6 manieren

om Nevers te
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Cheminement Piétonv
(voetgangersroute) v

A

ls u naar beneden kijkt, ziet u
hoogstwaarschijnlijk een blauwe
lijn over het trottoir en de weg
lopen. Volg deze lijn en ontdek ons rijke
erfgoed dankzij 2 wandelroutes. Tijdens
uw wandeling tonen verschillende panelen u de bezienswaardigheden van de
stad en onthullen ze de geheimen ervan.

Toeristisch kantoor van Pougues-Les-Eaux
44 Avenue de Paris • 58320 POUGUES-LES-EAUX
Tel. +33 (0)3 86 59 86 60 • contact@nevers-tourisme.com
Toeristisch kantoor van Nevers
Palais ducal - 4 Rue Sabatier • B.P 818 - 58008 NEVERS cedex
Tel. +33 (0)3 86 68 46 00 • contact@nevers-tourisme.com

Office de Tourisme de Nevers et sa Région

Afstand van de blauwe lijn :
• 2,3 km (wijk St Martin - St Etienne),
• 2,6 km (circuit des faïenciers - aardewerkcircuit).

ontdekken
Oriëntatieparcoursv

L

angs een parcours van 2, 3,8 of 5 kilometer
lang kunt u op een leuke manier de stad
ontdekken! Bij elke stap van het parcours
kunt u met een kleine houten cache uw nieuwe
positie markeren. Een leuke en originele manie
om ons rijke erfgoed te ontdekken.
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Geocaching v

G

a met een GPS of met uw smartphone (door de Geocaching-applicatie te
downloaden) op pad en ontdek de stad
en haar monumenten, terwijl u probeert om de
caches te ontdekken die onder andere verborgen zitten in een muur, onder een steen, achter
een bord,... In Nevers en omgeving liggen heel
wat caches verborgen. Veel geluk dus !

B
E

Wanner stenen

over de geschiedenis

A

Het hertogelijk paleis v

H

et hertogelijk paleis, gelegen in het
hart van het historische centrum
van Nevers, is het voormalige
kasteel van de hertogen van Nevers en de
familie Gonzague. Het kasteel dateert uit
de tweede helft van de 15de eeuw.
Het hertogelijk paleis is hedendaags
gerenoveerd en biedt onderdak aan talrijke
tentoonstellingen, recepties en het Intercommunaal Toeristisch Bureau van de
Nevers agglomeratie.
Vrije toegang.

Nevers
Mijn reis naar
Géomotif v

Openingsuren :

O

p uw smartphone kunt u
“Géomotifs” spelen, een leuke
mobiele applicatie ontworpen om
u de rijkdom van het erfgoed van de stad
te laten ontdekken. Speel met de details
en geef een nieuwe dimensie aan uw
wandelingen in Nevers en uw favoriete
monumenten. Maak plezier met uw gezin en ga op zoek naar de kleine dieren
op de belangrijkste monumenten van
Nevers.

• Van oktober tot april :
van maandag tot zaterdag van 9 tot 12:30
uur en van 14 tot 18 uur.

Terroir et Patrimoine v

L

aat u meeslepen door de verhalen van
de gepassioneerde gidsen van de vereniging TERROIR et PATRIMOINE (regio en
erfgoed). Er worden u verschillende soorten bezoeken aangeboden zoals het ontdekken van de
geschiedenis van het aardewerk in Nevers, de
lezing van de hedendaagse glas-in-lood ramen
van de kathedraal St Cyr Ste Julitte en natuurlijk nog vele andere dingen in zowel Nevers als
in de omgeving.

01-01, 01-05, 01-11, 11-11, 25-12 van 20 tot
13 uur en van 15 tot 18 uur.
Gesloten op zondag.
• Van mei tot september : open van maandag tot zaterdag : 9 tot 18:30 uur en op
zondag en feestdagen : 10 tot 13 uur en
van 15 tot 18 uur.

B

• Tel. : +33 (0)6 86 51 72 03
• Website : www.lanievreterredepassions.com
• Mail : terroiretpatrimoine@orange.fr
• Facebook

D
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Openingsuren :

• Op vaste dagen en vaste tijdstippen
geopend tijdens het seizoen.

NEVERS,

De musea

de bonne(s) aventure(s)

Magalie

Virginie
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Charlotte

Alexandra

Anne-Marie

Openingstijden
Toeristisch kantoor van Nevers
LAAGSEIZOEN :
VAN 1-10 TOT 30-04

HOOGSEIZOEN :
02-05 TOT 30-09

• Maandagen, zondagen en
feestdagen : gesloten

• Maandag tot zaterdag :
9:30 - 18:30 uur

• Dinsdag tot zaterdag :
10 - 12:30 uur en 14 - 17:30 uur

• Zon- en feestdagen :
10 - 13 uur / 15 - 18 uur
• Gesloten op 1 mei

Toeristisch kantoor van Pougues-Les-Eaux
LAAGSEIZOEN : VAN 1-12 TOT 28-02
• Gesloten
MIDDENSEIZOEN :
MAART, OKTOBER, NOVEMBER
• Dinsdag tot zaterdag :
14 - 17:30 uur
• Maandagen, zondagen en
feestdagen : gesloten

HOOGSEIZOEN :
01-04 TOT 30-09
• Dinsdag tot zaterdag :
15 - 18:30 uur
• Maandagen, zondagen en
feestdagen : gesloten

K

F

v

D
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e kathedraal, gebouwd op de ruïnes van een oude
doopkapel uit de 6de eeuw, heeft verschillende
perioden van wederopbouw ondergaan, wat de
aanwezigheid van de twee koren verklaart : een gotisch
koor en een romaans koor. Een andere bijzonderheid :
het hebben van eigentijdse glas-in-loodramen
(ter vervanging van de dakramen die tijdens de bombardementen van 1944 werden vernield).

In 1944 veroorzaakte een bomexplosie heel wat schade
aan het monument. De kerk werd in de tweede helft van
de 20de eeuw gerestaureerd.

• Op vaste dagen en vaste tijdstippen geopend tijdens het
seizoen.

• Het hele jaar open van 9 tot 19 uur.
• Elke zondag om 11 uur vindt er een eucharistieviering plaats.
• De kerk kan niet bezocht worden tijdens de kerkdiensten.

H
G

D Porte du Croux v

De kerk Saint-Etienne v

11 de eeuw
th

D

D

e Porte du Croux, een oude ophaalbrug en poorttoren gebouwd aan het einde van de 14de eeuw,
dankt zijn naam aan de natte grond gevormd door
het water van de Passière, nu ondergronds.
In 1847 verwierf de baron van Vertpré het gebouw om
het aan te bieden aan de stad Nevers voor restauratie als
historisch monument.

e kerk Saint-Etienne, die symbool staat voor het
erfgoed van de Cluny, is een van de mooiste en
best bewaarde Romaanse kerken van Frankrijk.
Deze kerk, die een van de belangrijkste doorgangsposten was op de weg naar Santiago de Compostela, werd
gebouwd tussen 1063 en 1097.
Binnen kunt u de kooromgang en de perfect geordende
stralende kapellen bewonderen.

De kapel Sainte-Marie v

Openingsuren :
• Het hele jaar open van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur.

D

e kapel Sainte-Marie maakte deel uit van het ‘couvent de la Visitation’ (bezoekersklooster), waarvan
de gebouwen van 1623 tot 1634 werden gebouwd.
De werken aan de kapel werden voltooid in 1643. Vandaag is de kapel nog het enige overblijfsel van het klooster. De gevel is van barokke stijl en dat is uniek voor de
regio van Nevers en zelfs vrij zeldzaam in Frankrijk.
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Openingsuren :

Openingsuren :

E

Kerk Saint-Pierre v

e kerk Saint-Pierre werd in de 17de eeuw gebouwd
door de jezuïeten in de rue des Ardilliers. Achter de
op Italië geïnspireerde westelijke gevel bevinden
zich twee opmerkelijke fresco’s, die in 1913 als historisch
monument werden geklasseerd, en een 17de-eeuws
altaarstuk.

6de - 16de eeuw

I

Espace Bernadette v

H

et lichaam van de heilige Bernadette ligt in een
glazen heiligdom in de kapel van de Espace
Bernadette. In dit hoge bedevaartsoord kunt u
de geschiedenis ontdekken van deze kleine herderin van
Lourdes die getuige was van de verschijningen van de
Maagd Maria en op 22-jarige leeftijd naar Nevers kwam
om haar verlangen naar het religieuze leven te vervullen.

Espace Bernadette

• 34 rue Saint-Gildard 58000 NEVERS
• Tel : +33 (0)3 86 71 99 50 • Fax : +33 (0)3 86 71 99 51
• Mail : contact@espace-bernadette.com
• Website : www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com
• Facebook

Kerk Sainte Bernadette d
du Banlay

I

n de jaren zestig werd vanuit de bisschoppelijke wil
om een gebedsplaats te creëren in de noordelijke
voorsteden van Nevers, de kerk Sainte Bernadette du
Banlay gebouwd. De kerk staat sinds 2000 geklasseerd als
Historisch Monument en is het resultaat van de ontmoeting tussen het werk van Paul Virilio en Claude Ouder.
We zien twee betonnen rompen die in elkaar passen.
De buitenkant van het gebouw verrast door zijn hardheid, terwijl de binnenkant eerder een zekere zachtheid
uitstraalt door de dominantie van de krommingen en het
licht dat uit het gewelf valt.

Openingsuren :

Openingsuren :

Op vaste dagen en vaste tijdstippen geopend tijdens het
seizoen.

Kerkdiensten :

•1ste zondag van de maand om 10:30 uur.

• Tijdens de winter van 8 tot 12 en van 14 tot 18 uur,
• Tijdens de zomer van 8 tot 12:30 en van 13:30 tot 19:30 uur.

Kerkdiensten :

• Dagelijks om 11:45 uur,
• Woensdag en vrijdag om 8 uur,
• Zondag en op religieuze feestdagen om 10 uur.

Openingsuren :

et museum voor Aardewerk, gelegen in het hart van de quartier des
faïenciers (wijk van de aardewerkers), is sinds 1975 gevestigd op de site
van een voormalige benedictijnenabdij.
Op meer dan 2000m² toont het museum
ongeveer 1500 stuks aardewerk uit Nevers, 2500 stuks keramiek en een unieke
collectie van gesponnen glas in Europa (in
termen van aantal stuks en iconografische
diversiteit). De collecties bevatten ook werken, schilderijen en sculpturen, allemaal
kunstvoorwerpen waarvan het internationale belang wordt erkend.

• Wekelijkse sluitingsdag : maandag.
• Jaarlijkse vakantie : van 24 december tot 31 januari

Tarief :

• € 6,
• € 3 voor 14- tot 25-jarigen,
• Gratis onder de 14 jaar,
• € 3 op de 1ste en 3de zondag van de maand,
• Groepen : € 3 per persoon.

van Nevers v

Het Museum van Onderwijs is de vrucht van
liefhebbers die een vereniging (les Amis du Musée
Nivernais de l’Eduction) hebben opgericht om het
educatieve erfgoed van Nevers te behouden en het aan
bezoekers te tonen.
Het museum toont een zorgvuldig gereconstrueerde klas
van aan het begin van de 20ste eeuw en 6 thematische
zalen die de evolutie van de pedagogiek en het schoolmateriaal tonen.

H

et museum bevindt zich in de Porte du Croux en
herbergt een rijke collectie oude Griekse en Romeinse knikkers en romaanse beeldhouwwerken,
waaronder kapitelen uit de oude kerk van Saint-Sauveur.
In de salle des Gardes wordt een groot Gallo-Romeins
mozaïek gepresenteerd, evenals pre-Romaanse en
romaanse kapitelen.

Société Nivernaise des Lettres, Sciences et Arts
Musée archéologique du Nivernais,

Musée nivernais de l’éducation

• 54 boulevard Victor Hugo 58000 NEVERS
• Tel : +33 (0)9 64 46 28 90
• Website : http://museduc.nevers.pagesperso-orange.fr
• Mail : amnevers@wanadoo.fr
• Facebook

L

• Dinsdag en woensdag : 9 tot 12 en 14 tot 17 uur,
• Donderdag en vrijdag : 14 tot 17 uur,
• Gesloten op zaterdag, zondag, maandag,
• Behalve de eerste zondag van de maand van 14 tot 18 uur.

Openingsuren :

• Open van juni tot eind september op vaste dagen en
tijdstippen.

Tarief :

• Tel : +33 (0)3 86 68 44 60
• Website : http://musee-faience.nevers.fr
• Facebook

• Schoolgroepen :
Gratis bezoek voor alle leerlingen van scholen, hogescholen, lycea en hun begeleiders na de toetreding van
de instelling tot de AMNE-vereniging (€ 20).

Openingsuren :

• Individuen :
- Kinderen -6 jaar : gratis,
- Volledig tarief : € 4,
- Kortingstarief : € 2 (kinderen jonger dan
14 jaar, werkzoekenden, personen met een beperking).

J

• Volwassenen met meer dan 8 personen : € 3

• Porte du Croux 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 57 05 16
• Facebook

De mogelijkheid bestaat om het museum in het laagseizoen te bezoeken op afspraak, schrijf naar :
musée archéologique.

Openingsuren :

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts
• 16 rue Saint Genest 58000 Nevers

• Van 1 oktober tot 30 april :
van dinsdag tot vrijdag van 13 tot 17:30 uur
• Zaterdag, zondag en feestdagen van
14 tot 18 uur
• Van 1 mei tot 30 september :
van dinsdag tot zondag van 10 tot 18 uur.

L Het archeologisch museum v

Museum van Onderwijs van Neversv

T

Museum voor Aardewerk en Schone Kunstenv

H
Sophie

De kathedraal Saint-Cyr
Sainte-Julitte v

F

• Op vaste dagen en vaste tijdstippen geopend tijdens het
seizoen.

Les diseuses

Magali

C

De Bohier torenv

ebouwd van de 14de tot de 16de
eeuw in het zuidelijke deel van het
schip. De toren draagt de naam van
de 85ste bisschop van Nevers, Jan VIII
Bohier. Hij liet de toren bouwen. De toren
is 52 meter hoog. En werd gerestaureerd
tussen 2011 en 2016.

e Ze Visit app is een gratis audiogids die
u kunt downloaden op uw smartphone
(www.nevers-tourisme.com).

Nelly

vertellen

• Op feestdagen :

Vereniging Terroir et Patrimoine :

Ze Visit v

D

M Bernardette Museum v
in de Espace Bernadette

H

et museum werd geopend in 1958, het honderdste jaar van de verschijningen, om de pelgrims
het leven van Bernadette te laten ontdekken en
werd volledig gerenoveerd in 2006. Vandaag de dag staat
het museum symbool voor een reis, een benadering om
het leven van Bernadette te ontdekken door middel van
objecten die door haar gebruikt werden, sommige van
haar geschriften en bewoordingen...

Espace Bernadette
• 34 rue Saint-Gildard 58000 Nevers

• Tel : +33 (0)3 86 71 99 50
• Website : www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com
• Mail : contact@espace-bernadette.com
• Facebook

Openingsuren :

• Elke dag open van november tot maart van 8 tot 19 uur,
van april tot oktober van 8 tot 19:30 uur.

Vrije toegang voor individuele personen.

Tarief :

• Vrije toegang voor personen jonger dan 18 jaar en
leden van de Société Nivernaise.
• Volledig tarief € 2.
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Het blauwe

Fayencerie d’Art de Nevers v
vGEORGES
Carole Georges en J-François DUMONT

goud

7 Quai de Mantoue 58000 Nevers

• Tel : +33 (0)3 86 61 09 12
• Website : www.faienceriegeorges.com
• Mail : contact@faienceriegeorges.com
• Facebook

van Nevers
Deel de kennis van onze meester
pottenbakkers.
Vanaf het einde van de 16de eeuw tot op
de dag van vandaag is Nevers nooit gestopt met het produceren van aardewerk.
De kunst van het aardewerk werd door de
gebroeders Conrade vanuit Mantua,
in Italië, geïmporteerd. Nevers werd het
eerste centrum van het aardewerk in het
koninkrijk Frankrijk. Het aardewerk, een
mengeling van mergel en klei, wordt gebakken op ongeveer 1000 graden en wordt
een soort “koek” na de eerste keer bakken.
Daarna wordt het ondergedompeld in een
emaille bad waardoor het gesierd wordt
door mooie decoraties.
Vandaag de dag zijn er nog 2 ambachtslieden over die de traditie van versieren met
de hand voortzetten.

Leuke O

Ver-Vert wandelpadv

Vols

bserveer de fauna en flora en haal diep adem
tijdens een wandeling over het 3 km lange VerVert wandelpad dat vlakbij de stad ligt !

Park Roger Salengrov

wandelingen

I

deaal om te wandelen en uitgerust
met een zeer mooie kiosk, een speeltuin en een carrousel voor kinderen,
kortom de perfecte plek om te ontspannen !

Openingsuren :

Tuinen van het museumv

D

eze middeleeuws geïnspireerde
tuin is beschermd door de stadsmuren en vormt de opmerkelijke
ingang van het museum !

smaak

• Open van dinsdag tot zaterdag
van 10 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur.

Fayencerie d’Art de Nevers v
Clair BERNARD

Overdekte markt Carnot v

Meester pottenbakker

Ingangen rue Saint-Didier en avenue Général de
Gaulle van dinsdag tot vrijdag, het hele jaar door,
de overdekte markt Carnot - van 7 tot 12:40 en van
15 tot 18:50 uur.

• Website : www.fayencerie-dart-de-nevers.com
• Mail : contact@fayencerie-dart-de-nevers.com
• Facebook

1 rue Sabatier 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 36 51 71

Overdekte markt Saint-Ariglev

Openingsuren :

Ingang, rue du Pont Cizeau, van dinsdag tot zaterdag, het hele jaar door van 7 tot 12:40 en
van 15 tot 18:50 uur.

• Open van maandag tot zondag
van 10 tot 12:30 en van 15 tot 19:30 uur.
• De boetiek is elke zondag en op feestdagen
open van 1 april tot 30 september.

Park Rosa Bonheurv

88 bis Avenue Colbert 58000 Nevers

I

• Tel : 03 86 61 19 25

n het park zijn er drie wandelpaden,
waarvan één toegankelijk is voor
mensen met beperkte mobiliteit. Hier
kunt u genieten van een grote verscheidenheid aan sfeer.

Openingsuren :

• Open van dinsdag tot zaterdag
van 10 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur.

La Promenade des rempartsv
(stadswallen) v

Openlucht marktvrue Saint Didierv

D

Place Carnot en het begin van rue Saint Martin
elke zaterdag van 6:30 tot 13 uur.

eze wandeling verbindt de oevers van de Loire
met de stad, ver van het lawaai en tussen bloemen en bomen !

Park Roger Salengrov
Elke zaterdag van 8 tot 19 uur.

Nog

Smaakvol erfgoed
Onze specialiteiten zijn gevarieerd en
gastronomisch waardoor u zeker het
water in uw mond zal krijgen ! Ook drank
mag niet vergeten worden, want onze
ambachtslieden maken voortreffelijke en
verfrissende bieren !

De noga van Nevers v

N

oga werd meer dan een eeuw geleden uitgevonden door Jean-Louis Bourumeau. Zijn uitvinding
werd een groot succes dankzij keizerin Eugénie.
Nadat ze tijdens een officieel bezoek aan Nevers samen
met haar man keizer Napoleon III het snoepgoed had
ontdekt, bestelde ze bij haar terugkomst een grote bestelling en maakte ze noga bekend in heel Parijs.
Te koop bij het toeristisch kantoor.

Fabrication Ets Desenne
• Tel : +33 (0)6 64 53 89 28
• Facebook

wat
Natura v

G

oed eten, zich goed voelen en u thuis voelen :
Natura in Nevers biedt sinds 1975 welzijn aan
dankzij biologische en natuurlijke producten.
Natura biedt u het beste van de natuur met meer dan
7.000 referenties
Natura biedt een gevarieerd aanbod voedingsproducten : groenten en fruit, granen, zuivelproducten en
brood, maar ook milieuvriendelijke schoonmaakproducten, cosmetica en wellnessproducten zoals kruidenthee en voedingssupplementen...
Natura staat ook voor boeken die het advies van het
Natura-team aanvullen.

Natura

Négus v

N

• 2 rue Hanoï 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 61 08 28
• Website : www.natura-bio-nevers.fr
• Facebook

égus is een zachte chocolade karamel bedekt
met gekookte suiker. Dit snoepgoed werd in 1902
gecreëerd door het Maison Grelier na het officiële
bezoek aan Nevers van de vorst van Ethiopië: de Négus.
Het was zelfs traditie om aan het eind van elk jaar een
nieuw snoepgoed te maken met de naam van een evenement of een belangrijk feit dat in de loop van het jaar
had plaatsgevonden.

E

igenaar Thierry CAGNET, lid sinds het ontstaan
van de Confrérie des amateurs de chocolat, werd
meester ambachtsman in 2007. Hij ontwikkelde gebak met artistieke stukken in chocolade en suiker zonder
de samengevoegde stukken te vergeten.
Tot de specialiteiten van het huis : De Faïençon : Kleine
bitterkoekjes-chocolaatjes in een jurk
ivoor met de dominante kleur van Nevers faience en
gegarneerd met een praliné azelnootamandelen met
uitbarstingen van gekarameliseerde gekristalliseerde
cacaobonen.

• Van maandag tot vrijdag van 9 tot 20 uur,
• Zaterdag van 9:30 tot 16:30,
• Zondag van 9 tot 13 uur.
• Gesloten tijdens de kerstvakantie.

Tarief :

• € 3 voor volwassenen,
• Groepen en kinderen (van 6 tot 26 jaar) : € 1,50.
Het zwembad moet 1/2 uur voor sluiting verlaten worden.

H

et hele jaar door worden er tal van tentoonstellingen, vergaderingen en workshops georganiseerd. De mediatheek Jean Jaurès is een ruimte
die openstaat voor iedereen. De ruimte is vrij toegankelijk en u kunt er studeren, onderzoek doen, rusten, lezen,
tentoonstellingen bezoeken of een workshop bijwonen !
Met bibliothecarissen die volledig tot uw dienst staan
om : u van informatie te voorzien, te helpen en u te
begeleiden tijdens uw zoektocht.

Médiathèque - Centre Culturel Jean Jaurès
• 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 68 48 50
• Website : http://mediatheque.ville-nevers.fr
• Facebook

Cultuurhuis
Nevers Agglomeratiev

B

iedt het hele jaar door een gevarieerd programma : familieshow,
dans, theater, musical... toegankelijk voor iedereen en met voor elk wat wils !

Maison de la Culture
Nevers Agglomération

• 2 Boulevard Pierre de Coubertin
CS 60416 58027 Nevers Cedex
• Tel : +33 (0)3 86 93 09 09
• Website : http://maisonculture.fr
• Mail : communication@mcnn.fr
• Facebook

Openingsuren :

Kanoclub van Neversv

Openingsuren
(schoolperiode) :

• Maandag GESLOTEN,
• dinsdag tot vrijdag
van 14 tot 18 uur,
• zaterdag 10 - 12:30 uur /
14 - 17:30 uur.

• Geopend van dinsdag tot vrijdag
van 10:30 tot 18:30 uur en op zaterdag
van 14 tot 17 uur,
• Tijdens de schoolvakanties geopend van
dinsdag tot vrijdag van 13 tot 18 uur.

Square Lavenant elke vrijdag van 8 tot 12 uur.

Markt des Courlisv
Place des Grands Courlis elke vrijdag van 8 tot 13 uur.

Markt van la Grande Pâturev
Rue Maréchal Lyautey elke donderdag van 7 tot 13 uur.

Markt van Saint-Pierrev
Place Walter Benjamin (in de buurt van de FNAC)
elke vrijdag van 16 tot 19 uur - van midden september tot midden juni.

Café Charbonv

T

alrijke muzikale, theater- en associatieve evenementen.
Organisatie van het festival
“Nevers à Vif” en deelname aan onder
andere “D’Jazz Nevers” en “Septembal”.

Canoë Club Nivernais

P

À la Tentation v

Openingsuren :

Markt des Montôtsv

• Groepstoezicht.
• Organisatie van sportieve uitdagingen.
• Kanoclub van Nevers.

ralinéspecialist : al 64 jaar wordt Caffet geleid door
de zoektocht naar uitmuntendheid in de banketbakkerij en de chocolade-industrie. Het Maison
maakte van praliné, een uitzonderlijke grondstof, haar
specialiteit.

• 5 rue de la Pelleterie 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 58 76 02 75
• Website : www.maison-caffet.com
• Facebook

• 2 rue Bernard Palissy 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 58 58 32 00

Rue Ernest Renan elke donderdag van 7 tot 12 uur.

Mediatheek - Cultureelv
centrum Jean Jaurèsv

K

Maison Caffet,
Chocolaterie – Banketbakkerij v

Maison Caffet

Overdekt zwembado
Des Bords De Loirev

om de laatste wilde rivier van Europa ontdekken,
geclassificeerd als werelderfgoed.
Kom aan boord van een kano of een traditionele
kajak, midden in een ongerepte natuur, het karakter van
de Loire ontdekken, de meanders, de zandbanken, maar
ook alle fauna en flora die eraan vastzitten en dit alles in
een beschermd ecosysteem.
De kanoclub staat tot uw beschikking voor reserveringen
en advies over kanoën en kajakken.
Verhuur van nautische apparatuur.

Te koop bij het toeristisch kantoor.

Pascal Caffet, MOF Pâtissier (Meilleur Ouvrier de Franse
- Beste ambachtsman van Frankrijk) en Wereldkampioen
in het bereiden van desserts, was al vroeg gepassioneerd door dit unieke product met de wens om “van
de gebaande paden af te komen”. Hij wilde graag de
heerlijke sensaties herontdekken die hij tijdens zijn jeugd
had leren kennen.

tijd over ?

Markt Banlayv

• 10 quai de Médine 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)6 79 62 76 27
• Website : www.canoeclubnivernais.fr
• Facebook

U verplaatsen in Nevers !

Café Charbon

• 10 rue Mademoiselle Bourgeois
58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 61 23 52
• Website : www.aucharbon.org
• Mail : communication@aucharbon.org
• Facebook

Intercaves v

I

n een wijnwinkel wilt u geadviseerd worden,
nieuwe wijnen ontdekken ? Ontdek de Inter Caves
winkels voor elke dag of voor speciale gelegenheden. Vele nieuwigheden, vele ontdekkingen, kleine
producenten, belangrijke wijnen en gepassioneerde
wijnhandelaren die altijd klaar staan om u te adviseren
over eten en de combinatie ervan met wijn, dat is wat
u kunt ontdekken in de Inter Caves winkels. Maar niet
enkel dat !
U kunt er de producten bespreken en in alle gezelligheid uw keuze maken voordat u weer naar huis gaat
met 6, 12 of 18 flessen ! En voor een totale ervaring
kunt u ook een uitgebreide collectie aperitief en delicatessen producten ontdekken die perfect passen bij de
wijnen.

Intercaves

• 3 rue Claude Tillier 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 59 02 37
• Website : nevers.intercaves.fr
• Facebook

Openingsuren :

• Op de avond van een concert geopend
vanaf 20 uur,
• Openingsuren van de burelen van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 14 tot
18 uur.

Vluchten in een heteluchtballonv

V

luchten vanuit Nevers en omgeving van mei
tot oktober. Inschrijving verplicht bij het toeristisch kantoor. Prijzen en extra informatie op de
site : www.nevers-tourisme.com

Air Escargot (Dienstverlener)

• Website : www.air-escargot.com
• Facebook

À la Tentation • Th. CAGNAT

• 24 rue de Nièvre 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 61 09 28
• Website : www.a-la-tentation.com
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Taxifietsen

touk-touk in Nevers

Een leuke manier om zich te verplaatsen! Met
de taxifietsen kunt u kleine verplaatsingen in
Nevers maken of kunt u de toeristische routes
doorheen onze mooie stad ontdekken.
Toegankelijk voor 2 passagiers.
• Tel : +33 (0)6 83 06 40 07
• Facebook

Comfortabel voertuig 58
citybike)

Om uw verplaatsingen te vergemakkelijken
kunt u gebruik maken van de 58 voor uw
verplaatsingen in onze hele regio of om uw
bagage te verplaatsen als u met de fiets onderweg bent.
• Tel : +33 (0)6 75 12 92 38
• Facebook

