StreekVVV " Grands lacs et de la Forêt
d'Orient*** "
Information & Accueil touristique > Office de tourisme
intercommunal des Grands Lacs et de la Forêt d'Orient
Situé entre Mesnil-St-Père et Géraudot
Maison du Parc
10220 Piney
Latitude: 48.288757
Longitude: 4.391527
Lien Google Street View

Adhérent Office de tourisme
Animaux acceptés

Presentation
Binnen het Parc naturel regional van het Forêt
d'Orient, in de omgeving van de Grands Lacs de
Champagne, zijn touristische socioprofessionelen,
verenigingen en vrijwillige communes
gegroepeerd binnen het intercommunale VVV
kantoor van de grands lacs en het forêt d'orient. Deze
vereniging, van het wetstype 1901, ondersteunt de
touristische ontwikkeling van het Parc naturel régional
de la Forêt d'Orient.
Wij staan tot uw beschikking om u te helpen bij het
voorbereiden van uw verblijf. Neem contact op met
ons voor meer informatie.
Wij spreken : Frans, Engels, Nederlands, Duits.
Om ons makkelijker te vinden...

Afficher Office de tourisme des grands lacs et de la Forêt d'Orient sur une carte plus grande

Quelques paysages :

Description
De missies van het Office de tourisme intercommunal zijn:
- het ontvangen en informeren van de bezoekers,
- het sturen van toeristische documentatie,
- het statistisch volgen van de frequentie,
- het steunen van grootse evenementen op het grondgebied,
- het ontwikkelen en up-to-date houden van toeristische gegevens die helpen bij het zo goed mogelijk informeren van
de bezoekers,
- het up-to-date houden van toeristische uitgaves van derden,
- het steunen van institutionele organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van toerisme,
- het ontvangen van nationale en internationale pers .

Het Office de tourisme intercommunal streeft er eveneens naar om de regio te voorzien van een origineel en
aantrekkelijk toeristisch aanbod.

De diversiteit van de théma's en de verblijfs mogelijkheden aangeboden door de gemotiveerde
socioprofessionelen, uit zich door een uitgebreid aanbod van aantrekkelijke vakanties en week-einden voor
de liefhebbers van natuur, ornithologie, watersport, gastronomie en andere.
Een nieuwe structuur om toeristen te ontvangen en informeren is begin 2002 ontstaan in de regio van de meren: het
Office de tourisme intercommunal.
Deze structuur maakt het niet alleen mogelijk schaalvoordelen te maken maar ook om de ontvangst en de gegeven
informatie te professionaliseren , de edities en de opleiding van het personeel te verbeteren, etc.
In 2013 was het Intercommunale VVV kantoor de eerste structuur in Champagne-Ardenne die, volgens de
nieuwe strengere reglementatie, werd geclasseerd in de categorie II.

Het is ondergebracht onder de "pans de bois" (houtstructuur) van het Maison du Parc naturel régional de la
Forêt d'Orient.
In 2013, hebben ongeveer 160 leden vertrouwen in het VVV, dat bijna 80% van de
onderdaksmogelijkheden van het gebied vertegenwoordigd.
Exposities : Op de begane grond, een herinnering aan de natuurlijke erfenis verdeeld in drie théma's ( de
aarde, het water en het bos) en ook een luisterpaal voor het beluisteren van vogelzang; op de étage, het
contemporaine tijdperk gekarakteriseerd door de grootse veranderingen die het gebied markeren en
geïllustreerd door de verschillende acties verricht door het Parc régional de la Forêt d'Orient .
Sinds 1973 is het Maison du Parc het centrale element in het beheer van het PNR de la Forêt d'Orient. In deze
oude boerderij gebouwd in de architectuurstijl van de Champagne werkt men aan de ontwikkeling van animatie en
economische, naturalistische, weten-schappelijke, culturele en sportieve activiteiten van het Forêt d'Orient.
Van de drie delen van het oorspronkelijke gebouw (woning, garage,schuur en stallen) werd de grote schuur
gerenoveerd tot vergaderruimte en tijdelijke expositie ruimte en bureaus, en werden de stal en garage gerenoveerd tot

permanente expositie ruimte.

Prices and schedules
Gratis entree, adviezen en documentatie.
Lokatie : Gelegen tussen het meer van Orient et het Tempelmeer', op de splitsing van de D79 en D43, het Office de
tourisme bevindt zich in het Maison du Parc, op gelijke afstand ongeveer van Géraudot, Mesnil-St-Père en Vendeuvresur-Barse.
Het hele jaar geopend:
• in het hoogseizoen (juli-augustus) : iedere dag, van 10:00-12:30 en 13:30-18:00.
Open tijdens de we en op feestdagen
• in het tussenseizoen (maart-april-mei-juni & september-oktober) : 13:30-17:30
Gesloten tijdens de we en op feestdagen
• in het laagseizoen (november tot februari), van maandgs tot vrijdags : 13:30-17:00.
Gesloten tijdens de we en op feestdagen

Coordinates
StreekVVV " Grands lacs et de la
Forêt d'Orient*** "
Maison du Parc
10220 Piney

Tel +33 (0)325 433 888
Fax +33 (0)325 433 883
Mail info@pnrfo.org
Web www.lacs-champagne.fr
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