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Les Dames
et du Vin

De wijnen en destillaten worden
geserveerd in de plaatselijke
horecazaken en zijn in Noorbeek verkrijgbaar bij:
→ Eetcafé d’r Pley, Pley 2

Wijndorp
Noorbeek
Noorbeek (Norbik) is een klein
dorp in de Zuid-Limburgse
gemeente Eijsden-Margraten

Wijngaard
Noordal
Wijngaard
Bergenhoezeberg

→ Herberg St. Brigida,
Dorpstraat 36
→ Eetcafé Tinus, Bovenstraat 9
Hoogcruts 14
→ Slagerij-Traiteur Nuijts,
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Norbeeck
Wijndomein
Mergelsberg

Wijngaard
Vroelenderhaag
Vroelen

Wijngaard
Chritièn

⟶ Startpunt: Parkeerplaats
Noorbeek, Burgemeester
Bogmanplein. De route is in beide
richtingen te wandelen. Volg het
druifsymbool langs de weg en
let op de juiste kleurstelling.
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