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Clermont-sur-Berwinne, een van de Mooiste Dorpen
van Wallonië | Provincie Luik
Rue Du Bac
Clermont - 4890
Contact: +32 83 65 72 40
http://www.beauxvillages.be/home.html?lng=nl
MT Pays de Herve - Andre Servaty
Clermont-sur-Berwinne ligt in het Land van Herve in de provincie Luik en is een van de
Mooiste Dorpen van Wallonië. Het dorp herbergt een aantal architecturale pareltjes uit
verschillende tijdperken.
Wandel door de steegjes maar ook op de RAVeL-paden om de charmes van de
bucolische omgeving te ontdekken.
Te midden van weilanden en fruitbomen bevinden in Clermont-sur-Berwinne rond de
geklasseerde kerk vele oude huizen in verschillende bouwstijlen, waaronder een
prachtig 19e-eeuws stadhuis uit stenen en bakstenen.
Een ontdekkingsparcous leidt je langs het erfgoed van het dorp.

Niet te missen
De #link [node|8852|Remember Museum 39-44] en zijn collectie over de
Tweede Wereldoorlog
Buiten het dorp, het Kasteel van Crawhez en het boerenkasteel van
Aguesse
De oude Spoorlijn 38 die heraangelegd is tot een #link
[knooppunt|37426|RAVeL] pad.

Streekproducten

In het oude station van Herve, de Espace des Saveurs et Découvertes
Proef de kaas van Herve, een van de bekendste producten uit de regio,
samen met een peer- en appelstroop van de #link
[node|12743|Siroperie Artisanale d'Aubel].
Ben je van plan om Clermont-sur-Berwinne 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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