignol

Crupet, een van de Mooiste Dorpen van Wallonië, onthult je de charme van de smalle
straatjes en het soms buitengewone erfgoed in de Naamse Condroz.
Langs de gelijknamige rivier onthult het dorp Crupet de charme van de smalle straatjes
en het soms ongebruikelijke erfgoed. Ontdek een middeleeuwse donjon, een grot
bewoond door de duivel, een kunstgalerij, of geniet van een maaltijd in een
gastronomisch restaurant.

Een charmant erfgoed
De gevels van de traditionele gebouwen, de oude molens, de paden, de ingangen van
de binnenplaats, de tuintjes, de buitenvoorzieningen... geven het door beekjes
omzoomde dorp een onmiskenbare charme.

Middeleeuws dorp
de Sint-Martinuskerk
de middeleeuwse donjon in het midden van een meer, een uitzonderlijk
erfgoed
de kunstmatige grot gewijd aan Sint-Antonius van Padua, ook gekend
als de 'Duivelsgrot' die al meer dan 100 jaar bezoekers trekt

de galerij ArtPero die verschillende kunstenaars en hun werken in de
kijker zet via tentoonstellingen, workshops en ontmoetingen
Ben je van plan om Crupet 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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