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ENKELE BELANGRIJKE
CIJFERS
De stad Amiens, dat zijn:

24%

dat is
van de bevolking van het
departement Somme

136 998
inwoners

(volkstelling 2015)

De Communauté d’agglomération Amiens Métropole is op 1 januari 2000 opgericht
en telt momenteel meer dan

Het is de

31

e

180 000
39

inwoners.

gemeentes.

Deze bestaat nu uit

Communauté d‘agglomération van Frankrijk in termen van bevolking.
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hotels
hotels

30 000
studenten

40%

van de bevolking is jonger
dan 25

hotels

1 599

Aantal hotelkamers

35

hotels

4

(175 kamers)
(402 kamers)
(573 kamers)

hotels

(256 kamers)

hotels

(12 kamers)

hotels zonder klassering (181 kamers)

1

1

camping****

145
2

met

kampeerplaatsen
(Amiens)

33

camping***
met

kampeerplaatsen
(Bertangles)

1

toeristenverblijven

jeugdherberg

(325 bedden)

In totaal

589 150

toeschouwers sinds de introductie
in 2017 van de nieuwe voorstelling
van de kathedraal, ‘Chroma’. De
kathedraal Notre-Dame ontvangt
600.000 bezoekers per jaar.

(180 bedden)

Meer dan

170 000

bezoekers ontdekken elk jaar de
Hortillonnages, tussen april en
oktober.

Met

170 660

bezoekers in 2018 is het Parc
Zoologique de 2e meest bezochte
bezienswaardigheid in het
departement Somme.

ENKELE BELANGRIJKE DATA

In 1992 ontvangt Amiens
het label ‘Ville d’art et
d’histoire’. Dit wordt
uitgebreid tot ‘Pays, d’art
et d’histoire’ in 2013.

19 mei 2017: Amiens slaagt erin om
een plaats te veroveren in de Ligue 1
door de wedstrijd tegen Reims in de
90e minuut te winnen!

Amiens heeft sinds
2013 vier bloemen.

In 2017 heeft Amiens
het merk ‘Destination
pour tous’ gekregen voor
motorische en visueel
gehandicapten.

25 oktober 2018: De stad Amiens
wordt onderscheiden voor de
bescherming van zijn drasland.
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OVERZICHT VAN DE
EVENEMENTEN IN 2019
De Robinsonnades op
woensdag met het Office de
Tourisme
op 10, 17, 24 en 30 juli en op 7, 14,
21 en 28 augustus om 12 uur

INTERNATIONAAL
TUINENFESTIVAL HORTILLONNAGES
AMIENS 2019

Een ontdekking van het festival per
boot, gevolgd door een pauze om de
inwendige mens te versterken, in
het hart van de Hortillonnages.

VAN 7 JUNI TOT 20
OKTOBER
Ter gelegenheid van deze 10e editie nodigt
het festival u uit voor een echt avontuur in
de drijvende tuinen, de Hortillonnages van
Amiens, met een route langs een vijftigtal
tuinen en installaties van jonge kunstenaars
- landschapsarchitecten, architecten en
beeldend kunstenaars.
Vergeet even de tijd om de kunstwerken te
ontdekken die gepresenteerd worden op het
Île aux Fagots (toegang gratis), te voet of per
boot vanaf de Port à Fumier (na reservering)
langs de kunstwerken rond de vijver van
Clermont.
© Yann Monel

a rt & jardins | Hauts-de-France
+ 33 (0)3 22 52 52 96
contact@artetjardins-hdf.com
artetjardinshdf.com

DE ROMMEL- EN
ANTIEKMARKTEN IN HET
VOORJAAR EN NAJAAR
OP 14 APRIL EN 9 OKTOBER
Een evenement met bijna 2.000 professionele en nietprofessionele standhouders. Bezoekers uit heel Europa komen
snuffelen om voorwerpen te vinden die ze al zo lang zoeken.
Zeker de moeite waard !
 ssociation des commerçants du quartier des halles et Fédération des
A
commerçants du centre-ville
grande-rederie-amiens.com

EN OOK
© OTAM - FL

Kunst- en ambachtsmarkt
Elke laatste zaterdag van de maanden mei t/m
september 2019, Van 10 tot 18 uur
In de Jardin Dufau, aan de noordkant van de
kathedraal.
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CHROMA, DE
MONUMENTALE
ERVARING OP DE
KATHEDRAAL VAN
AMIENS
VAN 15 JUNI T/M 22
SEPTEMBER EN TIJDENS
DE KERSTMARKT

© Laurent Rousselin, spectacle Spectre Lab pour Amiens Métropole

Chroma, “de monumentale ervaring,” heeft
het seizoen 2017 getekend. Meer dan 15 jaar
na de voorstelling ‘Amiens, la cathédrale
en couleurs’ (die door meer dan 2 miljoen
bezoekers bewonderd werd), wordt NotreDame wordt in de schijnwerpers gezet in een
nieuwe originele en dynamische mise-enscène op de westelijke gevel. Chroma is een
immersieve reis tussen schaduw en licht, een
echte ervaring waarin kleur de rode draad
van het scenario is. Gratis voorstelling, elke
avond zodra het donker is, op het voorplein
van de kathedraal.
 ffice de Tourisme van Amiens Métropole
O
+ 33 (0)3 22 71 60 50
ot@amiens-metropole.com
amiens-tourisme.com

ANZAC DAY
25 APRIL

Elk jaar aan het eind van de maand april komen Australiërs
en Nieuw-Zeelanders naar de Somme om ANZAC Day te
vieren, ter herdenking van het Australian and New-Zealand
Army Corps dat op 25 april 1915 op het schiereiland Gallipoli
in Turkije landde en zich onderscheidde in de veldslagen
in de Somme, onder andere in Villers-Bretonneux. Op 25
april 1918, na heftige gevechten, drijven de Australische
13e Brigade van generaal Glasgow, gelegerd ten zuiden
van Villers-Bretonneux en de 15e brigade van generaal
Elliot, vanuit het noorden van de stad, de Duitsers terug
en komen bij elkaar. Villers-Bretonneux wordt bevrijd op
de verjaardag van de nederlaag van Gallipoli. De slag om
Villers-Bretonneux maakt een einde aan het Duitse offensief
dat in maart begon en voorkomt de inname van Amiens door
het Duitse leger.
© Garry

P rogramma van de ANZAC Day-ceremonie op 25 april 2019 op
somme-tourisme.com/la-grande-guerre/anzac-day-2019.
Let op! Om de ceremonie bij te wonen, is inschrijving verplicht op
https://overseascommemorations.ticketek.com.au
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© Laurent Rousselin, Amiens Métropole

© OTAM - FL

LA RUE EST À AMIENS /
42E STRAATFESTIVAL

DE MARKT VAN
VROEGER
16 JUNI

VAN 14 T/M 16 JUNI

Een keer per jaar, in het kader van het festival ‘La Rue est
à Amiens’, wordt net zoals vroeger de drijvende markt
gehouden. De ‘hortillons’ (tuinders uit de Hortillonnages) in
traditionele kostuums varen de Somme af met hun boten,
beladen met groente en fruit.

Voor deze 42e editie zijn een dertigtal theatergroepen uit
Frankrijk en Europe uitgenodigd.
Via 5 aandachtsgebieden - Cirque pour l’Espace Public, Haut
et Fort, Corps et Âmes, Déambulons en La Place des Arts
Forains, worden de toeschouwers uitgenodigd om kennis
te maken met de diversiteit en de vitaliteit van artistieke
creatie voor de openbare ruimte. Uitzonderlijk evenement
op zaterdagavond met een koorddanser op het Place
Longueville.

Association pour la protection et la sauvegarde des Hortillonnages
+ 33 (0)3 22 92 12 18
amiens-tourisme.com

P ôle régional des Arts du Cirque
+ 33 (0)3 22 35 40 41
larueestaamiens.com

©Festiv’Art

24E
STRIPBOEKENFESTIVAL:
RENDEZ-VOUS DE LA
BANDE DESSINÉE

FESTIV’ART
OCTOBRE 2019

1 EN 2 JUNI

Festiv’art, een interdisciplinair festival, is een
onontkoombaar regionaal evenement geworden. De
manifestatie heeft als doel kunstenaars uit Picardië
te promoten, uit welke discipline dan ook (theater,
muziek, film, debat, beeldende kunst) en is voor
iedereen toegankelijk.

Dit festival is een belangrijk evenement van de 9e kunst en
de regio Hauts-de-France, dat telkens verfrissend nieuw
naar voren komt: workshops, projecties, tentoonstellingen,
signeersessies, conferenties, enz. Het festival vindt plaats
vanaf 5 juni op de 5.000 m2 van de Halle Freyssinet, achter
het station! De affiche voor deze editie 2019 is getekend door
Enrico Marini, tekenaar van de serie Le Scorpion sinds 2001
en auteur van twee Batman’s uitgegeven door Dargaud, The
Dark Prince Charming (deel 1 en 2).
 ereniging ‘On a marché sur la bulle’
V
+ 33 (0)3 22 72 18 74
bd.amiens.com

 ereniging RL Festiv’Art
V
+ 33 (0)6 64 87 70 43
myfestivart.com
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DE KERSTMARKT VAN
AMIENS
VAN 22 NOVEMBER TOT 29
DECEMBER

© Cyrille Struy

De populairste en sprookjesachtigste kerstmarkt
van het noorden van Frankrijk, volgens het
magazine Télé Loisirs, komt tot groot genoegen van
kleine en grote bezoekers terug in de straten van
het centrum. Voor deze gelegenheid hult Amiens
zich in licht en zet meer dan 130 chalets op. Aan
een promenade van 2 km beloven ambachten,
activiteiten, verlichting en draaimolens de
bezoekers een sprookjesachtige afsluiting van het
jaar!

© Jean-Marie Faucillon

© Archives municipales et communautaires d’Amiens
Métropole_ 5Z235

Office de Tourisme van Amiens Métropole
+ 33 (0)3 22 71 60 50
amiens-tourisme.com

39E INTERNATIONALE
FILMFESTIVAL VAN
AMIENS

HERDENKING VAN DE
SLAG VAN DE SOMME

VAN 15 TOT 23 NOVEMBER

De slag om de Somme, een van de dodelijkste slagen uit de
Eerste wereldoorlog, begon op 1 juli 1916. Elk jaar komen
duizenden bezoekers bijeen om de mannen te herdenken
die gevallen zijn in deze slag.

1 JULI

De 39e editie van de grootste filmmanifestatie in het noorden
van Frankrijk wordt in Amiens gehouden! Het festival
vertoont 400 films en ontvangt meer dan 63.000 bezoekers
en 450 professionals uit de hele wereld.

 eremonieprogramma op
C
somme-tourisme.com/la-grande-guerre

Internationaal filmfestival van Amiens
+ 33 (0)3 22 71 35 70
fifam.fr
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© Laurent Rousselin, Amiens Métropole

© Laurent Rousselin, Amiens Métropole

LES RENDEZ-VOUS AUX
JARDINS

UN ÉTÉ À AMIENS

VAN 7 TOT 9 JUNI

Un été à Amiens verzamelt alle activiteiten die in de
maanden juli en augustus georganiseerd worden voor
bezoekers uit Frankrijk en van elders: gezinsvakantie in
het Parc Saint-Pierre, ontspanning op het Place Gambetta,
Sportez-vous bien in het Grand Marais maar ook
verschillende activiteiten in de wijken en gemeentes van
Amiens Métropole.

VAN 6 JULI TOT 25 AUGUSTUS

Les Rendez-Vous aux Jardins, op het thema ‘dieren in de tuin’,
is een gelegenheid om het belang van bescherming, behoud,
onderhoud, herstel, aanleg van tuinen en overdracht van
kennis aan de bezoekers te presenteren.
 omité des Parcs et jardins de France
C
parcsetjardins.fr ou rendezvousauxjardins.culture.fr

© Sébastien Coquille, Amiens Métropole

© Sébastien Coquille, Amiens Métropole

 ffice de Tourisme van Amiens Métropole
O
+ 33 (0)3 22 71 60 50 - amiens-tourisme.com

DE 29E MÉDIÉVALES AU
BORD DE L’EAU
31 AUGUSTUS EN 1 SEPTEMBER
Elk jaar tijdens de Médiévales au bord de l’eau wordt de
wijk Saint-Leu in een middeleeuwse sfeer gehuld. 80.000
bezoekers ontdekken het dagelijkse leven, de gewoontes en
beroepen uit de Middeleeuwen in legerplaatsen uit die tijd.
 istoire Traditions Amiénoises
H
+ 33 (0)6 28 58 42 66
medievales-amiens.fr

DE 10
MONUMENTENDAGEN
EN DE 36E EUROPESE
MONUMENTENDAGEN
VAN 18 T/M 27 SEPTEMBER
(10 DAGEN) EN OP 21 EN 22
SEPTEMBER
Ontdek of herontdek gratis de diversiteit van het erfgoed
in de metropool aan de hand van rondleidingen en
stadwandelingen geleid door gediplomeerde gidsen, erkend
door het Franse Ministerie van cultuur.
 miens, Métropole d’art et d’histoire A
+ 33 (0)3 22 22 58 90 - patrimoine@amiens-metropole.com
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AMIENS,
CULTUURSTAD
Sinds 1992 is Amiens
onderscheiden met
het label ‘Ville d’art et
d’histoire’. In dit kader
zet de stad zich in voor
de valorisatie van de
architectuur
en het erfgoed:
programmering van
rondleidingen met
gids, tentoonstellingen,
educatieve activiteiten.
190 ‘villes et pays d’art
et d’histoire’ in Frankrijk
zijn lid van dit netwerk.

Chroma: 15 juni t/m
22 september
Tijden ter indicatie: 22.45 in
juni / 22.30 in juli / 22 uur in
augustus / 21.45 in september
en 19 uur in december

© Laurent Rousselin, spectacle Spectre Lab pour Amiens Métropole

Tijdsduur van de voorstelling:
ongeveer 50 min.
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UNESCO WERELDERFGOED

DE KATHEDRAAL
NOTRE-DAME
De kathedraal Notre-Dame van Amiens werd in een zestigtal
jaren gebouwd (1220-1288) en vormt een bijzonder coherent
geheel in termen van stijl. De harmonie van de afmetingen,
de zuivere lijnen, de overvloedige beelden en het stenen
kantwerk maken er een van de mooiste voorbeelden van
gotische kunst van. Het is het grootste gotische gebouw ooit.
En de kathedraal Notre-Dame is niet alleen indrukwekkend
door zijn dubbele inschrijving in het werelderfgoed van
Unesco!
© ADRT80 - AB

Gratis te bezoeken:
• van 1 april t/m 30 september: van 8.30 tot 18.15 (tot 19.30 op vrijdag,
zaterdag en zondag - onder voorbehoud)e)
• van 1 oktober t/m 31 maart: van 8.30 tot 17.15 (tot 18.30 op vrijdag,
zaterdag en zondag)
Bijzondere rondleidingen met gids:
Laat u het verhaal van de kathedraal Notre-Dame vertellen door een
gids, erkend door het Franse ministerie van cultuur.

OOK TE BEZOEKEN: DE TORENS VAN
DE KATHEDRAAL NOTRE-DAME OF DE
ONTDEKKING VAN DE STAD OP 360°!

 miens, Métropole d’art et d‘histoire
A
+ 33 (0)3 22 22 58 97 - patrimoine@amiens-metropole.com

Beklim de 307 treden tot de top van de kathedraal. De
duizelingwekkende spits bereikt een hoogte van 112,70 m en u
geniet hier van het uitzicht over Amiens.

BEZOEK MET AUDIOGIDS

 eceptie van de kathedraal
R
Place Notre-Dame
+ 33 (0)3 22 92 03 32 - cathedrale-amiens.fr

Het hele jaar bezoek met audiogids in het Frans, Engels,
Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands.
NIEUW: Russisch en Chinees + een kinderversie in het
Engels!
Verhuur bij het Office de Tourisme van Amiens Métropole
1.15 uur
€ 5 (€ 4 vanaf 2 gehuurde apparaten)

ONTDEKKING VAN DE SCHAT

Sinds februari 2016, na 20 jaar werkzaamheden, is de ‘schat’ van
de kathedraal van Amiens weer toegankelijk voor het publiek.
Deze collectie is zowel vanuit een artistiek als vanuit een
historisch oogpunt bijzonder rijk. Hij bestaat uit voorwerpen
uit de eredienst en reliekhouders die beschouwd worden als
meesterwerken van de middeleeuwse goudsmeedkunst.

EN IN KINDERVERSIE!

Ontdek de kathedraal met de audiogids in kinderversie ...
Deze is ontworpen voor kinderen tussen 7 en 12 jaar, zodat
ook zij de wonderen van de kathedraal kunnen ontdekken
aan de hand van een speciaal voor hen ontworpen tool. 15
etappes om alles over deze grootse dame te weten te komen!
Verhuur bij het Office de Tourisme van Amiens Métropole
Ongeveer 1 uur
3€

‘CHROMA, DE MONUMENTALE ERVARING’
Van 15 juni t/m 22 september 2019 en tijdens de kerstmarkt
Dit is de derde editie van de nieuwe voorstelling van de kathedraal van Amiens. Kleur vormde al de kern van de vorige voorstelling
over polychromieweergave en wordt de rode lijn van het scenario dat de westelijke gevel belicht. Amiens Métropole heeft het
artistieke ontwerp van deze nieuwe voorstelling toevertrouwd aan de onderneming Spectre Lab. Deze heeft een beroep gedaan op de
wetenschappelijke expertise van Michel Pastoureau, geschiedkundige en kleurenspecialist voor de nieuwe polychromieweergave, en
Start-Rec, geleid door zijn oprichter Alex Jaffray, componist en geluidsontwerper, voor de muziek. Elke avond begeleidt een gids gratis
het publiek om alle vragen over de polychromie van de voorstelling te beantwoorden.
NIEUW: L’Office de Tourisme heeft een productassortiment rond de Chroma-voorstelling ontwikkeld, waarvan een aantal onderdelen
veel succes hebben: doos met 3 Chroma-biertjes, Marbella-huidsieraden, ansichtkaarten en postzegels Frankrijk en Wereld vormen
de top 3 hiervan. De andere artikelen zijn affiches, mokken, thermosflessen, paraplu’s, magneten, boekjes en pennen, linialen,
kleurpotloden, stiften, kartonnen stoeltjes en tote bags.
Office de Tourisme van Amiens Métropole 23, place Notre-Dame - +33 (0)3 22 71 60 50 - amiens-tourisme.com
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In mei 2018 werden twee nagels ‘Mont SaintMichel’ en ‘Compostella’ vastgemetseld om het
vertrekpunt aan te geven van de nieuwe route
tussen Amiens en Rouen. Deze route wordt
opgenomen in een route van Brugge naar
Santiago de Compostella. In Amiens kan de
wandelaar of fietser nu kiezen tussen de route
via Parijs, Beauvais of Rouen.

© Laurent Rousselin / Amiens Métropole

DE ROUTE NAAR
SANTIAGO DE
COMPOSTELLA

Ook niet
vergeten: het
belfort is elke
vrijdag in juli en
augustus ‘s avonds
om 23 uur
geopend.

HET BELFORT

© Samuel Crampon

Het belfort van Amiens is in juli 2005
samen met de 23 belforts van de regio
Nord-Pas de Calais en Picardië opgenomen
in het werelderfgoed van UNESCO.
Het staat al sinds de Middeleeuwen op
het Place au Fil. Het symboliseert de
onafhankelijkheid van Amiens ten aanzien
van de feodale macht. Het was het eerste
stadhuis maar is vooral bekend om
zijn verleden als gevangenis. Als u een
honderdtal treden beklimt, komt u op een
terras met vrij uitzicht over de stad en de
18e-eeuwse klokkentoren. Laat u het belfort
vertellen door een gediplomeerde gids.
 miens, Métropole d’art et d’histoire
A
+ 33 (0)3 22 22 58 97
patrimoine@amiens-metropole.com

UNESCO WERELDERFGOED
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HET HUIS VAN
JULES VERNE

Maison de Jules Verne
2 rue Charles Dubois (hoek Bd J.Verne)
+ 33 (0)3 22 45 45 75
amiens.fr/julesverne

JULES VERNE, HELD VAN DE STAD
Natuurlijk mogen we één van de belangrijkste personages uit de stad, Jules Verne, niet vergeten. De romanschrijver
uit Nantes, auteur van Naar het middelpunt der aarde en 20.000 mijlen onder zee, heeft hier meer dan dertig
jaar gewoond. Hij is begraven op het Madeleine-kerkhof, waar een laan met eerbiedwaardige bomen naar zijn
spectaculaire grafmonument leidt. Het huis waar hij een groot gedeelte van zijn tweeënzestig Wonderreizen heeft
geschreven, is het hele jaar geopend. Een mooie gelegenheid om een kijkje te nemen in de wereld van de schrijver
van de Reis om de wereld in tachtig dagen ...
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© Laurent Rousselin, Amiens Métropole

In dit herenhuis uit de 19e eeuw
dat de bijnaam ‘la Maison à la Tour’
draagt, heeft Jules Verne 18 jaar
lang gewoond en de meeste van
zijn wonderreizen geschreven.
Ontdek zijn verbeeldingswereld
en zijn dagelijkse leven. Meer
dan 700 voorwerpen geven een
beeld van zijn persoonlijkheid,
zijn inspiratiebronnen en de
herinneringen aan Jules Verne. En u
kunt zich geen beter bezoek aan dit
huis indenken dan met Jules Verne
zelf, zijn uitgever, zijn vrouw of een
van de personages die zo uit zijn
romans zijn gestapt: Passepartout,
prinses Aouda, Robur de Veroveraar
die liever ‘Meester van de wereld’
wordt genoemd ...

CIRQUE JULES VERNE
IN AMIENS, EEN
GESLAAGDE BELICHTING

Cirque Jules Verne © Samuel Crampon

Het Cirque Jules Verne, prachtig gerestaureerd en met
een nieuwe buitenverlichting, is een van de laatste
circusgebouwen in Frankrijk. Er bestaan er momenteel
nog acht, waarvan één in Amiens (Reims, Châlons-enChampagne, Elbeuf, Valenciennes, Douai, Troyes, het Cirque
d’Hiver in Parijs). De metalen structuur van de architect
Émile Ricquier en de geschilderde decors van de eigentijdse
kunstschilder van Oostenrijkse afkomst Ernst Caramelle
vormen een verrassende combinatie die een omweg waard
is! De beroemdste circusfamilies hebben opgetreden in het
Cirque Jules Verne. Het heeft ook als filmdecor gediend voor
Federico Fellini in ‘Les clowns’ (1971) en voor de film van
Jean-Jacques Beineix, ‘Roselyne et les Lions’ (1989). Sinds 1
januari 2011 is het Cirque Jules Verne onderscheiden met het
label Pôle national cirque et arts de la rue. Deze openbare
instelling voor culturele samenwerking (Établissement public
de coopération culturelle (EPCC) is daarmee toegetreden
tot de groep van tien andere grote polen van dit type in
Frankrijk.
 irque Jules Verne
C
Place Longueville - + 33 (0)3 22 35 40 41
cirquejulesverne.fr

BIBLIOTHÈQUE LOUIS
ARAGON
© Bibliothèque d’Amiens Métropole

De bibliotheek Louis Aragon, waarvan de bouw in 1826 werd
voltooid, is de op één na oudste bibliotheek van Frankrijk en werd
ooit door Jules Verne bezocht. De collectie van Piero Gondolo
della Riva werd hier ondergebracht nadat de overheid deze in
2000 had aangekocht. Deze collectie bestaat uit een ontelbare
hoeveelheid documenten en voorwerpen, waarvan een gedeelte
tentoongesteld wordt in het Maison Jules Verne in Amiens:
manuscripten en werknotities van de schrijver, zeldzame uitgaven
van zijn werk, affiches, afgeleide producten ...
Bezoek aan de bibliotheek is alleen mogelijk na telefonische reservering
op 03 22 97 10 10
https://bibliotheques.amiens.fr

LE CIMETIÈRE DE LA
MADELEINE

Het Père Lachaise van Amiens! De begraafplaats La
Madeleine is in 1796 aangelegd als een romantisch park.
Het is een van de mooist aangelegde begraafplaatsen van
Frankrijk. Eerbiedwaardige bomen staan langs de paden en
nodigen uit tot wandelingen en verkenning van de meer dan
18 hectare grote begraafplaats. De grafmonumenten van de
grote families uit Amiens getuigen van de welvaart in de stad
in de 19e eeuw. De lanen van de begraafplaats La Madeleine
kunnen van maart tot september op de 1e zondag van de
maand met een gids bewandeld worden.
© ADRT80-AB

 miens, Métropole d’art et d’histoire
A
+ 33 (0)3 22 22 58 90
patrimoine@amiens-metropole.com
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© Claire Lefort

© Équipe Frenak et Julien, Architectes, Paris

LE MUSÉE DE PICARDIE

LA CITADELLE

Ter afsluiting van het jaar 2019 zal het kleine Louvre in de
provincie, het eerste paleis der kunsten dat in de 19e eeuw
speciaal gebouwd werd om collecties onder te brengen,
zijn 4.200 m2 openen na meer dan twee jaar geheel
gesloten te zijn geweest. Het museum werd vernieuwd
door architectenbureau Frenak et Jullien en zal weer een
welverdiende plaats innemen in het culturele landschap van
Amiens en daarbuiten.

De citadel, die werd opgelegd door Henri IV, bedacht door
Jean Errard uit Bar-le-Duc en verbouwd door Renzo Piano
(de vader van het Centre Pompidou) is in september 2018
geopend in een aura van nieuwigheid en historie. De muren
zijn namelijk langer dan 420 jaar onoverbrugbaar gebleven.

 usée de Picardie
M
48, rue de la République
+ 33 (0)3 22 97 14 00
amiens.fr/musees

Maar nu staan de poorten wijd open. Ze geven toegang tot
een plein van 3.600 m2 dat bewaakt wordt door een rode
kubus, als een vuurtoren op het kruispunt tussen de wijken
Saint-Pierre, Saint-Maurice, Saint-Leu en Amiens nord.
Bezoeken tussen maart en september onder begeleiding van
een gekwalificeerde gids.

THÉÂTRE DE
MARIONNETTES « CHÉS
CABOTANS D’AMIENS »
« Bien bouère, bien matcher, pis n’rian fouaire, v’la
m’n’affouaire ! » (lekker drinken, lekker eten en dan
nietsdoen, dat schikt me prima) , dat is het motto van de
beroemde Lafleur, een dunne houten marionet met touwtjes
(een ‘cabotan’). Als we de traditie geloven is deze rond 1811
ontstaan in Saint-Leu, waar op een gegeven moment wel
19 marionettentheaters waren. De dwarse, maar trouwe en
rechtvaardige Lafleur geeft het jaar door voorstellingen in
het marionettentheater ‘Chés Cabotans d’Amiens’, dat in zijn
geboortewijk gevestigd is. Een ludiek uitstapje om de ziel van
Saint-Leu en de subtiliteiten van het Picardische dialect beter
te begrijpen.

© AS Flament

T héâtre d’animation Picard
31, rue Edouard David
+ 33 (0)3 22 22 30 90
ches-cabotans-damiens.com
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« LA MARIE SANS
CHEMISE »

LA TOUR PERRET
Samen met de kathedraal is deze van ver zichtbaar ... De 110
meter hoge toren telt 30 verdiepingen. De toren is geheel
van gewapend beton gemaakt en werd in 1952 voltooid door
Auguste Peret. Het was enige tijd de hoogste wolkenkrabber
van Europa. De top is een glazen zandloper die de bewoners
van Amiens de tijd aangeeft. ‘s Avonds lijkt de toren op een
New Yorkse building met zijn verlichting in oranje en paars!

© F; Leonardi

© C Struy

Marie zonder hemd, dat is de bijnaam van de Dewaillyklok, een bijzonder monument dat de bewoners van
Amiens dierbaar is en door toeristen onder alle hoeken
gefotografeerd wordt. Deze klok geeft de richting van de
kathedraal aan vanuit het stadscentrum. Hij is door twee
kunstenaars gemaakt: Emile Riquier heeft het ijzerwerk
ontworpen en Albert Roze is de beeldhouwer van het
zittende beeld op de sokkel, de allegorie van de lente.

© Alain Séchas

© Ludovic Kitel, CCI Picardie

TIJDENS EEN
WANDELING
DOOR DE STAD

L’HÔTEL
BOUCTOT-VAGNIEZ

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Een kennismaking met Amiens omvat ook zijn
overheidsopdrachten: het triptiek van Stephan Balkenhol
(polychroom hout en aluminium, 1993), Agualuna van Yolanda
Gutierrez in het Parc Saint-Pierre, Wall Drawing nr. 711 van Sol
Lewitt in de ronde hal van het Musée de Picardie, de Triplechaton
van Alain Séchas, Larmes de Couleur (2007) van Jean-Michel
Othoniel … Deze kunstwerken vallen binnen het kader van het
beleid voor overheidsopdrachten van Amiens Métropole aan
levende kunstenaars in de afgelopen 40 jaar, met de steun van het
Franse ministerie voor cultuur.

Gebouwd in 1911, door de gebroeders Duthoit, dit herenhuis
is een huwelijksgeschenk van een man aan zijn jonge echtgenote. Het is een uitzonderlijk voorbeeld van Art Nouveau-stijl
in het noorden van Frankrijk, door zijn architectuur aan de
buitenkant maar vooral door de binnenkant. Het voormalige
hoofdkantoor van de regionale kamer van koophandel wordt
momenteel verbouwd.
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AMIENS,
NATUURSTAD

HORTILLONNAGES:
UNIEK IN FRANKRIJK
Deze drijvende tuinen worden sinds de Middeleeuwen
bebouwd door de ‘hortillons’ (tuinders). Ze vormen
een mozaïek van 300 hectare groente- en pleziertuinen
midden in de stad Amiens. De percelen worden omarmd
door de Somme en de Avre en gescheiden door
kanaaltjes die in het Picardisch ‘rieux’ genoemd worden.
Ze kunnen in traditionele punters verkend worden.

© Yann Monel

 ssociation de Protection et de Sauvegarde des Hortillonnages
A
54 Bd de Beauvillé
+ 33 (0)3 22 92 12 18
amiens-tourisme.com

LE MUSÉE DES
HORTILLONNAGES
Dit ecomuseum is in 2017 geopend in Rivery. Het is gewijd
aan de beschermde natuurlijke zone van de Hortillonnages
en het leven van de tuinders, de hortillons. Het presenteert
een uitgebreide collectie materiaal en apparatuur die
gedurende vele jaren lang geduldig werd samengesteld
door een hortillon-echtpaar, Thérèse et René Nowak.
Na het bezoek aan het museum wordt een tocht in een
individuele boot met elektrische motor voorgesteld om met
de hortillonnages kennis te maken via de rieux ...

© ADRT80-AW

© OT Amiens Métropole FL

+ 33 (0)3 22 91 96 36 ou
+ 33 (0)3 22 91 95 53
museedeshortillonnages.fr
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Wandel of fiets langs
de Somme, op het
jaagpad

De Ramsar-conventie, die in
1971 in Iran bekrachtigd werd, is
gericht op de bescherming van
drasland met de daar aanwezige
flora en fauna. de stad Amiens
is onderscheiden voor zijn
beschermingsbeleid in het Sommedal: hortillonages, Parc Saint-Pierre
et Parc de la Hotoie, Marais des
trois vaches, Étang Bonvalet, Petit
marais, Parc Nisso Pelossof en
slotgrachten van de citadel.

PARC ZOOLOGIQUE
VAN AMIENS
MÉTROPOLE
De dierentuin van Amiens Métropole, de tweede
toeristische bestemming van het departement Somme
na de kathedraal van Amiens, stapt een nieuw tijdperk
binnen. Het uitbreidings- en renovatieproject van 42
miljoen euro dat door de overheid wordt uitgevoerd,
zal in 2024 zijn voltooid. Het project wordt geleid door
landschaps-architecten Jacqueline Osty en partners en
wordt ook gekenmerkt door de terugkeer van de tijgers in
deze dierentuin. Meer informatie over de werkzaamheden
op pagina 38.
© Laurent Rousselin, Amiens Métropole

 llée de la Hotoie- esplanade de la Hotoie
A
+ 33 (0)3 22 69 61 12
amiens.fr/zoo
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 peningtijden: de dierentuin is dagelijks geopend van 1 februari
O
t/m 15 november.
Februari, oktober en november: 10 - 17 uur
Maart, april, mei, juni en september: 10 - 18 uur
Juli, augustus: 10 - 19 uur
Gesloten tussen 16 november en 31 januari.

© Nicolas Bryant

AMIENS, STAD
MET RAMSARLABEL
DANKZIJ DE
BESCHERMING
VAN HET
DRASLAND

De archeologische tuin van SaintAcheul is aangelegd om een van
de oudste getuigenissen van het
erfgoed van Amiens te valoriseren,
het Acheuléen. De tuin vormt nu een
historische wandelzone in een groene
omgeving. Vanaf de toren kan het dal
bekeken worden en
wordt de geschiedenis van de rivier
Somme onthuld. Van maart t/m
september worden elke 1e zaterdag
van de maand rondleidingen met gids
georganiseerd. Gratis lezingen op de 1e
woensdag in maart, april en juni over
het beroep van archeoloog. Het hele
jaar gratis te bezoeken. In 2018 wordt
de 150e verjaardag van de dood van
Boucher de Perthes herdacht.
Voor deze gelegenheid eert de
archeologische tuin van Saint-Acheul
de beroemde personen die hebben
bijgedragen aan de ontwikkeling van
Oudheidswetenschappen in het
Somme-dal. Lezingen van oktober tot
juni, elke 1e woensdag van de maand.
J ardin archéologique de Saint-Acheul
10, rue Raymond Gourdain
+ 33 (0)3 22 47 82 57
patrimoine@amiens-metropole.com

JARDIN DES
PLANTES
Deze tuin werd al in de 13e eeuw
aangelegd en is daarmee een van
de oudste tuinen van Frankrijk. De
Jardin des Plantes strekt zich uit
op één hectare. De collecties zijn
indrukwekkend: borderplanten en
vaste planten, verfplanten (waar het
vroegere Amiens rijk van is geworden)
en opmerkelijke bomen. Bewonder de
pas gerestaureerde Napoléon-kassen.
NIEW: Ga de natuur in en snuif de
geuren op in de Jardin des Plantes,
samen met een gids en een botanist.
U zult de eeuwen en de geheimen
van deze prachtige beplante ruimte
doorkruisen in de Napoléon III-kas.
Rondleiding met gids volgens het
programma.
60, bd du jardin des plantes
+ 33 (0)3 22 97 41 98
de oven bakken
Van 1 april tot 30 september van 8 tot 20
uur
Gratis toegang
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© Samuel Crampon

DE ARCHEOLOGISCHE TUIN
VAN SAINTACHEUL

© Jardin des plantes d’Amiens Métropole

© AMAH

HISTORISCHE TUINEN,
VERHALENTUINEN

PARC DE LA
HOTOIE
Het Parc de la Hotoie dateert ook uit
de 13e eeuw: in de 19e eeuw wordt het
opgenomen in een stedelijk gebied
door de uitbreiding van de wijk SaintRoch en de voorstad Hem. Nu is het
Parc de la Hotoie een van de favoriete
wandelgebieden van de bewoners
van Amiens. Regelmatig worden hier
evenementen in de openlucht gehouden. Kinderen kunnen spelen in een
kleine speelzone en groteren kunnen
de paden rond het meer met de fiets of
op rollerskates verkennen.

© Sébastien Coquille – Amiens Métropole

© Ronan LeBideau

MODERNE
TUINEN

PARC SAINT-PIERRE

PARC DU GRAND
MARAIS

Dit ideaal gelegen park vormt een harmonieuze overgang
tussen de wijk Saint-Leu en de Hortillonnages. Water- en draslandplanten, populieren, wilgen, elzen en waterlelies sieren
dit vijfentwintig hectare grote park dat ontworpen is door
landschapsarchitecte Jacqueline Osty. De 620 meter lange
tijdpromenade nodigt uit tot de ontdekking van verschillende
landschapsruimtes: waterval, watertuinen, vijver, moeras en
doorkruist de hele lengte van het park. Het Parc Saint-Pierre
is een gebied voor vissers, maar ook voor sportliefhebbers
en kinderen dankzij de aangelegde speeltuinen. Het Parc
Saint-Pierre is een ideale plek voor gezinsuitstapjes. Het park
is het hele jaar door dagelijks geopend en gratis toegankelijk.

Het Parc du Grand Marais is een mooie site van 23 hectare
in het noordwesten van Amiens. Het Grand Marais, een voormalige vuilstortplaats, werd in 2007 geopend na de zuivering
van de zone en ligt tegenover de camping van Amiens Métropole. Het heeft een parkeerterrein, twee trainingsvelden
(voetbal en American football), een skatepark, velden voor
voetbal, straatbasketbal, straathockey en beachvolleybal en
een joggingroute. Er kan zowel uitgerust als gesport worden.
In de zomer worden gratis activiteiten georganiseerd.
+ 33 (0)3 22 22 59 75 ou
+ 33 (0)3 22 22 22 50
Het park is het hele jaar door dagelijks geopend en gratis
toegankelijk.

 oulevard de Beauvillé
B
+ 33 (0)3 22 22 59 75 - + 33 (0)3 22 22 22 50
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AMIENS, SMAKELIJKE STAD
Amiens heeft een aantal heerlijke specialiteiten die een omweg waard zijn!

HET RECEPT
Ingrediënten
* 250 g amandelpoeder
* 200 g suiker
* 1 eetlepel honing
* 2 eiwitten en 1 eigeel
* 1 eetlepel abrikozengelei of
appelgelei
* een paar druppels vloeibare
vanille
* 1 koffielepel extract van bittere
amandelen
Bereiding
 eng de amandelen, de suiker, de
1. M
honing en de vanille.

© AS Flament

DE MACARON
D’AMIENS:
de macaron d’Amiens is DE
specialiteit van Amiens! Dit
koekje op basis van amandelen,
vruchten en honing was al
in de 16e eeuw beroemd.
Het werd door Catherina de
Medici geïntroduceerd en
wordt gedemocratiseerd door
Jean Trogneux. Het heeft nu
een zeker succes in Frankrijk
en is in 1992 onderscheiden
met de Grand prix de France
des Spécialités Régionales,
tijdens de Salon International
de la Confiserie. De macaron
d’Amiens onderscheidt zich van
andere amandelkoekjes die met
meringue zijn gemaakt. Het is
meer een zacht koekje.
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 eng stapsgewijs en al roerend de
2. M
eiwitten erdoor; het resultaat moet
dezelfde consistentie hebben als
amandelspijs.
 oeg de abrikozengelei en het
3. V
extract van bittere amandelen toe.
4. Laat 6 tot 8 uur rusten in de koelkast.
 ol er een lange rol van een
5. R
diameter van 4 cm, snijd plakjes van
2 cm dik, leg deze op een plaat met
beboterd keukenpapier.
6. Strijk er eigeel over.
7. Bij matige hitte (thermostaat 6/7 of
180 °C) 20 min in de oven bakken
(de koekjes moeten goudkleurig
maar niet bruin worden).
8. Geheel laten afkoelen.

GROENTE VAN DE
HORTILLONS

© CDT Somme _PC

© OTAM-FL

Radijs, bloemkool, rapen, sla, wortels
en prei uit de vruchtbare grond van de
Hortillonnages zijn te vinden op de markten
en vooral op de zaterdagochtendmarkt op
het Place Parmentier. Ze zijn herkenbaar aan
de groenblauwe kisten waarin ze worden
gepresenteerd. Acht tuinders telen groente in
de Hortillonnages.

LE GÂTEAU BATTU

LES TUILES AU
CHOCOLAT

Gâteau battu is een kenmerkend gerecht dat onlosmakelijk
verbonden is met onze culinaire en gastronomische
geschiedenis. Het is een soort brioche, rijk aan boter en
eieren, met een luchtiger, lichter deeg dan traditionele
brioche. Het wordt gebakken in een geribde hoge, ronde
vorm waardoor het de vorm krijgt van een koksmuts.

Chocoladekrullen uit Amiens zijn een andere specialiteit van
de stad. De dunne krullen met amandelen uit Amiens zijn
verkrijgbaar in 4 smaken met romige chocolade die knappert
en smelt in de mond. Pure chocolade met veel cacao of
melkchocolade voor liefhebbers van zachte smaken, witte
chocolade of met sinaasappel ... U moet ze absoluut proeven!

EENDENPASTEI UIT AMIENS
© Sam Bellet

Deze specialiteit is in 1643 ontstaan en werd al in de 17e eeuw
bijzonder gewaardeerd door Madame de Sévigné. Het is een pastei
op basis van eend.
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GO TRADE, EEN NIEUWE STIMULANS
VOOR MARKTEN IN DE OPENLUCHT
Het Europese Go Trade-project werd in 2017 geïntroduceerd om de traditionele markten
in het noorden van Frankrijk en het zuiden van Engeland nieuw leven in te blazen. De
projectpartners zullen marktkooplieden en producenten op deze markten helpen om steeds
meer op duurzame wijze te handelen en het aantal bezoekers in de historische steden van
deze markten te verhogen.

MARKT PLACE
PARMENTIER
© CRT Picardie/Benjamin Teissèdre

In de schaduw van de bomen waar bijna
dertig kooplieden hebben plaatsgenomen,
is het aangenaam slenteren. Je kunt op
deze kleurrijke markt genieten van geuren
en nieuwe groentes die uw smaakpapillen
zullen verrukken. De hortillons en andere
plaatselijke producenten komen hier op
zaterdag tussen 8 en 13 uur bijeen.

© Laurent Rousselin

MARKT PLACE
MAURICE VAST

Onder Les Halles du Beffroi wordt een overdekte markt gehouden
met 17 handelaars die bekend zijn om hun hoogwaardige verse
producten. U vindt hier natuurlijk brood, vis, vlees maar ook
producten van verder weg, zoals wilde rijst uit Canada en uit Italië
geïmporteerde arboriorijst. Julien Panchon (kaasmaker-affineur)
laat kaasliefhebbers met plezier kennismaken met de schatten uit
de streek en selecteert zorgvuldig plaatselijke producenten die
uitzonderlijke kazen maken.
Deze overdekte markt is pure verwenning voor de ogen en de
smaakpapillen. Elke dag geopend behalve op maandag.
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© OT Amiens Métropole MZ

LES HALLES DU BEFFROI,
WAAR DE GASTRONOMEN
UIT AMIENS BIJEENKOMEN

Kom kennismaken met de markt op het
Place Maurice Vast tijdens een wandeling in
de buurt van het Belfort. U kunt hier onder
andere de regionale producten van de
plaatselijke producenten proeven. Textiel,
vlees, fruit en groente zult u hier bijzonder
waarderen.
Op woensdag van 8 tot 17 uur en op zaterdag
van 8 tot 17.30 uur (18.30 van april tot
oktober)

L’AUBERGADE IN
DURY
In Dury, op 10 minuten rijden van
Amiens, leidt chef-kok Eric Boutté,
voormalige lid van de keukenbrigade
van Joël Robuchon, een innovatief
gastronomisch restaurant in de grote
Franse culinaire traditie. Hier wordt de
voorkeur gegeven aan hoogwaardige
plaatselijke producten of producenten.

© E. Boutté/ L’Aubergade

© Grand Gourmand/ L. Leleu

EEN AANTAL
SMAAKVOLLE
ADRESSEN

7 8, Route Nationale - 80480 Dury
+ 33 (0)3 22 89 51 41
contact@aubergade-dury.com
aubergade-dury.com
Menu’s van € 39 tot € 75 (zonder drankjes)

BISTRONOMIE IN AMIENS
Een nieuwe generatie chef-koks heeft deze trend geadopteerd.

EEN AANTAL
HANDIGE
ADRESSEN OM
INKOPEN TE DOEN

Onze selectie:

MACARONS EN CHOCOLADEKRULLEN

Een concept dat gekenmerkt wordt door kleine ruimtes, kleine teams, goede
producten, mooie technieken, een gezellige sfeer en een rekening tussen € 30
en € 40.

AIL DES OURS

11 rue Sire Firmin Leroux – 80000 Amiens - Tél : +33 (0)3 22 92 12 18
Een elegante inrichting, een open keuken, creatieve, instinctieve menu’s op
basis van hoogwaardige seizoensproducten, een explosie van smaken.

BIG BEN

12, rue Cormont – 80000 Amiens – Tél : +33 (0)3 22 52 98 49
Verse seizoensproducten voor authentieke, moderne gerechten, een gezellige
plek aan de voet van de kathedraal die u niet mag missen.

LA PEÑA

45, rue Robert de Luzarches – 80000 Amiens – Tél : +33 (0)3 22 41 27 35
Uitstekend restaurant op een steenworp afstand van de kathedraal,
hoogwaardige, innovatieve gerechten. Pluspunt: brunch op de 1e zondag in
de maand.

• Confiserie Trogneux,
5 generaties chocoladefabrikantens
Voorplein van de kathedraal en Rue Delambre
+ 33 (0)3 22 71 17 17
trogneux.fr
• Douceurs et Gourmandises
7, rue Henri IV
+ 33 (0)3 22 91 24 23
douceursetgourmandises.fr
STREEKPRODUCTEN
• Table et Saveurs
3, rue de Beauvais
+ 33 (0)3 22 92 16 13
• La Halte des Gourmets
7 Rue Henri IV,
+33 (0)3 22 53 90 61
https://lahaltedesgourmets.business.site/
EENDENPASTEI
• Le Petit Poucet
52, rue des Trois Cailloux
+ 33 (0)3 22 91 42 32
patisserielepetitpoucet.com
KAAS UIT PICARDIË
(tomme met hooi, tomme met cider, bray picard
met lijnzaad):

L’Ail des ours

Big Ben

• Julien Planchon - Les Halles du Beffroi
+ 33 (0)3 22 91 96 22
fromagesplanchon.com

La Peña
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AMIENS,
FEESTSTAD

DE WIJK
SAINT-LEU

© Laurent Rousselin, Amiens Métropole

De wijk Saint-Leu is het vurige
hart van de stad, met vele
facetten ...
Overdag wordt de historische
charme van de stad duidelijk in
de schilderachtige, geplaveide
straatjes omringd door grachten,
met kleurrijke huizen van
pleisterspecie, hout en baksteen.
Theaters en toneelzalen, winkels
van ontwerpers, boekhandelaren
en antiekwinkels zijn hier ook op
hun plaats.
Als het avond wordt, kleedt
Saint-Leu zich om en presenteert
een boeket gezellig drukke
restaurants en cafés, waar de voor
Amiens zo kenmerkende sfeer
heerst. De wijk Saint-Leu, midden
in de stad, op een steenworp
afstand van de Jules Verneuniversiteit van Picardië, is de
plek waar iedereen komt om wat
te drinken, vrienden te ontmoeten
of een sportevenement bij te
wonen. Amiens heeft een grote
culturele aantrekkingskracht en
organiseert het hele jaar door
vele evenementen: het Europese
creatiefestival Amiens Europe
in het Maison de la Culture,
Safra’numériques, Fête dans
la ville, Chroma, Art, Ville et
Paysages, Festiv’art en het jonge
Minuit Avant la Nuit.

MINUIT AVANT LA NUIT
Minuit avant la Nuit, de jongste telg in de serie moderne
muziekfestivals in Amiens.
Minuit avant la Nuit wordt georganiseerd door het team van
La Lune des Pirates en is gewijd aan eigentijdse muziek.
Dit festival op menselijke schaal speelt zich dit jaar af in
de groene omgeving van het Parc Saint-Pierre in Amiens
op 22 en 23 juni, en in La Lune des Pirates op 21 juni. Het
programma houdt met iedereen rekening, van rock- en rapliefhebbers tot liefhebbers van pop en elektropop.
L a Lune des Pirates
+33 (0)3 22 97 88 01
minuitavantlanuit.fr

© Emmanuel Coteau / e-po.fr / visualmusic

VAN 21 TOT 23 JUNI
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© Aux Caves

© D’une île à l’autre

BIJZONDERE EN
CHARMANTE
ACCOMMODATIE

AUX CAVES, LUXURY
ORIGINAL CONCEPT

HUTTEN IN DE
HORTILLONNAGES

Appartementen met een verzorgde inrichting in de
prachtige, gewelfde kelders van een historisch monument.
Meerdere suites en kamers met verschillende sferen, van
de bijzonder cosy ‘Lodge’ met Afrikaanse invloeden via de
diabolische ‘Pigalle’, met zacht rood licht en een poledancepaal, tot ‘Ralph’, geraffineerd chic.

Op een uitzonderlijke plek, midden in het beschermde
natuurgebied van de Hortillonnages d’Amiens hebben Laure
en Manu dit prachtige ecologische landgoed van meer dan
1 hectare aangelegd. Ontdek hun bijzondere, comfortabele
accommodatie: 6 hutten-huizen, ingericht als ‘kant-enklare’ vakantiehuisjes. U staat midden in een uitzonderlijke
natuurlijke omgeving van groen en water!

 ux Caves - 54 rue Jules Barni - Amiens
A
+ 33 (0) 3 22 09 79 37 auxcaves-amiens.com
van € 159 tot € 299 per nacht

© Le Marotte

© Laurent Rousselin, Amiens Métropole

 ’une île à l’autre - 137 bis chemin de halage - Amiens
D
+ 33 (0) 6 16 89 19 87 - duneilealautre.fr
vanaf € 120 per nacht in een tweepersoonshut (ontbijt met bijbetaling)

IN EEN
WOLKENKRABBER
SLAPEN

LE MAROTTE, EEN
DISCREET HOTEL
MET GERAFFINEERDE
CHARME

‘La Tour Perret’, een in 1960 geopende wolkenkrabber, staat
op de monumentenlijst. Deze toren was tot 1969 de hoogste
van Europa. Nu belooft het gebouw een andere hoogtepunt:
slapen op bijna 100 m hoogte! Een aantal appartementen zijn
te huur voor het weekend of de week.

Dit herenhuis uit het einde van de 19e eeuw combineert de
oorspronkelijke Belle Époque-stijl met meubels en decoratie
van plaatselijke kunsthandwerkers en moderne schilderijen
van kunstenaars uit Amiens. Hôtel Marotte is het enige
vijfsterrenhotel in het departement Somme en verwelkomde
niet lang geleden Prins Charles, Angela Merkel en de Ierse
president.

Inlichtingen bij het Office de Tourisme van Amiens Métropole
+33 (0)3 22 71 60 50
Weekend vanaf € 230
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 ôtel Marotte 5* - 3 rue Marotte - Amiens
H
+ 33 (0) 3 60 12 50 00 - contact@hotel-marotte.com - hotel-marotte.com
145 à 500 € per nacht, afhankelijk van de kamer

DE ACTIVITEITEN
VERHUUR VAN
ELEKTRISCHE
BOTEN OP DE
SOMME
Stap in voor een tochtje op het
water en een gezond chlorofylbad!
In een paar minuten hebt u geleerd
hoe u moet manoeuvreren. Geen
vaarbewijs nodig! Kies zelf de
huurperiode: 1.30 uur, 3 uur of
de hele dag. U kunt de Somme
opvaren, kennis maken met de
omringende omgeving en langs de
hortillonnages naar het centrum
van Amiens varen (wijk Saint-Leu)..
© ot-nièvresomme

 lanet Nautic
P
6 Boulevard de Beauvillé
33 (0) 3 22 91 43 22
location.planetnautic.com
Geopend van april tot oktober

EEN CABLE PARK VLAK
BIJ AMIENS
Tussen de meren van het Sommedal en vlak bij Amiens
verwacht het waterskiteam van Amiens Cable Park u om u te
laten kennismaken met het plezier van glijden op het water
en andere activiteiten in de openlucht of om eenvoudig even
van de natuur te genieten. Dj’s en houten terras met ligstoelen
en snackbar ter plaatse.

© Amiens Cable Park

 miens Cable Park
A
Route d’Argoeuves
80470 Dreuil les Amiens
+ 33 (0) 9 87 88 61 09
amienscablepark.com
Geopend van april tot oktober
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SKATEPARK
Een skateparkproject wordt
momenteel uitgevoerd in de
activiteitenzone Montières.

LA BOÎTE À
PATINS

FIETSROUTE
IN HET HART
VAN DE STAD

Rond het tweede semester van 2019 zou
een recreatiezaal voor rolschaatsen het
daglicht moeten zien in de omgeving
van Montières, in Amiens. La boîte
à patins zal een discotheeksfeer
combineren met de ouderwetse kant
van rolschaatsen: inline skates en
quadrollers. Deze nieuwe zaal van
700 m2 wordt ingericht in industriële
steampunk-stijl en presenteert spelletjes
en activiteiten op een baan. Themaavonden als Halloween en Kerst zullen
ook georganiseerd worden. Later
zal een tweede baan van 30 m2 voor
kinderen geopend worden.

Het jaagpad is ongetwijfeld de
eenvoudigste en meest authentieke
manier om het hart van het
departement te verkennen. Dit
vriendelijke pad voor voetgangers
en fietsers is een uitnodiging
voor bewoners en bezoekers
van het departement Somme
de toeristische, natuurlijke en
culturele bezienswaardigheden
van het Sommedal te komen
ontdekken.

L a boîte à patins
ZAC de Montières
80000 Amiens
laboiteapatins.fr

 ffice de Tourisme
O
23, place Notre-Dame
+ 33 (0)3 22 71 60 50
amiens-tourisme.com

YOU JUMP
AMIENS
TRAMPOLINE
PARK
You Jump Amiens Trampoline Park is
een indoor recreatiepark van 1.500 m²
dat begin maart geopend werd. Het
omvat twee speelzones voor dunks
(basketbal op trampoline), een Ninja
Warrior-baan, een schuimbak, een
toren om van drie meter hoog op een
gigantische airbag te springen, een
twister, een klimmuur en een Main
Court, een grote trampolinezone
om naar hartenlust te springen,
acrobatische sprongen te leren en
combinaties uit te voeren. Fans van de
uitzending ‘Big Bounce’ kunnen hier
hun hart ophalen!
Y ou Jump
55 Rue de Sully
80000 Amiens
+ 33 (0)3 22 51 19 12
youjump.fr
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ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT ER
OVER AMIENS GESPROKEN
WORDT
EMMANUEL MACRON

© Nathalie Bauer / Présidence de la République

Amiens is de geboortestad van de President van de republiek
Emmanuel Macron. Hij heeft hier zijn jeugd doorgebracht
en ging naar school op lyceum la Providence in Amiens,
waar hij een briljante leerling was die door zijn leraren werd
opgemerkt!
Op 7 mei 2017 won hij de presidentsverkiezing met meer dan
66% van de stemmen en werd de jongste President van de
Franse republiek.

BRIGITTE MACRON

© Laurent Rousselin, Amiens Métropole

Brigitte Macron-Trogneux is een voormalige lerares Frans. Ze
is vooral bekend omdat ze de echtgenote is van Emmanuel
Macron. Zij is de dochter van de chocoladefabrikanten
Simone en Jean Trogneux – een instelling in Amiens sinds
1872 – de jongste dochter van drie kinderen. Brigitte en
Emmanuel trouwden in oktober 2007.

MICHOU
Michou is in 1931 in Amiens geboren. Hij groeide op in de wijk SaintLeu voordat hij naar Parijs ging, waar hij aan het eind van de jaren 50
zijn cabaret opende. Hij verliet Amiens toen hij 19 was en ging naar de
hoofdstad, waar hij in 1956 zijn cabaret ‘Chez Michou’ opende in de
Rue des Martyrs.

JEAN-PIERRE PERNAUT

LAURENT DELAHOUSSE

Jean-Pierre Pernaut presenteert al 23 jaar lang het journaal
van 13 uur op TF1. Hij werd op 8 april 1950 in Amiens
geboren. Hij bracht zijn jeugd door in Quevauvillers in het
departement Somme en deed zijn eerste stage tijdens zijn
journalistenopleiding bij het regionale dagblad ‘Le Courrier
Picard’.

Laurent Delahousse, zoon van een vastgoedbeheerder en
een museumgids, groeit op in Amiens en studeert net als
president Macron bij de Jezuïeten. Laurent Delahousse wordt
bekend op M6 en vervolgens op France 2 als presentator
van het journaal van 20 uur en als producent.

© Laurent Rousselin, Amiens Métropole

LES GOTHIQUES
De Gothiques is een team van de ijshockeyclub van Amiens die in 1967
werd opgericht. In de kleuren zwart, rood en wit spelen de Gothiques
hun thuiswedstrijden in het Coliseum.
De club Amiens Hockey Élite is tweemaal Frans ijshockeykampioen
geweest en speelt sinds 1982 op het hoogste niveau ijshockey in
Frankrijk.
Op 17 februari 2019 wonnen de Gothiques in Bercy hun eerste Franse
kampioenschap na verlenging tegen de titelhouder Lyon met een
eindstand van 3-2.
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© Sébastien Coquille, Amiens Métropole

JÉRÉMY STRAVIUS
Jérémy Stravius, Frans zwemkampioen gespecialiseerd in rugslag en
vrije slag, werd op 14 juli 1988 in Abbeville geboren. Hij was lid van de
Club Amiens Métropole Natation en wint zijn eerste Franse titel in
2009, voordat hij aan het einde van het jaar Europees kampioen wordt
op de korte baan met het estafetteteam op 4 × 50 m vrije slag. In 2010
wint hij de zilveren medaille op de 100 m rugslag bij de Europese
kampioenschappen in Boedapest.

MB14, wiens echte naam Mohamed Belkir is, is afkomstig uit Amiens en heeft
deelgenomen aan het 5e seizoen van de uitzending The Voice. Hij heeft
de groep Berywam opgericht met vier Franse beatboxers. Deze won het
10 Franse kampioenschap Human Beatbox en werkt momenteel aan een
album bij platenmaatschappij Polydor.

© Morgan Kessler

MB14

© DannyWillems

ROKIA TRAORÉ
Zangeres, tekst- en muziekschrijfster en vertolkster en gitariste Rokia
Traoré is op 24 mei 1974 in Mali geboren en woont in Amiens. In 2009
wint zij een Victoire de la musique in de categorie ‘Wereldmuziek’ voor
haar album Tchamantché.

© Laurent Rousselin-Amiens Métropole

Tekst- en muziekschrijver en vertolker Albin de la Simone is op 14 december
1970 in Amiens geboren. Hij werkt als pianist of arrangeur samen met vele
artiesten waaronder Mathieu Boogaerts, Arthur H, Keren Ann, Jean-Louis
Aubert, Salif Keïta, Alain Souchon, Alain Chamfort, Vanessa Paradis, Iggy Pop ...
Naast zijn activiteit als instrumentalist schrijft hij zijn eigen nummers en heeft
vijf albums uitgebracht sinds 2003.

© Frank Loriou

ALBIN DE LA SIMONE

DE SPELERS VAN AMIENS SC
De vaandeldrager van de agglomeratie van Amiens speelt in de Franse voetbalelite. Na een ongelooflijk spannende wedstrijd tegen Reims op 19 mei 2017
klommen de voetballers uit Amiens op naar de Franse eredivisie. Een première
in de geschiedenis van de club!
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DE ANDEREBEZIENSWAARDIG-HEDEN VAN DE METROPOOL
HET KASTEEL
VAN
BERTANGLES
© Laurent Rousselin, Amiens Métropole

Het kasteel werd tussen 1730 en 1734
gebouwd door de familie ClermontTonnerre en heeft een bijzonder
harmonische stenen voorgevel. Dit
historische monument in Régencestijl is toegankelijk via een lange laan
met bomen en een monumentaal hek
dat de jacht uitbeeldt, een kunstwerk
toegeschreven aan ‘Le Vivarais’.

© OTAM - OS

© CRT Picardie/Guillaume Fatras

 0260 Bertangles
8
+ 33 (0)3 22 93 68 36
chateaubertangles.com
chateau@chateaubertangles.com
Rondleiding met gids buiten en binnen,
dagelijks tussen 6 juli en 25 augustus (behalve op maandag) om 16 en om 17.30 uur
Volwassenen: € 8 - Kinderen 7-12 jaar: € 5

LA FERME D’ANTAN
IN CREUSE

HET PARK VAN HET
CHÂTEAU DE CREUSE

Een levend landbouwmuseum waarin u kennis kunt
maken met het werk op de boerderij aan het begin van
de vorige eeuw, aan de hand van de dieren, de oude
landbouwmethodes, het materiaal (dorsmachine), de
gereedschappen en diverse documenten.

De Engelse tuin van 4 hectare omarmt het kasteel, een
‘folie’ uit de 18e eeuw, dat is opgenomen in het Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH). Een
Franse tuin is aan een van de zijkanten aangelegd: vijver,
moestuin, Japanse tuin.

1 , rue de Revelles 80480 Creuse
+ 33 (0)3 22 38 98 58
la-ferme-dantan.net

2 rue de Revelles 80480 Creuse
+ 33 (0)3 22 38 99 19
visite-chateau-jardin.fr
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HET
NATUURRESERVAAT VAN HET
MEER SAINTLADRE IN BOVES

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
+ 33 (0)3 22 89 63 96
conservatoirepicardie.org

© Samuel Crampon

Vlak bij Amiens in het dal van de Avre,
een zijrivier van de Somme, wordt het
natuurgebied Réserve naturelle de l’Étang
Saint-Ladre in 1979 het eerste beschermde
natuurgebied in Picardië. De afgravingen
van turf voor verwarming in de 17e en 19e
eeuw hebben de graslanden veranderd
in meren die nu het natuurgebied vormen.
Andere activiteiten als begrazing, het
bleken van in de omgeving geweven
wasgoed en het maaien van riet hebben
ook bijgedragen aan
de vormgeving van het moeras en zijn
ecologische kenmerken. Dit landschap
bestaat uit een rijke fauna en flora.

DE DORPEN IN DE
OMGEVING VERKENNEN
ONDER BEGELEIDING
VAN EEN GIDS
Boves, Saint-Fuscien, Dreuil-lès-Amiens, Salouël … zijn een
paar van de 39 gemeentes van Amiens Métropole die
tussen maart en juni op een bijzondere manier verkend
kunnen worden, in het gezelschap van een gids. U kunt ook
kennis maken met de rijkdom van het erfgoed van Amiens
Métropole, terwijl u door een sportcoach gecoacht wordt
in nordic walking of leert schetsen onder leiding van een
landschapsschilder.
© Gaël Clariana

Amiens, Ville d’art et d’histoire
+ 33 (0)3 22 22 58 90
patrimoine@amiens-metropole.com
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ROND AMIENS
DE BAAI VAN
DE SOMME
EN DE
PICARDISCHE
KUST
De baai van de Somme, op 70 km
van Amiens, is een van de mooiste
baaien ter wereld. De baai strekt
zich uit over 70 km2 tussen de
Pointe du Hourdel in het zuiden en
de Pointe de Saint-Quentinen-Tourmont in het noorden. Dit
vogelgebied herbergt de grootste
zeehondenkolonie van Europa
en is een van de belangrijkste
halteplaatsen voor trekvogels in
Frankrijk. Dit landschap tussen
water en land wordt gevormd door
meren, moerassen, duinen
en kwelders. Bij laagwater kunnen
met poelen doorkruiste gouden
zandbanken worden overgestoken
onder leiding van een gids. Het
betoverende licht heeft vele
kunstschilders en schrijvers
geïnspireerd: Delacroix, Degas,
Corot maar ook Colette, Victor
Hugo, Alfred Manessier en vele
anderen ...
TE ONTDEKKEN Le Crotoy en zijn
charmante kleine vissershaven,
Saint-Valery-sur-Somme en zijn
middeleeuwse straatjes, de kiezels
van Cayeux, de vuurtoren van Le
Hourdel.

© SDesanlis@SMBS-GLP

TE BEWONDEREN AAN DE
PICARDISCHE KUST De Belle
Epoque-villa’s in Mers-les-Bains, het
indrukwekkende vergezicht van het
Bois de Cise in Ault, de oneindige
stranden van Quend tot Fort-Mahon,
de prachtige baai van Authie.
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DE MEREN IN DE
HAUTE-SOMME

© Nicolas Bryant

Het dal van de Haute-Somme en de meren zijn een bezoek
waard. Dit door de Eerste wereldoorlog getekende gebied
is nu een vissersparadijs. De meren in het dal van de
Haute- Somme zijn te bewonderen vanaf enkele speciaal
gecreeëerde uitkijkpunten en vormen een paradijs voor
vissers en wandelaars.

Het departement Somme heeft zwaar geleden in
de Eerste wereldoorlog, met in 1916 de tragisch
beroemde Slag om de Somme. De littekens van de
Eerste wereldoorlog zijn meer dan 100 jaar later
nog steeds zichtbaar: loopgraven, mijnkraters,
vernietigde begroeiing maar ook geheel verwoeste
dorpen. De belangrijkste bezienswaardigheden
(gedenktekens, musea, begraafplaatsen) kunnen
bezocht worden via het Circuit du Souvenir, een
route tussen Albert en Péronne.
Somme Tourisme

Het herdenkingsmonument van Thiepval
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© NIcolas Bryant

DE SLAGVELDEN VAN
DE SOMME EN DE
HERDENKINGSROUTE

CITÉ SOUTERRAINE DE
NAOURS

© Naours

De ondergrondse stad Naours verbergt vele geheimen!
Eeuwenlang kende Picardië oorlogen en invasies, waardoor
de dorpelingen veilig onderdak moesten zoeken. De
afgravingen waar krijt werd afgegraven voor de landbouw
of de bouw, gaan als schuilplaats dienen voor de bewoners,
hun bezittingen, hun vee en hun oogst. Uit deze afgravingen,
die geheel met mensenhanden gemaakt zijn, ontstaan
ondergrondse schuilplaatsen die in het Picardisch ‘muche’
heten. Op zijn hoogtepunt telde de ondergrondse stad
Naours 28 gangen en 300 kamers. Na de 17e eeuw raakt
de ondergrondse stad in de vergetelheid en wordt in 1887
herontdekt door abt Danicourt. In de Eerste wereldoorlog
worden er vele geallieerde soldaten in ondergebracht. Deze
laten vele opschriften op de wanden van de stad achter,
ongekuiste reacties vol emotie.

© CD80 - C. Bazin

SAMARA
Het natuurlijke en archeologische park Samara ligt in het
hart van het Sommedal. Het is een levende etalage van de
archeologische rijkdom van de streek. Het is bekend dat
dit gebied een essentiële rol heeft gespeeld in het ontstaan
van de oudheid. Samara is een park waar u de gebaren en
technieken van onze prehistorische voorouders kunt
ontdekken. De archeologische opgravingen die sinds de 19e
eeuw in het dal hebben plaatsgevonden, worden hier op
ludieke, leerzame wijze in scène gezet, net als het dagelijkse
leven in de prehistorische tijd. Het Parc Samara is ook een
beschermd natuurgebied met 30 hectare beschermde fauna
en flora en 80 boomsoorten uit de hele wereld.

© Les spectacles du souffle de la terre

LE SOUFFLE DE
LA TERRE
Sinds 1986 geven 850 vrijwilligers
uit Ailly-sur-Noye en omgeving
20.000 jaar geschiedenis weer
tijdens de geluid- en lichtshow ‘le
Souffle de la Terre’. Elk jaar tussen
half augustus en half september
komt dit grote historische tafereel
tot leven aan de oever van het
meer van Ailly-sur-Noye. In één
avond vertelt deze lofzang aan
Picardië en zijn bewoners over het
lot van een regelmatig overvallen,
onderdrukt, gekwetst volk dat zich
onvermoeibaar heeft verzet, weer
heeft herbouwd, weer oogst en de
spitsen op zijn kathedralen steeds
hoger heeft opgericht.
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CENTRE SIR
JOHN MONASH

© Centre Sir John Monash

Het Centre Sir John Monash werd op
25 april 2018 geopend, de dag van de
honderdjarige herdenking van de slag
van Villers-Bretonneux. Het is een
belangrijk punt op de Australische
herdenkingsroute aan het Westerse
front. Dit centrum is gebouwd bij
het Mémorial National Australien,
naast de militaire begraafplaats van
Villers-Bretonneux, en vertelt over
de Australische ervaring aan het
westelijke front door middel van
een serie interactieve multimediainstallaties en immersieve ervaringen.

VIGNACOURT 14-18

© OT Amiens Métropole OS

Tijdens de Eerste wereldoorlog was Vignacourt
een belangrijke achterhoedepost voor de
geallieerde soldaten. Een landbouwersechtpaar
uit het dorp, Louis en Antoinette Thuillier, is
dol op nieuwigheden in die tijd en heeft een
fototoestel met platen aangeschaft, een zeldzaam
voorwerp aan het begin van de 20e eeuw. Nadat
Louis aan Antoinette heeft geleerd hoe ze het
apparaat moet gebruiken, improviseert het stel
een fotostudio. Tegen een gespannen doek op
de achtergrond komen burgers en soldaten zich
laten fotograferen. Zo ontstaat de fotocollectie van
de familie Thuillier. Aan het einde van de oorlog
worden de foto’s op de zolder opgeslagen, waar ze
honderd jaar later herontdekt worden en nu een
unieke collectie vormen.
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AMIENS,
STAD IN BEWEGING

© Équipe Frenak et Julien, Architectes, Paris

HET MUSEUM IN
RENOVATIE

Over minder dan een jaar wordt het
Musée de Picardie heropend: gerenoveerd,
uitgebreid en beter toegankelijk. De
werkzaamheden gaan nog door in het museum, dat
sinds juli 2017 geheel gesloten is voor ingrijpende
renovatie- en uitbreidings-werkzaamheden. Het
gaat erom van dit unieke gebouw een plek te
maken waar kunst- en geschiedenisliefhebbershun
hart kunnen ophalen. Heropening gepland eind
2019.

Musée
de Picardie - 48, rue de la République
+ 33 (0)3 22 97 14 00
reservation.museesamiens@amiens-metropole.com

EEN
CAMPERZONE
IN 2020

AQUAPOLE
In de zomer van 2019 zal Amiens een
prachtig watersportcentrum openen,
waar sport van hoog niveau en recreatie
gecombineerd worden. Een breed publiek
wordt verwacht voor de zwemactiviteiten
in drie zwembaden (waarvan één
buitenbad), en eveneens in de sportzalen,
de welzijnsruimtes en de fitnessruimtes. In

Een camperzone zal worden
aangelegd in de Rue de Verdun:
een veertigtal plaatsen op 3.500
m2, met water en sanitair in een
mooi aangelegde, landschappelijke
omgeving.

het vooruitzicht van de Olympische spelen
in Parijs in 2024 zou deze faciliteit een
basis kunnen worden voor de nationale
teams die de Spelen in Frankrijk komen
voorbereiden.

EEN DIERENTUIN IN
ONTWIKKELING

© AJOA-Richard/ Joy-land

Het jaar 2019 is een historisch jaar in de geschiedenis
van de dierentuin van Amiens, door de uitvoering
van het renovatie- en uitbreidingsproject. De
renovatiewerkzaamheden van het Pavillon bleu - de
laatste 19e-eeuwse dansgelegenheid in Amiens - zijn
in januari begonnen en zullen in juni 2020 worden
afgerond met de opening van een restaurant. In
maart zal de Europese zone Rivières twee nieuwe
volières krijgen waarin ooruilen en uilen uit de Oeral
worden ondergebracht. In de herfst van 2019 zullen
de bezoekers van de dierentuin kennis kunnen maken
met Archipels, een zone die gewijd is aan bedreigde
ecosystemen in zuidoost-Azië. Dit is de eerste fase van
het verbouwingsproject dat tot 2022 zal doorgaan.

Parc
zoologique d’Amiens - Esplanade de la Hotoie
+ 33 (0)3 22 69 61 12 - zoo@amiens-metropole.com
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© Laurent Rousselin, Amiens Métropole

© Irizar E-mobility

NEMO, DE BUS À HAUT
NIVEAU DE SERVICE
(BHNS) ZAL IN MEI
GAAN RIJDEN

AMIENS, EUROPESE
HOOFDSTAD VAN DE
JEUGD IN 2020
Amiens volgt Novi Sad in Servië op die deze titel in 2019
heeft gedragen. De stad ontvangt nu al afvaardigingen van
jongeren uit heel Europa. Concerten, voorstellingen, festivals,
sporttoernooien, tentoonstellingen zullen elkaar in 2020
opvolgen om van Amiens het Europese kruispunt voor de
jeugd te maken..

Als duidelijke referentie aan Jules Verne, maar ook een
acroniem van nouvelle expérience de mobilité’ (nieuwe
mobiliteitservaring) zullen 43 100% elektrische, niet
vervuilende Nemo-bussen de bussen vervangen die tot
nu toe op diesel rijden. Deze zijn tot 16 juni gratis en zullen
vervolgens elke zaterdag gratis blijven.

 fdeling perscontacten Stad Amiens - Amiens Métropole
A
Michel Collet - + 33 (0)3 22 97 40 40
m.collet@amiens-metropole.com

© Samuel Crampon

© Sébastien Coquille, Amiens Métropole

 miens Métropole - BP 2720 - 80027 Amiens CEDEX
A
+33 (0)3 22 97 40 40 - amiens.fr

IN 2020 VIERT DE
KATHEDRAAL ZIJN 800E
VERJAARDAG!

AMIENS, EEN
BESTEMMING VOOR
IEDEREEN

Bovenop een oude romaanse kathedraal werd in 1220 de
eerste steen van de fundering van de kathedraal NotreDame gelegd door bisschop Evrard de Fouilloy. Notre-Dame
d’Amiens werd in 1981 opgenomen in het werelderfgoed om
zijn opmerkelijke architectuur en wordt in 1998 een halte
op de route van Santiago de Compostella. Het is de grootste
kathedraal van Frankrijk. Deze Grootse Dame, getuigenis
van het stoutmoedige werk van de bouwers, viert zijn
achthonderdste verjaardag in 2020.

De Stad Amiens heeft in maart 2017 het merk ‘Destination
pour Tous’ ontvangen voor het toeristische aanbod dat
geschikt is voor motorisch en visueel gehandicapten. In
het kader van het Pacte Pour le Bien Vivre à Amiens, heeft
de stad gewild dat toegankelijkheid in al zijn acties wordt
opgenomen: sociaal, vervoer, huisvesting, gezondheid,
groenzones, kinderen-jeugd, cultuur, sport, lokale
democratie.
 miens Métropole, service CCAS/Handicap et Accessibilité - BP 2720
A
80027 Amiens CEDEX
+33(0)3 22 97 40 40
destinationpourtous@amiens-metropole.com
amiens.fr

 miens, Métropole d’art et d‘histoire
A
+ 33 (0)3 22 22 58 97 - patrimoine@amiens-metropole.com
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NAAR AMIENS KOMEN
Londres

AMSTERDAM

2h30

Douvres

Dunkerque

3h00

Bruxelles

Lille

Calais

Valenciennes

Amiens
Caen

Rouen

Beauvais

St-Quentin

TGV

Le Havre

Reims

Over de weg
Herkomst
Beauvais
Brussel/
Calais
Lille
Parijs, porte de la Chapelle

Route via
A16
A2, A1 en A29
A16
A1 en A29
A16

Afstand
61 km
225 km
159 km
180 km
142 km

Amiens is ideaal gelegen in de nabijheid van Parijs, de
Benelux en Engeland en is eenvoudig bereikbaar. De stad
is ook een vertrekpunt voor excursies op minder dan een
uur rijden:
naar het westen, de prachtige landschappen van de baai
van de Somme in een zacht, afwisselend licht,
naar het oosten, de locaties van de veldslagen uit de
Eerste wereldoorlog,
Amiens ligt op de route van Picardische kathedralen.

Paris
1h10

Per trein
Parijs (1u06)
Lille (1u20)
Londen (2u30)
Per TGV (TGV-station
Haute-Picardie)
Roissy (20 min.)
Nantes (4u)
Marseille (5u30)

METZ - NANCY
STRASBOURG
DIJON - LYON
MILAN

Per vliegtuig
Internationale luchthaven Roissy
Charles-de-Gaulle (1u30)
Luchthaven Paris-Beauvais (30 min.)
Lille-Lesquin (1u30)
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