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DEJ
Din anul 1995, acest oraș din România este înfrățit cu Beauvais.
Orașul Dej se află în Transilvania, în zona de nord-vest a României, la 60 de kilometri
de centrul administrativ Cluj-Napoca (oraș spre care există zboruri directe de la
aeroportul Beauvais). Orașul are peste 35 000 de locuitori.
Regiunea este preponderent rurală, cu un relief deluros, fiind ușor de ajuns, de aici, în
zona montană sau în peisajele naturale pline de mister ale Maramureșului.
În regiune există, de asemenea, saline și un mic complex termal, instalat recent,
vă oferă posibilitatea de a vă bucura de băi cu apă sărată.
Vă invităm să faceți plimbări interesante spre satele din jur, unde veți
descoperi văi minunate, biserici vechi din lemn cu un farmec aparte,
vestigii ale unor castele ... În centrul orașului puteți vizita un splendid
și impunător lăcaș de cult, inițial de rit catolic, care aparține în prezent
bisericii reformate, o mănăstire franciscană cu o biserică frumoasă
și un mic muzeu de arte și tradiții populare - Muzeul Municipal Dej,
care adăpostește și câteva picturi.
Locuitorii Dejului sunt foarte deschiși și primitori, iar limba pe
care o vorbesc este de origine latină, cu rădăcini în epoca ocupației
romane...însă veți auzi adeseori cuvântul nostru francez „merci”!
Relațiile dintre orașele Dej și Beauvais au luat naștere imediat „după
epoca Ceaușescu”, atunci când asociația „Spital Dej” ia inițiativa de a
oferi medicamente spitalului din orașul „nostru” românesc. Legăturile
au fost, păstrate, de asemenea, datorită asociației franceze „Foulées de
la rue”, fiind reluate în 2013.

Oficiul de Turism a primit marca națională franceză
„QUALITÉ TOURISMETM” conform demersului în
domeniul calității realizat de „ADN Tourisme”,
partener național al mărcii.
Fiind întotdeauna atenți la sugestiile dumneavoastră, ne propunem să
respectăm câteva angajamente:
• Garantarea unei primiri căduroase și deschise
• Evaluarea părerilor exprimate de clienții noștri și implementarea unor măsuri
corective
• Propunerea unei game complete de servicii, adaptată tuturor vizitatorilor
• Dezvoltarea cu prioritate a meșteșugurilor și produselor locale
• Favorizarea comunicării pentru ca publicul nostru să aibă la dispoziție,
în orice punct al teritoriului, informațiile necesare
• Susținerea procesului continuu de progres

IATĂ 5 MOTIVE PRINCIPALE
CA SĂ NE VIZITAȚI
Asistență personalizată
Încercăm să obținem informații cât mai detaliate despre
dumneavoastră și dorințele pe care le aveți, pentru a
vă oferi o asistență concretă, individualizată, care să
răspundă așteptărilor dumneavoastră.

O primire călduroasă
Meseria noastră constă în a vă sta la dispoziție, așadar
puteți conta pe noi pentru ajutor și orientare: verificarea
locurilor disponibile la hotel, solicitarea de informații
privind programul de vizitare a unui obiectiv turistic…
Suntem aici pentru dumneavoastră.

Sugestiile noastre
Stéphane vă spune ce restaurant preferă pentru o
cină romantică, Laurie vă dezvăluie secretul celor mai
atractive poteci pentru o plimbare cu bicicleta… Aici ne
împărtășim cu toții preferințele.

Așteptăm
să ne vizitați
Adresa: 1 rue Beauregard 60000 Beauvais
Octombrie - aprilie: luni: 14.00 - 18.00 și de
marți până sâmbătă: 9.30 - 12.30 și 13.30 18.00.
Aprilie - octombrie: luni 14.00 - 18.00 și de
marți până sâmbătă: 9.30 - 12.30
și 13.30 - 18.00. iar duminica și în zilele de
sărbătoare: 10.00 - 13.00 și 14.00 - 17.30.
Ne puteți contacta
la (+33) 03 44 15 30 30
sau la contact@visitbeauvais.fr
Ne găsiți pe
www.visitbeauvais.fr

Suntem mândri
de certificările obținute

Produsele noastre locale
Lucrăm cu micii producători și artizani locali: lăsați-vă
cuceriți și luați acasă o amintire din magazinul nostru.

Satisfacția
dumneavoastră,
prioritatea noastră
Localurile noastre vă așteaptă pe parcursul întregului
an. Laurie și Stéphane vă întâmpină cu jovialitate,
într-o atmosferă plăcută. Ca să nu mai vorbim de
vederea excepțională asupra celui mai înalt cor gotic
din lume. Pe scurt, cu Oficiul de Turism, toată lumea
se simte bine.

LĂSAȚI-VĂ CUCERIȚI
DE ISTORIE

CATEDRALA
SAINT-PIERRE
Catedrala Saint-Pierre domină orașul Beauvais prin
dimensiunile sale extraordinare: corul său gotic, măsurând
48 de metri, este cea mai înaltă construcție de acest fel de
până acum. Beauvais se bucură de o situație excepțională,
și anume are două catedrale alăturate: vechea catedrală,
numită „la Basse Œuvre” este o mărturie prețioasă a
arhitecturii din anul 1 000.
adresa: Rue Saint-Pierre, 60000 BEAUVAIS
(+33) 03 44 48 11 60
www.cathedrale-beauvais.fr
Intrarea gratuită • Program de vizitare: 1 aprilie - 31
octombrie: 10.00 - 18.15; 1 noiembrie - 31 martie: 10.00 12.15 și 14.00 - 17.15
Închis pe 25 decembrie dimineața și pe 1 ianuarie
Ghid audio în 5 limbi: 4 € Tarif adulți • 1,50 € Tarif copii
(6 - 15 ani inclusiv)

MUDO
MUDO - Muzeul regiunii Oise este amenajat în prestigiosul
Palat al episcopilor cu titlu de conți (Palais des évêquescomtes) din Beauvais. Având un tezaur de aproape 1000
de tablouri, MUDO expune îndeosebi opere din secolul al
XIX-lea, dar și alte lucrări din colecțiile de rezervă, care
ne dau ocazia să admirăm peisaje, portrete, scene de gen
sau istorice și naturi moarte. Vizita este completată cu
expoziții tematice.
adresa: 1 rue du Musée, 60000 BEAUVAIS
(+33) 03 44 10 40 50
www.mudo.oise.fr
Intrarea gratuită • Program de vizitare: zilnic, între orele
10.00 și 13.00 și 14.00 și 18.00
Închis: în zilele de marți; 1 ianuarie; lunea de Paști;
1 mai, lunea de Rusalii; 11 noiembrie; 25 decembrie.

„LE QUADRILATÈRE”
CEAS
ASTRONOMIC
Ceasul astronomic se impune prin înălțimea sa (12 m) și
bogăția informațiilor furnizate: anotimpuri, ciclul mareelor,
eclipse... După recenta restaurare, această capodoperă
din secolul al XIX-lea se însuflețește de mai multe ori pe
zi, punând în mișcare cele 68 de mecanisme perfect
sincronizate.
În catedrala Saint-Pierre, 60000 BEAUVAIS
(+33) 03 44 48 11 60
www.cathedrale-beauvais.fr
Spectacol de sunet și lumini de 35 min., între 1 aprilie și 31
octombrie: 10.30 - 11.30 - 12.30 - 13.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30
și între 1 noiembrie și 31 martie: 10.30 - 11.30 - 14.30 15.30 - 16.30
Tarif adulți: 5 € /sub 25 ani: 3 € / sub 16 ani: 1,50 €
În timpul slujbelor religioase nu se organizează vizite

BISERICA
SAINT-ÉTIENNE
Exemplu remarcabil de tranziție între arhitectura romană
și cea gotică, biserica Saint-Étienne este una dintre cele
mai vechi biserici din Beauvais. Vitraliile care împodobesc
edificiul sunt recunoscute drept capodopere de artă ale
Renașterii. Acestea au fost realizate în secolul al XVI-lea
de familia Le Prince, o dinastie de maeștri sticlari din
Beauvais.
adresa: Rue de l’Étamine, 60000 BEAUVAIS
(+33) 03 44 48 11 60
www.cathedrale-beauvais.fr
Intrarea gratuită • Deschis pe tot timpul anului: 10.00 - 12.00
și 14.00 - 17.00
Închis duminica dimineața

Centrul cultural „Le Quadrilatère” propune un program
divers de expoziții temporare care stabilesc o legătură
excepțională între artă și arhitectură la scară istorică până
la opere experimentale dintre cele mai recente. Vizitatorii
sunt invitați să experimenteze direct arta contemporană
într-un parcurs care include o vizită a edificiului antic, a
vestigiilor arheologice și care oferă priveliști remarcabile
ale catedralei și orașului.
adresa: 22 rue Saint-Pierre, 60000 BEAUVAIS
(+33) 03 44 15 67 10
www.culture.beauvais.fr
Intrarea gratuită • Marți - vineri: 13.00 - 18.00
sâmbăta și duminica: 10.00 - 18.00

CASTELUL
DIN TROISSEREUX
O frumoasă construcție familială în stil renascentist, din
cărămizi și piatră, datând din secolele al XV-lea și al XVIlea. Vizita ghidată este condusă de proprietarii castelului.
turnul alchimistului și ceasul medieval. Edificiul are un
somptuos parc împădurit proiectat de Bernard Palissy,
cu arbori seculari și o rezervă ornitologică.
adresa: 1 rue du Château, 60112 TROISSEREUX
(+33) 03 44 79 00 00
www.chateau-troissereux.com
1 iunie - 30 septembrie: zilnic, în afară de marți între orele
14.00 și 17.00. 1 aprilie - 30 septembrie: în fiecare sâmbătă
și duminică după-amiază.
Tarif adulți: exclusiv parc 5 € / parc + castel 11 € / parc +
ceas 9 € / parc + castel + ceas 15 € • Pentru copii: gratuit
până la 10 ani; 50 % tarif pentru 10 - 14 ani

PLIMBARE BUCOLICĂ
ÎN GRĂDINĂ
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FOSTA LEPROZERIE
SAINT-LAZARE
Grădină de inspirație medievală, amenajată în cadrul unei
foste leprozerii din secolul al XIII-lea. Grădina vă invită la
un moment de destindere și meditare. Aceasta are mai
multe spații tematice: grădina contemplativă a Fecioarei
Maria și cea a mănăstirii, grădina cu plante medicinale, de
legume, de cereale, de fructe și cu viță-de-vie.
adresa: 203 rue de Paris, 60000 BEAUVAIS
(+33) 03 44 15 67 62
www.maladrerie.fr
Intrarea gratuită • Program de vizitare: 1 aprilie - 30
septembrie: de marți până duminică și zilele de sărbătoare:
11.00 - 18.00
Vizite ghidate în anumite zile de duminică la ora 16.00: 5 €

GRĂDINA PICTORULUI
ANDRÉ VAN BEEK
Pictorul și-a găsit inspirația în această veritabilă paletă de
culori în aer liber, printre dalii, nuferi și hortensii. Lăsați-vă
purtați de minunile care vă încântă privirea, de la rondurile
de flori la bazinele de nuferi. Și cum ați putea încheia
mai bine această călătorie, decât printr-o scurtă vizită a
atelierului: aici vă așteaptă tuburile de vopsea, pânzele și
pensulele împreună cu galeria de tablouri.
adresa:1 rue des Auges, 60650 SAINT-PAUL
(+33) 03 44 82 20 18
www.andrevanbeek.com
1 mai - 30 iunie și 1 septembrie - 31 octombrie: vineri,
duminică, luni și în zilele de sărbătoare: 14.00 -19.00;
sâmbătă: 14.00 -17.00. În celelalte zile ale săptămânii și în
restul anului: pe baza rezervării. Iulie și august: zilnic 14.00 19.00; sâmbăta: 13.00 -16.00.
Tarif adulți: 7 € • Copii sub 12 ani: intrarea gratuită

GRĂDINA „JARDIN
DU BRÛLE”
La Herchies puteți vizita grădina „Jardin du Brûle” care vă
oferă un plăcut refugiu printre bazine , cascade miniaturale
și multitudinea de flori. Tot aici puteți admira o frumoasă
livadă, cu câțiva butuci de viță-de-vie și o grădină de legume
bogată, cu peste 200 de varietăți de tomate.
adresa: 7 rue Roger Froissart, 60112 HERCHIES
(+33) 06 07 32 56 33
www.jardindubrule.jimdo.fr
Perioada de vizitare: 1 mai - 15 octombrie.
Program de vizitare: 10.00 - 12.00 și 13.30 - 18.00.
Tarif adulți: 5 € • Copii sub 12 ani: 2 €

GRĂDINA
HENRI LE SIDANER
Grădină suspendată, amenajată în vechiul castel care
veghează asupra orășelului Gerberoy. 4 000 m2 de grădini
și arbuști, pe mai multe niveluri: grădină albă, grădină
sălbatică, terase în stil italian, grădină galben-albastră
cu un Templu al iubirii, rozariu... Vizita atelierului-muzeu
ce a aparținut pictorului post-impresionist se poate face
pe baza rezervării.
adresa: Route des remparts, 60380 GERBEROY
(+33) 06 59 09 36 77
www.lesjardinshenrilesidaner.com
28 aprilie - 30 septembrie: zilnic, de la 11.00 la 18.00
Tarif adulți: 6 € • Copii sub 12 ani: intrarea gratuită

TRADIȚIE &
MĂIESTRIE

MUZEUL SIDEFULUI
ȘI AL MICULUI
ARTIZANAT DIN OS,
CORN ȘI FILDEȘ
Amenajat într-o uzină din secolul al XIX-lea, muzeul
expune și promovează artizanatul local. În muzeu sunt
prezentate meseriile de meșter năsturar și „tabletier” artizan specializat în obiecte mici din os, corn și fildeș. Veți
putea descoperi procesul de fabricare al unui nasture de
sidef, într-un atelier de năsturar reconstituit în mod fidel
și alimentat de o mașină cu aburi.
adresa: 51 rue Roger Salengro, 60110 MÉRU
(+33) 03 44 22 61 74
www.musee-nacre.fr
Program de vizitare: zilnic, în afara zilei de marți: 14.30 18.30.
Închis pe 25 decembrie, 1 ianuarie și în a doua săptămână a
lunii ianuarie.
Tarif adulți: 7 € • Tarif copii: 3,50 € • gratuit pentru copiii
sub 5 ani

MUZEUL AVIAȚIEI
Suprafață de1 000 m , 1 000 obiecte autentice, 1 600 de
fotografii și documente: muzeul aviației zugrăvește cu
pasiune istoria aeronautică, depănând povestea aviatorilor
care au marcat perioada celui de- l Doilea Război mondial.
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adresa: Rue des Bruyères, 60430 WARLUIS
(+33) 03 44 89 28 23
www.museedelaviation-warluis.com
Program de vizitare: 1 martie - 15 noiembrie, sâmbăta și
duminica și în zilele de sărbătoare: 14.00 - 18.00
Tarif adulți: 6 € • Tarif copii între 6 și 16 ani: 2,50 €

TRENUL CU ABURI
DIN BEAUVAISIS
Vă așteptăm în gara Crèvecœur-le-Grand, de unde puteți
pleca într-o plimbare memorabilă cu trenul cu aburi, care
străbate regiunea ca în vremurile de demult . Întoarceți-vă
în timp ca prin magie, urcând în aceste vagoane clasate
Monument Istoric.
adresa: 16 place de la Gare 60360 CRÈVECŒUR-LE-GRAND
(+33) 07 68 54 49 70
www.musee-mtvs.com
Deschis din mai până în octombrie, în prima și a treia
duminică din lună, cu plecări la orele: 14.00 / 15.30 / 17.00.
Tarif adulți: 6 € • Copii până la 12 ani: 4 € • gratuit pentru
copiii sub 4 ani

MOARA CU ATELIER DE
PERII DIN SAINT-FÉLIX
Intrați în uzină și veți regăsi atmosfera unui atelier din
secolele al XIX-lea și al XX-lea, păstrat intact. Urmăriți
diferitele etape ale confecționării unei perii, și apreciați
măiestria, priceperea și istețimea vechilor meșteri.
adresa: 650 rue du Moulin, 60370 SAINT-FÉLIX
(+33) 06 80 66 13 19
www.moulin-musee-brosserie.fr
Program de vizitare: din aprilie până în octombrie, în prima și
a treia duminică a lunii.
Tarif adulți: 6 € • Tarif copii 6 - 16 ani: 3 €

MUZEUL VIEȚII AGRICOLE
ȘI RURALE DIN OISE
Descoperiți vechea fermă-școală din secolul al XIX-lea,
cu o arhitectură tipică din zona Picardiei. Vă invităm să
descoperiți viața de zi cu zi a femeilor și bărbaților din
acea vreme devenind, timp de câteva momente, un școlar,
o cultivatoare de lavandă, un fierar sau un agricultor.
adresa: 186 rue de Marseille, 60360 HÉTOMESNIL
(+33) 03 44 46 92 98
www.musee-hetomesnil.fr
Program de vizitare: iunie-septembrie: sâmbăta și duminica;
iulie-august: zilnic. Programul de vizitare disponibil pe
www.musee-hetomesnil.fr.
Tarif adulți: 6 € • Copii sub 14 ani: 3 €

BUCURAȚI-VĂ DE NATURĂ

EXCURSII
Poteci care străbat colinele, păduri prietenoase unde puteți
culege ciuperci sau narcise, după anotimp, un traseu verde,
amenajat pentru toată familia: orice plimbare de-a lungul
itinerariilor de drumeție din Beauvais și din împrejurimi
este un moment de profundă relaxare.
Oficiul de Turism vă propune trasee marcate, de-a lungul
cărora puteți descoperi sate care păstrează vechi tradiții,
dintre care amintim Savignies, cu atelierul său de olărie
și cu olari activi și creativi, potecile care străbat câmpuri
cu cereale, ale căror culori calde vă vor încânta privirea,
cărările umbrite din inima pădurii ca în Neuville-en-Hez
sau malurile pline de poezie ale râurilor , cum ar fi Liovette
care traversează satul Guignecourt. Mici curiozități sunt
presărate pe trasee, stârnindu-vă interesul: un fost depozithambar unde se păstra dijma (Grange à Dîme), ruinele
unui castel, care stau mărturie unor vremuri apuse sau o
presă monumentală...
Descărcați toate itinerariile noastre pe
www.visitbeauvais.fr

ZONE DE PICNIC
Descoperiți toate spațiile verzi amenajate din regiunea
noastră, perfecte pentru un prânz în aer liber.
• Bailleul-sur-Thérain: iazurile de pe strada Montreuil
• Beauvais: lacul „Plan d'eau du Canada” (adresa: rue de la
Mie au Roy) Parcul Marcel Dassault (adresa: 211 avenue
Marcel Dassault) Maladrerie Saint-Lazare (adresa: 203
rue de Paris)
• Bresles: terenul împădurit numit „le Bélier”.
• La Neuville-en-Hez: în zona de lizieră a pădurii comunale,
de-a lungul pistei pentru biciclete.
• Le Saulchoy: parcarea „du Cimetière” / Argilierre
• Tillé: zona de repaus aferentă drumului D1001
• Laversines: lângă piața Primăriei (Place de la Mairie) / Teren
de joacă

PIEȚELE CU PRODUSE
TRADIȚIONALE
DIN BEAUVAISIS
Pe parcursul șederii dumneavoastră, profitați de ocazie
pentru a vizita piețele unde se vând produse locale. Veți
trăi o experiență pitorească unică:
• Piața plină de arome (marché des saveurs) din Bresles:
în ultima vineri a lunii, începând de la ora 16.30, în hală
neacoperită, la adresa: place du Linciau.
• Piața producătorilor locali din Saint-Paul: în fiecare
duminică, în zona numită „le Becquet”, în hală acoperită
• Piața producătorilor locali din Crèvecœur-le-Grand: în
fiecare duminică dimineața, în piața Primăriei.
• Piața celor patru anotimpuri (marché des 4 saisons)
de la Therdonne: în a treia vineri a lunii, de la ora 16.30
• Piața din Warluis: în fiecare miercuri, de la 16.00 la 19.00

100 % RECREERE

NO STRESS
Centru de relaxare cu o suprafață de 500 m2, ce propune
diverse tratamente estetice și de relaxare într-un decor de
vis. Aici vă așteaptă experiențe diverse: hamam, sală cu
temperatură medie. cu bănci calde și cromoterapie, uriașă
baie fierbinte, spațiu de odihnă, sală de ceai.
adresa: Rue des Filatures, 60000 BEAUVAIS
(+33) 03 44 04 09 55
www.shopnostress.com
Program: luni-sâmbătă, 10.00 - 20.00

AQUASPACE
Complex acvatic pentru întreaga familie, cu zonă sportivă
și bazin de scufundări, spațiu de joacă, bazine pentru copii
și tobogane. Să amintim și zona balneo unde vă puteți
relaxa, cu spații exterioare amenajate cu plajă și peluză
în timpul verii.
adresa: Rue Antonio de Hojas, 60000 BEAUVAIS
(+33) 03 44 15 67 80
www.aquaspace.fr
Tarif adulți: 5,40 € • Tarif copii: 3,70 € • spațiu de relaxare
(peste 18 ani): 10,70 €

PATINOAR
1 500 m2 de arenă de gheață situată chiar în centrul parcului
Marcel Dassault. Locul ideal pentru a vă distra în familie
sau cu prietenii.
adresa: 7 rue Antonio de Hojas, 60000 BEAUVAIS
(+33) 03 44 81 72 76
www.lespatinoiresmodernes.fr
Programul este disponibil pe site-ul Internet.

CARIWOOD
Parc de distracții care propune 12 trasee de cățărare în
copaci,cu înălțime și cu grad de dificultate progresive, o
zonă de paintball de 4 000 m2 cu 3 terenuri și 3 teme diferite
și un Investi’game, joc de aventură și rezolvare de enigme.
adresa: Chemin du Plouy, 60000 BEAUVAIS
(+33) 06 80 98 26 83
www.cariwood.fr
Deschis: aprilie - noiembrie: sâmbăta și duminica și zilele de
sărbătoare, și non-stop în timpul vacanțelor școlare
Pentru program detaliat și tarife, consultați www.cariwood.fr

SPEEDPARK
Complex de activități recreative indoor, care vă oferă o
pistă de karting cu pod și tunel, 24 de piste de popice,
un lasergame, 15 jocuri de biliard și un spațiu special
pentru jocuri video și jocuri de noroc electronice. În
aceeași locație găsiți două restaurante: „Le Memphis” și
„Le Comptoir Italien”.
adresa: Rue Fernand Sastre - Zone de la Marette, 60000
BEAUVAIS
(+33) 03 44 49 99 62
www.speedpark.com
Toate tarifele și programul de funcționare pe:
www.speedpark.fr. Deschis pe tot parcursul anului.

PARCUL SAINT PAUL

CENTRUL „PLAN
D’EAU DU CANADA”
Bază de agrement de 45 de hectare cu spațiu de înot, traseu
pentru plimbare, piste pentru biciclete cu două și patru roți,
activități nautice și sportive, traseu de mountain biking de
294 de km, cu drumuri marcate în jurul bazei și activități
sportive estivale, cum ar fi volei, plajă sau jocul cu bile
numit „pétanque”, în iulie și august. Aici își dau întâlnire
toate cele și toți cei care doresc să se distreze și să facă
exercițiu fizic în deplină siguranță.
adresa: 147 rue la Mie au Roy, 60000 BEAUVAIS
(+33) 03 44 06 92 90
www.plandeaucanada.fr
Programul variază în funcție de anotimp.
Intrarea în baza de agrement și parcarea sunt gratuite.

Veniți în familie sau cu prietenii în acest parc cuibărit în
inima naturii pentru a vă bucura de nu mai puțin de 44 de
distracții diverse pentru cei mari și mici. Puteți asista la
două manifestări artistice, iar în interiorul parcului aveți
acces la zone de picnic, spații verzi, un lac de 3 hectare,
precum și 5 restaurante cu preparate sărate/dulci.
adresa: RD 931, 60650 SAINT-PAUL
(+33) 03 44 82 20 16
www.parcsaintpaul.fr
Deschis între 4 aprilie și 1 noiembrie
Program și tarife disponibile pe www.parcsaintpaul.fr

Drepturi de autor pentru fotografii: B.TEISSEDRE/OTAB, A.S FLAMENT/OTAB, Bruno BEUCHER/OTAB, Serviciul comunicare
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Warluis, MTVS, Muzeul obiceiurilor agricole și rurale din Hétomesnil, Parcul Saint Paul, Speedpark, Cariwood, partenerii aderenți
la edițiile OTAB, Unsplash, Pixabay. Redactare: www.grandnord.fr - 7915 Tipărire: SIB Imprimerie
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PUBLICAȚI CELE MAI REUȘITE
FOTOGRAFII DIN CĂLĂTORIA DVS.
ȘI SCRIEȚI O RECENZIE
Pentru a fi la curent cu toate noutățile din Beauvais și Beauvaisis
urmăriți conturile noastre de pe rețelele de socializare și publicați cele
mai reușite fotografii din călătoria dvs. pe Instagram la #visitbeauvais.
V-a plăcut? Dați de veste în gura mare și faceți-vă un pic de timp
pentru a ne lăsa un mic comentariu, o recenzie sau de ce nu, o notă
bună. Aveți nevoie de doar câteva minute.

Scaneaza
-ma!

*

REDUCERE
Valabil pentru spectacolul de la ceasul astronomic.
Nume: ......................................................................

Prenume: .................................................................

Adresa e-mail: .....................................................................................................................................................
*Ofertă valabilă pe baza prezentării acestui cupon la chioșcul Catedralei - Oferit de asociația „Beauvais Cathédrale” și de Oficiul de Turism
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