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Bieragenda in Wallonië. Belgisch bier
in de kijker
Feesten en festivals met Belgisch bier, opendeurdagen in brouwerijen... Tal van
bierevenementen laten je kennismaken met het bier in Wallonië.
Door het Belgische bier op te nemen in zijn #link[taxonomy_term|2942|Immaterieel
Cultureel Erfgoed], heeft UNESCO onder meer de aanwezigheid van bier in ons
dagelijkse leven en in onze feestelijke evenementen erkend.
En het is waar dat het in België en Wallonië moeilijk is om zich een festival, open
deurdag, een picknick, een verjaardag, een beurs,..... zonder bier voor te stellen. Kom bij
ons langs, je kan op veel plaatsen terecht en overal word je met open armen ontvangen.
Bereid je bezoek voor en download een van onze #link[taxonomy_term|3058| onze
kortingsbonnen].
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Brouwerij van Bellevaux, familale microbrouwerij in
Malmedy
Rue De La Foncenale 1
Malmedy - 4960
Contact: +32 80 88 15 40
http://www.brasseriedebellevaux.be
© ostbelgien.eu – Dominik Ketz

De brouwerij van Bellevaux verwelkomt je in het hart van de
Oostkantons voor een gezellig Ardens bierproefmoment. Kom de
ambachtelijke bieren proeven.

BROUWERIJ VAN BLAUGIES
Rue De La Frontière 435
Dour - 7370
Contact: +32 65 65 03 60
http://www.brasseriedeblaugies.com
© WBT

Kom de ambachtelijke, ongefilterde bieren met hergisting op de
fles proeven: La Moneuse, La Moneuse de Noël, La Saison
d'Epeautre, Darbyste.

Kasteel van Trazegnies
Place Albert I 32
Trazegnies - 6183
Contact: +32 71 45 10 46
http://www.chateaudetrazegnies.be
© Charleroi Tourisme Gina Santin

Het Kasteel van Trazegnies tussen Bergen en Namen, dat
teruggaat op de 11e eeuw, is een prestigieuze getuige van het
feodale tijdperk in België.

Bedrijfsbezoek | Brasserie C - Bieren, Brew Pub en
winkel met streekproducten in Luik
Impasse Des Ursulines 14/24
Liège - 4000
Contact: +32 4 266 06 92
http://brasseriec.com/
© Michaël RADI

In Luik, aan de voet van de montagne de Bueren, wacht je
Brasserie C, een brouwerij die gewijd is aan de geneugten van de
Waalse terroir en de streekbieren.

Brouwerij Ellezelloise
Rue Guinaumont 75
Ellezelles - 7890
Contact: +32 68 28 79 36

© Brasserie des Quintine

http://www.brasseriedeslegendes.be/accueil/
Ontdek het mysterieuze universum van de Brasserie des Légendes
in Ellezelles met haar 100% natuurlijke bieren, van het veld in het
glas.

Microbrouwerij en museum van de Hoeve van MontSaint-Jean in Waterloo
Chaussée De Charleroi 591
Waterloo - 1410
Contact: +32 2 385 01 03
https://fermedemontsaintjean.be/

© WBT - Denis Erroyaux

In de hoeve van Mont-Saint-Jean in Waterloo is een museum en
een microbrouwerij ondergebracht. Deze historische plek deed
tijdens de Slag bij Waterloo dienst als veldhospitaal van de
Britse troepen en geallieerden. Het museum herdenkt de
medische functie van deze plek en de microbrouwerij brouwt het
bier 'La Waterloo'.

Brouwerij van Bertinchamps in Gembloux
Rue De Bertinchamps 4
Gembloux - 5030
Contact: +32 81 87 85 28
Telephone de reservation: +32 81 87
85 28
© Brasserie de Bertinchamps

http://www.bertinchamps.be

De Brouwerij van Bertinchamps, ook wel
de Brouwerijhoeve genoemd, produceert drie streekbieren die al
heel wat succes oogstten in de regio.

Brouwerij "Eupener Brauerei" in Eupen
Hütte 48
Eupen - 4700
Contact: +32 479 34 19 39
Telephone de reservation: +32 479 34
19 39
© WBT - Ph. Lermusiaux

Ontdek de brouwerskunst van de "Eupener Brauerei" in
aanwezigheid van Norbert Heukemes, brouwer van het bekende
blonde bier.

Wallonie België Toerisme (WBT vzw)
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namen
Per telefoon: +32 (0) 504 02 11
Per fax: +32 (0) 2 504 02 11
www.walloniebelgietoerisme.be
info@walloniebelgietoerisme.be

Neem voor je vertrek contact op met de toerististische partner die je interesseert.
Verantwoordelijke uitgever:
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