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VVV-KANTOOR CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
3, quai des Arts, 51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 65 17 89 - E-mail : accueil@chalons-tourisme.com

Vind ons op Facebook, Youtube en instagram "Chalonstourisme"
Deel je foto's met #verychalons
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De jard
in Engelse



Châlons-en-Champagne is een stad 
waar waterwegen doorheen lopen; 
vandaar de bijnaam bruisend Venetië. 
Er zijn drie verschillende rondvaarten:

L’Eau’dyssée : een rondvaart door het 
historisch centrum van de stad. De gele-
genheid om de vele bruggen en monu-
menten te bewonderen, maar ook de 
prachtige groenvoorzieningen. De 
bestuurder is tevens uw gids, en zal u 
onze tweeduizend jaar lange geschiede-
nis vertellen in de vorm van vele anek-
dotes.

Métamorph’eau’ses : als de nacht valt, 
lichten de monumenten op. Over het 
water wordt u getrakteerd op een licht- 
en geluidshow, met een hoofdrol voor 
de mooiste bouwwerken van de stad. 
Een rondreizende lichtshow uniek in 
Europa.

L’Ép’eau’pée : deze natuurrondvaart 
laat u kennismaken met de flora en 
fauna van onze grachten. Grand jard 
is toegankelijk via een sluis; het hoogtepu-
nt van dit tochtje.

Boekingen en inlichtingen : 
VVV-kantoor

Museumliefhebbers komen aan hun trekken met 
deze drie musea :

Het Kunstmuseum : dit is een van de oudste 
musea van Frankrijk. In de zalen worden vaste 
collecties getoond van schilderijen (15e-20e eeuw), Re-
naissance-beelden, kunstvoorwerpen; en een 
vogelkamer.

Cloître Notre-Dame-museum : tijdens opgravingen 
in 1963 zijn overblijfselen gevonden van een klooster uit 
de 12e eeuw: beeldzuilen, verhalende kapitelen en pijlers 
vormen een uniek geheel.

Duduchothèque : expositieruimte gewijd aan 
de tekenaar Cabu en zijn werk. Geboren in Châlons 
waar hij zich vormde als tekenaar, was hij een van 
de grondleggers van Hara-Kiri, Pilote, Charlie 
Hebdo en Canard enchainé, tot zijn tragische 
dood.

Twee adressen in Châlons om te ontdekken hoe 
champagne gemaakt wordt, en natuurlijk om het re-
sultaat te proeven :

De kelders Joseph Perrier, 69 avenue de Paris : dit 
champagnehuis, opgericht in 1825, nodigt u uit om zijn oors-
pronkelijke Gallo-Romeinse kelders te bezichtigen: 
gelijkvloers, uitgehold in de heuvel.

Het Proeverij-museum van de familie Carbot,               
12 Bd Victor Hugo : hier kunt u een collectie 
oude voorwerpen bezichtigen die gebruikt werden 
voor de bewerking van wijngaarden. 

11 hectares aan groen, midden in de stad: drie prachtige 
tuinen, drie verschillende stijlen om mateloos van te 
genieten :

Petit jard, met keurmerk opmerkelijke tuin en zijn kasteel 
Marché, gebouwd op de voormalige versterkte brug.

Grand jard en zijn uitgestrekte recreatievelden, waaronder 
een skatepark. In juli en augustus, vele activiteiten tijdens 
de actie «Châlons plage».

De jard in Engelse stijl is om te wandelen, hardlopen, 
picknicken, fietsen...
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