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Informatie over de omgeving

In deze gids vindt u informatie over wat er in de omgeving van Les Deux Morvans 

te doen is.

Te doen is een ruim begrip voor alles wat met eten, markten bezoeken, cultuur snui-

ven, natuur proeven, festivals, boodschappen doen, etcetera te maken heeft.

Daarnaast een lijst met belangrijke telefoonnummers en adressen.

Indeling brochure:

1 - Restaurants

2 - Markten

3 - Interessante plaatsen

4 - Musea

5 - Kastelen

6 - Wandelen

7 - de Meren in de Morvan

8 - Festivals

9 - Supermarkten

10 - adressen van dokter, ziekenhuis, tandarts, fysiotherapeut
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1 - Restaurants 

Bijgaand een lijstje met restaurants die zich binnen een straal van 30 kilometer van 

Avaux bevinden.

We verstrekken geen informatie over de samenstelling van de menu’s, de kwaliteit 

van de restaurants of de openingstijden. Wel staat van ieder restaurant het telefoon-

nummer vermeld. 

Wellicht kunnen goeie of slechte ervaringen worden gedeeld met andere huurders 

via het gastenboek!

01 - Semelay   La Clos de la Bussiere 03.86.30.91.66

02 - Chateau-Chinon  La Table Italienne   03.86.85.01.71

03 - Chateau-Chinon  Au vieux Morvan   03.86.85.05.01

04 - Château-Chinon  Hôtel du Parc   03 86 79 44 94

05 - St. Leger sous Beuvray Hostellerie Morvandelle  03.85.82.57.22

06 - St. Leger sous Beuvray Hôtel Du Morvan   03.85.82.51.06

07 - Montigny en Morvan  Le Goupil    03.86.84.71.87

08 - Chiddes    Le Montcharlet   03.86.30.25.69

09 - Glux-en-Glenne   La Petite Auberge   03.86.78.65.79

10 - Roussillon en Morvan  Auberge de la Canche  03.85.82.77.59

11 - Saint Honore les Bains  Auberge du Pre Fleurie  03.86.30.74.96

12 - Biches    La P’tite Biche   03.86.84.91.22

13 - Le Bourg a Alluy  La Grangee    03.86.76.11.56
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14 - Arleuf    Le relais du Haut-Folin  03.86.78.83.00

15 - Onlay    Le Cap D’Aure   03.86.84.23.39

16 - St-Prix    Chez Franck et Francine 03.85.82.45.12

      

17 - St. Honoré les Bains  Hôtel Restaurant Lanoiselée 03.86.30.75.44 

 

18 - Etang-sur-Arroux Hostellerie du Gourmet 03.85 54.41.01  

 

19 - La Petite-Verrière  Auberge de la Chaloire 03.85.54.14 10

      

20 - Millay   L’Ecole buissonnière  03.86.25.06.59

21 - Thil sur Arroux   Au Cochon Ventru   03.85.54.26.21  

 

22 - Luzy   Hôtel du Morvan  03.86.30.00.66

23 - Larochemillay  Auberge Morvandelle  03.86.30.44.15

24 - Saint Didier sur Arroux  La Petite Auberge   03.85.82.22.46

In Autun is een groot en divers aanbod van restaurants.
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2 - Markten in de buurt

In de wijde omgeving zijn zeker in de zomer tot in de kleinste plaatsjes de zoge-

naamde Vide Greniers. De rommelmarkten waarbij de plaatselijke bewoners de 

zolders leeghalen en de inhoud te koop aanbieden. 

Voor het meest actuele overzicht is het handig om voor vertrek even de volgende 

website te bezoeken: http://www.pointsdechine.com/index.php

Daarnaast zijn er de reguliere markten waarvan hieronder een lijstje staat.

Chateau-Chinon  zaterdag: kleine markt; 

   tweede maandag van de maand: grotere markt

Autun    woensdagochtend en vrijdagochtend

Lormes   donderdagochtend

Corbigny   vrijdagochtend: kleine markt; 

   tweede dinsdag van de maand: grotere markt

Luzy    vrijdagochtend: kleine markt; 

   eerste vrijdag van de maand: grotere markt

Chatillon-en-Bazois  donderdagochtend

Etang-sur-Arroux  tweede maandag van de maand

Moulins-Engilbert  eerste dinsdag van de maand
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Autun

3 - Interessante plaatsen

In dit hoofdstuk geven we in het kort de meest interessante plaatsen in de Morvan 

en vlak daar buiten weer. Per plaats geven we een korte omschrijving.

Autun

De stad Autun loopt over van de geschiedenis en charme, met een duidelijke regio-

nale functie. De oude straatjes lopen als gebogen rond het historisch centrum,  aan 

de voet van een heuvel en uitkijkend over een mooi meer van het Plan D’Eau du 

Vallon. Dit meer biedt watersport activiteiten als zeilen, zwemmen en windsurfen.

Veel Romeins erfgoed is nog steeds zichtbaar in en buiten de stad, inclusief het 

grootste Romeinse theater van het oude Gallië. De stadswallen behoren tot de best 

bewaard gebleven Gallo-Romeinse wallen uit de Romeinse tijd. Destijds waren ze 

voorzien van zo’n 53 torens. Vier poorten gaven toegang tot de stad. Twee poor-

ten zijn redelijk goed bewaard gebleven, nml. de noordelijke doorgang, de Porte 

d’Arroux en de oostelijk gelegen Porte St. -André. Beide poorten hebben twee door-

gangen voor wagens en twee voor voetgangers. In juli en augustus laat de lokale 

bevolking in spectaculaire costuums, de geschiedenis van deze stad herleven: een 

optreden wat echt de moeite waard is!

Autun ligt op ongeveer een half uur rijden vanaf Les Deux Morvans.

Beaune 

Beaune ligt in het departement  Cote-d`Or. Is een belangrijk toeristisch centrum in 

het hart van Bourgondië, was tot in de 14de eeuw de residentie van de hertogen 

van Bourgondië. Het stadsbeeld wordt bepaald door talrijke gebouwen uit de mid-

deleeuwen en de renaissance. De stad is vooral vermaard om het voormalige hospi-

taal Hótel-Dieu (nu een museum) in 1443 gesticht door Nicolas Rolin, kanselier van 

Bourgondië, die een deel van zijn aanzienlijke fortuin besteedde aan liefdadigheid 

en aan kunstwerken. Als een van de centra van de bourgognewijnbouw heeft Beau-

ne een wijnmuseum, ondergebracht in de voormalige hertoglijke residentie.

De route tussen Beaune en Autun is een bezienswaardigheid op zich. Links en 

rechts van de weg strekken de, veelal wereldberoemde, wijngaarden zich uit. 

Neem onderweg zeker even de moeite om één van de vele wijnproeverijen,

gelegen aan de route de Grand Crus, te bezoeken.

Beaune ligt op ongeveer een anderhalf uur rijden vanaf Les Deux Morvans.
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Chateau Chinon: De hoofdstad van de Morvan is een zeer oude stad, van oor-

sprong een Romeins oppidum, gebouwd rond een kasteel. De naam stamt uit het 

Keltisch en betekent “de blanke top”. Helaas is Chateau Chinon, door zijn strate-

gische ligging tussen Bourgondië en Nevers, vaak belegerd. Het kasteel werd in 

1475 verwoest. In Chateau Chinon vindt u het museum van de Septennat waar de 

cadeaus tentoongesteld worden die door Mitterand tijdens zijn presidentschap zijn 

verzameld. Dit museum is hier gevestigd omdat Mitterand lang burgemeester van 

de stad is geweest, totdat hij tot president van Frankrijk werd verkozen. Andere 

bezienswaardigheden zijn het museum van het kostuum en de bijzondere fontein 

tegenover het gemeentehuis van  kunstenaar Jean Tinguely samen met Niki de 

Saint-Phalle. 

Info François Mitterand museum (Musée du Septennat):

6, rue du Château  Tel. 03.86.85.19.23

Geschenken van over de hele wereld, die François Mitterand ontving toen hij Pre-

sident van de Republiek was, worden tentoongesteld in het oude XVIIIe eeuwse 

klooster van Sainte-Claire. Ontdek een verbazingwekkende diversiteit van voorwer-

pen uit de vier hoeken van de wereld, die het ritueel van privé en officiële geschen-

ken illustreert.

Geopend: Dagelijks van 1 mei tot 30 juni & 1 tot 30 september, behalve dinsdags

van 10:00 - 13:00 & 14:00 - 18:00 uur

Dagelijks van februari tot 30 april & 1 oktober tot 31 december, behalve dinsdags

van 10:00 - 12:00 & 14:00 - 18:00 uur

1 juli tot 31 augustus dagelijks 10:00 - 13:00 & 14:00 - 19:00 uur

Info Kostuum museum:  4, rue du Château  Tel. 03.86.85.18.55

Tentoonstelling van Franse kostuums van de XVIIIe eeuw tot vroeg XXe eeuw, 

presentatie van mode accessoires, in scènes gezet.

Geopend: Dagelijks van 1 april tot 30 september, behalve dinsdags

van 10:00 - 13:00 & 14:00 - 18:00 uur,

tot 19:00 uur in juli en augustus.

Chateau Chinon ligt op ongeveer een half uur rijden vanaf Les Deux Morvans.

Chateau Chinon
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Moulins Engilbert

Een gezellig stadje en vanaf Avaux is het een mooie rit met aan de linkerhand een 

meekronkelend riviertje: de Dragne.

Er zijn geen echte bijzonderheden maar de sfeer is goed en er zijn een aantal 

cafeetjes en terrassen waar het goed toeven is. 

De markt die er elke eerste dinsdag van de maand wordt georganiseerd mag je niet 

missen!!

St. Honoré le Bains

Een plaatsje met een aparte sfeer. Een prachtig park met een mooi oud kuuroord 

wat gelukkig nog volop in gebruik is. In het plaatsje zelf een mix van vergane glorie 

en van nieuwe activiteiten.

De Thermen van St-Honoré, in het hart van de schitterende Bourgogne, lijken wel 

te zijn opgetrokken in de uitgestrekte wouden van het oude Gallië.

Gelegen aan de rand van het Natuurpark Parc du Morvan, ziet het kuurgebouw met 

zijn elegante art-nouveauvensters en versierd met fraaie, kleurrijke mozaïeken, uit 

op een park met indrukwekkend oude bomen.

Op basis van unieke bronwateren met een heilzame verbinding van zwavel en oligo-

elementen worden aandoeningen van de luchtwegen behandeld en wordt verlichting 

gebracht bij reumatische pijnen. Ook heeft het een heilzame werking op contractu-

ren, zware benen, stress, rugpijn en slapeloosheid en ondersteunt het afvallen.

Moulins Engilbert

St. Honoré le Bains
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Avallon

Avallon bevindt zich op 14 kilometer van Vézelay. Deze pittoreske stad heeft heel 

wat troeven, waaronder mooie tuinen en oude huizen.

De Saint-Lazarekerk van Avallon behoort net zoals Vézelay of Conques tot de grote 

romaanse kerken die de eeuwen en de gekte van de mens hebben weerstaan. Ze 

zijn groot vanwege hun afmetingen maar ook vanwege hun uitstraling.

Avallon is een heel oude stad en hoorde bij het bisdom Autun. Kort na het jaar 

1000 ontving de stad de relieken van Saint-Lazare van Henri le Grand, de groother-

tog van Bourgondië. In 1146 werd de kerk gewijd aan Saint-Lazare. De collegiale 

zag vanaf dan de pelgrims toestromen die op weg waren naar Santiago de Com-

postela. Het monument onderscheidt zich door zijn gebeeldhouwde portalen, zijn 

liturgische kunstwerken en zijn trompe-l’œil in de kapel naast het koor. Kijk in het 

koor ook even omhoog, naar de schitterende orgeltribune uit de 15e eeuw.

Avallon ligt op ongeveer anderhalf uur rijden vanaf Les Deux Morvans. 

Vézelay

Vézelay is vooral bekend als bedevaartsoord en om zijn abdijkerk, de basiliek 

van Vézelay, een bouwwerk uit de 11e eeuw. In 850 hadden zich aan de voet 

van de heuvel al Benedictijnse nonnen gevestigd, later gevolg door monniken, 

die in een klooster bovenop de heuvel gingen wonen. Vézelay kreeg vanaf om-

streeks 1050 de status van bedevaartsoord. De toevloed van pelgrims was zo 

groot, dat de oude abdijkerk al snel te klein werd. In 1096 begon men aan de bouw 

van een nieuwe. Het bedevaartsdorpje werd een stad van meer dan 1000 inwoners. 

De abdijkerk werd een begeerde laatste pleister- en verzamelplaats voor de lange 

tocht naar Santiago de Compostela.

In 1120 vond een enorme ramp plaats: meer dan 1000 pelgrims vonden de dood, 

toen de grote kerk in vlammen opging. De nieuwbouw, waarmee meteen werd 

begonnen, was voltooid in 1185. In de 19e eeuw werd de kerk onder leiding van de 

architect Viollet-le-Duc gerestaureerd.

Vézelay ligt op ongeveer anderhalf uur rijden van Les Deux Morvans. 

Avallon
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4 - Musea

Bibracte

Zowel de ligging als de geschiedenis van deze archeologische site bruist van ener-

gie en zit boordevol interessante verhalen. Zo schijnt Julius Caesar hier een aantal 

boeken geschreven te hebben en leefden de Galliërs en de Romeinen hier voor een 

lange tijd vredig samen.

De Galliërs bleken in die tijd ook al heel ecologisch met voedsel en materiaal om te 

gaan. Wij kunnen absoluut van de geschiedenis leren.

Tijdens de rondleiding over deze site, die iedere dag vanaf 13.30 door de Neder-

landse gids Josje wordt verzorgd, voel je dat er veel bijzondere dingen gebeurd zijn 

op deze plek. In het museum worden verder nog een aantal thema’s uitgewerkt om 

een vollediger beeld te geven van het leven rond 200 voor Christus.

Wat het verder nog interessanter maakt is dat je hier van 12.00 tot 18.00 terecht 

kunt voor een authentieke gallische maaltijd. Een absolute aanrader en de gids is 

een must.

Het museum ligt bovenop de berg de Mont Beuvray en bevindt zich gerekend vanaf 

Avaux aan de D18 richting Saint-Leger sous Beuvray.

Een bezoek aan de Mont Beuvray is los van het museum sowieso al de moeite 

waard omdat je er prachtig kunt wandelen met mooie vergezichten en je er ook de 

opgravingen, die nog permanent gaande zijn, kunt bezichtigen. Voor het museum 

geldt een entreeprijs, de opgravingen zijn gratis te bezoeken.

Museum Bibracte ligt op ongeveer een kwartier rijden vanaf Les Deux Morvans.

Extra info: Bibracte, Musée de la Civilisation Celtique, Mont Beuvray, 71990 Saint-

Léger-sous-Beuvray, tel: +33 385 86 52 35

Het museum Maison des Galvachers in het dorpje Anost, vertelt het verhaal over 

de vroegere inwoners van de Morvan, die met ossenspannen hout vervoerden naar 

Parijs. De verkoop van hout was destijds de belangrijkste inkomstenbron. De man-

nen gingen langdurig op reis. Leuk detail is dat zij na hun tocht altijd – als een boe-

merang - bij hun vrouwen terugkwamen en dat deze echtgenotes – uit economische 

overwegingen - borstvoeding gaven aan baby’s uit welgestelde gezinnen.

Museum Bibracte

Museum Bibracte
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5 - Kastelen

BAZOCHES

Het kasteel Bazoches heeft een rijke historie, als kasteel van de beroemde Maar-

schalk Vauban. Het kasteel is nog altijd in handen van de familie Vauban. Het 

middeleeuwse Kasteel van Bazoches werd gebouwd in de twaalfde eeuw en wordt 

gekenmerkt door een trapeziumvormige architectuur met vier torens en een donjon 

rond een binnen cour (met zijn stenen met een blauwgrijs patina vormt deze bin-

nen-cour een opmerkelijk voorbeeld van de getrouwe reconstructie van het decor 

uit de XVIIe eeuw).

Toen ze vanuit Vézelay vertrokken maar het Heilige Land tijdens de Derde Kruis-

tocht, waren Koning Filips Augustus en Koning Richard Leeuwenhart de eerste 

bekende gasten in dit kasteel.

Het kasteel is alle dagen open van 25 maart tot 5 november van 9:30u tot 12u en 

van 14:15u tot 18u. Doorlopend open van 1 juli tot 31 augustus. De rest van het 

jaar is het kasteel uitsluitend open voor groepen en na reservatie. Telefoon: 00 33 

386 22 10 22

Bazoches ligt op ongeveer een uur rijden vanaf Les Deux Morvans.

Chateau de Menessaire

Het Château de Menessaire wordt sinds 1972 gerestaureerd. De wand- en plafond-

schilderingen behoren tot een stijl die nog maar in drie château’s in Frankrijk te 

bewonderen zijn! De Lois XIV eetzaal is weer in oude luister hersteld.

De restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd door werkkampen van jongeren 

die zich elke zomer weer belangeloos inzetten voor de restauratie. Zo werden er in 

de laatste twee jaren 250.000 dakpannen vervangen! Het château is in de zomer-

maanden elke dag te bezichtigen. Buiten de zomermaanden kan dat alleen in het 

weekend. Het is zeker een bezoek waard.

Twee keer per jaar, het laatste weekend van oktober en het eerste weekend van 

mei, vindt er een grote oldtimers meeting plaats. Het is een prachtig gezicht als het 

château het decor is van tientallen oude bolides!

Menessaire ligt op ongeveer een uur rijden van Les Deux Morvans.
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Sully

Château de Sully staat bekend als het kasteel met een van de mooiste kasteeltui-

nen van Frankrijk.

De slotgrachten worden gevuld met water uit de rivier de Dree.

Daarnaast is dit het grootste kasteel dat is gebouwd in de renaissancestijl van zuid 

Bourgogne. Dit historische kasteel van de familie Mac Mahon (nakomelingen van de 

graven van de Bourgogne) is nog steeds eigendom van de gravin van Magenta en 

haar kinderen.

Tevens is dit de geboorteplaats van veldmaarschalk Mac Mahon die de eerste graaf 

van Magenta was. Van 1873 tot 1879 was Mac Mahon zelfs president van de Franse 

Republiek.

Voor meer info: www.chateaudesully.com

La Rochepot

De kapel van het kasteel “de la Rochepot “ wordt voor het eerst beschreven in 

1128, maar in de rotsachtige omgeving zijn sporen gevonden van bewoning in de 

prehistorie. De locatie van het kasteel is waarschijnlijk gekozen vanwege zijn stra-

tegische ligging. Een route die het noorden met het zuiden van Frankrijk verbindt, 

in de middeleeuwen werd dit een belangrijke handelsroute. Graaf Alexander van 

de Bourgogne heeft rond 1180 het kasteel laten bouwen, maar het werd door een 

brand in de 13e eeuw verwoest. De kasteelheren besloten het kasteel te herbou-

wen, uit deze periode stamt de extreem diepe waterput.

Dit kasteel is vernoemd naar Régnier Pot en zijn kleinzoon Philipe Pot afstammelin-

gen van de Graven van de Bourgogne en “Ridders van het Gouden Vacht”.

Na een kruistocht in 1403 besloten de ridders het kasteel te kopen en grondig te 

verbouwen en te vergroten om het meer leefbaar te maken.

Gedurende “de Franse revolutie” in 1789 werd het kasteel hernoemd tot Château 

de la Roche Fidèle (Kasteel van de betrouwbare berg) en werd staatseigendom.

Delen van het kasteel werden gesloopt voor de verkoop van stenen. In 1893 kocht 

de vrouw van president Sadi Carnot de ruïnes en schonk deze aan haar oudste 

zoon. Hij besloot het kasteel te herbouwen dit duurde 25 jaar en bood werk aan ca 

600 mensen.

Dit is de staat waarin het kasteel nog steeds te bezichtigen is.





Wandelen bij Les Deux Morvans

In beide huizen zijn wandelkaarten van de directe omgeving en ook van andere 

delen van de Morvan beschikbaar.

We hebben een 4-tal wandelingen  uitgezet die u direct vanaf Les Deux Morvans 

kunt beginnen. Ze zijn beschikbaar in GPS vorm (u kunt de tracks downloaden 

vanaf de site www.lesdeuxmorvans.nl). Op de meeste smartphones zit tegenwoor-

dig wel GPS. In le Petit Morvan is een GPS-navigator aanwezig die gebruikt mag 

worden.

Over de wandelingen:

Wandeling A  “Rondje platteland” (4,8 km)

Wandeling B  “Ons Landje” (2 of 4 km)

Wandeling C  “Rondje door het water... “  (6,9 Km)

Wandeling D “rondje Villapourcon” (9 km)

De wandelingen staan met een uitgebreide routebeschrijving vermeld in een aparte 

wandelbrochure die in beide huizen aanwezig is.
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De meren in de Morvan

Wat zou de Morvan zijn zonder zijn meren! De meren van de Morvan doen de één 

aan Canada en de ander aan Ierland of Scandinavië denken, maar, gelegen te mid-

den van de bossen, bieden ze altijd een ongerept, beschermd natuurlandschap. De 

meren werden in de 19e en 20e eeuw aangelegd door de mens om te beantwoor-

den aan de behoefte aan watervoorziening en houtopslag in de tijd van het vlot-

ten. Nu reguleren ze het waterpeil van de Seine en bieden liefhebbers van sport en 

natuur veel genoegen.

Hoewel de meren vlak bij elkaar in de buurt liggen, hebben zij ieder hun eigen land-

schap en eigenschappen.

Het oudste meer, dat diende voor het vlotten van hout, is het Lac de Settons. De 

360 ha strekken zich uit over een brede, door bossen omringde vallei. Er liggen 2 

eilandjes in, waardoor het meer op een oase in de bergen lijkt. Het meer ligt op 

bijna 600 meter hoogte en heeft een fraaie vorm met geprononceerde stranden en 

beboste oevers. De stranden zijn door hun glooiende karakter ideaal voor kinderen. 

Rond het meer liggen verschillende campings, restaurants en eethuisjes. Er lopen 

verscheidene wandelpaden, randonnées, van 10 tot 30 km. Je kunt bij het meer 

paarden, boten, planken of fietsen huren.

Het meer dat het meest aan Ierland doet denken en nog altijd als drinkwatervoor-

raad dient, is het Lac St-Agnan. Het licht is hier heel bijzonder, de sfeer is vreed-

zaam en nodigt uit tot rust en ontspanning.

Het meest ongerepte meer is dat van Chaumeçon. Ieder jaar legt het zijn steile 

hellingen bloot en toont in zijn smalle vallei een bijzonder landschap tussen water 

en bos.

Het grootste en waarschijnlijk meest veelzijdige meer is dat van Pannecière. 

Langs de volle 520 ha vindt men een landschap van valleitjes, wallen, bossen en 

stadjes. Deze diepe wateren (48m bij de stuwdam) zijn een paradijs voor vissers.
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Festivals in de Morvan 

Er zijn drie unieke en hoogst ongebruikelijke jaarlijkse muziekfestivals. 

In Autun is er jaarlijks in juli het festival van de cornemuse; een instrument dat op 

de doedelzak lijkt. 

Dan is er het accordion feest in Augustus bij St-Lèger-sous-Beuvray, en dezelfde 

maand geeft het dorp Anost het hurdy-gurdy festival.

Vergewis u voor het vertrek naar de Morvan van de data en de plaatsen waar deze 

en andere festivals plaatsvinden op de volgene site: http://atm.viabloga.com

Supermarkten in de buurt

De dichtstbijzijnde supermarkt is de ATAC (ook wel B1) in Moulins Engilbert. (onge-

veer 17 autominuten vanaf Les Deux Morvans) In deze plaats zit natuurlijk ook een 

bakker.

Openingstijden ATAC: van 8u30 tot 12u30 en van 14u30 tot 19u. Zondag gesloten.     

Adres ATAC: Moulins Engilbert Place du Champ de Foire - 58290 MOULINS ENGIL-

BERT. Tél: 03.86.84.24.22 

Een wat grotere ATAC zit in Chateau Chinon. Vlak voor het centrum aan de rechter-

kant. (ongeveer 25 autominuten vanaf Les Deux Morvans) 

Openingstijden: van 9u tot 12u15 en van 14u30 tot 19u. Zaterdag non stop ge-

opend en op zondag alleen de ochtend.

Adres ATAC: Château Chinon Rue J-Marie Thévenin - 58120 CHÂTEAU CHINON

Tél : 03.86.85.07.96 

In Chateau Chinon zit ook een LIDL supermarkt. Deze bevindt zich richting Lormes, 

aan de rechterkant van de weg. 

Openingstijden LIDL: 8u30 tot 19u30 van maandag tot zaterdag.

Adres LIDL: Route de Lormes D944 - 58120 CHATEAU-CHINON  

Het meest uitgebreide assortiment is te vinden bij Mr. LeClerc in Autun. 

Openingstijden LeClerc: iedere dag behalve zondag, van 9u tot 19u30.

Adres LeClerc: 36 RUE LA CROIX BLANCHE BP 232  -  71405 AUTUN CEDEX

Tél : 03.85.86.52.84
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Zwemmogelijkheden

In de buurt van les Deux Morvans zijn verschillende zwemmogelijkheden.

In Villapourçon bevindt zich een gemeentelijk zwembad wat bedoeld is voor de in-

woners van deze gemeente. Avaux hoort daar ook bij. Met de auto ben je er in vijf 

minuten. Het bevindt zich op het terrein van de Camping Municipal. De toegang is 

gratis. Het zwembad is ongeveer 8 x 15 meter.

In St. Honoré les Bains bevindt zich een zwembad met wat meer mogelijkheden. 

Een buitenbad, een binnenbad en een bubbelbad. Let op, voor de heren en de jon-

gens geldt dat je er alleen met een strakke zwembroek mag zwemmen. 

De mooiste zwemmogelijkheid is wat ons betreft het Etang de la Goulette, vlak 

boven St. Prix op de Haut Folin. Het is een idyllisch zwemmeertje met kristalhelder 

water en het is er over het algemeen heel rustig.
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Belangrijke adressen en 
telefoonnummers.

DOKTERS

Domart Jean Louis

32 Rue Gastin Blin

58290 Moulins Engilbert

Tel: 03 86 84 27 04 

Lambourg Jean-Paul

17 Rue Fosses

58290 Moulins Engilbert

Tel: 03 86 84 22 61

Daniel Auboussu

28 Rue Jean Marie Thévenin

58120 Château Chinon

Tel: 03 86 85 15 63

AMBULANCE

Ambulances Duvernoy (Eurl)

Tel:  03 86 85 02 83

1 ROUTE D AUTUN 

58120 Château-Chinon

Accord Ambulance

Tel:  03 86 84 31 66

LES VERDELLES 

58290 Moulins-Engilbert

ZIEKENHUIS

Hôpital - 42 rue Jean-Marie Thévenin 

58120 CHÂTEAU-CHINON NIÈVRE 

Tel: 03.86.79.60.00 

TANDARTSEN
Issard Philippe - Graillot Anne-Laure

Bernard Paul

9 avenue François Mitterrand

58290 Moulins Engilbert

Telefoonnummer 03 86 84 24 88

FYSIOTHERAPEUT
Olivier Briet

8 Boulevard République

58120 Château Chinon

Tel: 03 86 85 15 22

Voor bellen met een mobiel met een 

nederlandse provider geldt:

eerst het landnummer van Frankrijk

0033, dan de 0 van het netnummer 

weglaten en dan het abonneenummer.

Verkorte belangrijke telefoonnummers:

Alarmlijn: 112

Brandweer: 18

Politie: 17

SAMU (Eerste Hulp): 15 
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