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aangename manier van leven, de hartelijke
ontvangst door uw gastheren en de authenticiteit
van dit nog ongerepte gebied zeker waarderen.
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Gewaagd, verrassend, betoverend, natuurlijk,
ongerept, authentiek… Berry Province als
vakantiebestemming zal u blijven verrassen op
de pagina’s van dit magazine en tijdens uw
toekomstige verblijf! Hier komt u weer tot rust,
neemt u de tijd, proeft u de smaken tijdens een
verblijf waarbij u ZELF uw momenten van klein
geluk creëert met zijn tweetjes, uw gezin,
vrienden of met een groep…
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Dit magazine Edition 2012 wordt u aangeboden
door Berry Province.
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GROOTSE NATUUR
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Aan de oevers van
verschillende meren (étangs)
(étang Purais, étang de la
Sous,…) zijn
observatiepunten gemaakt
om het waarnemen van
vogels, insecten,
moerasschildpadden
makkelijk te maken… zonder
hen te storen, want vergeet
niet dat het evenwicht hier
fragiel is.

ADTI Hellio et Van Ingen

ADTI Hellio et Van Ingen

H

et 183.000 hectare grote gebied
van het Brennepark is tegenwoordige een van de grootste vochtige
gebieden op het Franse continent. Het
wordt het «Pays des mille étangs»
genoemd, land van duizend meren, maar
in werkelijkheid zijn het er meer dan
2.000. Met het omringende platteland,
bestaande uit bossen, heiden en de
beroemde, karakteristieke buttons (heuvels) van de Brenne, is het park een broedplaats voor meer dan 150 vogelsoorten
die er een schuilplaats en voedsel vinden:
witwangsterns, purperreigers, geoorde
futen, kraanvogels en zelfs roerdompen.
Hier woont de grootste Franse populatie
van moerasschildpadden, een kleine
waterschildpad die het symbool van het
park is. Talloze soorten insecten, vooral
libellen en vlinders bevolken het park,
maar ook herten, reeën en wilde zwijnen.
Een echt wildgebied.

ADTI Hellio et Van Ingen

ADTI Hellio et Van Ingen

ADTI Hellio et Van Ingen

Regionaal natuurpark

Wat de flora betreft zijn er niet minder dan 1.200 soorten geregistreerd, waaronder veel orchideeën. Maar
uw uitstapje naar de Brenne is niet compleet zonder een bezoek aan het Maison du Parc in de buurtschap
Le Bouchet. Naast een informatiecentrum over het ontdekken van de natuur is het een gezellige ontvangstruimte waar een diashow en vernieuwde tijdelijke exposities te zien zijn. En uiteraard de ruimte waar
streekproducten geproefd kunnen worden en de winkel waar u alle smaken van de Brenne kunt proeven:
proef de finesse van de Pouligny-Saint-Pierre, een geitenkaas met AOP (beschermde herkomstbenaming),
proef de gefrituurde karper, smul van honing uit Brenne… De Brenne weet u niet alleen te verleiden, maar
ook te verrassen!
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De Loire,

De Loire op de fiets

het wildste deel van
de koninklijke rivier

stukken (om)rijden

Vanuit de Berry tot aan de Atlantische kust
volgt de fietsroute la Loire à Vélo de rivier
over bijna 800 km. Ga op ontdekkingsreis
door 2.000 jaar geschiedenis en krijg een
echt vakantiegevoel in dit bijzondere
natuurlijke landschap!

Caféine

W

De route van La Loire à Vélo loopt nu door de regio’s Centre
en Pays de la Loire.
Uiteindelijk zal, in het kader van Eurovélo 6, de Atlantische
kust verbonden worden met de Zwarte Zee, langs de Loire,
de Rijn en de Donau, door 10 landen en over meer dan
3.600 km!

R.Lacroix / ADT18

ij nodigen u uit om in de Berry de Loire te
ontdekken in haar wildste buien. Hier, tussen
Belleville-sur-Loire en Cuffy, heeft de rivier
gewoonlijk als bijnaam Loire des Îles. U zult verrast
worden door onze kastelen, schilderachtige dorpen,
wijngaarden en beschermde natuurgebieden. De landschappen waar u door reist zijn gevarieerd, kleurrijk,
verrassend en soms zelfs betoverend!
Deze route is een bron van rust en loopt over fietspaden
en wegen met weinig verkeer. Hij kan door mensen van
elke leeftijd in elk seizoen gereden worden. La Loire à
Vélo is een uitstekende manier om op een actieve wijze
een beschermd ecosysteem te ontdekken en een
opmerkelijke fauna waar te nemen.

www.berryprovince.com

De Bec d’Allier, zijrivier van
de Loire en de Allier. Te
bekijken: het panorama, de
uitzonderlijke flora en
fauna. Het Maison de Loire
du Cher in Belleville-surLoire maakt het publiek
bewust van het natuurlijke
erfgoed en de cultuur van
de Loire, evenals voor de
capriolen van de rivier.

J.Damase / CRT Centre Val de Loire

De Berry wordt aan de oostzijde helemaal begrensd door de Loire. Een deel
ervan behoort tot het Réserve Naturelle du Val de Loire. Dit is het gedeelte van
haar 1.013 km lange loop waar de Loire het wildst is, waar de stromen wisselen
tussen de hoofdbedding en de vele vertakkingen die de seizoenen en het weer
veroorzaken gedurende het jaar. Een echt paradijs voor planten en dieren!
Zandbanken, eilandjes en eilanden in de Loire zijn beschermde decors waar u
bevers, vissen, vogels en zeldzame planten kunt ontdekken.
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De geheime tuinen
van de Berry onthuld

Rozentuin en
van
het kasteel van Ainay-le-Vieil

Zeven tuinen, zeven heel bijzondere locaties die van het Ministère de la Culture
et de la Communication het label «remarquable» hebben gekregen en even
zovele kleurrijke personages die hun ziel en zaligheid aan deze plekken hebben
gegeven. Geïnspireerd op het kloosterleven, de middeleeuwen, romantiek,
kunst, verzamelingen of de Franse stijl, ze zijn allemaal heel verschillend en
vormen een perfecte reflectie van hun scheppers of het terrein. Onder de vlag
van «Jardins Secrets en Berry», nodigen ze u uit om een door de mensenhand
verfraaide natuur te komen ontdekken, die het hele jaar interessant is.

Tuinen van het kasteel van Bouges
Tuinen in Franse stijl, bloemenpluktuin, een grote tropische kas en
Engels park: Bouges biedt vele ontdekkingen en betoveringen.

Tuinen van het kasteel
van Azay-le-Ferron

Kom hier flaneren en ontdek de
harmonie en de botanische
rijkdom van het park, de rozentuinen, de collectie van kunstig geschoren struiken en
meer dan 300 fruitbomen.

Tuinen van het landgoed van George
Sand in Nohant

Arielle de la Tour d’Auvergne

P.Regnier / ADT18

ADTI F.Legris-Spelle

ADTI Hellio et Van Ingen

In het hart van het kasteelpark vindt u
een collectie van oude, zeldzame
rozen en een serie van vijf
chartreuses, thematuinen die de
bezoeker leren over de ontwikkeling
en de geschiedenis van de tuinen.

Tuin van de priorij van Orsan

Dit prachtige landhuis wordt omgeven door een park
waar de beroemde romanschrijfster graag flaneerde,
maar zich ook wijdde aan het tuinieren en botanisch
onderzoek.

Deze middeleeuwse tuin met nuttige
planten, opnieuw aangelegd aan de
hand van miniaturen, is gebouwd
rondom religieuze symbolen. Er
worden oude technieken toegepast.
Het unieke Relais et Château du Berry
is verscholen midden in deze heel
bijzondere tuin.

Tuin van Drulon
Een frisse combinatie van de twee passies van de eigenaren: natuur en kunst. Plantencollecties, vaste planten,
rozen, fruitbomen, zeldzame pioenrozen… en moderne
beeldhouwwerken zullen u tijdens uw wandeling verrassen!

Nog meer tuinen

De Berry heeft nog meer kleine
wonderen die het ontdekken waard
zijn: de tuinen van Marie in Neuilly-enSancerre, de tuin van Elisée in Vernais,
de tuin van de familie Dietz in
Morogues, het arboretum van Adeline
in La Chapelle-Montlinard en ook nog
het Engelse park en de Franse tuinen
van het kasteel van Valençay.

Dit park ligt midden in een van de Plus Beaux Villages de France
(mooiste dorpen van Frankrijk) en bevat de zeldzaamste soorten coniferen, bladverliezende en vaste planten en bloeiende struiken. De «fabrieken», fantasieconstructies, gemaakt in de geest van de tweede helft van
de 18e eeuw hebben een vervreemdend effect op de bezoeker.

www.berryprovince.com
J.Desille / ADT18

Jardins de Drulon

www.berryprovince.com

ADTI E.Morichon

Bloemenpark in Apremont-sur-Allier
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Op ontdekking met de familie

Ogen vol sterren…
PÔLE DES ÉTOILES - NANÇAY

Het dierenreservaat
van de Haute-Touche
OBTERRE
Dit reservaat bezit de grootste
collecties van hertachtigen van
Europa (damherten uit Mesopotamië,
Pater Davids-herten). Ontdek ook
tijdens een safari in een auto, te voet
of met de fiets de Sumatraanse
tijgers, wolven, jachtluipaarden,
lynxen, bizons, lemuren, lama’s,
steenbokken, …

ADT18 / S.Champault

Een verrassende ontdekking
midden in een landschap van
bossen, een van de belangrijkste
radioastronomische observatoria
ter wereld!

Duizenden kilometers
om af te leggen

ADTI Hellio et Van Ingen

G. Proust

ADTI Hellio et Van Ingen

Of u nu een geoefende
langeafstandswandelaar bent of op zoek
bent naar een wandeling om met uw
familie te maken, maak gebruik van meer
dan 5.000 kilometers gemarkeerde paden
die thematisch ingedeeld zijn.
Als u liever onder begeleiding loopt, kunt
u ook kiezen voor een georganiseerde
tocht die gezelligheid en kennis biedt. De
keuze is aan u!

voor een dag vol bijzondere
ontdekkingen!
Deze ruimte van 120 hectare is helemaal gewijd aan
paarden en ezels. Samen met uw familie of een groep
vindt u er een renbaan, rijbanen, overdekte rijbanen waar
nationale en internationale wedstrijden plaatsvinden, het
fokcentrum van nationale stoeterijen, een vakantiedorp
met woonwagens en een museum gewijd aan de ezel. Ga
ook de natuur in met een aanspanning of op een ezel.

• Tocht door de Brenne
• Tocht door het land van George Sand
• Oogsttocht
• Kastanjetocht

De trein
van de
Bas-Berry

www.berryprovince.com

Stap aan boord van dit
boemeltreintje, dat is
uitgerust met twee
authentieke
stoomlocomotieven,
wagons uit het begin
van de vorige eeuw en
rails uit de jaren 50.

ADTI Hellio et Van Ingen

P.Regnier / ADT18

R.Lacroix / ADT18

P.Regnier / ADT18

écueillé
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ADTI Hellio et Van Ingen
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ADTI Hellio et Van Ingen

Of u nu een geoefende
langeafstandswandelaar bent of op zoek
bent naar een wandeling om met uw
familie te maken, maak gebruik van meer
dan 5.000 kilometers gemarkeerde paden
die thematisch ingedeeld zijn.
Als u liever onder begeleiding loopt, kunt
u ook kiezen voor een georganiseerde
tocht die gezelligheid en kennis biedt. De
keuze is aan u!

voor een dag vol bijzondere
ontdekkingen!
Deze ruimte van 120 hectare is helemaal gewijd aan
paarden en ezels. Samen met uw familie of een groep
vindt u er een renbaan, rijbanen, overdekte rijbanen waar
nationale en internationale wedstrijden plaatsvinden, het
fokcentrum van nationale stoeterijen, een vakantiedorp
met woonwagens en een museum gewijd aan de ezel. Ga
ook de natuur in met een aanspanning of op een ezel.

• Tocht door de Brenne
• Tocht door het land van George Sand
• Oogsttocht
• Kastanjetocht

De trein
van de
Bas-Berry

www.berryprovince.com

Stap aan boord van dit
boemeltreintje, dat is
uitgerust met twee
authentieke
stoomlocomotieven,
wagons uit het begin
van de vorige eeuw en
rails uit de jaren 50.

ADTI Hellio et Van Ingen
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Culinair

genieten in de

Wist u dat…
Valençay een
uniek geval is in
Frankrijk met
twee AOC’s, een
voor wijn en een
voor kaas?

Caféine / ADTI

Herinnert u zich nog, dat in 2010 de Franse gastronomische maaltijd uitgeroepen is tot
immaterieel erfgoed van de mensheid? Wij Fransen zijn daar trots op, omdat wij de
maaltijd zien als een integraal onderdeel van onze identiteit, vooral als het gaat om het
delen van kwalitatief hoogstaande gerechten begeleid door passende wijnen. In de
Berry hebben we net als overal in Frankrijk onze specialiteiten van generatie op
generatie doorgegeven en andere, die door onze beste chef-koks nog worden gemaakt.
Wat zuivel betreft, telt de Berry niet minder dan drie AOC’s voor geitenkazen: crottins en
pyramides mogen niet ontbreken op de kaasplateaus. Wat onze wijnkelders betreft, er
zijn zes AOC’s toegekend aan onze wijnen, waaronder de wereldberoemde Sancerre. Zet
uw smaakpapillen maar in de starthouding!

Getty

Studio Pixel / ADT18

Een streek waar het niet
ontbreekt aan smaken

Berry

23 bedrijven die gemeen hebben dat zij hun gasten een verfijnde
keuken willen aanbieden met de authentieke smaak van onze
streekproducten.
www.tablesgourmandesduberry.com.

Alcoholmisbruik schaadt
de gezondheid.
Geniet,
maar drink met mate.
Filets
de carpe de
Brenne

www.berryprovince.com

CRT Centre / C.Clazi

Er twee wijnhuizen zijn die op een interactieve,
speelse manier de wijngaarden van Sancerre
presenteren? Dit gebeurt bij het Maison des
Sancerre en bij het Maison de Quincy, in Villa
Quincy.

AB photographiste

AB photographiste

Wist u dat…
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In Bourges,

Bourges

zijn de musea gratis!

U kunt dus de musea Estève,
du Berry (van de Berry), des
Arts Décoratifs (beeldende
kunst) en van de Meilleurs
Ouvriers de France (de ‘Beste
vakman van Frankrijk’, een
prestigieuze
wedstrijd)
bezoeken zonder uw vakantiebudget aan te spreken.

R.Lacroix / ADT18

een ontmoeting met een stad van kunst en historie

Saint-Etienne-kathedraal in Bourges

www.berryprovince.com

Bourges, place Gordaine

P.Régnier / ADT18

B

ourges ontdekken betekent de deur van de
kathedraal Saint-Étienne openduwen, die op de
UNESCO-werelderfgoedlijst staat en alle bijzonderheden ervan bekijken die het tot een uniek voorbeeld van de gotiek in Frankrijk maken. De plattegrond
zonder dwarsschepen is verrassend en de vijf gebeeldhouwde portalen in de gevel zijn indrukwekkend. De
glas-in-loodramen waarin rood overheerst en het grote
glas-in-loodvenster laten het gebouw in licht baden. Als
u de ongeveer 397 treden van de noordtoren bent
opgeklommen, kun u een adembenemend uitzicht over
de hele stad bewonderen.

Bourges ontdekken betekent zijn monumenten
bezoeken. Het Palais Jacques Coeur, een gotische
schat uit de 15e eeuw, de gratis musea, Estève, van
de Berry of de beeldende kunst zullen u vast en
zeker verrassen met hun vele rijkdommen in elke
soort.
Bourges ontdekken is ook rondwandelen na zonsondergang tijdens Les Nuits Lumière. Als u de blauwe
lantarens volgt die als draad van Ariadne dienen,
beleeft u in beeld en geluid de geschiedenis van de
stad, in beeld gebracht op de belangrijkste monumenten en particuliere woonhuizen. Ieder zijn eigen
tempo, neem de tijd om de stad eens anders te zien!
Bourges ontdekken betekent ronddwalen in de tot
monument uitgeroepen moerassen: 135 hectare
natuur midden in de stad, die zich uitstrekken als
een groen tapijt, bijna tot aan de voet van de kathe-

draal. Bourges ontdekken betekent ook Forestines
proeven, het eerste gevulde snoepje ter wereld, de
siropen van Monin, bekend en gebruikt over de hele
wereld, «knabbelen» in de culinaire winkels en aan
tafels gaan in de restaurants van haar grote Chefs.

De moerassen
van Bourges

R.Lacroix / ADT18

Historisch, artistiek, verrassend en ambitieus, Bourges is een apart juweel dat op
zichzelf al de reis waard is… Deze voormalige «hoofdstad» van de Berry barst van
de juweeltjes, zeldzame parels die haar doen schitteren!
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Nog meer kostbare stenen…

Het kasteel van Valençay,

de kunst van in alle rust kennis op te doen
ADTI Hellio et Van Ingen

H et kasteel
van Bouges (1)

1

een petit Trianon
in de Berry

Meillant (2)
één kasteel,
twee gezichten

D

• Ontdek de afwisselende tijdelijke
exposities.
• Herbeleef de hoogtepunten uit de
geschiedenis van het kasteel met
historische voorstellingen.
• Geniet bij het licht van 3.000 kaarsen van de kaarslichtavonden van
een magisch moment, gedurende
het hele animatieseizoen.

een subtiele
combinatie van de
feodale macht en de
verfijning van
de gotiek

Het kasteel is een van de 19
Grands Sites du Val de Loire
(Grote monumenten van de Val
de Loire).
U kunt ons vinden op
www.loire-chateaux.org

Ainay-le-Vieil, Meillant

en vele

andere locaties vormen samen de
JC Pinheira / ADT18

ADTI Hellio et Van Ingen

ADTI F. Legris-Spelle

www.berryprovince.com

Ainay-le-Vieil (4)

3

ADTI F. Legris-Spelle

it imposante, tufstenen gebouw uit de renaissance kan zich erop
beroemen dat de ziel van zijn illustere eigenaar en de levenskunst uit
de 19e eeuw er bewaard zijn gebleven: in de perfect symmetrische
Franse tuinen staan hier en daar standbeelden en hagen, het imposante
toegangspaviljoen is een elegante donjon, die geen gevechtstoren is, rond
de binnenplaats ligt een bogengalerij … en er is zelfs een theater in
Italiaanse stijl dat op antieke wijze is ingericht!
Deze betoverende omgeving is ook nog eens speels: in het grote doolhof
van Napoleon kunt u de geschiedenis leren of ophalen, in de geurtuin wordt
de reukzin ingewijd en met de elektrische golfkarretjes kunt u het park
verkennen zonder moe te worden. En vergeet de dieren van de
kinderboerderij niet, tot groot plezier van de kinderen.

2

een Loire-kasteel
in de Brenne

ADTI Hellio et Van Ingen

Hier geen lange wachtrij, geen gedrang, neem alle tijd om
te dwalen door het verblijf van Prins Talleyrand, minister
en adviseur van Napoleon.

R.Lacroix / ADT18

ADTI Hellio et Van Ingen

Azay-le-Ferron (3)

Route Jacques Cœur, de oudste
Frankrijk,

toeristische route in

die de naam draagt van een

belangrijke historische persoon

Berry! Volg de route!
www.route-jacques-coeur.org
uit de

4
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of Sainte-Sévère filmvedette

G. Lefauconnier

G. Lefauconnier

De beroemde filmmaker en acteur
(en Oscarwinnaar) Jacques Tati
koos in 1947 Sainte Sévère uit als
decor voor zijn film «Jour de fête».

Neem uw
intrek

in onze dorpen

In de Berry nemen mensen
graag de tijd om te slenteren
door onze dorpen, door de
steegjes, langs de oevers van
de rivieren en op de
binnenplaatsen van de kastelen.

ADTI Hellio et Van Ingen

foto’s met onderschrift
Jacques Tati

R.Lacroix / ADT18

Persoonlijkheden,

Apremont-sur-Allier

Argenton-sur-Creuse

Een van de Plus Beaux Villages de France
(Mooiste dorpen van Frankrijk) aan de wilde
oevers van de Allier, waar zich een bloemenpark
bevindt met het label Remarquable.

Het stadje met de bijnaam «het Venetië van de
Berry» valt op door de galerijhuizen boven de
Creuse.

Alain-Fournier en

Aubigny-sur-Nère
Een Schotse enclave in de Berry. Bijzonder
toch? Deze stad is sinds de 15e eeuw
verbonden met het lot van de Stuarts uit
Schotland.

www.berryprovince.com

ADTI Hellio et Van Ingen

Saint-Benoît-du-Sault

Sagonne

Klein monumentaal middeleeuws dorp. Het
feodale kasteel, omgeven door slotgrachten,
domineert de oude steegjes.

Deze op een rotsachtige bergspoor gelegen
middeleeuwse plaats, benoemd tot een van de
«Plus Beaux Villages de France», dankt zijn
naam aan de benedictijner priorij die er in de
15e eeuw werd gesticht.

Droits reservés

Saint-Valentin

Dit dorp ligt in het hart van de Champagne
berrichonne, en draagt als enige dorp in
Frankrijk de naam met de patroon van
verliefden.

Gargilesse

Genesteld in het groen in de Val de Creuse, een
van de Plus Beaux Villages de France, zeer
geliefd door George Sand, verleidt ook nu nog
vele kunstenaars.

P.Regnier / ADT18

ADTI Hellio et Van Ingen

Landgoed van George Sand in Nohant

Hier in de Berry heeft George Sand inspiratie opgedaan voor haar
romans, verhalen, toneelstukken… In 1821 erft zij het landgoed Nohant
waar ze een deel van haar kindertijd doorbracht. Haar hele leven lang
ontving zij hier haar vrienden, waaronder Delacroix, Liszt, Balzac en
ook Chopin.

P.Regnier / ADT18

P.Regnier / ADT18

Het op een na meest gelezen Franse boek
ter wereld opent zijn universum in de
school en het dorp waar de schrijver zijn
jeugd doorbracht.

ADTI Hellio et Van Ingen

George Sand als een open boek

een boek dat zich afspeelt in
de Berry

ADTI Hellio et Van Ingen

CDDP

P.Régnier / ADT18

(De grote Meaulnes)

Sancerre

Sancerre is hooggelegen op zijn rotsachtige
bergtop en wordt omgeven door wijngaarden
met zijn naam. De plaats ligt aan het wildste
deel van de Loire.

BerryProvince
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Als Bourges zijn festival viert

Festival DARC danslessen en concerten in Châteauroux

Printemps de Bourges (Lente in Bourges): elk jaar in april

Elk jaar in augustus

DARC - Droits réservés

Het festival laat de stad
vibreren op het ritme van dans
en muziek. De danslessen
worden verzorgd door
internationaal beroemde
docenten met een aanbod van
meer dan twintig disciplines. ‘s
Avonds zijn er gratis
concerten met Franse en
internationale artiesten.

Rencontres des Luthiers et Maîtres Sonneurs

(Ontmoetingen van makers van strijk- en tokkelinstrumenten
en meestertrompetblazers) Lourouer-Saint-Laurent
Ieder jaar in het weekend rond 14 juli

www.berryprovince.com

Dit zijn elf klassiekemuziekfestivals waar
internationaal bekende
artiesten komen in een
sfeer van intimiteit met
het publiek.
Maak een lijst van de
festivals met verwijzing
naar de website
www.musiqueenberry.com

BerryProvince
mag

ADTI E.Morichon

Muziek in de Berry

Christian Penin

Het in 1977 opgerichte Printemps de Bourges is een van de allergrootste
muziekfestivals in Frankrijk. Het bijzondere is dat hier jonge talenten
een kans krijgen! Heel wat nationale en internationale sterren van nu
hebben hier hun debuut gemaakt. Het festival houdt in dat er zo’n beetje
overal in de stad muziek te vinden is, van open stages, concerten in
bars, vermaak… Hierdoor is Bourges 5 dagen lang de hoofdstad van
het lied!

ADTI E.Morichon

Atelier Composite

Dans, concerten, traditionele muziek
in een eclectisch, internationaal
programma. Dit festival is ook een
beurs met 135 makers van strijk- en
tokkelinstrumenten van 12
verschillende nationaliteiten. Er staan
meer dan 30 concerten en bals op
het programma in een zeer gezellige
sfeer.
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Avonds zijn er gratis
concerten met Franse en
internationale artiesten.

Rencontres des Luthiers et Maîtres Sonneurs

(Ontmoetingen van makers van strijk- en tokkelinstrumenten
en meestertrompetblazers) Lourouer-Saint-Laurent
Ieder jaar in het weekend rond 14 juli

www.berryprovince.com

Dit zijn elf klassiekemuziekfestivals waar
internationaal bekende
artiesten komen in een
sfeer van intimiteit met
het publiek.
Maak een lijst van de
festivals met verwijzing
naar de website
www.musiqueenberry.com

BerryProvince
mag

ADTI E.Morichon

Muziek in de Berry

Christian Penin

Het in 1977 opgerichte Printemps de Bourges is een van de allergrootste
muziekfestivals in Frankrijk. Het bijzondere is dat hier jonge talenten
een kans krijgen! Heel wat nationale en internationale sterren van nu
hebben hier hun debuut gemaakt. Het festival houdt in dat er zo’n beetje
overal in de stad muziek te vinden is, van open stages, concerten in
bars, vermaak… Hierdoor is Bourges 5 dagen lang de hoofdstad van
het lied!

ADTI E.Morichon

Atelier Composite

Dans, concerten, traditionele muziek
in een eclectisch, internationaal
programma. Dit festival is ook een
beurs met 135 makers van strijk- en
tokkelinstrumenten van 12
verschillende nationaliteiten. Er staan
meer dan 30 concerten en bals op
het programma in een zeer gezellige
sfeer.
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Hoe kom ik in de provincie Berry

Uw verblijf goed voorbereiden
Lijst van de offices de tourisme in Berry Province
(vestigingen die het hele jaar geopend zijn)
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Parc naturel
régional
Brenne

OFFICE DE TOURISME DE PAYS DE BOURGES
+33 (0) 2 48 23 02 60
http://www.bourges-tourisme.com
OFFICE DE TOURISME DE CHABRIS
+33 (0) 2 54 40 10 16

La Creuse

OFFICE DE TOURISME DE PAYS BERRY-SAINTAMANDOIS
+33 (0) 2 48 61 39 89
http://www.chateaumeillant-tourisme.venez.fr
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Hoe kom ik in de provincie Berry
Met de auto

Met de trein

A 71 (Parijs-Clermont-Ferrand)

Parijs-Bourges

A20 (Parijs-Vierzon-Toulouse)

Parijs-Vierzon-Toulouse

A77 (Parijs-Montargis-Nevers)

A85 (Nantes-Angers-Tours-Vierzon)
RN 151 (Poitiers-Auxerre)

OFFICE DE TOURISME DE CHÂTEAUROUX SUD
BERRY
+33 (0) 2 54 34 10 74
http://www.chateauroux-tourisme.com

Clermont-Ferrand

Onmisbaar voor de
voorbereiding van uw verblijf

Toulouse

(grote verbindingsroutes)

OFFICE DE TOURISME HAUT BERRY VAL DE LOIRE
BELLEVILLE-SUR-LOIRE
+33 (0) 2 48 72 54 96
http://www.bellevillesurloire.fr
OFFICE DE TOURISME DU BLANC
+33 (0) 2 54 37 05 13 / http://www.tourisme-leblanc.fr

76

Saint-Amand
Montrond

Châteauroux

OFFICE DE TOURISME DE PAYS DE LOIRE VAL
D’AUBOIS / LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS
+33 (0) 2 48 74 25 60
http://www.paysloirevaldaubois.com

OFFICE DE TOURISME DE BÉLÂBRE
+33 (0) 2 54 37 22 21
http://www.ville-belabre.fr
Nevers

RN

OFFICE DE TOURISME D’ARGENTON-SUR-CREUSE
+33 (0) 2 54 24 05 30
http://www.ot-argenton-sur-creuse.fr

OFFICE DE TOURISME D’AZAY-LE-FERRON
+33 (0) 2 54 39 29 08

Bourges
Issoudun

OFFICE DE TOURISME D’ISSOUDUN
+33 (0) 2 54 21 74 02
http://www.issoudun.fr

OFFICE DE TOURISME DE PAYS SAULDRE ET
SOLOGNE – AUBIGNY-SUR-NèRE
+33 (0) 2 48 58 40 20
http://www.tourisme-sauldre-sologne.com

Sancerre

Kilomètres

BUREAU DU TOURISME D’AIGURANDE
+33 (0) 2 54 06 38 07
http://www.ccmarcheberrichonne.fr/tourisme
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OFFICE DE TOURISME DE LA CHâTRE
+33 (0) 2 54 48 22 64
http://www.pays-george-sand.com
ASSOCIATION POUR L’ANIMATION TOURISTIQUE
DE DÉOLS
+33 (0) 2 54 07 58 87
http://www.deols-tourisme.fr
OFFICE DE TOURISME DE DUN-SUR-AURON
+33 (0) 2 48 59 85 26
http://www.tourisme-dunsurauron.com
OFFICE DE TOURISME D’ÉGUZON-CHANTôME
+33 (0) 2 54 47 43 69
http://www.eguzonlaccreuse.com
OFFICE DE TOURISME DE GARGILESSEDAMPIERRE
+33 (0) 2 54 47 85 06
http://www.gargilesse.fr
OFFICE DE TOURISME DES VALLéES VERTES GRAçAY
+33 (0) 2 48 51 22 83
http://www.officedetourismedevierzon.com

Parijs-Vierzon-Bordeaux
Nantes-Lyon

RN 76 (Tours-Moulins)
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OFFICE DE TOURISME DU CHâTELET
+33 (0) 2 48 56 29 35
http://le-chatelet-en-berry.pagesperso-orange.fr
OFFICE DE TOURISME DE LIGNIèRES
+33 (0) 2 48 60 20 41
http://www.lignieresenberry-tourisme.fr
OFFICE DE TOURISME DE MEHUN-SUR-YèVRE
+33 (0) 2 48 57 35 51
http://www.ville-mehun-sur-yevre.fr/
OFFICE DE TOURISME DE MÉZIÈRES-EN-BRENNE
+33 (0) 2 54 38 12 24
OFFICE DE TOURISME DES VILLAGES
DE LA FORêT - NANçAY
+33 (0) 2 48 51 80 31
http://www.officedetourismedevierzon.com
SYNDICAT D’INITIATIVE DE PELLEVOISIN
+33 (0) 2 54 39 00 68
OFFICE DE TOURISME DE REUILLY
+33 (0) 2 54 49 24 94
http://www.ot-reuilly.fr
MAISON DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA
BRENNE - ROSNAY
+33 (0) 2 54 28 12 13
http://www.parc-naturel-brenne.fr
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-AMANDMONTROND
+33 (0) 2 48 96 16 86
http://www.st-amand-tourisme.com
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAULTIER
+33 (0) 2 54 47 14 36
OFFICE DE TOURISME DU SANCERROIS
+33 (0) 2 48 54 08 21
http://www.tourisme-sancerre.fr
OFFICE DE TOURISME DE VALENÇAY
+33 (0) 2 54 00 04 42
http://www.pays-de-valencay.fr
OFFICE DE TOURISME DE VATAN
+33 (0) 2 54 49 71 69
http://www.vatan-en-berry.com
OFFICE DE TOURISME DE PAYS DE VIERZON
+33 (0) 2 48 53 06 14
http://www.officedetourismedevierzon.com
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Carte : Quadrilatère - Crédit photo couverture : ADTI Hellio et Van Ingen.
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Agence de Développement Agence de Développement
Touristique du Cher Touristique de l’Indre
Maison Départementale
du Tourisme du Cher
5, rue de Séraucourt
18000 Bourges
Tél. : +33 (0)2 48 48 00 10
Email : berrylechertourisme@berry.fr

geuren

Maison Départementale
du Tourisme de l’Indre
Centre Colbert - Bât.I
1, place Eugène Rolland
B.P. 141 - 36003 Châteauroux Cedex
Tél. : +33 (0)2 54 07 36 36
Email : berrylindretourisme@berry.fr

www.berryprovince.com

www.berryprovince.com

