Maison du Parc – ontmoetingsplek en
administratieve zetel
Te midden van het woud vormt dit voormalig
bourgeois hotel uit Troyes uit de 16e eeuw een
ontmoetingsplek voor de bezoekers. Het is het hele
jaar geopend en een professioneel team staat tot uw
beschikking voor toeristische informatie. Een
permanente expositie laat het territorium van het Park
zien en tijdelijke exposities tonen het werk van
verschillende artiesten.
De permanente en tijdelijke expositie
- Op de begane grond wordt het natuurlijk erfgoed
weergegeven via drie thema's: de grond, het water en
het woud. Ze worden uiteen gezet door het
tentoonstellen van de menselijke activiteiten
waarmee ze geassocieerd kunnen worden: winning
van het mineraal ijzer, van groen zand, van krijt en
van klei voor het thema grond; de vijvers, irrigatie,
drainage en houtvlotten voor het thema water;
winning van bos, het gebruik van hout en woningen
voor het thema woud.
- Op de 1e etage bevindt u zich in de hedendaagse
periode die zich karakteriseert door grote ruimtelijke
aanpassingen van het territorium en die
weergegeven wordt door de acties die het natuurlijk
regionaal park ondernomen heeft.
- tijdelijke exposities maken het programma van de presentatie van het regionaal natuurpark van het woud van Orient
compleet gedurende het hele jaar. Programma op aanvraag.
Waar te vinden?:
Het Maison du Parc ligt op de perifere route van het Meer van Orient, op de splitsing van de D79 en de D43 en ligt
ongeveer tussen Géraudot en Mesnil-St-Père in (6km).
Openingstijden
Het hele jaar toegankelijk voor publiek. Gratis toegang.
• in het hoogseizoen (juli-augustus)
iedere dag van 10u-12u30 en 13u30-18u
• in het tussenseizoen (maart-april-mei-juni & september-oktober)
Gesloten tijdens de we en op feestdagen
13u30-17u30
• in het laagseizoen (november tot februari)
iedere dag van 13u tot 17u

See the interactive map of the park

Read more

Voor meer informatie over het Intercommunale V.V.V. kantoor van des Grands Lacs et de
la Foret d'Orient, klik hier.
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