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Troyes: waar kunst en 
geschiedenis hand in 
hand gaan...
Troyes is een middeleeuwse 
stad waar kunst, gastrono-
mie, wijnbouw, levenskunst 
en winkelen centraal staan. 
Troyes is een zinderende 
stad die haar bezoekers 
meesleept. Talrijke feestelijke 
evenementen.

Grote merken 
tegen zachte prijzen!

Bijna drie miljoen bezoekers en 
kooplustigen verdringen zich elk jaar in 

de drie outletcentra met topmerken en 
250 outletwinkels in Troyes.

Regionaal natuurpark 
Forêt d’Orient

De gevarieerde landschappen 
in dit park geven het gebied een 
schitterende erfgoedwaarde. Dit 
legendarische gebied herbergt 

immense meren die diep 
verscholen liggen in de bossen. 
Liefhebbers van natuur, cultuur, 

sport of vrije tijd vinden hier zeker 
hun gading.

Toeristische 
champagneroute

220 km afgebakende routes waarop 
u de prestigieuze wijngaarden van 

de Aube-en-Champagne ontdekt met 
hun talloze nobele druivenrassen 

(pinot noir, pinot meunier en 
chardonnay). Laat u verleiden door de 

vele (onafhankelijke of coöperatieve) 
wijnkelders en ontdek er alles over de 

kunst van het wijn maken...

Glas-in-loodramen en beeldhouwkunst 
uit de zestiende eeuw
De Aube-en-Champagne is de Europese 
hoofdstad van de glas-in-loodramen met een 
unieke verzameling gebrandschilderde ramen in 
de streek. 9000m² glaswerk verspreid over 200 
kerken. Een panorama van de glas-in-loodkunst 
uit de Middeleeuwen tot nu met uitzonderlijk 
werk uit de zestiende eeuw. Deze kunst leeft nog 
steeds (restauratie- en productieateliers). Mis de 
Cité du Vitrail niet in Troyes! In deze schitterende 
zone met veel glas-in-loodramen ontdekt u ze 
van dichtbij! 

Kerken in vakwerkstijl
Deze unieke architecturale 
pareltjes zijn het pronkstuk 

van de streek: negen kerken in 
vakwerkstijl uit de vijftiende tot 
achttiende eeuw opgetrokken 

in de stijl van toen.

Nigloland 
In attractiepark Nigoland 
beleven u en uw familie 

schitterende avonturen vol
verwondering, emotie en 

koude rillingen! Ontdek 
een prachtig natuurge-

bied vol bloemen en 
eeuwenoude bomen in dit 
park van 40 hectare, dat 
doorkruist wordt door de 

Landion.
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Troyes
Office de Tourisme
de Troyes et de sa région
16 rue Aristide Briand
10000 TROYES
Tél : + 33 (0)892 224 609
www.tourisme-troyes.com

Nogentais/
Plaine
Champenoise
Office de Tourisme
du Nogentais et Vallée
de la Seine
53, rue des Fossés
10400 NOGENT-SUR-SEINE
Tél : + 33 (0)3 25 39 42 07
www.tourisme-nogentais.fr

Antenne de Romilly-sur-Seine
4, rue du Général de Gaulle
10100 ROMILLY-SUR-SEINE
Tél. +33 (0)3 25 24 87 80
 
Office municipal Accueil et Tourisme
23, place Georges Clémenceau
10370 VILLENAUXE-LA-GRANDE
Tél. +33 (0)3 25 21 38 94
www.villenauxe-la-grande.fr

Côte des Bar
Office de Tourisme
du Pays de Bar-sur-Aube
4 boulevard du 14 juillet 
10200 BAR-SUR-AUBE
Tél : + 33 (0)3 25 27 24 25
www.tourisme.barsuraube.org

Antenne de Bayel-musée du cristal
2, rue Belle Verrière
10310 BAYEL
Tél : + 33 (0)3 25 92 42 68

Office de Tourisme
de Bar-sur-Seine
33, rue Gambetta
10110 BAR-SUR-SEINE
Tél : + 33 (0)3 25 29 94 43
www.ot-barsurseine.fr

Office de Tourisme d’Essoyes 
et de ses environs 
9, place de la Mairie
10360 ESSOYES
Tél : + 33 (0)3 25 29 21 27
www.ot-essoyes.fr

Office de Tourisme
de Mussy-sur-Seine
6 place des Ursulines
10250 MUSSY-SUR-SEINE
Tél : + 33 (0)3 25 38 42 08
 www.ot-mussy.fr

Office de Tourisme des Riceys 
et de son canton
14, Place des Héros
de la Résistance
10340 LES RICEYS
Tél : + 33 (0)3 25 29 15 38
 www.lesriceys-champagne.com

Grands Lacs
de la Forêt 
d’Orient
Office de tourisme intercommunal des 
grands lacs et de la forêt d’Orient 
Maison du Parc
10220 PINEY
Tél : + 33 (0)3 25 43 38 88
www.lacs-champagne.fr

Office de Tourisme
de Brienne-le-Château
34, rue de l’Ecole Militaire
10500 BRIENNE-LE-CHATEAU
Tél : + 33 (0)3 25 92 82 41
www.ot-brienne-le-chateau.com

Point Information
Domaine Saint-Victor 
10200 SOULAINES-DHUYS
Tél : + 33 (0)3 25 92 28 33
 www.cpie-paysdesoulaines.com

Capitainerie de Dienville
Port Dienville
10500 DIENVILLE
Tél : + 33 (0)3 25 92 27 69
www.basenautique-aube.fr 

Capitainerie 
de Mesnil-Saint-Père
Maison des Lacs
10140 MESNIL-SAINT-PÈRE
Tél : + 33 (0)3 25 41 28 30
www.basenautique-aube.fr

Pays d’Othe/
Chaourçois/
Val d’Armance
Office de Tourisme
du Chaourçois
2, Grande rue
10210 CHAOURCE
Tél : + 33 (0)3 25 40 97 22
www.tourisme-en-chaourcois.com

Office de Tourisme
du Val d’Armance
Halle Circulaire
Boulevard des Grands Fossés
10130 ERVY-LE-CHATEL
Tél : + 33 (0)3 25 70 04 45
www.tourismevaldarmance.fr 

Office de Tourisme du pays
d’Othe Vallée de la Vanne
21, rue des vannes
10160 AIX-EN-OTHE
Tél : + 33 (0)3 25 80 81 71
www.tourisme-paysdothe.fr

Informations générales
Comité Départemental
de Tourisme de l’Aube
34, quai Dampierre
10000 TROYES
Tél : + 33 (0)3 25 42 50 00
www.aube-champagne.com
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De A
ube,een lofzang op de aangename dingen des levens

 

Côte des Bar, toeristische champagneroute

Ontdek het schitterende erfgoed van de Aube-en-Champagne: 
de houten vakwerkhuizen, het prachtige religieuze erfgoed, de 
wandelpaden en fietsroutes, de outletcentra met topmerken...
zonder uiteraard de champagne en de streekproducten te 
vergeten! 
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Natuurlijk erfgoed
• Tuinen rond de oogstschuur van Montaudon
 15 rue du bas de Lingey - AVIREY-LINGEY
  Grasperken en Engelse beplanting rondom een 

oogstschuur uit de zeventiende eeuw.
• Hennep
  De Aube is de grootste hennepproducent in 

Europa - productie van hennepolie.
• Champagnewijnstokken
  7500 ha wijnstokken langs 220 km  

afgebakende routes.
•  Colombé-le-Sec en Neuville-sur-Seine :  

Dorpjes met het vier bloemen-label, interessant 
architecturaal erfgoed.

• Plateau van Blû
 Panorama over de wijngaard.
• Heuvel van Sainte-Germaine 
 BAR-SUR-AUBE.

Cultureel erfgoed
• Cadoles van COURTERON en Les RICEYS
  De cadoles zijn negentiende-eeuwse hutten uit 

droog gestapelde stenen waar de wijnbouwers 
beschutting zochten.

• Bij de Renoirs 
 9 place de la Mairie - ESSOYES
  Het leven van de familie Renoir - 

ontdekkingsparcours, atelier, kerkhof,  
wandelen in de tuin.

• Cisterciënzerabdij van Clairvaux
  Cisterciënzerabdij gesticht in de twaalfde eeuw 

door de Heilige Bernard. Geleide bezoeken.
• Kristalmuseum – Centre Mazzolay
 2, rue Belle Verrière - BAYEL 
  Geschiedenis en fabricatie van kristal,  

van vroeger tot nu.
• Cristallerie Royale de Champagne (Kristalfabriek)
  2, rue Belle Verrière - BAYEL - Geleid bezoek, 

werkwijze, winkel met kristalwaren.
• Mussy-sur-Seine
  Voormalig zomerverblijf van de bisschoppen van 

Langres. Zoutopslagplaats - Middeleeuwse stad.
•  Commanderie Templière d’Avalleur in BAR-SUR-

SEINE (Commanderij van de Tempeliers)
 Twaalfde-eeuwse tempelierskapel
• LES RICEYS
 Pittoresk dorpje met mooie natuurstenen huizen.

Streekproducten
• Champagne
  Met 69 miljoen flessen is de Aube de tweede 

grootste champagneproducent. Talrijke 
wijnkelders met kwaliteitslabel verwachten u.

• Rosé des Riceys
  Eenvoudige wijn op basis van pinot noir, 

zeldzame en unieke wijn
• Côteaux champenois wijngaarden
 Eenvoudige witte, rode of roséwijn.
• Délice de Mussy
  Kaas die op Chaource-kaas lijkt 

(witschimmelkaas uit de streek)
• Champagneratafia
 Aperitief op basis van champagnealcohol.

Vrije tijd en evenementen
• 4X4 en quad
 Domaine de Foolz - BOURGUIGNONS
 Ontdek de wijngaarden.
• Kano - kajak
 Ontdekkingstochten.
• Bezoek aan de champagnekelders
  Druivenpersen, bezoekjes en proeverijen in  

de kelders met kwaliteitslabel, op afspraak.
• Parapente
 Site van Bar-sur-Aube -  
 heuvel van Ste-Germaine.
•  Gastronomische wandeltochten  

in de VILLE-SUR-ARCE en CELLES SUR OURCE.
• Plantendag  
 BERGÈRES.
• De champagneroute viert feest  
 Eind juli/begin augustus

Natuurlijk erfgoed
• Park van de Vijvers van Fouchy
 54 rue Aristide Briand
 LA CHAPELLE-SAINT-LUC
  Park van 6,5 ha met een dierenpark, 

bloemenperken en insectarium.
•  Park en tuin van het kasteel  

van Barberey-Saint-Sulpice 
   Park van 9 ha - tuin in Franse stijl,  

oude boomgaard.
• Park van het kasteel van Menois
 ROUILLY-SAINT-LOUP 
 Domein van 48 ha - bloemenpark.
• Champagnewijngaard  
  Montgueux, gerenommeerde wijngaard  

in de buurt van Troyes voor de kwaliteit  
van zijn chardonnay-druiven.

• 5 tijdelijke tuinen 
  Deze tuinen herwaarderen het historisch  

en architecturaal erfgoed. Vanuit hun  
pedagogische dimensie laten ze u opnieuw 
vergeten plantensoorten ontdekken.

Natuurlijk erfgoed
• Botanische tuin in Marnay-sur-Seine
 Chemin des Gougins - MARNAY-SUR-SEINE
  In deze tuin van twee hectare vindt u een 

indrukwekkende veelheid planten, met meer  
dan 2500 soorten en variëteiten.

• Parken en tuinen
  van het kasteel van La Motte-Tilly
  Schitterend park van 60 ha met  

opvallende bomen.
• Dolmen des Blancs Fossés
 MARCILLY-LE-HAYER
 Monument in reuzensteen.
• Parc de l’Ile Olive in Nogent-sur-Seine
• Champagnewijngaard  
 ten zuidwesten van de Côte des Blancs.
 

Cultureel erfgoed
• Kasteel van La Motte-Tilly
  LA MOTTE-TILLY - Achttiende-eeuws kasteel, 

Historisch Monument, volledig bemeubeld.
• Abdij van Paraclet
  FERREUX QUINCEY - Zeventiende-eeuwse 

abdijwoning, obelisk van de graftombe van 
Abaelardus en Heloïse uit de negentiende eeuw, 
wijnkelder van de monniken uit de zestiende-
zeventiende eeuw.

• NOGENT-SUR-SEINE
  Ontdek de charme van de oevers van de Seine, 

van het Ile Olive en de vakwerkhuizen.
• Glas-in-loodramen van VILLENAUXE-LA-GRANDE
  Hedendaagse gebrandschilderde ramen  

van de Saint-Pierre en Saint-Paul kerk.
• Museum van Hugo van Payns en de tempeliers
 10 Voie Riot - PAYNS
  Ontdek de geschiedenis van de stichter van de 

Orde van de tempeliers.
• Musée Camille Claudel/Dubois/Boucher
 NOGENT-SUR-SEINE
 Beeldhouwwerken: Camille Claudel, Dubois, Boucher.
• Levend museum voor breikunst :
 Rue du Colonel-Fabien - ROMILLY-SUR-SEINE
• Kasteel van Droupt -St-Basle
  Kasteel uit de zestiende-achttiende eeuw 

omringd door slotgrachten.

Cultureel erfgoed
•  Museum van het Gereedschap  

en de Arbeidersgedachte
 Hôtel de Mauroy 7 rue de la Trinité TROYES
 Indrukwekkende collectie gereedschap.
• Museum voor Moderne Kunst
 Place Saint Pierre - TROYES
  Provinciaal museum voor Moderne Kunst met één 

van de grootste Franse collecties: schilderijen, 
beeldhouwwerken, glaswerk...

• Museum van Vauluisant
 4, rue de Vauluisant - TROYES
  Schatten uit de Renaissance van de  

Champagnestreek en collecties breiwaren.
• Oude apotheek van het Dieu-Le-Comte hospitaal
 Zeventiende-eeuwse collectie, nationaal erfgoed.
• Saint-Loup museum
 1, rue Chrestien de Troyes - TROYES
 Schone Kunsten, archeologie, natuurgeschiedenis.
•  zone met veel glas-in-loodramen 
  Hôtel Dieu Le Comte op de hoek van de quai des Comtes 

de Champagne /Roger Salengro-straat. Ontdek het 
fascinerende universum van de glas-in-loodramen van 
dichtbij - 10 eeuwen glaswerkkunst.

• Mediatheek van Troyes: 
  Permanente tentoonstelling «Duizend jaar boeken in 

Troyes» + 48.500 oude boeken.

 

Nogentais en Champagnevlakte, parken &
 tuinen

Streekproducten en 
handgemaakte producten
• Andouillette van Troyes
 Fijne vleeswarenspecialiteit van Troyes.
• Overdekte markt “des Halles”
 Alle dagen open.
• Petit Marché Nature
 Allées Jules Guesde - TROYES
 Derde woensdag van de maand.
• Carreaux de Chesley
 7 rue de la Montée-des-Changes - TROYES.
• Prunelle (sleepruim) de Troyes
  Likeur op basis van sleepruimpitten, sinds 

1840. Belangrijkste ingrediënt voor de «Trou 
champenois» (champagnesorbet).

Streekproducten
• Molen van Saint-Martin
 6 chemin de la Laiterie 
 SAINT-MARTIN-DE-BOSSENAY
  Brouwerij - Proeverij van ambachtelijk  

gebrouwen bieren. 
• Champagne uit de Côte des Blancs
• Abdij van Mesnil Saint-Loup
 Aardewerk vervaardigd door monniken

Vrije tijd en evenementen
• ADIPPAC
 5 rue de la Croix Rouge - TRAINEL
 Leren vissen per boot of aan land.
• Evenementen  
 n het kasteel van LA MOTTE-TILLY
• Atelier Natacha Roche-Fontaine
 6 rue de l’Erable Courtavant - BARBUISE
 Pottenbakken, keramiek.  
 Workshops voor kinderen.
• Fietsroute ‘Vélovoie’ Canal de la Haute Seine
 Met de fiets, te voet of op rollerskates.
• Kinderboerderij van la Béchère
 in Romilly-sur-Seine:
 Pony’s, schapen... Thema-animatie
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Streekproducten
• La Tuilerie Royer (pannenbakkerij)
 Route de Joinville - SOULAINES DHUYS
  Traditionele productie van dakpannen  

op oude wijze.
• Poterie d’Amance (pottenbakkerij)
 13, Grande Rue - AMANCE
  Gespecialiseerd in aardewerken potten  

voor de tuin, ruw gebakken of met email,  
technisch aardewerk.

• Zuurkool
  Frankrijk produceert jaarlijks 40.000 ton zuurkool, 

waarvan 10.000 ton in de Aube. Zuurkool met 
champagne of cider.

• Champ-sur-Barse (kaas)
  Kaas die op Chaource-kaas lijkt 
 (witschimmelkaas uit de streek).

Natuurlijk erfgoed
• Regionaal natuurpark Forêt d’Orient
  Beschermd natuurgebied met 20.000 ha bos en 

5000 ha meren. Vogels observeren, dierenpark, 
watersporten (zwemmen, zeilen, speedboot), 
wandeltochten, paardrijden, mountainbike...

Cultureel erfgoed 
• Kerken in vakwerkstijl
  Deze pareltjes getuigen van de  

zestiende-eeuwse architectuur in de streek. 
• Markthal in vakwerkstijl
  Architecturale pareltjes uit de zestiende  

en zeventiende eeuw.
• Ecomuseum van la Forêt d’Orient
 1, chemin Milbert
 BRIENNE-LA-VIEILLE
  Oude landbouwwerktuigen  

(uit de achttiende en twintigste eeuw), 
wagenmakeratelier.

• Museum van Napoleon I
 34, rue de l’Ecole Militaire
 BRIENNE-LE-CHÂTEAU
  Hier herbeleeft u de jeugd van  

Napoleon Bonaparte en de Campagne  
van 1814 in de oude Militaire School.  
Trésor des Églises - collectie van  
89 stukken Heilige kunst.

• Molen van Dosches
  Identieke kopie van een  

achttiende-eeuwse windmolen.
 Jardin des délices.
 Jardin des simples.

Vrije tijd
• Golfterrein van la Forêt d’Orient
 Route de Géraudot - ROUILLY-SACEY.
• Golfterrein van l’Ermitage
  Domaine de l’Ermitage Allée St Andrews 

VENDEUVRE-SUR-BARSE.
• Fietsroute ‘Vélovoie’ - Meren van la Forêt d’Orient
 Met de fiets, te voet of op rollerskates.
• Aerodroom St-Christophe
 BRIENNE-LE-CHÂTEAU
  Centrum voor parachutesport - Aube ULM Services.
• NIGLOLAND
  D 619 - DOLANCOURT - Attractiepark voor de hele 

familie in een prachtig natuurgebied dat door de 
rivier Le Landion wordt doorkruist.

•  Vissen op de Meren van Orient,  
le Temple en Amance

 Meer informatie bij de havenmeester van Dienville.
•  Watersport
  Catamaran, windsurfen, kajak, waterskiën,  

zeilen, zeilbootverhuur enz. Gemotoriseerde 
watersport op het Lac Amance.

•  Kinderboerderij van la Marque  
CHAMP-SUR-BARSE

 Ontdek een melkboerderij. 
• Dierenpark 
 MESNIL-SAINT-PERE
 Dieren bekijken.
• Rondvaartboot en toeristentreintje 
 MESNIL-SAINT-PERE.
• Zuurkoolfeest 
 BRIENNE-LE-CHATEAU
 Eind september.
• Grimpobranches  
 (Parcours in de bomen) 
 LUSIGNY-SUR-BARSE
 Avonturenparcours.

Natuurlijk erfgoed
• Appels en appelbomen
  Het land van Othe wordt met zijn  

meer dan 40 appelrassen ook wel  
“Klein Normandië” genoemd.

• Le Jardin du Prieuré
 6, rue du 8 mai 1945 - PARGUES
 Getrimde buxushagen, witte rozen,  
 borders met wintervaste planten  
 en oude rozelaars.
• Le Marais de VILLEMAUR-SUR-VANNE (moeras)
  22 ha natuurgebied waar ecologie,  

fauna en flora centraal staan.
• Parc de COURSAN-EN-OTHE
 Park van het oude kasteel:  
 opvallende bomen, vijver...

Cultureel erfgoed
• Graflegging in de kerk
 van Chaource
  Prachtig monument van de zestiende-eeuwse 

beeldhouwkunst in de Champagnestreek.
• Doksaal van de kerk
 VILLEMAUR-SUR-VANNE :
 Houten doksaal uit 1521.
• Le Passé Simple museum
 42, rue Principale - CRESANTIGNES
  Gereedschap en werktuigen uit het verleden. 

Meer dan 1500 voorwerpen uit de oude 
houtloods van de gemeente.

•  Musée des Poupées d’antan et de la tonnellerie 
(Poppen van vroeger en kuiperij)

 Rue des Anciens Combattants d’AFN
 MAISONS-LES-CHAOURCE
 Poppen van 1850 tot 1950 en kuiperij-atelier
• Porte St Nicolas d’ERVY-LE-CHÂTEL
  De Poort van Saint-Nicolas is het symbool 

van de stad en is een overblijsel van de 
vestingwerken uit het feodale tijdperk.

• Halle circulaire d’Ervy le Châtel  
 (Cirkelvormige markthal)
 Markthal in vakwerkstijl, uniek in Europa.
• Cypraea atelier
 CHESSY-LES-PRÉS
 Porseleinatelier
• Cidermuseum - La Ferme d’Hotte
 22 rue Largentier - EAUX PUISEAUX
 Persencollectie en proeverijen.
• Kaasmuseum
 17 place de l’Eglise - CHAOURCE 
  Gevarieerde en ongewone voorwerpen  

gebruikt bij de ambachtelijke productie  
van kaas en boter.

• Molen van Breuil
 7 rue du Moulin du Breuil - CHESSY-LES-PRES  
 Gerenoveerde watermolen uit de achttiende eeuw

Streekproducten
• Cacibel
  Bruisende cocktail op basis  

van cider, cassis en honing.
• Cider 
 Productie en verkoop van cider,  
 ratafia en appelsap.
• Kaasmakerij de MUSSY
 in Chaource en kaasmakerij in AUXON:  
 Productie en verkoop van Chaource-kaas.
• Markt in AIX-EN-OTHE
 Woensdagochtend (één van de  
 100 mooiste Franse markten).
• Les Bistrots de Pays

Vrije tijd en evenementen
• Persing op ambachtelijke wijze 
 EAUX PUISEAUX
 Eind september - feest van de ciderproductie.
• Golfterrein van Troyes la Cordelière
 Château de la Cordelière - CHAOURCE.
• Parapente 
 EAUX-PUISEAUX.

  L’Aube (ochtendgloren) verwijst 
naar het krieken van de dag en 
is ook een beginnende rivier. 
Het departement de Aube ligt in 
het zuiden van de Champagne-
Ardenne, en grenst aan de 
Bourgogne. De Aube ligt op 
anderhalf uur rijden van Parijs en 
op één uur van Disneyland Parijs. 
Parijs heeft de vorm van een hart, 
Troyes van een champagnekurk. 
Deze stad boordevol kunst en 
geschiedenis heeft een uitzonderlijk 
architecturaal erfgoed weten 
te bewaren. De Aube is de 
champagnestreek bij uitstek, waar u 
zich kunt vergapen aan prestigieuze 
wijngaarden. De 7500 ha nobele 
druivenrassen zijn goed voor 22% 
van de champagnebenamingen. Het 
Regionaal natuurpark Forêt d’Orient 
is een beschermd gebied met een 
rijke en uitzonderlijke fauna en flora. 
U kunt er 20.000 ha bos ontdekken
en 5000 ha water verdeeld over 
drie meren, waar watersporten zoals 
zeilen, speedbootracen, zwemmen 
en vissen troef zijn.

Bereikbaarheid
Met de auto
A5 Paris - Troyes - Dijon
A26 Calais - Reims - Troyes
D 619 Paris - Troyes - Belfort - Mulhouse
D 671 Troyes - Dijon
RN 77 Nevers - Troyes - Sedan
D 960 Nancy - Troyes - Orléans

Met de trein
- Paris - Belfort
- Gare SNCF Troyes : Nogent-sur-Seine
• Romilly-sur-Seine • Troyes •
• Vendeuvre-sur-Barse • Bar-sur-Aube
- Gare SNCF TGV Reims

Met het vliegtuig
Aéroport de Troyes - Barberey
Aéroport de Roissy et Orly
Aéroport de Paris-Vatry

als

  

Aube         en Champagne

Toeristisch overzicht 

Vrije tijd en evenementen
• Centrum voor zweefvliegen
 Luchthaven van BARBEREY-SAINT-SULPICE.
• Karting in Creney en Saint-Lyé
• Muziekstad
 Van eind juni tot eind juli.
• Lichtspel in de stad
  Van eind juli tot eind augustus, verlicht parcours 

in de straten en rond monumenten, muzikale en 
lichtvoorstellingen.

•  Fietsroute ‘Vélovoies’ Troyes-Les lacs  
en Troyes-Canal de la Haute Seine

 Met de fiets, te voet of op rollerskates.
•  Grimpobranches (Parcours in de bomen)
 À ROUILLY-SAINT-LOUP
 Avonturenparcours.

Winkelen
• Outletcentra
  met topmerken in PONT-SAINTE-MARIE  

en SAINT-JULIEN-LES-VILLAS.
 250 winkels - 450 merken.



NIGLOLAND
Derde grootste 
attractiepark van Frankrijk 
in een uitzonderlijk groen 
kader.

Fietspaden op veldwegen 
en op eigen terrein 
2 Fietsroutes ‘Vélovoies’ 
op eigen terrein: de ene 
verbindt Troyes met de 
Lacs d’Orient en de andere 
verbindt Troyes met 
Nogent-sur-Seine via het 
Canal de la Haute Seine.
24 fietsroutes.

WATERSPORTEN OP DE 
MEREN VAN LA FORET 
D’ORIENT
Zeilen, jetski, waterskiën, 
pedalo, zwemmen...

OUTLETCENTRA MET 
TOPMERKEN
OUTLETWINKELS
3 outletcentra met 
topmerken met meer dan 
250 winkels en 400 
merken.

ROSÉ DES RICEYS
Lodewijk XIV was een 
liefhebber van deze 
unieke en prestigieuze 
champagnewijn. Zijn 
zeldzaamheid is het enige 
minpunt...

MUSEE DES POUPEES D’ANTAN 
ET DE LA TONNELLERIE (POPPEN 
VAN VROEGER EN KUIPERIJ) in 
Maisons-lès-Chaource
Grote collectie poppen met 
porseleinen hoofd uit de jaren 
1850-1950, kuiperij-atelier, 
trouwerijen in 1900, oude 
wasmachines, oude melkerij, 
dameshoedenwinkel.

BEELDHOUWKUNSTMUSUEM
Musée Camille Claudel in 
Nogent-sur-Seine
Opmerkelijke en uitgebreide 
collectie beeldhouwwerken 
van Camille Claudel, Marius 
Ramus, Paul Dubois en Alfred 
Boucher.

CHAOURCE-KAAS
De Chaource is een 
kaas met Beschermde 
Oorsprongsbenaming. 
Het is een eeuwenoude 
kaas dankzij de 
kaasmakerijtraditie
in de streek.

PLATEAU VAN BLÛ
Prachtig uitzicht over de 
champagnewijngaard 
met oriëntatietafel en 
picknickzone.

HENDRIK IV PAVILJOEN 
in Nogent-sur-Seine
Volgens de legende 
zouden geliefden Hendrik 
IV en de mooie Gabrielle 
d’Estrées elkaar hier in het 
geheim ontmoet hebben.

CIDER UIT DE OTHE
De cider uit de Othe wordt 
gemaakt met een tiental 
appelrassen is en fruitig en 
friszuur van smaak.

ESSOYES
Charmant dorpje wiens 
landschappen en licht 
Renoir inspireerden voor 
zijn werk.

BOTANISCHE TUIN in 
Marnay-sur-Seine
Levend plantenmuseum 
en schitterend 
behoudsinstituut voor de 
biodiversiteit met meer 
dan 3000 verschillende 
plantensoorten op 4000 
m² oppervlakte.

Saint-Pierre en Saint-Paul kerk 
in VILLENAUXE-LA-GRANDE

Hedendaagse glas-in-
loodramen van David Tremlett

KASTEEL VAN 
DROUPT-SAINT-BASLE

Historisch monument uit 
de zestiende en achttiende 

eeuw

OPMERKELIJKE KERKEN
De Aube heeft een 

uitzonderlijk religieus 
erfgoed in pacht met meer 

dan 100 geklasseerde 
kerken, abdijen en 
het grootste aantal 

geklasseerde glas-in-
loodramen van heel 

Frankrijk.

NAPOLEONMUSEUM in 
Brienne-le-Château

Treed in de voetsporen 
van de keizer aan de hand 

van diorama’s, kaarten, 
voorwerpen, uniformen en 
wapens. Gesloten wegens 

werken van juli 2014 tot eind 
2015.

GOLFTERREINEN VAN 
DE AUBE-EN-CHAMPAGNE

3 golfterreinen, 18 holes in het 
departement: Golfterrein van 

la Forêt d’Orient in Rouilly-
Sacey, golfterrein van Troyes 
la Cordelière in Chaource en 
golfterrein van l’Ermitage in 

Vendeuvre-sur-Barse.

MUSÉE DE 
L’APOTHICAIRERIE

Een van de mooiste oude 
ziekenhuisapotheken 
van Frankrijk in zijn 

oorspronkelijke achttiende-
eeuwse vorm.

KANO
Laat u met vrienden of 

familie meevoeren op de 
stroom van het water in de 

Aube-en-Champagne.

CISTERCIËNZERABDIJ VAN 
CLAIRVAUX in Ville-sous-la-Ferté

Abdij gesticht in de twaalfde 
eeuw door Saint-Bernard van 
Clairvaux. Geleide bezoeken 

aan het lekengebouw, het groot 
klooster, het washuis van de 

monniken...

RENOIR in Essoyes
Ontdek deze internationaal 

gerenommeerde kunstenaar 
op een educatieve en ludieke 
manier; van het ‘Espace des 

Renoir’ tot in het hart van zijn 
atelier.

PARKEN EN TUINEN
Ontdek de Aube stap voor 
stap langs haar talloze en 
goed verborgen parken en 
tuinen en haar bloemrijke 

steden en dorpjes.

WIJNKELDERS MET 
KWALITEITSLABEL

Ontdek de champagnekelders 
met kwaliteitslabel. Kom van 

Villenauxe-la Grande tot de 
Côte des Bar de wijngaarden 
ontdekken en proeven van de 

koning der wijnen.

GLAS-IN-LOODRAMEN EN 
BEELDHOUWKUNST UIT 

DE ZESTIENDE EEUW
De kerken van de Aube 

herbergen talrijke beelden 
en gebrandschilderde 

ramen uit de zestiende 
eeuw.


