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GA OP ONTDEKKING!

STAD
UITZICHT

clermontauvergnetourisme.com/nl
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RIJKE HISTORIE

De stad is trots op haar duizenden jaren lange 
geschiedenis én haar historische figuren. De oors-
prong gaat terug naar het oude Nemessos, de 
hoofdstad van de Gallische Arverniërs. Symbool 
van dit glorieuze verleden is de beroemde leider 
Vercingetorix, die de Romeinse legerleider Julius 
Caesar vlakbij Clermont-Ferrand versloeg tijdens 
de Slag om Gergovie. Zijn standbeeld siert het cen-
trale stadsplein Place de Jaude. In het illustere ri-
jtje hoort ook paus Urbanus II thuis, die in 1095 de 
eerste kruistocht uitriep. En last but not least Blaise 
Pascal, wijsgeer en wetenschapper, die met proeven 
op de vulkaan Puy-de-Dôme als eerste aantoonde 
dat luchtdruk afhankelijk is van hoogte.

WONDERSCHOON STUKJE AARDE

De metropool is enorm blij met de plaatsing van 
de keten van vulkanen (Chaîne des Puys) en de 
Limagne-breuklijn op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO. Voor het eerst prijkt een natuurgebied in 
Frankrijk op de prestigieuze lijst, naast andere belan-
grijke natuurfenomenen als het Great Barrier Reef en 
de Grand Canyon. De erkenning bevestigt hoe bijzon-
der dit unieke landschap is, waar je ooggetuige bent 
van een breuk van de continenten.

VOL VERTROUWEN OP WEG NAAR MORGEN

De stad staat niet stil en bereidt zich enthousiast 
voor op de titel Culturele Hoofdstad van Europa in 
2028. In aanloop daarnaartoe vinden tal van culturele 
evenementen plaats in nauwe samenwerking met 
inwoners, theaters, musea en culturele organisaties 
in de metropool. Iedereen doet mee om dit mooie 
doel te bereiken.

TE MIDDEN VAN MAAR LIEFST TACHTIG VULKANEN KLOPT 
HET STEDELIJKE HART VAN CLERMONT AUVERGNE 
METROPOOL MET DE INTENSITEIT EN DYNAMIEK DIE BIJ EEN 
LEVENDIGE STAD HOREN. TEGELIJKERTIJD VOEL JE OVERAL 
DE AANWEZIGHEID EN DE VRIJHEID VAN DE OMLIGGENDE, 
SPECTACULAIRE NATUUR.

HET IS EEN GEGEVEN WAAR DE INWONERS ELKE DAG VAN 
GENIETEN: DOOR TE PROFITEREN VAN EEN GROOT CULTUREEL 
AANBOD, EROPUIT TE TREKKEN IN DE NATUUR, ZICH ONDER 
TE DOMPELEN IN WELDADIG BRONWATER ÉN ONTSPANNEN 
NAAR HUN WERK TE GAAN.

Waterbron Eugénie in het 
hart van het thermale park 
Royat-Chamalières

LAAT JE
ZIEN
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365 DAGEN ENERGIE

Stevig verankerd op een plek waar de natuur 
het voor het zeggen heeft, leeft Clermont 
Auvergne Metropool op het ritme van de 
seizoenen en geniet daar volop van. De winter 
bestrooit de bomen in parken en tuinen met 
rijp en besneeuwde berghellingen nodigen 
uit tot sportieve en gezonde activiteiten, 
waarna je in de behaaglijke ambiance van 
een salon de thé een warme chocolademelk 
drinkt. De schittering van de lente kleurt het 
landschap wit en roze terwijl de aangename 
temperaturen verleiden tot wandelingen. De 
zwoele zomeravonden zijn het beste excuus 
om lang op de terrassen van de brasserieën 

en cafés te blijven hangen. En na een oneindig 
lijkende Indian summer waarop de stad wordt 
getrakteerd, kondigt zich plotseling de herfst 
aan. Terwijl de bladeren in het rond vliegen en 
er af en toe pittige buien vallen, trekt iedereen 
eropuit om paddenstoelen te plukken of zich 
gerieflijk voor de open haard te nestelen. 
Stad en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Elke dag kleurt de lucht anders en 
elk seizoen biedt verschillende heerlijkheden 
en sferen. Aan jou om alles wat de metropool 
te bieden heeft met beide handen aan te 
grijpen, te beleven. Révélez-vous ! 

De Chaîne des Puys-faille de Limagne is sinds 
2018 UNESCO Werelderfgoed.

De metropool is een paradijs voor wandelaars. 
En bijna overal zichtbaar: de Puy-de-Dôme, 
Grand Site de France (1465m).

L’Aventure Michelin vertelt het grootse verhaal van de 
beroemde bandenfabriek en spreekt jong en oud aan.

Place de la Victoire, 
een prachtig plein voor 
gezellige en feestelijke 
gelegenheden. 

LAAT JE
ZIEN
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WINKELEN  
PLACE DE JAUDE

16:00

BEZOEK 
AAN L’AVENTURE MICHELIN

14:15

VOORSTELLING 
IN LA COMÉDIE,

SCÈNE NATIONALE

20:05

EXPO 
 IN HET BARGOIN MUSEUM

10:05

LUNCH
 IN HET HISTORISCHE CENTRUM

VAN MONTFERRAND 

12:30
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STAD & ERFGOED
ONTDEKKEN

G
eplaveide straten en pittoreske pleintjes, sta-
tige, donkere herenhuizen van vulkanisch Volvic-
gesteente en charmante wijnhuizen, weelderige 
tuinen en binnenplaatsjes, belle epoque-villa’s en 

-stadpaleizen uit de ‘gouden eeuw’ van het spatoerisme 
in Royat-Chamalières: de metropool houdt van een grote 
variatie aan stijlen en sferen. Ze beweegt mee met het 
licht van de zon en leeft op het ritme van haar bewoners: 
actief, feestelijk en sereen.

Maak kennis met het beroemde pelgrimspad  naar 
Santiago de Compostela door een bezoek aan de 
12de-eeuwse romaanse basiliek Notre-Dame-du-Port. 
Gebouwd met zandkleurige arkose, straalt het gebouw 
een perfecte harmonie uit met de unieke daken boven 
het koor en de klokkentoren die spits toeloopt op de 
kruising van het transept (dwarsschip). 

Op de top van het 
‘centrale plateau’ 
in de oude stad, is 
tussen de 13de tot 
de 19de eeuw, in 
donker vulkanisch Volvic-steen, de gotische kathedraal 
gebouwd, met haar kenmerkende waterspuwers. Op het 
naastgelegen Place de la Victoire vullen de terrassen 
van cafés en restaurants zich met mensen, kinderen 
spelen bij de fontein, waarboven paus Urbanus II met 
zijn versteende vinger naar het oosten wijst, richting het 
Heilige Land. Andere getuigen van de middeleeuwen zijn 
de vakwerkhuizen met typische uitbouw in Montferrand. 
Ze vertellen over de hoogtijdagen van de graven van de 
Auvergne die het indertijd opnamen tegen de macht van 
de bisschop van Clermont.

De parken en tuinen zijn de groenen oases van de stad, 
waar je helemaal tot jezelf komt. Zo is het op de zacht 
glooiende gazons van Jardin Lecoq, in de schaduw van 
bijzondere bomen, heerlijk toeven. En vanaf de helling in 
het iets hoger gelegen Parc Bargoin geniet je in alle rust 
van een adembenemend uitzicht op de stad. 

Adem de heerlijke, frisse lucht diep in en struin dan 
eens als een echte fijnproever de ‘boeren-‘markten af 
en verbaas je over de veelzijdigheid van de authentieke, 
lokale natuurproducten. Voor het ware flaneren en het 
window-shoppen ga je naar Place de Jaude en de omlig-
gende (autovrije) winkelstraten. De zondagochtend is 
voor de nostalgische koopjesjagers. De brocante - ofwel 
vlooienmarkt - is heilig ! 

CLERMONT-FERRAND KREEG DOOR DE EEUWEN HEEN VORM 
ROND TWEE STEDEN: HET ANTIEKE CLERMONT OP EN ROND 

EEN HEUVEL, EN HET MIDDELEEUWSE MONTFERRAND,
DAT IN VROEGERE TIJDEN GRENSDE AAN DE VRUCHTBARE 

LIMAGNE-VALLEI.

Waterpartij in Jardin Lecoq

De romaanse basiliek Notre-Dame-du-Port staat op de Werelderfgoed-
lijst van UNESCO als onderdeel van de pelgrimsroute naar Santiago de 
Compostela.

In Pont-du-
Château torent 
het oude kasteel 
boven de 
Allier-rivier uit.

Place de 
Jaude, 
sinds de 
oudheid het 
epicentrum 
van de stad
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STAD & EMOTIES
BELEVEN

B
ovenaan de lijst van grote internationale 
happenings staat het Court-métrage-festival, dat 
in 1982 door een aantal fans van korte films werd 
opgezet en uitgroeide tot ’s werelds grootste korte-

filmfestival; een feest zonder glitter, glamour en rode 
lopers, maar met gemiddeld 170 films van over de hele 
wereld, die om de awards strijden. Daarnaast rockt en 
swingt de metropool flink dankzij de aanwezigheid van 
alternatieve rockbands, een onafhankelijk platenlabel 
en een keur aan popzalen, met als koploper Coopérative 
de Mai. Aan het begin van de zomer treedt op 
muziekfestival Europavox de crême de la crême van de 
Europese muziekscene aan.

Cultuur hoort altijd open naar de buitenwereld te staan 
en zo toegankelijk mogelijk zijn voor het publiek. 
Buiten de musea (het Bargoin-museum gewijd aan 
archeologie en textiel, het kunstmuseum Roger-
Quilliot, het Verzetsmuseum in Chamalières en het 
Scheepvaartmuseum in Pont-du-Château) gebeurt er 

daarom veel op straat. De eclectische evenementen 
van het culturele project Effervescences zetten in de 
stad geregeld de boel op stelten. Ook het Internationaal 
festival van buitengewoon textiel, FITE, volgt niet 
bepaald de gebaande paden en mixt erfgoed, traditie en 
moderne textielvormen, waardoor verrassende nieuwe 
creaties ontstaan. Nieuwsgierig genoeg om onbekende 
zijwegen te verkennen, verzamelen tekenaars uit alle 
windrichtingen zich in de metropool om deze op een 
originele en poëtische manier in woord en beeld te 
brengen tijdens Les rendez-vous du Carnet de Voyage.

HET HELE JAAR DOOR BIEDT DE STAD EEN 
OVERVLOED AAN CULTUUR: KUNSTZINNIG, 

POPULAIR, KWALITATIEF HOOGSTAAND EN VOOR 
ÁLLE DOELGROEPEN. MET EEN DYNAMISCHE 
PROGRAMMERING BEREIDT DE STAD ZICH 

BOVENDIEN VOOR OP HAAR KANDIDATUUR VAN 
CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA IN 2028.

Effervescences 
en het programma 
van La Comédie 
de Clermont / 
Scène nationale 
zijn belangrijke 
bakens tijdens het 
culturele seizoen.
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CONCERT 
OP HET EUROPAVOX-FESTIVAL

23:00

STEVIGE BRUNCH 
OM TE HERSTELLEN VAN

DE VORIGE DAG

11:07

BEZOEK
AAN EEN TENTOONSTELLING

IN HET FRAC KUNSTCENTRUM

14:00

PROEVERIJ IN EEN WIJNGAARD VAN

DE CÔTES D’AUVERGNE

16:00
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NAAR DE TOP 
VAN DE PUY-DE-DÔME

MET DE PANORAMATREIN

10:00

RUGBYCLUB ASM
AANMOEDIGEN IN STADION

MARCEL-MICHELIN

17:15

DE DERDE HELFT
DOORBRENGEN OP EEN TERRAS 

ONDER DE STERREN

20:00

WANDELING 
TUSSEN DE VULKANEN

13:00
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SPORT & NATUUR
ERVAREN

V
an de 80 vulkanen is de Puy-de-Dôme, met 
een hoogte van 1465 meter, het imposantst. 
En of hij nu is bedekt met sneeuw of prachtige 
herfstkleuren, de wandeling naar de top via 

het muilezelpad is het hele jaar door een populaire 
weekendactiviteit. Ook paragliders weten de weg 
naar boven te vinden. Door gebruik te maken van de 
luchttektoniek zweven de veelkleurige glijschermen 
tussen de vulkanen waarbij ze soms een schijnbaar 
bewegingloze luchtballon passeren. Iets lager kun-
nen golfers in Orcines en Royat-Charade hun swing 
verbeteren terwijl ze genieten van de schitterende 
natuur rondom; mountainbikers suizen, beschut 
door bossen en kreupelhout, langs de hellingen naar 
beneden. Met 300 kilometer aan gemarkeerde pa-
den en oude bergweggetjes die voeren door bossen 
en langs kraterranden, worden ook wandelliefheb-
bers op hun wenken bediend. 

Als de temperatuur ’s zomers verder stijgt, is ver-
koeling dichtbij: langs de oevers van de Allier, in de 
kloven van Artière of aan de rand van de schaduwri-
jke beek bij Cébazat. Op een lome dag is het heerlijk 
wandelen in het bos; of je stapt in de voormalige ha-
venstad Pont-de-Château in een kano en glijdt rustig 
over het water. Of zit je liever met een picknickmand 

op de oever? Of geniet je ervan met een hengel ge-
duldig te wachten tot je beet hebt? 

Voor een stap in het onderaardse ga je naar de 
Lemptégy-vulkaan en het Vulcania-park voor onver-
getelijke Jules Verne-ervaringen ! In de eerste zie je 
vulkanische bommen, schoorstenen en lavastromen 
van dichtbij; in de tweede kun je meedoen aan leuke 
activiteiten en word je meegenomen in zinderende 
reconstructies van vulkaanuitbarstingen ... Maar of 
je nu naar de een of de ander gaat – of beide -: je 
begeeft je in een meer dan fascinerende wereld. 

GELEGEN AAN DE VOET VAN DE KETEN VAN VULKANEN 
SPREIDT DE METROPOOL ZICH OOSTWAARTS UIT OVER 
DE VRUCHTBARE LIMAGNE-VLAKTE, WAAR DE RIVIER DE 
ALLIER DOORHEEN SLINGERT. HET GEBIED DAT OP DE 
WERELDERFGOEDLIJST VAN UNESCO STAAT TELT ACHT 

GEMEENTEN. DE OVERWELDIGENDE NATUUR IS EEN 
TREKPLEISTER VAN JEWELSTE.

360 °-panorama vanaf de top van de Puy-de-Dôme

Gastronomische pauze: proef de 5 AOP-kazen 
uit de Auvergne

La potée auvergnate, 
een lokale jachtscho-
telspecialiteit met 
kool als basis

Golfen tussen 
vulkanen in 
een prachtig 
landschap
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Paris
Bourges
Vichy
A71

Thiers
Lyon

Marseille
A72

Issoire
Montpellier

A75

Bordeaux
Toulouse

A89

Limoges

Moulins
Montluçon

Riom

Châteaugay

Blanzat

Nohanent

Durtol

Orcines

Royat

Chamalières

Beaumont

Romagnat

Saint-Genès-Champanelle

Ceyrat

Aubière

Lempdes

Rivière Allier
Aulnat

Pont-du-Château

Cournon-
d’Auvergne

Le Cendre

Pérignat-
lès-Sarliève

Cébazat

Gerzat

Clermont-
Ferrand

Volvic

m

m
m

m

m
19

23

24

25

26
20

1  Bargoin-museum 
2  Henri-Lecoq-museum 
3  Jardin Lecoq 
4  Basiliek Notre-Dame-du-Port
5  Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal 
6  Fontfreyde Hotel - Fotomuseum
7  Regionaal Fonds voor Hedendaagse Kunst (FRAC) 
8  Parc Montjuzet 
9  Verzetsmuseum 
10  Parc Bargoin 
11  Middeleeuws stadje Montferrand 
12  Kunstmuseum Roger-Quilliot 
13  L’Aventure Mchelin
14  ASM Experience 
15  La Coopérative de Mai 
16  Parc Montgroux 
17  Sémaphore Cébazat 
18  Toren van Châteaugay
19  Golf d’Orcines 
20  Royatonic 
21  Casino van Royat 
22  Spa resort van Royat-Chamalières 
23  Lemptégy-vulkaan
24  Vulcania 
25  Puy-de-Dôme 
26  Circuit van Charade  
27  Kasteel van Opme 
28  Plateau van Gergovie 
29  Grande Halle - Zenith 
30  Recreatiemeer van Cournon 
31  Scheepvaartmuseum
32  Oevers van de Allier in Pont-du-Château

32 HOOGTEPUNTEN 
IN KAART
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HYDROTHERAPIE & WELZIJN 
ONTSPANNEN

N
adat de Romeinen 
als eersten de 
bronnen van Royat 
gebruikten om in 

te baden, duurde het tot 
1844 voor het nut van het water werd herontdekt. 
De vallei van de Tiretaine-rivier transformeerde 
vanaf dat moment in een kuuroord waar gezond-
heid, wellness en amusement centraal stonden. 
Na het verblijf van keizer Napoleon III en zijn vrouw 
Eugénie was het hek van de dam en groeide Royat 
uit tot the place to be voor de high-society. In de 
paviljoens, de muziektenten en het casino krioelde 
het van de koninklijke kuurgasten, captains of indus-
try en kunstenaars. Intussen bleef de kuurstad zich 
ontwikkelen.  In het grote kuurgebouw bijvoorbeeld, 
dat gedurende die hoogtijdagen werd gebouwd, zijn 
herkenbare Gallo-Romeinse elementen verwerkt en 
de enorme, witte en rijkversierde gevel van het Grand 
Hotel contrasteert sterk naast het Pavillon Majestic 
van kleurig geëmailleerde bakstenen; en terwijl het 
hoger gelegen Château Le Paradis de uitstraling van 
een feodaal kasteel heeft, staan in de straten char-
mante Zwitserse chalets en neoklassieke villa’s zij 
aan zij. 

De spa was oorspronkelijk gespecialiseerd in de 
medische behandeling van reuma en cardio-arte-

riële aandoeningen. Langzaam maar zeker breidde 
het aanbod zich uit naar wellness, ofwel kuren ter 
ontspanning. Pakkingen met mineraalrijke modder, 
thermale zwembaden, hydromassagedouches…..al-
lemaal voor een heerlijk ontspannen gevoel.  

Stap de wereld van Royatonic Bains & Spa binnen en 
laat alles los. In deze moderne, maar door de traditio-
nele Turkse badhuizen geïnspireerde, spa ontspan je 
in bubbelbaden, jacuzzi’s, sauna’s, jetstreambaden, 
het caldarium en tepidarium, en in de lagunes die 
uitkomen in verschillende buitenzwembaden….een 
opeenvolging van gelukzalige momenten… Waarom 
zou je daarvoor niet even de tijd nemen, met zo’n 
overvloed aan ontspanning onder handbereik?

WELDADIGE ONTSPANNING BEGINT BIJ HEILZAAM 
BRONWATER. HET WATER HAALT HAAR GEZONDE 

EIGENSCHAPPEN DIEP UIT DE AARDE EN ONTSPRINGT 
AAN DE OPPERVLAKTE NA EEN REIS VAN VAAK 

DUIZENDEN JAREN. HET ELEGANTE KUUROORD ROYAT-
CHAMALIÈRES, GROOTGEMAAKT TIJDENS HET TWEEDE 

FRANSE KEIZERRIJK, IS OOK VANDAAG NOG EEN
WELLNESS-ELDORADO.

Ontspannen tussen 2 behandelingen in de Thermen van Royat

Detail van een oud 
stadspaleis in het 
kuuroord

Alle smaken 
uit de regio 
vertalen zich 
in een exquise 
gastronomie
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BEZOEK
AAN HET

SCHEEPVAARTMUSEUM

10:00

BEZOEK
AAN DE BASILIEK

NOTRE-DAME-DU-PORT

17:00

GEZELLIG
UIT IN COOPÉRATIVE DE MAI

21:00

ONTSPANNEN
IN ROYATONIC

14:20
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VERTREK 
MET DE TRAM

9:00

APERITIEF 
OP PLACE DE LA VICTOIRE

18:02

PRIVÉFEEST
IN VULCANIA

21:00

CONFERENTIE 
IN POLYDOME

9:15
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ZAKELIJK TOERISME
UITDAGEN

G
esitueerd op het kruispunt van belangrijke 
Franse hoofdwegen is de stad steeds meer in 
trek als zakelijke bestemming. Het heeft de 
capaciteit grote evenementen te organiseren, 

zoals de landbouwbeurs Sommet d’élevage, conven-
ties, congressen, seminars en teambuildingsacti-
viteiten en -reizen. 

Voor zowel grote als kleine evenementen zijn er 
bijzondere locaties beschikbaar, bijvoorbeeld het 
beurs- en congrescentrum Grande Halle d’Auvergne 
(12.600 m2 overdekt) en Zenith in Cournon, de 
grootste hal van de regio. In het stadscentrum is 
Polydome Business Centre een ideale locatie, met 
een keur van zalen voorzien van de laatste techno-

logieën (geluid, video-
projectie en -opnameap-
paratuur en simultane 
vertaling). Ze vormen stuk voor stuk een efficiënte, 
sfeervolle entourage voor elk type vergadering en 
meeting. 

De meeste professionele bijeenkomsten wisse-
len intensieve vergaderingen af met gezellige en 
ontspannen activiteiten. Een mooi voorbeeld van 
een dergelijke activiteit is l’Aventure Michelin, waar 
de beroemde bandenfabriek haar fascinerende 
geschiedenis van meer dan een eeuw deelt met 
het publiek. Een ander lokaal succesverhaal, waa-
rin een geweldige teamgeest en fair play worden 
weerspiegeld, is dat van rugbyclub ASM; en dat het 
publiek meebeleeft in de ASM Experience. Tussen 
de vulkanen van de Chaîne des Puys staan bezoe-
kers in attractiepark Vulcania in direct contact met 
de omliggende natuur. Een opwindende locatie waar 
een speciale afdeling bedrijven graag helpt bij het op 
maat organiseren van zowel professionele als privé-
bijeenkomsten en evenementen. 

Andere uitzonderlijke plaatsen voor uw recepties 
en ontvangsten ... het stadion Marcel-Michelin, het 
kunstmuseum Roger-Quilliot of het Operatheater. 
Met een geweldig aanbod van kwaliteitsaccommo-
daties, meer dan 1800 hotelkamers binnen direct be-
reik van openbaar vervoer en bijna 6000 kamers in 
de gehele metropool, garandeert de stad een goede 
nachtrust en minimale reistijden !

BEHALVE DE STRATEGISCHE, CENTRALE LIGGING, HEEFT 
DE METROPOOL NOG ANDERE BELANGRIJKE VOORDELEN 

BIJ DE ORGANISATIE VAN PROFESSIONELE EVENEMENTEN: 
EEN RUIM EN KWALITATIEF HOOGSTAAND HOTELAANBOD, 
EEN MODERNE INFRASTRUCTUUR EN EEN BUITENGEWOON 

FRAAIE OMGEVING.

De Panoramique des 
Dômes, in dialoog met het 
vulkanische landschap

L’Opéra-théatre

Avond vol 
vulkanisme in 

Vulcania 

Gezellige sfeer 
op Place de 
Jaude tijdens een 
rugbywedstrijd



KANTOREN VAN CLERMONT AUVERGNE TOURISME 
OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN

OPENINGSTIJDEN & TOEGANG

MAISON DU TOURISME
Place de la Victoire - 63000 Clermont-Ferrand 

+33 (0)4 73 98 65 00 
info@clermontauvergnetourisme.com

>Van 1 juli tot 31 augustus :
Alle dagen open van 10:00 tot 19:00 uur.

>Van 1 september tot 30 juni:
Alle dagen open van 10:00 tot 18:00 uur 

In het weekend en op feestdagen van 10:00 
tot 13:00 en van 14:00 tot 18:00 uur
Gesloten op 25 december, 1 januari, 

op zondagen in januari en november en op 
maandagochtend buiten schoolvakanties en 

tijdens feestdagen

LOCATIE ROYAT-CHAMALIÈRES
Place Allard - 63130 Royat

+33 (0)4 73 29 74 70
royat@clermontauvergnetourisme.com

>Van november tot maart:
Maandag tot vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur en 
van 14:00 tot 17:00 uur (gesloten op maanda-

gochtend buiten schoolvakanties)
>Van april tot juni en van september tot oktober: 

Maandag tot zaterdag: 9:00 tot 12:00 uur 
en van 14:00 tot 18:00 uur 

Zon- en feestdagen: 9:30 tot 12:00 uur
>Juli en augustus

Maandag tot vrijdag: 9:00 tot 18:00 uur
Zaterdag: 9:00 tot 12:00 uur 
en van 13:30 tot 18:00 uur
Zondag: 9:30 tot 12:00 uur 
en van 14:00 tot 17:00 uur
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