WELKOM
IN AMIENS,

ALLE VOORDELEN VAN EEN GROTE STAD,
EN DE KLEINE GENEUGTEN VAN HET
PLATTELAND!
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« […] Ach ! Hadden we maar alle
tijd om naar de torenspits van de
kathedraal te klimmen, dan zou
u de hoofdstad van ons Picardië
pas echt leren kennen... Dan
ziet u de charmante dalen van
de Somme, de Avre en de Selle,
in de schaduw van prachtige
bomen, die geen cent opleveren,
maar in stand worden gehouden
door de toegewijde stedelijke
voorzieningen! Dan ontdekt u
de boulevards die om het oude
centrum heen lopen, over twee
schitterende bruggen, en zo een
weelderige omlijsting vormen!»
Jules Verne,
Een ideale stad (1875)

Amiens vindt zijn oorsprong in een oversteekplaats
door de Somme : Samarobriva, oftewel Brug over de
Somme. Samarobriva wordt voor het eerst vermeld in
De Bello Gallico van Cesar, in 54 v. Chr. De Keltische stam
“Ambiens” gaf zijn naam aan de versterkte stad aan het
aan einde van de 3e eeuw.
Sinds de Middeleeuwen was Amiens nauw verbonden
met het water. Lodewijk XIV noemde de stad «het Kleine
Venetië van het Noorden» vanwege het pittoreske karakter
van de buurt Saint-Leu, die doorkruist wordt door de rivier
de Somme en zijn kanalen.
Amiens heeft een rijk cultureel verleden, met een
architectonische en natuurlijke schoonheid, waar zowel
bezoekers als de inwoners van de stad zelf van profiteren.
De schrijver Jules Vernes schreef in de 19e eeuw al dat het
hier goed toeven was, en sloot de stad voor altijd in zijn
hart.
De beroemdheid heeft de stad vooral te danken aan de als
werelderfgoed geclassificeerde kathedraal Notre-Dame.
Bij het vallen van de nacht maakt het nieuwe schouwspel
Chroma (sound & light) de westgevel van de kerk extra
bijzonder.
Dan zijn er ook nog de beroemde Hortillonages, de
drijvende tuinen, groene oases van rust op loopafstand
van het bruisende stadscentrum. Bezoekers wanen zich in
het paradijs, als ze rustig door deze vredige en charmante
tuinen varen.

Maar Amiens heeft nog meer verrassingen voor u in
petto: het huis van Jules Vernes, de Beffroi, het Musée de
Picardie, de Picardische marionetten Chés Cabotans en
verschillende parken en tuinen. Natuurlijk brengt u ook
een bezoek aan de buurt Saint-Leu, waar u heerlijk kunt
flaneren langs de vele terrasjes... Of u Amiens te voet of op
de fiets bekijkt, geniet van alles wat deze boeiende stad te
bieden heeft.
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Openingstijden
Maandag t/m zaterdag:
van 1 april t/m 30 september:
9.30-18.30
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9.30-18
Zondag, het hele jaar door:		
10-12 en 14-17
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