Van het ene uitzicht naar het andere
Aan een kabel

Plaatsen vol leven

Neem plaats in een luchtbel! De
passagier, zwevend tussen hemel
en aarde voor een paar minuten,
vliegt over de oude daken van
Grenoble en ontdekt de omvang
van de stad met uitzicht op de toppen van de Alpen...

De Bastille is vandaag een plaats
van leven en recreatie voor iedereen: gastronomiscche terrassen,
feesten en spektakels, wandelingen, tentoonstellingen, permanent
museum, acrobatische parcours...
een kleine versterkte berg maar
een groot gebied vol ontdekkingen,
de grote trots van Grenoble!

Zicht(en) van bovenaf
Zowel overdag als 's nachts is het
landschap adembenemend: wanneer u kuiert van het ene terras
naar het andere ziet u de horizon
veranderen tussen Chartreuse, Vercors, Belledonne en de Mont Blanc.
We komen en blijven terugkomen
naar de Bastille om op adem te
komen, te ontspannen, te ontsnappen, te turen naar de bergtoppen
en ons ver buiten de pieken te laten wegdromen...
Kijk, de stad vertelt een verhaal:

Visionair
Door in 1934 één van de eerste
stedelijke kabelbanen in de
wereld in te huldigen, na Kaapstad
en Rio de Janeiro, anticipeert
Grenoble op het eerste betaalde
verlof en zet het in op het toerisme
en lokale recreatie. Vandaag
ontvangt de Bastille jaarlijks meer
dan 600.000 bezoekers...

Diverse activiteiten
Er is elk seizoen een reden om de
Bastille te beklimmen:
• tijdelijke tentoonstellingen, concerten, festivals, openluchtprojecties...
• Paaseieren zoeken, jacht op de Dahu,
schattenjacht...
• bal op 14 juli, dansanimaties
op bepaalde zomeravonden...
• concerten en feestelijke avonden...
• gedramatiseerde wandelingen...
• nachtwandelingen in het Centre d'Art
en in de Acrobastille,
• Rondleidingen...
U kunt de gedetailleerde programmering vinden in de agenda op de website:

De kabelbaan van Grenoble

Alles zien... alles weten

Onderweg ... onmisbaar

1 - Terras van Geologen

Uitzicht over Vercors en de
Olympische skischans, de Grenoble
technologique en de synchrotron.
U vindt er ook een monument ter ere
van de vaders van de alpinegeologie.

www.bastille-grenoble.com

U kunt zich ook abonneren op de
nieuwsbrief.

4 - Uitzichtpunt van Vauban,
360° zicht

Aanschouw en leez het landschap,
het uitzicht onthult de omvang van
zijn rijkdom aan de hand van geïllustreerde interpretatieve borden
die u kunt gebruiken om de stad
als een open boek te lezen.

Een epos

Praktisch

6 - Het Centre d’Art Bastille

8 - Zaal Lesdiguières

Nieuwsgierig! Hedendaagse kunst in
gewelfde kazematten? Ga ervoor, de
deur staat open, een medewerker
staat klaar om u te begeleiden bij
de tentoonstellingen die worden
bedacht door het team van de
vereniging die deze ruimte beheert.
www.cab-grenoble.net
tel.: +33(0)4 76 54 40 67

In het hart van de kerker biedt
deze zaal van 280 m2 met houten
dek plaats aan tijdelijke tentoonstellingen. Ze kan ook worden gehuurd voor feesten, bruiloften,
verjaardagen, seminaries...
Verhuur van zalen in de Bastille:
tel.: +33(0)4 76 44 89 67

10 - Snackbar in de Zaal van de
wachters
Wilt u een hapje eten, lunchen of een
picknick kopen vóór de wandeling,
de snackbar biedt een gevarieerd
menu met tussendoortjes en ijsjes
om mee te nemen. En trouwens,
waarom niet de verjaardag van de
kinderen organiseren in de Bastille?
tel.: +33(0)4 76 44 89 66

1934 - De eerste twee cabines,
gemaakt uit 12 houten latten, boden
plaats aan 15 personen, vergezeld
van een 'cabinier'.
1951 - De tweede generatie cabines was rechthoekig en gemaakt
uit metaal, met een capaciteit van
21 passagiers en altijd in aanwezigheid van een 'cabinier'. Het dalstation keek altijd uit op de weg en het
station werd uitgebreid.

12 - Infopunt-Souvenirs

Op
zoek
naar
toeristische
informatie, een souvenir van
Grenoble of van de kabelbaan,
een
origineel
geschenkidee,
een regionale specialiteit...? De
medewerkers van het VVV-kantoor
zijn er om u te helpen.
tel.: +33(0)4 76 89 46 45
+ 33 (0)4 76 42 41 41

1976 - De beroemde plexiglazen
luchtbellen nemen het roer over.
Vandaag circuleren ze in twee
treinen van 4 of 5 cabines met elk
6 reizigers. De laatste is toegankelijk
voor rolstoelen en kinderwagens.
2005 - Toegankelijkheidswerken:

2 - Place Tournadre

Het centrale plein van de Bastille,
plaats voor feesten, concerten,
voorstellingen, en ontmoetingspunt.

Open veld
het panorama aan uw voeten onthult de geografie en geschiedenis
van Grenoble, terwijl de stenen
muren geschiedenis uitademen.
Verken vrij alle schatten van dit
erfgoed. De loopbruggen en liften
zijn voor u aanwezig om toegang
te krijgen tot de 7 niveaus van het
fort. U vindt er tweetalige erfgoedborden en oriëntatieborden!

Wandelingen

Uw telefoon als gids voor uw bezoek.
Mhikes is een mobiel app die gebruik maakt van GPS met precisie, en zelfs
wanneer u geen bereik heeft van uw netwerkaanbieder.
Routes zijn aangemaakt zodat u op een andere wijze de omgeving kunt
verkennen.
Drie routes zijn voor de Bastille beschikbaar.

3 - Place Haxo

Pauzeer onder de bomen aan de
voorkant van de kazematten in de
schaduw en kijk naar de dapperen
die zich wagen aan het acrobatische parcours.

de verschillende niveaus van het
fort zijn toegankelijk met een lift.

5 - AcroBastille

Een volledig aanbod aan parcours,
afgestemd op verschillende niveaus,
sfeer en sensatie gegarandeerd:
de kleintjes bezoeken de Galerie
des sorcières, de Mission Bastille,
terwijl de groteren zich wagen
aan kabelbanen van 300 m aan
de achterzijde van het fort. De
sensaties worden vertienvoudigd in
de speleobox, uniek in zijn soort
(een driedimensionaal doolhof, een
parcours van meer dan 120 meter!)...
www.acrobastille.fr
tel.: +33(0)4 76 59 30 75

7 - Museum van de Bergtroepen

9 - Kazematzaal Dutriévoz

Een prachtige plek en een originele
enscenering die u een beeld geven
van dit uitzonderlijke korps,
gevestigd in Grenoble sinds 1888.
Neem de audiogids, en volg het historische, etnografische en artistieke parcours.
tel.: +33(0)4 76 00 92 25

Deze enorme atypische ruimte kan
worden gehuurd voor studentenfeesten, gala's, concerten, bruiloften en zakelijke evenementen.
Er zijn ook af en toe tijdelijke tentoonstellingen...
Verhuur van zalen in de Bastille:
tel.: +33(0)4 76 44 89 67

11 - Restaurant van de kabelbaan

Neem plaats op het panoramische
terras boven de stad. 'S middags
en's avonds is het de ideale plaats
voor een combinatie van zicht
en smaak! Unieke omgeving op
5 minuten van het stadscentrum.
www.o2-restaurant.fr
tel.: +33(0)4 76 25 72 01
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2009 - Het dalstation werd opnieuw ingericht.

13 - Restaurant Chez le Pèr’Gras

weg van het fort brengen uw voeten u
tot deze historische gastronomische
bestemming. Zowel smaakpapillen
als oogpupillen zullen genieten: traditionele gerechten en foie gras specialiteiten om van te genieten vanop het
terras met uitzicht op Belledonne of
voor de haard op koude dagen!
www.restaurant-grenoble-gras.com
tel.: +33(0)4 76 42 09 47

2016 - De Cakines van de kabelbaan zijn 40 jaar oud en de industriele systemen zijn vervangen met
een nieuwe generatie apparatuur.

Enkele cijfers

325.000 jaarlijkse passagiers.
Meer dan 14 miljoen passagiers
sinds de opening in 1934.

266 verticale meters (hoogte van
aankomststation: 475 m).
5 min: gemiddeld reistijd.
Snelheid van 2 tot 6 meter per
seconde.

Kleine versterkte berg,
groot gebied vol ontdekkingen

Geschiedenis in scène
De Bastille, groot gebied
vol ontdekkingen voor
korte wandelingen,
of vertrekpunt voor
lange wandelingen naar
het Regionaal Natuurpark
van de Chartreuse
De hertog van Lesdiguières :
na de verovering van de stad
liet hij de eerste vesting van de
Bastille bouwen in 1591 tijdens
de godsdienstoorlogen.

2- Wandeling
van het kruitmagazijn

Het bolwerk van de Bastille moet
te voet worden bezocht. De donjon
is de locatie waar het bovenste
station van de kabelbaan ligt. Dit
is het hart van het afweersysteem.
Gebouwd in de XIXe eeuw om
een
vijandelijke
aanval
van
Charteuse af te weren, het
omvat, aan de berghelling: een
kazemat (kat), een sloot, een
glacis
en
de
Mandrin-grotten.
Op de hellingen van de Bastille zijn
twee vestingmuren met een reeks
bunkers, schietbanken en trappen.
Wandellus van 30 minuten,

Wandellus van 30 minuten,
50 m hoogteverschil.
Vanaf het Tournadre plein volgt
u het pad naar beneden in de
richting van de Vercors ten westen
om de kazematten, galerieën en
schietbanken te ontdekken.

1- Van de kat
tot de Mandrin-grotten

Klim terug naar het fort langs het pad
dat loopt langs het kruitmagazijn dat
momenteel wordt gerestaureerd.

Volg de muur met kantelen, het
uitzicht op de Rabot Citadel waarin
ooit het personeel was gevestigd.

30 m hoogteverschil.
Om de sloot en de glacis te ontdekken, moet u de donjon verlaten door
de voormalige ophaalbrug en langs de
wallen wandelen.
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Foto's: LAURENT SALINO - VILLE DE GRENOBLE - P. BLANC
Ontwerp: www.zu-label.com / easynoteasy.com

www.bastille-grenoble.com
Régie du Téléphérique
Grenoble-Bastille
Quai Stéphane Jay
38000 Grenoble
Tel.: +33(0)4 76 44 33 65

Welkom bij de Bastille...

Vier gemarkeerde routes om de vestingwerken te ontdekken

De maarschalk Vauban: in 1692
inspecteert hij het 
bolwerk
van Grenoble en stelt hij een
nieuw vestingproject voor
dat uiteindelijk nooit werd
gerealiseerd in de Bastille.

4- Naar St Laurent

3- Natuurwandeling
Richting de Porte de France, tussen
20 en 40 min, 300 m hoogteverschil.
De afdaling naar de tuin van de
Dauphins door het Guy Paus Park
neemt u mee langs de westelijke
flank van de Bastille. Deze wandeling
vindt plaats onder een dicht
bladerdak, bevolkt met een kleine
verscheidenheid van wilde dieren en
komt uit op de tuin van de Dauphins.

Een
schietbank:
hun
trap
geeft toegang tot een richel genaamd
"de knie", waar de schutter goed
beschermd was.

Afdaling van het pad 30-40 min,
300 m hoogteverschil.
De weg vol haarspeldbochten,
gebouwd voor de passage van
kannons, leidt tot het Musée
Dauphinois. Het is ook ingericht als
fitness parcours, met diverse vrij
toegankelijke fitnesshaltes.

Het geologische pad met totems
waarop u de geschiedenis van de
reliëfs, rotsen en natuurlijke milieus
kunt ontdekken, is opgezet door
de Joseph Fourier Universiteit, de
SIPAVAG en de stad Grenoble.
Wanneer
u
de
omwallingen
volgt, zult u uitkomen bij de grote
trap. Hij leidt tot het hart van de
Saint-Laurent wijk, dicht bij het
Archeologisch Museum en het CCSTI.

De contrescarp, in de sloot.
De wachttoren van Lesdiguières,
enige overblijfsel van het kasteel uit
de XVIe eeuw.

Generaal Haxo : generaal
van de genie, belast met het
ontwerpen van een definitief
plan voor de bouw van de
nieuwe vesting die het project
van commandant Tournadre
uit 1820 verder uitwerkt.
Zijn plan van het fort zal in
1823 worden aangenomen.
De werkzaamheden worden in
1847 voltooid. Haxo heeft ook
de werf voor de uitbreiding
van de vestingwerken van de
stad geopend, met een nieuwe
omwalling, dubbele sloot,
geïnspireerd op het schema dat
werd bedacht door Vauban.

De glacis : de berg werd genivelleerd
door het leger om de dekking van de
aanvaller weg te nemen: ten zuiden
onder vuur vanuit de spleten van
de kazemat (kat), ten noorden vuur
vanuit de Mandrin-grotten.

Mogelijk vertrekpunt

Restaurant

De poortwordt 's nachts gesloten

Bushalte

Let op, de deur van “Jardin des Dauphins” is open van
09:00 tot 20:00 in de periode van 01/04 tot 15/09 en
van 09:00 tot 18:00 in de periode 16/09 tot 31/03.
Volg de richting “Fontaine au Lion”

De Mandrin-grotten.

Een kazemat is een gewelfde ruimte
die wordt gebruikt om het pistool of
geweer af te vuren. Sommige dienen
ook als schuilplaats of opslagplaats.
De kazematten van de Bastille zijn
van het type "Haxo", open aan
de achterzijde zodat de giftige
dampen van het kanonpoeder kunnen
ontsnappen.

De Rabot Citadel is vandaag een universiteitscité.

De via ferrata van de Bastillekijkt
uit op de Porte de France. Dit is een
van de weinige parcours in stedelijke
gebied. Twee delen van 200 en 300 m,
zelfstandig af te leggen op vrij moeilijk
tot zeer moeilijk niveau.
Informatie in het Maison de la
Montagne: +33(0)4 76 44 67 03.

De grote trap: 380 treden!

Verder

Tot aan het Nationaal Gedenkteken
van de Bergtroepen,
30 min, 140 m hoogteverschil.
Dit monument, een oase van rust,
stijgt tot 420 meter boven de stad,
ter herdenking van de glorie van
150.000 bergsoldaten die gesneuveld
zijn voor Frankrijk.

Panorama’s, blootstelling,
touwenparcours, restaurants,
wandelpaden…

