
 

  Sites techniques et industriels 

Nom de l'entreprise  Le 13/11/2014

Tampon de la structure 

Merci de bien vouloir vérifier les informations renseignées et d'indiquer les 
modifications ou compléments en rouge sur ce document.  
Lorsque les éléments d'une liste sont précédés de :  
     une seule réponse est possible,  
     plusieurs réponses sont possibles. 

88250  LA BRESSE   
Tél :  
Fax :  
Email : 
Site web :  
Date de mise à jour : 13/11/2014 
Offre valable du 13/11/2014 au 31/12/2050 

Descriptif :  
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Période(s) d'ouverture  

Indiquez cidessous les mises à jour des périodes et horaires d'ouverture  
• Du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Matin Après midi
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Dimanche 

 
Contact(s)  

Prestataire  
Indiquez cidessous les mises à jour des contacts  

Informations  Prestataire  Contact  Responsable 
Nom de la structure 
Civilité 
Prénom 
Nom 
Adresse 
Complément adresse 
Distribution spéciale 
Code postal / Commune 
Téléphone 1 
Téléphone 2 
Télécopie 
Email 
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Informations  Prestataire  Contact  Responsable 
URL 
 

Types & catégorie  

Chartes de qualité départementales et régionales
 Moselle Gourmande  Les Relais de la Mirabelle  Les Grands Sites de Moselle

 Jardins sans Limites  Qualité Meuse  Café terroir

 Meurthe & Moselle Gourmande  Réseau Les Fugues enchantées  Pass Lorraine

 Moselle Pleine Nature  Forê  L'effet Vosges  Réseau des Villes Fortifiées

 Les Boutiques du Parc

Label Tourisme et Handicap
 Moteur  Auditif  Mental

 Visuel

Produit insolite
 Oui  Non

Qualité Tourisme
 Oui  Non

Type de sites techniques et industriels
 Agroalimentaire  Carrières  Communication  Média

 Cosmétique et bienêtre  Industries technologiques  Jouets

 Mode et textile  Production d'énergie  Recherche

 Services  Transports
 

Accueil  

Langues de visite
 Anglais  Allemand  Espagnol

 Néerlandais  Japonais  Chinois

 Arabe  Russe  Portugais

 Italien

Langues parlées à l'accueil
 Anglais  Allemand  Espagnol

 Néerlandais  Japonais  Chinois

 Arabe  Russe  Portugais

 Italien  Polonais

Conditions de visites groupes
 Visites libres permanentes  Visites libres sur demande  Visites guidées permanentes

 Visites guidées sur demande  Visites pédagogiques  Sentiers balisés

Conditions de visites individuelles
 Visites libres permanentes  Visites libres sur demande  Visites guidées permanentes

 Visites guidées sur demande  Visites pédagogiques  Sentiers balisés

 Visite des extérieurs uniquement

Réception de groupes
 Nombre de personnes min.  
 Nombre de personnes max.  

Individuels acceptés
 Oui  Non

Animaux acceptés
 OUI  NON

Groupes acceptés
 OUI  NON

Parking autocar
 OUI  NON

Visite atelier
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 Oui  Non

Démonstrations
 Oui  Non

Vente de produits
 Oui  Non

Destockage annuel
 Oui  Non

 

Tarifs  

Mode de paiement
 Carte Bleue  Access  American Express

 Diners Club  Eurocard  Mastercard  Visa

 WestCard  Bons CAF  Chèques Vacances

 Chèques de Voyage  Eurochèques  Devises

 Virements  Espèces  Chèques bancaires et postaux

 Carte JCB  Cartes de paiement (Aurore/Cofi.)  Mandats internationaux

 Ticketsrestaurant  Paypal  Jetons

Gratuité (année en cours)
 OUI  NON

Gratuité (année suivante)
 Oui  Non

Tarifs site technique et industriel (année en cours)
 Visite  Individuels  
 Visite  Groupes  
 Visite  Scolaires  

Tarifs site technique et industriel (année suivante)
 Visite  Individuels  
 Visite  Groupes  
 Visite  Scolaires  

 

Situation  

Localisation
 En ville  En centreville  A prox. d'une gare

 Périphérie de la ville  A la campagne  En forêt

 En montagne  Pied des pistes  Dans un Parc Naturel Régional

 Bord de lac ou de plan d'eau  Bord de rivière  A prox. d'une route nationale

 A prox. d'une autoroute  A prox. d'un aéroport
 

Info. Administratives  

Mode de gestion
 Privé  Public  Associatif

 Communal

Informations légales
 SIRET  
 APE/NAF  
 RCS  

Habilitation
 Jeunesse et Sports  Education Nationale  Habilitation préfectorale

 ARS (DDASS)

Informations communiquées pour
 2012  2013  2014

 2015

Lien de commercialisation CRT : 
...........................................................................................................
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Lien de commercialisation CDT : 
...........................................................................................................

Lien de commercialisation OT : 
...........................................................................................................

Lien de commercialisation 4 : 
...........................................................................................................

TripAdvisor  Widget Avis FR : 
...........................................................................................................

Lien Facebook : 
...........................................................................................................

Lien Twitter : 
...........................................................................................................

TripAdvisor  Rated On FR : 
...........................................................................................................

TripAdvisor  Lien : 
...........................................................................................................

Lien Google+ : 
...........................................................................................................
 

Photos  

Merci de joindre une photo en précisant le crédit photo si vous souhaitez modifier celle(s) présente(s) cidessous.  

Photo 

Crédit photo : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Photo3 

Crédit photo3 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Photo4 

Crédit photo4 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Photo2 

Crédit photo2 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fichier multimédia : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Afin de confirmer les informations que vous nous avez données, nous vous demandons d'apposer ciaprès le cachet de votre 
établissement, la date, ainsi que votre signature. 
En outre,  

 En signant et datant ce formulaire, vous vous engagez à vérifier que les photos mises à disposition du SITLOR sont 
libres de droit pour tous usages, promotionnels, commerciaux, dans le cadre du SITLOR.  

 Vous autorisez les membres du SITLOR (Système d'Information Touristique  Lorraine) à utiliser les informations ci
dessus dans le cadre exclusivement de la promotion touristique de la LORRAINE (brochures, salons touristiques, dossiers de 
presse, sites Internet, applications mobiles, bornes interactives …).  

Date : . . . . . . . / . . . . . . . / . . . . . . . Cachet de votre établissement  

Signature :  
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