Tourcoing
Généré le 1638120502 depuis le site www.tourcoing.fr/nl

Sportfaciliteiten
Tourcoing telt 15 sportzalen, 9 sportcentra, 5 stadia... U heeft beslist een sportvoorziening bij
u in de buurt! Zie kaart voor meer informatie!

Sportfaciliteiten
Zoek de sportfaciliteiten van de stad via de onderstaande kaart. Om de sportfaciliteiten te zoeken klikt u
eenvoudigweg op de infoknop voor meer informatie over de geselecteerde plaatsen en zoomt u in en uit
om u te oriënteren.

Sportzalen : Werken in zicht!
Binnen elke wijk zijn er renovaties (van sportscholen, sporthallen, enz.) gepland om het dagelijks leven van
de inwoners van Tourcoing te verbeteren. Zie lijst met renovatiewerken.

Zoom op het Sportcomplex l'Atelier
Het volledig hernieuwd sportcomplex l‘Atelier, gelegen in het hart van de wijk van Virolois, heeft de fabriek
Buissart een nieuwe bestemming gegeven. Met 8.781 m² oppervlakte op drie niveaus omvat het complex
10 sportzalen, waaronder:
1 zaal voor skating / rolschaatsen / BMX van 927 m²
1 fitnesszaal van 282 m²
1 zaal voor gevechtssporten van 325 m²
1 worstelzaal van 840 m²
1 bowlingbaan van 375 m²
1 bokszaal van 355 m²
1 boogschietzaal van 460 m²
1 fitnessruimte van 256 m²
1 omnisportzaal van 1666 m²
1 spelzaal van 136 m²
Maar ook: 242 m² kleedkamer/sanitair en 1 ondergrondse parking van 2.500 m²

Zoom in op Tourcoing-les-Bains
… Of hoe een brandweerkazerne werd verbouwd tot waterpark! Tourcoing-les-Bains, gelegen in het hart
van de stad (tegenover het stadhuis), is vandaag het grootste watersportcomplex in het noorden van Parijs.
De watersportfaciliteiten beslaan een oppervlakte van 7.000 m² waarvan 1.400 m² zwembaden. Er is ook
een ontspannings- en fitnesszone aanwezig met sparuimten, hamams, sauna‘s en solarium.

Een vraag?
Contact
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Direction des Sports et des Bains
Centre Municipal Isabelle Villez - 30 avenue Millet - 03 59 63 44 60
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