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TCZEW
Beauvais jest miastem partnerskim Tczewa od 1995 roku.
Tak jak Beauvais, Tczew jest miastem średniej wielkości, które stanowi ważny punkt na
mapie kulturalnej i rowerowej i tak samo współpracuje z niemieckim Witten. Mniejszy
od Beauvais Tczew liczy 60 295 mieszkańców.
Jest siedzibą powiatu tczewskiego leżącego w województwie pomorskim. Miasto
Tczew leży nad Wisłą, we wschodniej części województwa, w odległości 26 km od Morza
Bałtyckiego. Tczew to największe miasto regionu Kociewie, usytuowane 35 km na
południowy-wschód od Gdańska.
To także ważny węzeł komunikacyjny na mapie Europy. To tu krzyżują się drogi
i szlaki kolejowe łączące Niemcy z Rosją i Litwą oraz kraje skandynawskie
z południem Europy.
Miasto posiada bogatą, wielowiekową historię. Tragicznie zapisała
się na kartach historii data 1 września 1939 roku: Tczew był jednym
z miast, w których rozpoczęła się II wojna światowa.
Relacja między Beauvais i Tczewem stanowi odzwierciedlenie
przyjaźni polsko-francuskiej.
Najważniejsze atrakcje turystyczne: starówka wraz z murami
obronnymi, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z XIII wieku, wiatrak
typu holenderskiego z 1890 roku, mosty i muzeum Wisły...

Biuro informacji turystycznej otrzymało krajowy
znak „QUALITÉ TOURISMETM” [TURYSTYKA
WYSOKIEJ JAKOŚCI] za działania na rzecz jakości
realizowane przez ADN Tourisme, krajowego
partnera w procesie przyznawania oznaczenia.
Jesteśmy zawsze dla Was i zobowiązujemy się:
• Zapewniać przyjazne i serdeczne powitanie
• Uwzględniać opinie naszych klientów i wdrażać działania naprawcze
• Proponować odwiedzającym kompletną i dostosowaną gamę usług
• W pierwszej kolejności stawiać na rozwój know-how i produkcji lokalnej
• Zapewniać wymianę informacji, aby odwiedzający mogli uzyskiwać odpowiedzi
na swoje pytania w każdej części regionu
• Działać na rzecz stałego rozwoju

5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH
WARTO NAS ODWIEDZIĆ
Indywidualne porady
Cały czas staramy się dowiadywać więcej o Was i
Waszych potrzebach, by móc zapewniać wyjątkowe
porady odpowiadające na Wasze oczekiwania.

Serdeczne przyjęcie
Służenie Wam pomocą to nasza praca, dlatego
zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie i porady:
sprawdzimy dostępność miejsc noclegowych, godziny
otwarcia atrakcji turystycznych… Jesteśmy zawsze
gotowi pomagać.

Nasze porady
Stéphane opowie Wam, do której restauracji najbardziej
lubi chodzić na randki, Laurie wskaże najlepsze szlaki
wycieczek rowerowych… Tutaj chętnie dzielimy się
naszymi odkryciami.

Zaplanuj wizytę
w naszym biurze
1 rue Beauregard - 60000 BEAUVAIS
Październik – kwiecień: w poniedziałki od
14:00 do 18:00, a od wtorku do soboty od 9:30
do 12:30 i od 13:30 do 18:00.
Kwiecień – październik: w poniedziałki od
14:00 do 18:00, od wtorku do soboty od 9:30
do 12:30 i od 13:30 do 18:00, a w niedziele i
święta od 10:00 do 13:00 i od 14:00 do 17:30.
Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu
(+33) 3 44 15 30 30
lub mailowo, wysyłając wiadomość na adres
contact@visitbeauvais.fr
Odwiedź naszą witrynę
www.visitbeauvais.fr

Jesteśmy dumni
z uzyskanych oznaczeń

Nasze produkty lokalne
Współpracujemy z wytwórcami i rzemieślnikami z
małych, lokalnych zakładów: spraw sobie przyjemność
i zabierz ze sobą pamiątkę z naszego sklepiku.

Twoje samopoczucie jest
naszym priorytetem
Drzwi naszego biura są dla Was otwarte przez cały rok.
Laurie i Stéphane ugoszczą Was i zadbają o serdeczną
atmosferę. No i ten niesamowity widok na najwyższy na
świecie gotycki chór. Krótko mówiąc, w naszym biurze
informacji turystycznej poczujesz się jak u siebie.

ZANURZ SIĘ W
HISTORII

KATEDRA
ŚW. PIOTRA
Dzięki swoim niesamowitym rozmiarom katedra św.
Piotra góruje nad całym Beauvais: gotycki chór z XIII
wieku o wysokości 48 m jest najwyższym kiedykolwiek
zbudowanym chórem. O wyjątkowości Beauvais stanowi
fakt, że katedrę tworzą dwie struktury, a starsza nawa
główna, tzw. Basse Œuvre, stanowi bezcenne świadectwo
architektury roku 1000.
Rue Saint-Pierre, 60000 BEAUVAIS
(+33)3 44 48 11 60
www.cathedrale-beauvais.fr
Wstęp wolny • Godziny otwarcia: od 1.04 do 31.10 od 10:00 do
18:15 i od 1.11 do 31.03 od 10:00 do 12:15 i od 14:00 do 17:15
Nieczynne 25.12 rano i 1 stycznia
Audioprzewodniki w 5 językach: 4 eur Dorośli • 1,50 eur
Dzieci (od 6 do 15 roku życia)

MUDO
MUDO-Musée de l’Oise (muzeum departamentu Oise)
znajduje się w prestiżowym pałacu biskupów-hrabiów
Beauvais. W MUDO prezentowanych jest około 1000
obrazów, w szczególności XIX-wiecznych, a także dzieła
rezerwowe prezentujące pejzaże, portrety, sceny rodzajowe
i historyczne oraz martwe natury. Wizytę uzupełniają
wystawy tematyczne.
1 rue du Musée, 60000 BEAUVAIS
(+33) 3 44 10 40 50
www.mudo.oise.fr
Wstęp wolny • Czynne codziennie od 10:00 do 13:00 i od 14:00
do 18:00
Nieczynne we wtorki oraz 1 stycznia, w poniedziałek
wielkanocny, 1 maja, w poniedziałek po Zesłaniu Ducha
Świętego, 11 listopada i 25 grudnia.

LE QUADRILATÈRE
ZEGAR
ASTRONOMICZNY
Zegar astronomiczny zadziwia rozmiarem (12 m) i
różnorodnością informacji, jakich dostarcza: o porze
roku, pływach morskich, zaćmieniach… To niedawno
odrestaurowane arcydzieło z XIX wieku ożywia się kilka
razy dziennie dzięki 68 idealnie zsynchronizowanym
automatycznm mechanizmom.
W katedrze św. Piotra, 60000 BEAUVAIS
(+33) 3 44 48 11 60
www.cathedrale-beauvais.fr
Spektakl światło i dźwięk, 35 min, od 1.04 do 31.10: 10:30 11:30 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30, a od 1.11 do
31.03: 10:30 - 11:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30
Dorośli: 5 eur / < 25 roku życia: 3 eur / < 16 roku życia:
1,50 eur
W czasie uroczystości religijnych nie ma możliwości
zwiedzania

KOŚCIÓŁ
ŚW. SZCZEPANA
Stanowiący godny uwagi przykład połączenia architektury
romańskiej i gotyckiej kościół św. Szczepana należy do
najstarszych świątyń w Beauvais. Witraże zdobiące
budowlę uznawane są za arcydzieło sztuki Renesansu.
Wykonane zostały w XVI wieku przez rodzinę Le Prince,
czyli lokalnych mistrzów szklarstwa.
Rue de l’Étamine, 60000 BEAUVAIS
(+33) 3 44 48 11 60
www.cathedrale-beauvais.fr
Wstęp wolny • Czynne cały rok od 10:00 do 12:00
i od 14:00 do 17:00
Nieczynne w niedzielę rano

Le Quadrilatère proponuje wystawy czasowe stanowiące
wyjątkowy most między sztuką i architekturą różnych wieków
a najnowszymi eksperymentami. Pozwala doświadczać
sztuki współczesnej w ramach wizyty obejmującej wieżę
pradawnego muru i wykopaliska archeologiczne oraz
punkty obserwacyjne prezentujące wyjątkowy widok na
katedrę i miasto.
22 rue Saint-Pierre, 60000 BEAUVAIS
(+33) 3 44 15 67 10
www.culture.beauvais.fr
Wstęp wolny • Od wtorku do piątku: od 13:00 do 18:00
soboty i niedziele: od 10:00 do 18:00

CHÂTEAU
DE TROISSEREUX
Piękna renesansowa siedziba zbudowana z kamieni i cegieł
na przełomie XV i XVI wieku. Zwiedzanie z przewodnikiem
organizowane przez właścicieli zamku: wieża alchemiczna i
średniowieczny zegar. Obok zamku znajduje się wspaniały
zadrzewiony park zaprojektowany przez Bernarda
Paliss'ego, którego ozdobę stanowią wiekowe drzewa i
rezerwat ornitologiczny.
1 rue du Château, 60112 TROISSEREUX
(+33) 3 44 79 00 00
www.chateau-troissereux.com
Od 1.06 do 30.09: codziennie z wyjątkiem wtorku od 14:00
do 17:00. Od 1.04 do 30.09: we wszystkie soboty
i niedziele popołudniu.
Dorośli: park 5 eur / park + zamek 11 eur / park + zegar
9 eur / park + zamek + zegar 15 eur • Dzieci do 10 roku
życia korzystają z wejścia darmowego, a od 10 do 14 roku
życia z 50% zniżki

SIELANKOWY SPACER
PO OGRODZIE
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LEPOZORIUM
ŚWIĘTEGO ŁAZARZA
Ogród w stylu średniowiecznym stworzony w miejscu
dawnego lepozorium z XIII wieku. Stanowi zachętę do
odpoczynku i medytacji. W ogrodzie stworzono kilka
obszarów tematycznych: klasztorno-maryjnyogród
kontemplacyjny , ogród prostoty, ogródek warzywny, pole
zbóż, obszar drobnych owoców, winnicę.
203 rue de Paris, 60000 BEAUVAIS
(+33) 3 44 15 67 62
www.maladrerie.fr
Wstęp wolny • Czynne od 1.04 do 30.09 od wtorku
do niedzieli i w święta od 11:00 do 18:00
Zwiedzanie z przewodnikiem w niektóre niedziele od
16:00: 5 eur

OGRÓD
ANDRÉ VAN BEEK
Ten ogród to prawdziwa paleta kolorów pod gołym niebem,
pełna dalii, lilii wodnych i hortensji, z których malarz
czerpał całą swoją inspirację. Z pełnych kwiatów pól
przechodzi się nad stawy porośnięte lilią wodną, a wszystkie
one budzą prawdziwy zachwyt. Wizytę warto zakończyć,
przechodząc przez warsztat, gdzie czekają na nas tubki
farb, płótna, pędzle i galeria obrazów.
1 rue des Auges, 60650 SAINT-PAUL
(+33) 3 44 82 20 18
www.andrevanbeek.com
Od 1.05 do 30.06 i od 1.09 do 31.10: piątek, niedziela,
poniedziałek i święta: 14:00 - 19:00, sobota: 14:00 - 17:00.
W pozostałe dni i w innych okresach roku wizyty możliwe po
umówieniu. Lipiec i sierpień: codziennie od 14:00 do 19:00,
soboty: 13:00 - 16:00.
Dorośli: 7 eur • Dzieci < 12 roku życia: wejście darmowe

OGRÓDDUBRULE
Znajdujący się w Herchies ogród du Brule to oaza spokoju,
pełna stawów, wodospadów i kwiatów. W ogrodzie znaleźć
można także piękny sad, kilka krzewów winorośli oraz
pełen warzyw ogródek, w którym posadzono ponad 200
odmian pomidorów.
7 rue Roger Froissart, 60112 HERCHIES
(+33) 6 07 32 56 33
www.jardindubrule.jimdo.fr
Czynny w okresie od 1 maja do 15 października.
Godziny otwarcia: od 10:00 do 12:00 i od 13:30 do 18:00.
Dorośli: 5 eur • Dzieci < 12 roku życia: 2 eur

OGRÓD
HENRI LE SIDANER
Ten ogród wiszący znajduje się obok starego zamku, który
góruje nad Gerberoy. Wielopoziomowy ogród i las na
obszarze 4000 m2: ogród biały, ogród dziki, tarasy w stylu
włoskim, ogród żółto-niebieski ze świątynią miłości, ogród
różany… Po rezerwacji możliwa wizyta warsztatu muzeum
post-impresjonistycznego malarza.
Route des remparts, 60380 GERBEROY
(+33) 6 59 09 36 77
www.lesjardinshenrilesidaner.com
Od 28.04 do 30.09 codziennie od 11:00 do 18:00
Dorośli: 6 eur • Dzieci < 12 roku życia: wejście darmowe

TRADYCJA I
KNOW-HOW

MUZEUM MASY
PERŁOWEJ I
TABLICZEK WOSKOWYCH
Stworzone w XIX-wiecznej fabryce muzeum pomaga
zachować i promować rzemiosło lokalne. W miejscu tym
prezentowane są zawody guzikarza i wytwórcy tabliczek
woskowych. W wiernie odtworzonym warsztacie guzikarza,
w którym wykorzystywano maszyny parowe, dowiesz się,
jak wytwarzano guziki z masy perłowej.
51 rue Roger Salengro, 60110 MÉRU
(+33) 3 44 22 61 74
www.musee-nacre.fr
Czynne codziennie z wyjątkiem wtorków od 14:30 do 18:30.
Nieczynne 25.12, 1.01 i w drugim tygodniu stycznia.
Dorośli: 7 eur • Dzieci: 3,50 eur • dzieci < 5 roku życia:
wejście darmowe

MUZEUMLOTNICTWA
1000 m2 powierzchni, 1000 autentycznych eksponatów,
1600 zdjęć i dokumentów: muzeum lotnictwa z pasją
dokumentuje historię lotnictwa i opowiada o lotnikach
walczących w czasie II wojny światowej.
Rue des Bruyères, 60430 WARLUIS
(+33) 3 44 89 28 23
www.museedelaviation-warluis.com
Czynne od 1 marca do 15 listopada, w weekendy i święta od
14:00 do 18:00
Dorośli: 6 eur • Dzieci od 6 do 16 roku życia: 2,50 eur

POCIĄG PAROWY
REGIONUBEAUVAIS
P ro p o n u j e m y w yc i e c z kę h i sto r yc z n ą n a t ra s i e
rozpoczynającej się na dworcu Crèvecœur-le-Grand i
wiodącej przez okoliczne wioski, która stanie się okazją
do zwiedzenia starego pociągu parowego. Zafunduj sobie
podróż do przeszłości i zajmij miejsce w jednym z wagonów
pociągu wpisanego na listę zabytków.
16 place de la Gare 60360 CRÈVECŒUR-LE-GRAND
(+33) 7 68 54 49 70
www.musee-mtvs.com
Czynne od maja do października w 1 i 3 niedzielę miesiąca o
14:00 / 15:30 / 17:00.
Dorośli: 6 eur • Dzieci do 12 roku życia: 4 eur • dzieci do 4
roku życia: wejście darmowe

MŁYN I WYTWÓRNIA
SZCZOTEK
SAINT-FÉLIX
Wejdź do fabryki i poczuj atmosferę idealnie zachowanego
warsztatu z przełomu XIX i XX wieku. Śledź kolejne etapy
produkcji szczotek, by docenić wiedzę praktyczność,
zręczność oraz inteligencję dawnych wytwórców szczotek.
650 rue du Moulin, 60370 SAINT-FÉLIX
(+33) 6 80 66 13 19
www.moulin-musee-brosserie.fr
Czynne od maja do października w 1 i 3 niedzielę
miesiąca.
Dorośli: 6 eur • Dzieci od 6 do 16 roku życia 3 eur

MUZEUM
ROLNICTWA I ŻYCIA
WIEJSKIEGO
DEPARTEMENTUOISE
Odkryj dawną szkołę rolniczą z XIX wieku i jej typową
pikardyjską architekturę. Kontynuuj zwiedzanie i dowiedz
się, jak wyglądało życie uczniów i uczennic, a następne
przez kilka godzin poczuj się jak uczeń, praczka, kowal
lub rolnik.
186 rue de Marseille, 60360 HÉTOMESNIL
(+33) 3 44 46 92 98
www.musee-hetomesnil.fr
Czynne w weekendy od czerwca do września oraz codziennie
w lipcu i sierpniu. Godziny otwarcia dostępne w witrynie
www.musee-hetomesnil.fr.
Dorośli: 6 eur • Dzieci poniżej 14 roku życia: 3 eur

KORZYSTAJ Z NATURY

WYCIECZKI PIESZE
Pagórkowate ścieżki, spokojne lasy, w których zależnie
od pory roku zbiera się grzyby lub żonkile, zielone tereny
dostosowane do potrzeb całej rodziny: wyłącz telefon i
wybierz się na spacer ścieżkami pieszymi po Beauvais
i okolicy.
Biuro informacji turystycznej poleca znakowane szlaki
pozwalające odkrywać tradycyjne miasteczka, takie
jak Savignies, w którym mieści się czynna pracownia
kreatywnych garncarzy, ścieżki między polami zbóż, które
mienią się kolorami od samego początku lata, zacienione
dróżki prowadzące przez lasy, jak na przykład w La Neuvilleen-Hez, a także idylliczne brzegi rzek, takich jak La
Liovette przepływająca przez Guignecourt. Ciekawostki,
takie jak dawna stodoła na dziesięcinę czy ruiny zamku,
stanowiące pamiątki z przeszłości, oraz monumentalna
prasa: z pewnością nie zabraknie fascynujących atrakcji,
które urozmaicą spacer...
Wszystkie nasze trasy są dostępne do pobrania w
witrynie www.visitbeauvais.fr

STREFY PIKNIKOWE
Odkryj nasze przestrzenie zielone idealnie przystosowane
na potrzeby organizacji obiadu pod chmurką.
• Bailleul-sur-Thérain: stawy przy rue de Montreuil
• Beauvais: zbiornik wodny Canada (rue de la Mie au Roy)
Parc Marcel Dassault (211 avenue Marcel Dassault)
Lepozorium św. Łazarza (203 rue de Paris)
• Bresles: strefa Bélier, teren zadrzewiony
• La Neuville-en-Hez: na skraju lasu państwowego, wzdłuż
ścieżki rowerowej
• Le Saulchoy: parking przy cmentarzu / Argilierre
• Tillé: strefa piknikowa D1001
• Laversines: w okolicy place de la Mairie / placu zabaw

TARGOWISKA
WOKOLICYBEAUVAIS
W czasie pobytu skorzystaj z okazji, by odwiedzić
targowiska, na których swoje produkty prezentują lokalni
wytwórcy. To spotkania z kolorem, których nie można
przegapić
• Targowisko smaków w Bresles: ostatni piątek miesiąca
od 16:30, place du Linciau, hala Halle du Plein Vent
• Targowisko wytwórców w Saint-Paul: w każdą niedzielę
w Le Becquet, w zadaszonej hali
• Targowisko wytwórców w Crèvecœur-le-Grand: w każdą
niedzielę rano, Place de l’Hôtel de Ville
• Targowisko Marché des 4 saisons w Therdonne: W 3
piątek miesiąca od 16:30
• Targowisko w Warluis: w każdą środę od 16:00 do 19:00

100% ROZRYWKI

ZERO STRESU
Strefa relaksu na przestrzeni 500 m2, gdzie w scenerii
ze snów można oddać się zabiegom estetycznym
i relaksacyjnym. Znajdziesz tu hammam, saunę z
podgrzewanymi siedziskami i koloroterapią, gigantyczne
jacuzzi, salę relaksu, herbaciarnię.
Rue des Filatures, 60000 BEAUVAIS
(+33) 3 44 04 09 55
www.shopnostress.com
Czynne od poniedziałku do soboty od 10:00 do 20:00

AQUASPACE
Park wodny dla całej rodziny ze strefą sportową,
przeznaczoną do nurkowania i zabawową oraz brodzikiem
dla dzieci i zjeżdżalniami. Warto pamiętać także o strefie
uzdrowiskowej, w której można się zrelaksować, oraz
przestrzeniach zewnętrznych, gdzie latem przyjemnie jest
wylegiwać na plaży lub trawie.
Rue Antonio de Hojas, 60000 BEAUVAIS
(+33) 3 44 15 67 80
www.aquaspace.fr
Dorośli: 5,40 eur • Dzieci: 3,70 eur • strefa relaksu
(> 18 roku życia): 10,70 eur

LODOWISKO
Lodowisko o powierzchni 1500 m2 w samym sercu parku
Marcel Dassault. Idealne miejsce do zabawy z rodziną
lub przyjaciółmi.
7 rue Antonio de Hojas, 60000 BEAUVAIS
(+33) 3 44 81 72 76
www.lespatinoiresmodernes.fr
Godziny otwarcia dostępne w witrynie internetowej.

CARIWOOD
Park rozrywki z 12 ścieżkami do wspinaczki po wysokich
drzewach o rosnącym poziomie trudności, strefa do
paintballa o powierzchni 4000 m2 z 3 boiskami i 3 różnymi
stylami oraz Investi’game: gra eksploracyjna połączona z
rozwiązywaniem zagadek.
Chemin du Plouy, 60000 BEAUVAIS
(+33) 6 80 98 26 83
www.cariwood.fr
Czynne od kwietnia do listopada w weekendy i święta,
a w czasie wakacji szkolnych przez cały tydzień
Godziny otwarcia i cennik dostępne są w witrynie
www.cariwood.fr

SPEEDPARK
Zadaszony kompleks rozrywki z torem kartingowym
wyposażonym w most i tunel, 24 stanowiskami do gry w
kręgle, przestrzenią do paintballu laserowego, 15 stołami
bilardowymi oraz strefą z automatami do gier wideo
i jednorękimi bandytami. Na miejscu znajdują się 2
restauracje: Memphis oraz Comptoir Italien.
Rue Fernand Sastre - Zone de la Marette, 60000 BEAUVAIS
(+33) 3 44 49 99 62
www.speedpark.com
Cennik i godziny otwarcia dostępne są w witrynie
www.speedpark.fr.
Czynne cały rok.

PARK SAINT PAUL
Koniecznie odwiedź z rodziną lub przyjaciółmi to miejsce
stworzone w samym centrum parku i korzystaj z aż 44
atrakcji dla małych i dużych. W programie 2 spektakle na
żywo, a w środku strefy piknikowe, przestrzenie zielone,
zbiornik wodny o powierzchni 3 hektarów oraz 5 lokali
gastronomicznych serwujących dania słodkie i słone.

ZBIORNIK WODNY
CANADA
Baza rozrywki stworzona na obszarze 45 hektarów z
miejscem do kąpieli wodnych i spacerów, ścieżkami
rowerowymi, rozarium, przestrzenią do uprawiania
sportów, w tym wodnych, 244 km znakowanych ścieżek
do jazdy na rowerach górskich wokół zbiornika,
przestrzenią do uprawiania letnich sportów wodnych,
takich jak siatkówka, plażowania oraz gry w bule w lipcu i
sierpniu. To obowiązkowy punkt na mapie dla wszystkich
osób pragnących bawić się i uprawiać sporty w pełni
bezpiecznym środowisku.
147 rue la Mie au Roy, 60000 BEAUVAIS
(+33) 3 44 06 92 90
www.plandeaucanada.fr
Godziny otwarcia zależne od pory roku.
Wstęp do bazy i parking są bezpłatne.

RD 931, 60650 SAINT-PAUL
(+33) 3 44 82 20 16
www.parcsaintpaul.fr
Czynne od 4.04 do 1.11
Cennik i godziny otwarcia dostępne są w witrynie
www.parcsaintpaul.fr
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UDOSTĘPNIJ SWOJE
NAJPIĘKNIEJSZE ZDJĘCIA
I WYSTAW OPINIĘ
Śledź aktualne informacje dotyczące Beauvais i okolic w naszych
profilach w mediach społecznościowych i dziel się z nami swoimi
najpiękniejszymi zdjęciami, publikując je w serwisie Instagram z
tagiem #visitbeauvais.
Podobało Ci się u nas? Mów więc o tym głośno i zostaw nam
komentarz, opinię lub wiadomość. Zajmie to tylko kilka minut.

Zeskanuj

mnie!

*

ZNIŻKI
Na spektakl z wykorzystaniem zegara astronomicznego.
Nazwisko: ................................................................

Imię: .........................................................................

Adres e-mail: .....................................................................................................................................................
*Aby skorzystać ze zniżki, okaż bon w kiosku katedralnym
Zniżka oferowana przez stowarzyszenie Beauvais Cathédrale oraz biuro informacji turystyczne
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