Un tour en voiture - autoroute voor de zaterdag of zondag (76 km)

1. Zaterdag en Zondag is marktdag in Montluçon van 8 tot 13 uur. Op zaterdag in de oude binnenstad:
Place et vieille ville en op de zondag in de wijk Quartier Ville Gozet (bij de de witte kerk). Op weg naar
Montluçon kom je op de Zondag ook de lokale markt tegen van Néris les
Bains: een kuurdorp met een prachtig theater, oud station en stadspark
waar je heerlijk een kop koffie of thee kunt
drinken op één van de terrassen. Wil je een
dagje kuren? Bezoek in Neris les bains het
kuurbad Neriades, zie www.neriades.com
Vanaf Neris kun je wandelend of fietsend via
het hoge spoorviaduct naar Montluçon (6 km)
onderweg naar de stad kom je een 18 holes
golfterrein tegen. Hier kun je zonder afspraak golfen, zie ook www.golfsainte-agathe.fr 2. In de stad Montluçon kun je parkeren in het centrum bij ‘La Gare’ of bij stadspark
Wilson. Naast het Wilson park loop je via de trap richting MUPOP dit is een nieuw museum over muziek
en muziekinstrumenten, daarna begint het oude centrum. In het oude stadscentrum tref je de markt
bij het Château des ducs de Bourbon vanaf daar heb je weids uitzicht over
de stad. Wil je na de markt nog een stukje van de omgeving zien, vervolg
dan je weg terug via het dorp Lavault St Anne richting les Gorges du Cher
(zie ook wandeling 7 en 12) Via het dorp Sainte Thérence kun je een
wandeling en picknick-stop houden bij de ruïne van Château de l’Ours dit
ligt op de weg naar het dorp van Saint-Genest. Je kunt via een slingerpad
naar de oude toren toe lopen of afdalen naar de rivier (doe stevige
schoenen of sandalen aan!) In het dorp Saint Genest begint een mooie
wandeling, de kaart van deze wandeling hebben wij beschikbaar in een van
onze wandelboekjes.

