Anmeville Les Thermes
Hvis du er til termalbad, indendørs skiløb, golf, Zoo, eller bare gå en tur i skoven.

Amneville ligger 40 km syd for Luxemburg på vej mod Metz. Vores møde med Amneville Les Thermes i
Nordfrankrig ligger 10 – 12 år tilbage, hvor en kollega anbefalede lige at tage et smut til byen, når vi
alligevel var på vej gennem Frankrig.
Dengang en forsømt snavset mineby, hvor der bestem ikke var noget at se, ikke engang en blomst. Nogle år
tidligere fik borgmesteren den ide at det skulle der noget ved, I Frankrig er en borgmester nærmest
enehersker på mange områder. Han besluttede at byen skulle gøres ren, huse skulle vedligeholdes, og der
blev lavet bede og plantet masser af blomster. Der var slaggebjerget, som var dækket af skov og ligger lige
op til byen. Her skulle der opbygges et turistområde med aktiviteter og spisesteder for alle, samt et kasino
der skulle være med til finansieringen af planen.
I dag er byen ren med masser af bede og blomster, slaggebjerget er forvandlet til en oase med mange
aktiviteter. Her er en meget fin Zoologisk have, golfbane, biografer, indendørs skibakke der er 110 meter
lang og -3 grader. www.amneville.com.
Indgangen til Thermapolis
Vores mål med at tage til Amneville Les Thermes, er at bade i
Thermapolis, et termalbad , hvor der er stille og roligt, vandet er
35 grader både ude og inde vandybde på 135 cm, sauna mm.
Vandet er med naturlige mineraler, så der er ingen klor i vandet.
13,00€ for 2 timer (og det er fra man går gennem indgang til
omklædning og til man er ude).

Vores foretrukne plads
når vi er i Amneville. Den
er tæt på det meste og
så er der normalt stille.

Der er mange muligheder for at parkere med sin autocamper, kør rundt og find en plads. Det er muligt at
komme af med gråvand, WC og få frisk vand på ved AC lpadsen ved informationen. Vi har aldrig benyttet
AC pladsen, da jeg har et problem med bomme .

I Metz er der også en fin lille plads AC pladsen ligger lige uden
for campingpladsen, sidst vi var der i 2014 var det gratis at
holde. Pladsen er rigtig god for en tur rundt i Metz, der er en
dejlig by. Hvis det frister, er det indendørs markedet over for
den store kirke et besøg værd.

Autocamper pladsen i Metz

Kirken i Metz med markedshallen til venstre

Der er rigemuligheder for indkøb indenfor få km. Lavprismarkeder, og mega indkøbscentre. Et godt sted for
indkøb af godt udendørs- og sportstøj samt sportsudstyr er Decathlon, med rimelige priser og god kvalitet.
De har deres eget mærke Quechua (opkaldt efter indianerne i Ecuador, Bolivia og Peru) og så er der
mærkevarer. http://www.decathlon.fr/
Er der lidt penge tilbage på kontoen, er der mulighed for at få dem brugt i Talange, et stort område med
outlet butikker og et stort indendørs outlet / fabriksudsalg med 66 butikker.
http://www.marquesavenue.com/Talange
Med venlig hilsen
Susanne og Jørgen Henriksen (4510)
camp@jhenriksen.dk
www.jhenriksen.dk

Kort hvor Amneville les
Thermes ligger mellem
Thionville og Metz.
Adresse på TomTom
Frankrig
Amneville
Rue de L’erupe

