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Praktische Gids 2022

Beleef het



Dès/From

22€

Accès aux incontournables de la destination
Access to the must-sees of the destination

Avec ou sans transports
With or without transport

Réductions chez nos partenaires
Discounts at our partners

LE GRAND
BUNKER

6 JUIN 1944

INFORMATIONS ET RÉSERVATION / INFORMATION AND BOOKING:
O�ce de Tourisme & des Congrès - Caen la mer - Normandie

Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14 - info@caenlamer-tourisme.fr - https://reservation.caenlamer-tourisme.fr



ICONOGRAFIE / 
LABELS

Online te boeken

Geschikt voor gezinnen

Volledig toegankelijk

Inbegrepen in de City 
Pass Caen la mer

Label Qualité Tourisme

Categorie 1 
het niveau van 
uitmuntendheid voor de 
classificatie van de VVV-
kantoren op nationaal 
niveau.

Accueil Vélo 
een landelijk keurmerk 
dat garant staat voor 
een goede ontvangst en 
service voor fietsers langs 
fietsroutes.

Tourisme & Handicap 
het kantoor van Ouistre-
ham bezit dit label voor 
de 4 soorten handicaps. 

STEDELIJKP.12

een streek van contrasten tussen Caen – een bruisende 
stad met een indrukwekkend historisch verleden – en een 
ongerept, beschermd natuurgebied en de kustlijn van 
Ouistreham Riva-Bella tot Lion-sur-mer. Speciaal voor u 
hebben we in deze gids de activiteiten en plekken in onze 
streek geselecteerd die u zeker niet mag missen. Of u nu met 
uw gezin of met een groep vrienden bent, van geschiedenis 
of van lekker eten houdt of misschien graag wandelt, Caen 
la mer biedt iedereen zijn vakantieplezier, zowel kinderen als 
volwassenen. Prettige ontdekkingsreis gewenst!

Alle etablissementen waarnaar hierin wordt verwezen zijn geassocieerde leden van het VVV-kantoor. De informatie in deze gids is wat werd gecom-
municeerd door de dienstverleners op 1 februari 2022. Voor reserveringen of meer informatie, wordt u geadviseerd om rechtstreeks contact met 
hen op te nemen. In geen geval kan het VVV-kantoor aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen of fouten.

WELKOM 
IN CAEN LA MER,

Beleef het

GEZINP.68

ONTDEKKINGP.76

MARITIEMP.26

NATUURP.46 GASTRONOMIEP.56

De informatie en in het bijzonder de openingstijden die in deze gids worden 
gepresenteerd, zijn onderhevig aan verandering afhankelijk van de evolutie van 
de gezondheidscontext met betrekking tot COVID 19. Bedankt voor uw begrip.

PRAKTISCHEP.4

HERINNERINGENP.36
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DE IDEN-
TITEITSKAART

VAN CAEN LA MER

DE WEG  
NAAR CAEN LA MER

Caen la Mer ligt op gelijke afstand 
van Rouen en Mont Saint-Michel, 

in het hart van Normandië.

> MET DE TREIN 

• SNCF treinstation van Caen: verbinding Parijs 
Saint-Lazare/Caen in 2u (lijn Parijs /Cherbourg).  

> MET DE BUS

• FLIXBUS en BLABLACAR BUS : dagelijkse dienst 
vanuit Parijs en de grote steden van Frankrijk naar 
Caen en Ouistreham Riva-Bella.

35 000
STUDENTEN OP 5 CAMPUSSEN 

280 000
INWONERS

400 km
FIETSPADEN INCLUSIEF 

VELOFRANCETTE EN 
VELOMARITIME ROUTES

1 CAEN 
CARPIQUET

luchthaven
15 km
KANAAL TUSSEN 
CAEN EN DE ZEE 1 casino1 pretpark

48
GEMEENSCHAPPEN 

366 
Km²

10 km
FIJNE 

ZANDSTRANDEN

1 THALASSO- 
THERAPIECENTRUM

Le Mémorial
DE CAEN

2 JACHTHAVENS  

1 VISSERSHAVEN  

1 COMMERCIËLE 
HAVEN  

1 VEERBOOTTERMINAL  
OVER HET KANAAL

25%
VAN CAEN’S TOTALE 

OPPERVLAKTE BESTAAT  
UIT GROENE ZONES

Sword 
Beach
ÉÉN VAN DE 5 

NORMANDISCHE 
LANDINGSSTRANDEN 

De monding 
van de Orne

1E BESCHERMD 
NATUURGEBIED VAN 

CALVADOS
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> MET HET VLIEGTUIG 

• Caen-Carpiquet luchthaven : 
Tel. : +33 (0)2 31 71 20 10  
www.caen.aeroport.fr 
Busverbinding naar het centrum van Caen 
met de liane 3 Twisto. Meer dan 30 nationale 
en internationale bestemmingen via Lyon of 
rechtstreeks.

> MET DE VEERBOOT

• BRITTANY FERRIES : verbinding 
Ouistreham-Portsmouth.  
Transfert naar Londen.  
Informatie en reserveringen:  
Tel. : 0825 828 828 (niet-premium gesprek) 

E-mail : reservation@brittany-ferries.fr 
www.brittany-ferries.fr

In de stad

Aan zee

Op het platteland
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> ONLINE BOEKING  
Om tijd te besparen en van uw 

vakantie te genieten, bereidt u uw 
verblijf voor en boekt u uw bezoeken 

op onze website: 
reservation.caenlamer-tourisme.fr

NIEUW: ONTDEK DE ONMISBARE 
PLEKKEN VAN DE BESTEMMING 
MET DE CITY PASS CAEN LA MER!
Met of zonder vervoer, neem je 
City Pass mee voor 24 uur, 48 uur 
of 72 uur om het grondgebied van 
Caen la mer te ontdekken: musea, 
culturele bezienswaardigheden, 
pretpark, bezoeken maar 
ook kortingen bij City Pass-
partnerrestaurants en bedrijven.
Te koop op onze online boekingssite: 
reservation.caenlamer-tourisme.fr en in 
onze VVV-kantoren in Caen, Ouistreham  
Riva-Bella en Lion-sur-mer.

Lijst van operationele partners op onze 
website. Opening van de verkoop in het 
voorjaar van 2022.

HET OFFICE DE 
TOURISME & 
DES CONGRÈS 

VAN CAEN LA MER - 
NORMANDIË

Onze teams van adviseurs 
staan   tot uw beschikking 

om uw verblijf te 
vergemakkelijken en u tips en 

persoonlijk advies te geven 
voor een geslaagde vakantie.

In onze informatiekantoren, 
vindt u ook:
N EEN WINKEL  

met een selectie van souvenirs en 
cadeau-ideeën en een boekenafdeling.

N EEN TICKETDIENST  
tegen voorkeurstarief voor rondleidingen 

of toegangsbewijzen naar de 
bezienswaardigheden en musea van Caen 
la Mer of naar het attractiepark Festyland 

en tickets voor bepaalde shows.

N EEN RESERVERINGSDIENST  
voor bepaalde vrijetijdsactiviteiten, 

excursies naar de landingsstranden.
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Onze openingstijden:
> IN CAEN

In juli-augustus: van maandag 
t/m zaterdag van 9.00 tot 19.00 
uur en op zondag en feestdagen 
van 10.00 tot 13.00 uur en van 
14.00 tot 17.00 uur.

In april, mei, juni en september: 
van maandag t/m zaterdag van 
9.30 tot 18.30 uur en zondag en 
feestdagen van 9.30 tot 13.30 
uur. Open om 10.00 uur op 
dinsdag.

Van oktober tot maart: van 
maandag t/m zaterdag van 9.30 
tot 13.00 uur en van 14.00 tot 
18.00 uur. Open om 14.00 uur 
op dinsdag.

Sluiting: 01/01, 01/05, 01/11, 
11/11 en 25/12.

> IN OUISTREHAM RIVA-BELLA

In juli en augustus: elke dag van 
9.30 tot 18.30 uur.

April, mei, juni en september: 
elke dag van 10.00 tot 13.00 
uur en van 14.00 tot 17.30 uur.

Van oktober tot maart: elke dag 
(behalve dinsdag) van 10.00 
tot 12.30 uur en van 14.30 
tot 17.00 uur (gesloten op 
feestdagen).

> SEIZOENSINFORMATIEBUREAUS:

• Lion-sur-mer:  
geopend van april tot september.

• Toerismetruck «Tout est 
dans le truck»: Kom tussen 
mei en september onze truck 
ontmoeten op evenementen 
in het gebied en tijdens zijn 
zomertoer in juli en augustus. 
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L’ABBAYE AUX HOMMES

KASTEEL VAN CAEN

PARKEN EN TUINEN HET KANAAL

VILLA’S AAN ZEE

10 FAVORIETEN
IN CAEN LA MER 

PRAKTISCHE
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L’ABBAYE AUX DAMES

LE MÉMORIAL

LA POINTE DU SIÈGE

DE BADPLAATSEN

SWORD BEACH

HET KANAAL
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WELK 
VERVOER 

KAN IK 
IN CAEN LA MER KIEZEN?

TWISTO
51 rue de l’Oratoire - 14000 CAEN 
Tel. : +33 (0)2 31 15 55 55 
clients@twisto.fr - www.twisto.fr

Het Agentschap Mobiliteit is doorlo-
pend geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 tot 18.30 uur en 
op zaterdag van 10 tot 17 uur.

TWISTO, HET STEDELIJK VERKEERS-
NETWERK VAN CAEN LA MER

Met Twisto, het gemeentelijk verkeers-
netwerk van Caen la mer, kunt u eenvou-
dig met de tram, bus of fiets door de hele 
stad reizen. Meer informatie vindt u hier: 
twisto.fr ! Routebeschrijvingen, dienstrege-
lingen, plattegronden, informatie over de 
verkeersdrukte, actualiteiten... Bereid uw 
uitstapje in Caen la mer in alle rust voor.

HOE KOM IK BIJ DE STRANDEN?

> Lijn 12 en 12 Express verbinden Caen la 
mer met de dagelijkse busdiensten van Caen 
naar Ouistreham, Colleville-Montgomery, 
Hermanville-sur-mer en Lion-sur-mer. Deze 
lijnen bedienen ook het Gare Maritime de 
Ouistreham, 30 minuten van Caen.

> Lijn 22 rijdt van maandag tot zaterdag 
van Caen la mer naar Hermanville-
sur-mer en Lion-sur-mer. Er is ook een 
reserveringsservice beschikbaar voor reizen 
op zondag.

WELK VERVOER KAN IK IN CAEN 
KIEZEN? 

> De tram: laat u leiden! Met zijn drie ver-
schillende lijnen bedient de tram het hart 
van het centrum van Caen.

> De gratis shuttlebus in het stadscentrum 
van Caen: naast het twisto-netwerk, kunt u 
in het centrum van Caen gebruik maken van 
de gratis shuttledienst: van maandag tot 
zaterdag, van 7.30 uur tot 20 uur. Geef de 
bestuurder een teken en u kunt op elke plek 
instappen in de zones waar hij rijdt! 
Tip: bekijk de dienstregelingen, de shutt-
le-route en zijn positie in realtime door de 
Twisto-applicatie te downloaden.

> Vélolib: openbare verhuur van fietsen, 
24 uur per dag, 7 dagen per week. Indien u 
af en toe gebruik maakt van een huurfiets, 
kunt u bij de uitleenpunten met uw bankpas 
betalen. U kunt ook een abonnement voor 
een elektrische fiets kopen.

Voor alle overige buslijnen, kijkt u 
op twisto.fr
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GRATIS EN VRIJ TOEGANKELIJKE P+R’S:

• Parkeerplaats Parc des Expositions
Adres: 3 rue Joseph Philippon in Caen. 
Vanaf deze parkeerplaats kunt u de gra-
tis pendelbus nemen die in het centrum 
van Caen rijdt, van maandag tot zater-
dag, van 7.30 uur tot 20.00 uur. 

• P+R zone CAEN Chemin vert 
Parkeerplekken op de Rue de Bour-
gogne. Om naar het stadscentrum te 
gaan: Lianes 1 - halte Chemin Vert.

• P+R zone COLOMBELLES 
Parkeerplekken in de buurt van 
de Lazzaro rotonde. Om naar het 
stadscentrum te gaan: lijn 6A halte 
Lazzaro.

• P+R zone CAEN Beaulieu
Parkeerplaats Stade d’Ornano, 24/7 
open. Parkeerplekken in de buurt van 
het Ornano stadion (Stade d’Ornano). 
Om naar het stadscentrum te gaan: lijn 
6B halte Stade d’Ornano.

Parkeren
P+R’S IN CAEN:

Gelegen op minder dan 15 minuten van het 
stadscentrum, met een directe busverbin-

ding. Ze zijn 7 dagen per week en 24 uur 
per dag open. Met uw geldige Twisto-ticket, 

kunt u uw auto gratis parkeren op een van 
de P+R’s met automatische controle of op 

een van de P+R met gratis toegang. 

GRATIS P+R’S, TOEGANKELIJK MET EEN 
TWISTO-TICKET:

> Parkeerplaats CAEN Côte de Nacre (150 
plekken) Adres: boulevard Becquerel in 

Caen.  Om naar het stadscentrum te gaan:  
lijn T2 richting CAEN presqu’île. 

> Parkeerplaats IFS Jean Vilar (90 plek-
ken) Adres: Avenue Jean Vilar, naast het 

tramstation IFS Jean Vilar, in Ifs. Om naar 
het stadscentrum te gaan: lijn T1 richting 

HÉROUVILLE St-Clair.  

> Nieuw: bekijk het aantal beschikbare 
plaatsen op P + R Côte de Nacre en Ifs Jean 

Vilar in realtime op twisto.fr
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Daar waar  
de geschiedenis
STEDELIJK

Ontdek in Caen de schatten 
van een duizendjarig, 
schitterend erfgoed. Duik 
in de geschiedenis, slenter, 
adem en geniet van de sfeer 
van deze stad die bruist 
van de levendigheid en 
creativiteit

P.14 P.17 P.23 P.27
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DE ESSENTIALS MUSEA & CULTURELE 
PLAATSEN

BEZOEKEN  
MET GIDS

VRIJE  
BEZOEKEN



DAAR WAAR DE GESCHIEDENIS
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DAAR WAAR DE GESCHIEDENIS

Warm aanbevolen
DE ABBAYES-PASS 
Office de Tourisme de Caen la mer
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Profiteer van deze unieke pass om een rondlei-
ding te krijgen op de drie grote sites van Caen: 
de Abbaye d'Ardenne, de Abbaye aux Hommes 
en de Abbaye aux Dames.
De Pass Abbayes is geldig tijdens de paasva-
kantie en van 1 juli tot 30 september 2022, 
afhankelijk van de openingsdata van elk 
van de sites en van sanitaire maatregelen in 
verband met de Covid-19-epidemie.
Tarieven: Enkeltarief: € 8,50. Te koop bij het 
VVV-kantoor van Caen of Ouistreham of op 
onze website.

CAEN: RONDLEIDING DOOR  
HET HISTORISCH CENTRUM  
Office de Tourisme de Caen la mer
Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Om niets van de 1000 jaar oude geschie-denis 
van de stad te missen, stelt de Dienst voor 
Toerisme een wandeltocht van 1u30 voor. Het 
historische centrum van Caen wordt onthuld 
via een rondleiding die enkele vragen zal 
beantwoorden: is de koude straat zo koud als 
Koningin Mathilde beweerde, was Lodewijk 
XIV echt schizofreen? Het is ook een gewel-
dige kans om een aantal erfgoedparels te ont-
dekken die verborgen zitten in het hart van de 
stad . In het Frans.
Geopend: zaterdag 16, 23 en 30 april van 
10.30 tot 12 uur, dinsdag 19 en 26 april van 
10.30 tot 12 uur. Dinsdag, donderdag en za-
terdag van 10.30 tot 12.00 uur - zaterdag 9 
juli tot dinsdag 30 augustus.
Tarieven: Volwassene € 6 - Scholier, student, 
werkzoekende: € 4 - Gratis - 6 jaar. Re-
serve-ren aanbevolen bij het VVV-kantoor van 
Caen-la-mer of op onze website.
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De essentials 
WILLEM DE VEROVERAAR

Willem, geboren in 1027 in 
Falaise, was 8 jaar oud toen hij 
hertog van Normandië werd. 

Twintig jaar later koos hij Caen 
als strategische locatie en zijn fa-
voriete woonplaats. Hij trouwt met 

Mathilde van Vlaanderen, zijn verre 
nicht, tegen het advies van de paus 
rond 1050. Om de gratie van de Kerk 
te krijgen, startte hij, tegelijk met die 
van het Kasteel van Caen, de bouw van 
twee abdijen: de Abbaye aux Hommes 
en de Abbaye aux Dames. Willem 
wordt in 1066 gekroond tot koning 
van Engeland na zijn overwinning op de 
Engelse koning Harold in de bloedige 
Slag om Hastings (zoals verteld door 
de Tapisserie de Bayeux). Zo krijgt hij 
de bijnaam, Willem de Veroveraar. Vier 
jaar na Mathilde, sterft Willem in 1087 
in Rouen. Beiden zijn begraven in Caen 
in de abdijen die ze stichtten: Willem in 
de Abbaye aux Hommes en Mathilde in 
de Abbaye aux Dames .

KASTEEL VAN CAEN 
14000 CAEN - Tél. : +33 (0)2 31 30 47 60
chateau@caen.fr - chateau.caen.fr

Het hertogelijk Kasteel werd rond 1060 
gebouwd door Willem de Veroveraar 
en werd de favoriete residentie van de 
hertogen van Normandië, koningen van 

Engeland die het uitbreidden tot een van 
de grootste vestingwerken van Europa. 
U vindt er het Normandische museum en 
het Museum voor Schone Kunsten. In het 
infor-matie- en onthaalcentrum in de voor-
malige parochiekerk van Saint-Georges 
worden maquettes, 3D-reconstructies 
en multimedia-animaties onthuld die de 
geschiedenis van het Kasteel vertellen. 
Geopend: het kasteel is dagelijks geopend 
('s nachts gesloten). De Saint-Georges 
kerk van het kasteel (ingericht als bezoe-
kerscentrum) is doordeweeks geopend 
van 09.30-12.30 uur en 13.30-18.00 uur. 
Weekenden en feest-dagen: van 11.00 tot 
18.00 uur. Maandags gesloten, behalve 
Paas- en Pinkstermaandag en van juni tot 
september (dagelijks geopend).
Tarieven: Gratis toegang tot het terrein van 
het kasteel, de kerk Saint-Georges en de 
Salle de l’Echiquier., de tuin van de singles 
en de wallen. 

 RONDLEIDING «HET 
KASTEEL VAN CAEN, EEN 
EEUWENOUDE BURCHT! »  

Ontdek de mooiste plekjes van het 
monument met een ambassadeur van 
het Museum van Normandië, en krijg 
toegang tot de overblijfselen van de 
burchttoren tijdens de rondleiding!
Geopend: Dinsdag t / m vrijdag 13 juli 
t  / m 26 augustus 11.00 uur. Duur: 1 
uur. Vanaf 8 jaar. 
Tarieven: €6. Tot 10 jaar gratis. Kaar-
tverkoop in de Saint-Georges kerk van 
het Kasteel (zonder reservering).
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ABBAYE AUX DAMES
Région Normandie - Place Reine Mathilde
14000 CAEN - Tél. : +33 (0)2 31 06 98 45
abbayeauxdames@normandie.fr
normandie.fr/abbayeauxdames
abbayes-normandes.com

De Romaanse abdij van de Abbaye aux Dames 
kijkt uit over de stad Caen en is een van de 
juwelen van het Normandische erfgoed. Het 
herbergt nog steeds in het koor het graf van 
zijn beroemde stichter, Mathilde de Flandre, 
hertogin van Normandië, koningin van Enge-
land en echtgenote van Willem de Veroveraar. 
Van de 11e-eeuwse crypte tot het 18e-eeuwse 
klooster, de abdijkerk en zijn illustere dames 
bestrijken 950 jaar geschiedenis. In de kloos-
tergebouwen is nu het hoofdkwartier van de 
regionale raad van Normandië gevestigd.
Openingstijden: voor bezoeken zonder 
rondleiding: weekdagen: het klooster is 
geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 18.00 uur. In het weekend en 
op feestdagen is het klooster geopend van 
14.00 tot 18.00 uur.
Tarieven : Gratis bezoek aan het klooster, 
de abdijkerk en het park.

 RONDLEIDINGEN DOOR DE 
ABBAYE AUX DAMES

Reis terug in de tijd met je gids om 
kennis te maken met de geschiedenis 
van de beroemde abdij gesticht door 
Mathilde de Flandre. 
Geopend: Dagelijks om 14.30 en 16.00 
uur, ook tijdens het weekend en op 
feestdagen (behalve op 1 januari, 1 
mei en 25 december). Tarieven: €4. 
Gratis voor kinderen onder de 18. Voor 
groepen: meer dan 10 personen, reser-
vatie verplicht (2 € per persoon).

ABBAYE AUX HOMMES 

   
Hôtel de Ville - Esplanade Jean-Marie Louvel
14027 CAEN - Tél. : +33 (0)2 31 30 42 81
abbayeauxhommes@caen.fr
caen.fr/abbaye-aux-hommes

De benedictijnenabdij Saint-Etienne de Caen 
is een wonder van romaanse en gotische 
ar-chitectuur. Het werd in 1063 gesticht door 
Willem de Veroveraar en ingewijd in 1077 en 
herbergt nog steeds zijn graf. De 18e eeuwse 
abdijgebouwen, waarin het klooster is on-
dergebracht, de met schilderijen versierde 
lambriseringen en de wachterszaal, vormen 
vandaag de zetel van het stadhuis. 
Geopend: Van 1 oktober tot 31 maart 
(gesloten op 25 december, 1 januari en alle 
weekends van januari): maandag tot donder-
dag van 8 tot 18 uur. Vrijdag van 8 tot 17 uur. 
Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 
tot 17.30 uur. Zondag van 9.00 tot 13.00 uur 
en van 14.00 tot 17.00 uur. Zondagen tijdens 
schoolvakanties en feestdagen van 9.00 tot 
13.00 uur en van 14.00 tot 17.30 uur. Van 
1 april tot 30 juni en van 1 tot 30 september 
(gesloten op 1 mei): maandag tot donderdag 
van 8.00 tot 18.00 uur. Vrijdag van 8 tot 17 
uur. Weekends en feestdagen van 9.30 tot 
13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. Van 
1 juli tot 31 augustus: maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 tot 18.30 uur. Weekends en 
feestdagen van 9.30 tot 18.30 uur. De kassa 
sluit 30 minuten voor sluitingstijd. 
Tarieven: ontdekkingscircuit (vrij bezoek) 
zonder tentoonstelling: €3, €2,50 /met 
tentoonstelling: €5, €4,50 (gereduceerde 
tarieven alleen via het toeristenbureau van 
Caen la mer).
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 RONDLEIDINGEN DOOR  
DE ABBAYE AUX HOMMES    
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Laat u een uurtje rondleiden en ontdek 
de oude abdij, het klooster, de tuinen, de 
refter van de monniken, de trouwzaal…
Geopend: van 1 oktober tot 31 maart 
(behalve 25 december, 1 januari en de 
weekends van januari): van maandag 
tot vrijdag, contacteer de Abbaye-
aux-Hommes. Maandag tot vrijdag 
en zondagen tijdens schoolvakanties 
en feestdagen (behalve in januari), 
rondleidingen om 10.30 uur en 14.30 
uur. Van 1 april tot 30 juni en van 1 tot 
30 september: dagelijks om 10.30 uur, 
14.30 uur en 16.00 uur (gesloten op 1 
mei). Van 1 juli tot 31 augustus: dage-
lijks in het Frans om 10.30 uur, 12.30 
uur, 14.30 uur, 16.00 uur en 17.30 
uur en in het Engels van maandag tot 
vrijdag om 11.00 uur, 13.30 uur en 
16.00 uur.
Tarieven: Periode met betaalde ten-
toonstelling: € 8, € 6,50/periode 
zonder betaalde tentoonstelling: € 6, 
€ 5,50 (verminderde tarieven alleen 
via het VVV-kantoor van Caen la Mer), 
gratis voor jongeren onder de 18 jaar, 
werkzoekenden, mensen met een be-
perking en hun begeleiders.

IMEC - ABDIJ VAN ARDENNE
Abbaye d'Ardenne
14280 SAINT-GERMAIN-LA-BLANCHE-HERBE
Tél. : +33 (0)2 31 06 98 45
abbayedardenne@normandie.fr
imec-archives.com
abbayes-normandes.com

De abdij werd in de 12e eeuw opgericht en 
is geklasseerd als historisch monument. Het 
draagt het prestigieuze label van "Cultureel 
Ontmoetingscentrum". Het herbergt de 
collecties en activiteiten van het Institut Mé-
moires de l'Edition Contemporaine (IMEC): de 
grote bibliotheek van de abdij biedt onderzoe-
kers rust en sereniteit, terwijl op het erf, in 
de tuinen, in de tiendschuur en in de wijnpers 
evenementen, symposia, tentoonstellingen, 
onderzoeks- en schri- jfresidenties worden 
gehouden. Geopend: Bezoek de tuinen en 
de buitenkant van de abdij van Ardenne: van 
maandag tot vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. 
Tijdens tijdelijke tentoonstellingen: zaterdag 
en zondag van 14.00 tot 18.00 uur. De biblio-
theek is open van dinsdag tot donderdag van 
9.30 tot 18.00 uur, en op vrijdag van 9.30 tot 
17.00 uur. Tarieven: Vrije en gratis toegang. 

 RONDLEIDINGEN  
DOOR DE ABIJ VAN ARDENNE 

Zijn stichting, de gevechten voor de 
bevrijding van Caen, tot nu: ontdek het 
kleurrijke verhaal van dit bouwwerk, 
dat nauw verbonden is met de geschie-
denis van Normandië: het op 2 na 
grootste abdij van Caen la mer!  
Geopend: Tijdens de paasvakantie (van 
11 april tot 5 mei): maandag en donder-
dag om 14.30 en 16.00 uur in het kader 
van de 3 abdijenpas (geen rondleidingen 
op paasmaandag). Van 4 juli tot 29 sep-
tember om 14.30 en 16.00 uur, behalve 
op donderdag 14 juli en maandag 15 
augustus. Tarieven: Gratis rondleiding.
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Musea & culturele 
plaatsen
ALEXIS DE  
TOCQUEVILLE BIBLIOTHEEK  
15 Quai François Mitterrand - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 30 47 00
bibliotheque.caen@caenlamer.fr
bibliotheques.caenlamer.fr/caen-bibliothe-
que-alexis-de-tocqueville-accueil

Het werk van de Nederlandse architect Rem 
Koolhaas, de bibliotheek opende in 2017 
aan de rand van het Saint-Pierre-bekken op 
het schiereiland Caen. Ruim en licht, volle-
dig verbonden met nieuwe toepassin-gen, 
het is een plek voor delen, entertainment, 
ontmoeting en ontspanning. 
Geopend: dinsdag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 10.00 tot 18.30 uur. Donder-
dag: 10.00 uur het forum (begane grond) 
en vervolgens 13.00 - 18.30 uur in volle-
dige opening. Open zeker zondagen / jaar: 
15.00 - 18.30 uur. 
Tarieven: gratis toegang. 

KASTEEL VAN VENDEUVRE 
9 rue du Château - 14170 VENDEUVRE
Tél. : +33 (0)2 31 40 93 83
chateau@vendeuvre.com - vendeuvre.com

Vendeuvre is een bewaard gebleven juweel 
in Normandië uit de 18e eeuw, waar u fa-mi-
lieschilderijen naast speeltafels, honden-
kennels, automaten en curiosa ontdekt. De 
keukens, met meer dan 500 koperstukken 

en de geheimen van de chef-kok Maurice 
zullen u verbazen, net als de Orangerie, 
waar de eerste collectie miniatuurmeubelen 
ter wereld staat, of de verrassende water-
tuinen! Duur van het bezoek: 1u30 tot 2 uur. 
Geopend: van 1 april tot 3 november. Van 
1 april tot 30 juni: dagelijks van 14.00 tot 
18.00 uur. Van 1 juli tot 31 augustus: elke 
dag van 12.30 tot 18.30 uur (de tuinen 
sluiten om 18.30 uur). September: elke dag 
van 14u tot 18u. Oktober: zon- en feest-
dagen van 14.00 tot 18.00 uur. Feest van 
Allerheiligen: alle dagen van 14 tot 18 uur. 
Tickets ter plaatse voor alle of een deel van 
de bezoeken. Laatste toegang om 17.00 uur.
Tarieven: alle bezoeken: volwassenen: € 
13,50 - Jongeren: € 11. De 4 bezoeken: 
volwassenen: € 11 - Jongeren: € 9 - De 3 
bezoeken: volwassenen: € 10 - Jongeren: 
€ 8 - "Vendeuvre Privilège"-kaart (één jaar 
geldig voor alle bezoeken): € 27.

FRAC NORMANDIE CAEN  
7 bis rue Neuve Bourg l'Abbé - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 09 00
info@fracnormandiecaen.fr
fracnormandiecaen.fr

Het Fonds Régional d'Art Contemporain 
Normandie-Caen (regionaal fonds voor 
hedendaagse kunst) bouwt sinds 1983 
aan een collectie met vandaag meer dan 
1200 werken van hedendaagse kunst. In 
de nieuwe ruimtes wordt een program-
ma aangeboden van tentoonstellingen, 
evenementen, bezoeken en workshops op 
locatie. Het fonds wil zijn collectie blijven 
versprei-den in de regio's en nodigt u uit om 
kennis te maken met zij die nieuwe heden-
daagse creaties maken. 
Geopend: Van woensdag tot zondag van 
14.00 tot 18.00 uur (laatste toegang 
om 17.45 uur). Gesloten buiten de ten-
toonstel-lingen en op 01/01, 01/05, 14/07, 
25/12. Tarieven: Vrije en gratis toegang. 
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KUNSTBIBLIOTHEEK VAN CAEN  
Palais Ducal - Impasse Duc Rollon - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 85 69 73
info@artotheque-caen.fr - artotheque-caen.net

De Artothèque is een vlaggenschip van de 
he-dendaagse creatie in Normandië. Als 
ruimte voor ontmoeting, gezelligheid en 
uitwisseling is het haar roeping om het 
bewustzijn van de hedendaagse creatie 
te vergroten door de dagelijkse aanwezi-
gheid van kunst in ieders leefruimte aan 
te moedigen Zo kunt u er werken lenen, 
tentoonstellingen bijwonen en worden er 
kunstenaarsresi-denties gehouden. 
Geopend: Openingstijden: Tentoonstelling: 
dinsdag t/m zaterdag van 14.00 tot 18.00 
uur. Uitleen van werken: dinsdag en don-
derdag van 14.00 tot 18.00 uur, woensdag 
en vrijdag van 11.30 tot 18.00 uur en zater-
dag van 14.00 tot 18.00 uur.
Tarieven: entree vrij en gratis voor publiek. 
Tarieven jaarabonnementen: particulieren € 
68 / half tarief (studenten, werkzoekenden) 
€ 35 / scholieren € 75 / ins-tellingen € 195 
/ ambassadeurs € 30. 

LE PAVILLON 
10 quai François Mitterrand - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 83 79 29
contact@lepavillon-caen.com - lepavillon-caen.com

Le Pavillon, gelegen op het schiereiland 
Caen, is een plek gewijd aan thema's die 
verband houden met gebieden, architectuur, 
stedenbouw, landschap, van hier en elders. 
Het is toegankelijk voor iedereen en verwel-
komt het hele jaar door alle doelgroepen 
(burgers, jongeren, scholieren, studenten, 

vrijetijdsverenigingen, profes-sionals…) 
rond een programma van ten-toonstel-
lingen, bemiddelingsworkshops, stadsbe-
zoeken, ontmoetingen en debatten… 
Geopend: Van woensdag tot zondag, en op 
feestdagen, van 13.00 tot 19.00 uur.
Tarieven: Vrije en gratis toegang. 

MUSEUM VAN NORMANDIË   
Enceinte du Château - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 30 47 60
mdn@caen.fr - musee-de-normandie.fr

Dit museum rond geschiedenis en 
maatschappij, biedt een kijk in het leven van 
mensen in heel Normandië, van de prehisto-
rie tot de grote migratiebewegingen van de 
late Middeleeuwen, van de veranderingen 
op het platteland tot de eerste veranderin-
gen in de industriële samenleving. Winkel.
Geopend: Weekdagen: 9:30 uur tot 12:30 
uur en 13:30 uur tot 18:00 uur Weekends en 
feestdagen: 11.00 tot 18.00 uur Gesloten 
om 16.00 uur op 24 en 31 december. 
Gesloten op maandag (behalve Pasen en 
Pinkste-ren en behalve juli-augustus). 
Gesloten op sommige feestdagen: 01/01, 
01/05, 26/05, 01/11, 25/12. 
Tarieven: Permanente collecties: normaal 
tarief € 3,50 - verlaagd tarief € 2,50. 
Tentoonstellingen in de Salles du Rempart 
(inclusief permanente collecties): normaal 
tarief € 5,50 - verminderd tarief € 3,50. Do-
cumentaire tentoonstellingen in l'Échiquier: 
gratis toegang voor iedereen. Gratis voor 
jongeren onder de 26 jaar, abonnees van de 
Pass'Murailles en het eerste weekend van 
elke maand voor iedereen.

 RONDLEIDINGEN DOOR DE 
MUSEUM VAN NORMANDIË - 
DESTINATION NORMANDIE

Maak kennis met Normandië en zijn 
erfgoed tijdens een rondleiding, om de 
geschiedenis te ontdekken van de regio 
door de eeuwen heen.  
Geopend: Elke dinsdag van 13 juli 
tot 24 augustus om 15 uur. (behalve 
14/07/, 26/07). Duur: 1 uur. 
Tarieven: 6 € inclusief toegang. Gratis 
voor kinderen onder de 10 jaar.
Geen reservering nodig.
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MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN 

  
Enceinte du Château - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 30 47 70
mba@caen.fr - mba.caen.fr

Rijk aan opmerkelijke collecties oude 
schil-derijen, staat het Museum voor 
Schone Kunsten in Caen ook open voor he-
den-daagse creaties. Gelegen in de wallen 
van het kasteel van Caen, in het hart van 
een beeldenpark, biedt het tentoonstellin-
gen van schilderijen, tekeningen en gra-
vures uit alle tijdperken. Het museum biedt 
rondleidingen en activiteiten voor iedereen 
vanaf 3 jaar oud, nodigt uit tot uitwisse-
lingen met liveshows, bioscoop, literatuur, 
koken, yoga ... Het verwelkomt artiesten in 
resi-dentie en creëert, op maat gemaakte, 
fees-telijke nachten: nacht levende mo-
dellen, studenten, musea, enz. Ter plaatse: 
boekhandel Beaux-Arts, restaurant Le 
Mancel, bibliotheek. 
Geopend: van maandag tot vrijdag van 
09.30-12.30 uur en van 13.30-18.00. 
Weekends en feestdagen van 11.00 - 18.00 
uur. Op maandag gesloten (behalve in 
juli en augustus), en op Paas- en Pinks-
ter-maandag. Gesloten op 01/01, 01/05, 
26/05, 01/11 en 25/12. Op 24/12 en 31/12 
sluiting om 16 uur. 
Tarieven: uitzonderlijke tentoonstelling (+ 
permanente collecties + tentoonstelling): 
normaal tarief € 5,50 - verminderd tarief 
€ 3,50. Tentoonstalling (+ permanente col-
lecties): normaal tarief € 3,50 - verminderd 
tarief € 2,50. Museo Pass (permanente 
collecties + tentoonstellingen van de musea 
in het kasteel): normaal tarief € 6 - vermin-
derd tarief € 4. Museo Pass + (permanente 
collecties + uitzonderlijke tentoonstellingen 
van de musea in het kasteel): normaal tarief 

€ 8 - verminderd tarief € 6. Gratis voor ie-
dereen in het eerste weekend van de maand 
en voor jongeren onder de 26 (met bewijs 
van leeftijd).

ORNAVIK, VAN DE VIKINGS TOT DE 
NORMANDIËRS - HISTORISCH PARK  

 
Domaine de Beauregard
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tél. : +33 (0)2 31 52 40 90
contact@ornavik.fr - ornavik.fr

Het historische park Ornavik laat u in 3 delen 
kennismaken met het fantastische verhaal 
van het ontstaan van Normandië (Karolin-
gisch, Viking en hertogelijk). Ornavik neemt 
u mee terug in de tijd dankzij de inzet van 
een honderdtal vrijwilligers, maar ook de 
steun van bedrijven uit de streek en de re-
gionale overheden.In de loop van het jaar 
organiseert het park thema-evenementen 
met specifieke activiteiten die jong en oud 
zullen bekoren. Maak een afspraak met de 
geschiedenis en beleef een onvergetelijke 
dag in de 10e eeuw! 
Geopend: van vrijdag 9 april tot zondag 6 
november 2022, volgens de bezoekkalender 
die op de site beschikbaar is. 
Tarieven: normaal (18 jaar en ouder): € 10. 
Verminderd tarief (studenten, werkzoeken-
den, mensen met een beperking, inwoners 
van Hérouville): € 9. Kinderen (6 tot en met 
17 jaar): € 8 Kinderen (0 tot en met 5 jaar): 
gratis. Belangrijke data: € 12. Verminderd: 
€ 11. Kinderen: € 9. Kinderen (0 tot en met 
5 jaar): gratis. Gezinstarief (2 volwassenen 
en kinderen onder de 18): bezoek: € 28. 
Belangrijke data: € 33.
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 RONDLEIDING DOOR HET 
ORNAVIK HISTORISCH PARK  

Wandel door het Karolingische dorp 
en de Vikingruimte in aanbouw, proef 
de sfeer van de middeleeuwen, ontdek 
de huizen en stel je het dagelijkse leven 
van de mannen en vrouwen van die tijd 
voor. 
Geopend: Van 10 april tot 6 november, 
volgens het schema op de website 
ornavik.fr. Reserveringen kunnen 
worden gemaakt bij het toeristenbu-
reau van Caen la Mer of op de website 
reservation.caenlamer-tourisme.fr

 KENNISMAKEN MET DE 
VIKINGEN IN HET HISTORISCHE 
PARK ORNAVIK  

Dompel jezelf onder in het hart van de 
10e eeuw! Geniet vrijuit van het park 
en verken het dorp en het Vikingei-
land om hun inwoners te ontmoeten: 
bouwlieden, timmerlieden, man-
den-makers, wevers, ververs, houtsnij-
ders, smeden...  
Geopend: Van 10 april tot 6 november, 
volgens het schema op de website 
ornavik.fr. Reserveringen kunnen 
worden gemaakt bij het toeristenbu-
reau van Caen la Mer of op de website 
reservation.caenlamer-tourisme.fr. De 
toegang tot het park is de hele dag 
gratis vanaf 10.30 uur.

POTERIE DU MESNIL DE BAVENT 
Le Mesnil de Bavent
Route de Caen-Cabourg D 513 - 14860 BAVENT
Tél. : +33 (0)2 31 84 82 41
poterie@poterie-bavent.com - poterie-bavent.com

Betreed de wereld van de pottenbakkers 
zoals die er eeuwen geleden uitzag, een ma-
gische, unieke plek, waar ambachtslieden 
met een zeldzame knowhow sinds 1842 de 
ambachten van weleer voortzetten in da-
kaccessoires, architectonische elementen 
voor binnen en buiten, keramische dieren… 
Pottenbakkersworkshops voor volwasse-
nen en kinderen, een winkel en elke maand 
een nieuwe tentoonstelling.
Geopend: Het hele jaar geopend van 
maandag tot zaterdag, van 09.00 tot 12.00 
uur en van 13.30 tot 17.30 uur. Gesloten op 
zon- en feestdagen. Tarieven: vrij bezoek 
van de site. Bezoek met gids aan de ateliers: 
€ 5 per kind en € 8 per volwassene.

STATION 70 - MUSÉE DE LA RN13
Ancienne route nationale 13 - Le Bourg
14230 OSMANVILLE
Tél. : +33 (0)2 31 51 07 61 / +33 (0)6 74 72 25 15
legleuherluc@wanadoo.fr
station70.org/modules/accueilclients

Het Museum van de RN 13 is ontstaan uit 
een passie. Meer dan 70 voertuigen (auto's, 
motorfietsen, bromfietsen, fietsen) worden 
er tentoongesteld, 10.000 miniaturen, 150 
geëmailleerde reclameborden uit de jaren 
1920 tot 1980 en zelfs een een exacte 
kopie van een garage uit de jaren 1950. In 
deze kleine ouderwetse bistro kunt u gezel-
lig tafelen (op reservering voor groepen) in 
een leuke en tijdloze sfeer. Museum erkend 
door de FFVE. Retro-toerisme toegekend 
door Route Nostalgie. 
Geopend: Het hele jaar door, elke dag van 
14.00 tot 19.00 uur. 
Tarieven: € 5 voor volwasse-nen. Gratis 
voor personen onder 12 jaar.
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VIEUX LA ROMAINE, MUSEUM EN 
ARCHEOLOGISCHE VINDPLAATSEN 

      
13 chemin Haussé - 14930 VIEUX
Tél. : +33 (0)2 31 71 10 20
vieuxlaromaine@calvados.fr - vieuxlaromaine.fr

Duik in de geschiedenis van de stad Arege-
nua, de hoofdstad die een van de gebieden 
van het huidige Normandië bestuurde. 
Ontdek een prachtig bewaard gebleven site 
waar momenteel opgravingen aan de gang 
zijn (twee Romeinse huizen, forum…), het 
ludieke museum en de interactieve displays. 
Geniet ook van deze stad op het platteland 
om een dag met uw gezin door te brengen: 
wandelingen, spelletjes en picknick in de 
schaduw van de oude tuin. 
Geopend: op maandag, dinsdag, donder-
dag, vrijdag van 09.00-17.00 uur. Zaterdag 
en zondag van 10.00 - 18.00 uur. Woens-
dag gesloten - tijdens de schoolvakanties 
van zone B in Frankrijk: dagelijks van 
10.00 - 18.00 uur - Gesloten in januari, op 
01/05, 01/11 en 11/11, 24/12, 25/12 en 
31/12. 
Tarieven: Vol tarief: € 5,00. Verminderd 
tarief: € 3,00. Gratis: jonger dan 18 jaar, 
werkzoekenden, personen die een uitkering 
genieten.

Culturele uitwisseling
MUSARTDIT
101 rue Guy Baudry - 14880 HERMANVILLE-SUR-MER
Tél. : +33 (0)6 41 38 18 82
musartdit@gmail.com - musartdit.fr

Musartdit, gelegen ten noorden van Caen, 
aan de Côte de Nacre, is een cultureel 

agentschap die tegemoet wil komen aan 
de wensen van jong en oud op het gebied 
van artistieke ontdekkingen. Musartdit 
inspireert zich op wat ons omringt, of het 
nu gaat om cultureel of natuurlijk erfgoed, 
en biedt leuke en educatieve rondleidingen 
en workshops rond kunstgeschiedenis en 
beeldende kunst.
Geopend: het hele jaar door.

Bezoeken met gids
STREET ART IN CAEN 
Office de Tourisme de Caen la mer
Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14
info@caenlamer-tourisme.fr
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Graffiti, een verre afstammeling van 
duizend jaar oude praktijken, verscheen 
eind jaren zestig in grote Amerikaanse 
steden. Deze stedelijke kunstvorm of street 
art, onmid-dellijk door de overheid bestre-
den, werd snel opgepikt door de officiële 
kunstwereld, maar blijft een omstreden 
activiteit. Het bezoek is een gelegenheid om 
meer te weten te komen over de kunste-
naars die van Caen hun speeltuin hebben 
gemaakt, de verschillende gebruikte tech-
nieken en de vele codes die hun activiteiten 
bepalen. In het Frans. 
Geopend: Vrijdag 15, 22 en 29 juli en 5, 12 
en 19 augustus van 18.00 tot 19.15 uur. 
Tarieven: Volwassene € 6 - Scholier, 
student, werkzoekende: € 4 - Gratis - 6 jaar. 
Reserveren is verplicht bij het VVV-kantoor 
van Caen la mer of op onze website.
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RIT IN HET : CAP TRAIN   
1 Rue Saint Pierre - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14
info@caenlamer-tourisme.fr
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Kom aan boord voor een 45 minuten 
durende rondleiding. U krijgt de belangri-
jkste bezienswaardigheden van de stad te 
zien, zoals de kerk van Saint-Pierre, het 
her-togelijk kasteel, de Abbaye aux Dames, 
de jachthaven, de Abbaye aux Hommes. 
Uitleg in het Frans, Engels en Chinees 
(geschreven uitleg in het Spaans, Italiaans, 
Nederlands en Duits).
Geopend: april en mei: donderdag t/m 
zondag van 11.00 tot 18.00 uur (behalve 
13.00 uur*), juni t/m september: 7 dagen 
per week van 10.00 tot 18.00 uur (behalve 
13.00 uur*). Data en tijden onder voor-
behoud van wijzigingen.

Tarieven: Volwassenen: € 6,50 - Kinderen 
tot 12 jaar en gehandicapten: € 4,50 - 
Gratis voor kinderen tot 3 jaar. Kaartjes zijn 
verkrijgbaar bij de Toeristische dienst van 
Caen la mer of via onze online kaartverkoo-
pdienst.

GIDS CLAIRE LESOURD 
14000 CAEN
Tél. : +33 (0)6 43 17 55 73
claire.lesourd14@orange.fr
guidage.jimdo.com

Claire Lesourd deelt haar uitgebreide kennis 
over D-Day en de Slag om Normandië met 
u en biedt gepersonaliseerde rondleidingen 
over de thema's Tweede Wereldoorlog, 
erfgoed en impressionisme. Deze gepas-
sioneerde gids heeft 13 jaar in het museum 
van het Mémorial de Caen gewerkt, waarvan 
8 jaar als gids op de landingsstranden. Zij 
heeft ook gedurende 8 jaar de afdeling be-
geleiding en bijstand van het VVV-kantoor 
van Bayeux Intercom opgericht en geleid. 

COM'ON GYRO 
57 rue de Bras - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)6 82 25 19 38
comongyro@icloud.com
comongyro.fr

Bezoek Caen met een segway. Deze leuke 
uitstap is nieuw in Normandië!  Na een 
korte uitleg over hoe u de segway bestuurt, 
vertrekken we op verkenning van de stad. 
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Mogelijkheid tot gratis verhuur van mini 
segways. Toegankelijk vanaf 12 jaar.
Geopend: het hele jaar door.
Tarieven : Ontdekkingsreis (60 min) : 25 € - 
Fijnproeversreis (90 min) : 32 € - Grand 
Tour (120 min) : 45 €.

GIDSENORGANISATIE VAN 
NORMANDIË (FÉDÉRATION DES 
GUIDES DE NORMANDIE)
Maison des Associations
8 Rue Germaine Tillion - 14000 CAEN
contact@normandyguides.com
guidesdenormandie.fr

De gidsenorganisatie van Normandië (La 
fédération des guides de Normandie) be-
geleidt en leidt bezoekers (groep of indi-
vidueel) door heel Normandië. De gidsen 
zijn echte ambassadeurs van het gebied, en 
gepassioneerde professionals in de toeris-
tische sector; ze zullen u het erfgoed van 
onze dorpen en steden laten ontdekken, de 
geschiedenis en cultuur, de gastronomie, 
landschappen en tradities, de Kunst en 
literatuur...
Geopend: het hele jaar door.

HISTORICITÉS
42 Avenue de la Heve - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)1 43 50 15 15 / +33 (0)2 31 96 33 37
bb14100@yahoo.fr - historicites.jimdo.com

Een uitgebreid programma van begeleide 
wandelingen om meer te weten te komen 
over de belangrijke historische gebeurte-

nissen in deze streek (Caen, Ouistreham, 
Lion-sur-mer, Hermanville-sur-mer …) en 
zijn belangrijke mannen (Napoleon, Michel 
Cabieu, de Vikingen …). De D-Day-parcours 
kunnen op verzoek worden aangepast tot 
alle of een deel van de 5 landingsstranden 
van 6 juni 1944.
Geopend: Van 1 juni tot 30 september 2022.
Tarieven : Volwassenen : 8 tot 15€. Kinde-
ren (10 tot 14 jaar): 4 tot 12€, gratis voor 
kinderen jonger dan 10 jaar. Grote gezinnen 
(vanaf 6 leden): 5 tot 11€. Groepen (vanaf 
10 personen): 5 tot 12€. Andere prijzen: 
vaste prijzen van 25 tot 50 € afhankelijk 
van bepaalde diensten, waaronder de 
"D.DAY Tours".

NORMANDIË IN EEN VERGROOTGLAS 
4 Rue Robert Houdin - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)7 67 11 20 97
contact@normandiealaloupe.fr
normandiealaloupe.fr

Ontdek of herontdek de geschiedenis 
van Caen en Normandië aan de hand van 
ludieke rondleidingen in de vorm van rally's, 
raadsels en speurtochten, geschikt voor 
zowel volwassenen als kinderen! Laat u 
leiden door de eeuwen heen, van de midde-
leeuwen tot de XXe eeuw, om de geheimen 
van Caen, Cabourg en de landingsstranden 
te ontdekken door middel van verschillende 
activiteiten die een beroep doen op uw 
gevoel voor oriëntatie, observatie en logica.
Geopend: Geplande bezoeken van 16 april 
tot 10 september, in het stadscentrum van 
Caen.
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 HET EPOS VAN  
WILLEM DE VEROVERAAR 
Office de Tourisme de Caen la mer
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Beleef het fantastische verhaal van 
Willem de Veroveraar en het dagelijkse 
leven van de mensen van Caen 1000 
jaar geleden tijdens een middeleeuwse 
speurtocht! Voordat u vertrekt om de 
middeleeuwse details te vinden die 
naar jullie missie zal leiden, neemt uw 
gids u mee voor een ontdekkingstocht 
door Caen… Bezoek en schattenjacht 
aangeboden door Normandie à la 
Loupe. Geopend: bezoeken op 14 mei 
om 16 uur, 19 juli en 16 augustus 
om 18 uur. Tarieven: Volwassenen: 
10€  - Verminderd (schoolkinderen, 
studenten, werklozen): 7€. 

 TERUG IN DE TIJD 
Office de Tourisme de Caen la mer
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Deze wandelrally neemt u mee terug 
in de tijd en laat u vijf etappes uit de 
geschiedenis van Caen ontdekken. Met 
behulp van uw gevoel voor oriëntatie, 
observatie en logica gaat u in teams op 
zoek naar de vijf "gebeurtenis"-kaarten 
waarmee u kunt deelnemen aan het 
grote finalespel! Ongebruikelijke wan-
delrally aangeboden door Normandie 
à la Loupe.
Geopend: bezoeken op 16 april, 18 juni 
en 10 september om 16 uur.
Tarieven: Volwassenen: 10€ - Ver-
minderd (schoolkinderen, studenten, 
werklozen): 7€. 

KLEINE MYSTERIES IN CAEN 
Office de Tourisme de Caen la mer
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Ontdek de donkere kant van Caen! Een 
ongewoon bezoek dat de kille verhalen van 
spookhuizen, stadslegendes en tragische 
gebeurtenissen in onze prachtige binnens-
tad van Caen vertelt. Een mysterieuze en 
raadselachtige rondleiding voor de nieuws-
gierigen. Bezoek niet aanbevolen voor kin-
deren onder de 10 jaar. In het Frans.
Geopend: volgens de bezoekkalender
Tarieven: Volwassene: € 6. Kind (-18 jaar): 
€ 5. Gratis voor kinderen jonger dan 10 
jaar. Reservering verplicht in het VVV-kan-
toor van Caen-la-mer - kantoor van Caen of 
op onze website.
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Vrije bezoeken 
MARY & FOLKS
14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)6 78 86 60 59
mary@maryandfolks.com - maryandfolks.com

Mary & Folks biedt u de mogelijkheid om 
de geschiedenis en de gastronomie van 
Normandië te ontdekken aan de hand van 
routes om de inwoners te ontmoeten. Ze 
stellen voor u uitsapjes voor in de vorm 
van een dagtocht. Met de auto of de fiets 
en met uw reisboek in de hand, beschikt u 
over alle aanwijzingen en nuttige informatie 
die u nodig hebt om volledig autonoom en 
in alle rust te reizen. De reisroute wordt 
voorbereid en alle afspraken, ontmoetingen 
of activiteiten worden voor u geboekt. Het 
enige wat u hoeft te doen is u laten leiden 
en genieten!

DE RAADSELPARCOURS 
Office de Tourisme de Caen la mer
Place Saint-Pierre - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14
info@caenlamer-tourisme.fr
caenlamer-tourisme.fr

Wanneer de stad een speelterrein wordt… 
Gewapend met uw waardevolle perkament, 
kunt u vrij door de stad en zijn dorpjes 
dwalen zonder te verdwalen. De routes: 
Bourg Le Roy in de historische wijk, Bourg 
l'Abbé rond de abdij Abbaye aux Hommes, 
Bourg l'Abbesse rond de abdij Abbaye aux 
Dames, het Kasteel, Caen secrets hunting 
(in het Engels), Caen gisteren en vandaag.
Geopend: te koop volgens de openings-
tij-den van het VVV-kantoor van Caen la 
mer - Informatiebureau van Bureau Caen.
Tarieven: €6 per parcours (tot 4 personen 
op hetzelfde parcours). Te koop in het 
VVV-kantoor, informatiekantoor van Caen.

ONTDEKKINGSREIS IN CAEN
Office de Tourisme de Caen la mer
Place Saint Pierre - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14
info@caenlamer-tourisme.fr
caenlamer-tourisme.fr

Er zijn 2 wandelroutes beschikbaar om de 
stad te ontdekken met zijn topattracties, 
de parels van het erfgoed op iedere hoek 
van de geplaveide straatjes; maar ook de 
moderne architectuur, die getuigt van 
een stad volop in ontwikkeling. Een wan-
deling van 2u en een wandeling van 3u30 
(bezoekjes aan bezienswaardigheden en 
musea niet meegerekend). De routekaart 
is verkrijgbaar bij het VVV-kantoor Caen la 
mer - Informatiekantoor van Caen. In het 
Frans, Engels, Duitse, Nederlands, Spaans, 
Italiaans.  
Tarieven: Gratis. 

 WANDERLINGEN IN CAEN-
LA-MER MET EEN GREETER
Office de Tourisme de Caen la mer
Place Saint-Pierre - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14
caen@greeters.online
greeters.caenlamer-tourisme.fr

Een andere kijk op Caen-la-Mer! Hoe? 
Door beroep te doen op een greeter, 
een gepassioneerde, nieuwsgierige 
inwoner die verliefd is op zijn/haar 
streek, die u vrijwillig zal helpen om 
al zijn/haar favoriete plaatsen, tips en 
must-sees te ontdekken! Volg hem/
haar en laat u meeslepen door unieke 
inzichten en een andere blik, voor een 
onvergetelijk moment!   Interesse in 
dit concept? Kies de Greeter die bij u 
past op de website https://greeters.fr/
caen. Geïnteresseerd in dit concept? 
Kies de Greeter die bij u past op onze 
website.



Daar waar
men kiest voor
het ruime sop
MARITIEM 

Caen la mer betekent ook 
genieten van de kust en van 
watersporten. Er ligt 10 km 
aan zandstrand en er zijn 
vier badplaatsen: Ouistreham 
Riva-Bella, Colleville-
Montgomery, Hermanville-
sur-mer en Lion-sur-mer.

www.caenlamer-tourisme.nl28

DAAR WAAR MEN KIEST VOOR HET RUIME SOP

BEZOEKEN MET GIDS
DE ESSENTIALS

WELZIJN WATERACTI-
VITEITEN

SCHELPDIEREN 
VERZAMELEN 

DE GETI-
JDENSCHEMA’S 

P.28 P.29 P.29 P.33 P.35



www.caenlamer-tourisme.nl 29

DAAR WAAR MEN KIEST VOOR HET RUIME SOP

Warm aanbevolen 
LA DÉLICATE - LION-SUR-MER, EEN 
GELUIDSWANDELING  
LANGS HET WATER      
Rue Edmond Bellin
14780 LION-SUR-MER
Tel. : +33 (0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Beleef een unieke interactieve ervaring 
met de audiowandeling "La Délicate" die 
u de prachtige Anglo-Normandische villa's 
van Lion-sur-mer en Hermanville-sur-mer 
laat ontdekken. Wandel langs de dijk en 
door de steegjes, uitgerust met uw geo-
lokaliseerde paraplu, en laat u betoveren 
door de unieke charme van deze mooie 
badplaatsen. Een melodieuze en zachte 
ervaring om alleen, met familie of vrienden 
te beleven! In het Frans en Engels.
Geopend: Beschikbaar naar gelang ope-
ningstijden van het toeristisch informa-
tiebureau van Lion-sur-mer. Tijdsbestek: 
1.20 uur. Toegankelijk vanaf 10 jaar. 
Tarieven: 6 €.

RONDLEIDING DOOR DE  
VUURTOREN VAN OUISTREHAM   
14150 OUISTREHAM
Tel. : +33 (0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr
reservation.caenlamer-tourisme.fr

171 treden te beklimmen om een hoogte 
van 38 meter te bereiken. Een bevoor-
recht bezoek om dit icoon van Ouistre-
ham-Riva-Bella te ontdekken en te 
genieten van een uitzicht van 360°: in 
het oosten het natuurreservaat Pointe 
du Siège, in het westen de badplaats. 
Geopend: 2 bezoeken om 10 uur en 11 uur 
op 5, 12, 19 juli en 16, 23, 30 augustus. 
Reserveren verplicht. Duur: 30 minuten.
Tarieven : Tarief: bezoek met gids: € 3,50. 
Beperkt aantal plaatsen. Reserveren 
verplicht bij het VVV-kantoor van Ouistre-
ham Riva-Bella of online.
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Bezoeken met gids
LES VISITES DU LITTORAL  
Tel. : +33 (0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr 
reservation.caenlamer-tourisme.fr

De hele zomer door biedt het VVV-kantoor 
themarondleidingen aan om de must-sees 
van de kust te ontdekken. U kunt met onze 
gids door de dorpjes Ouistreham, Colle-
ville-Montgomery en Lion-sur-mer kuieren. 
Meer informatie vindt u op onze online re-
serveringswebsite. Beperkt aantal plaatsen. 
Reserveren verplicht bij de VVV-kantoren 
van Caen la mer (Caen, Ouistreham en Lion-
sur-mer) of online.

Rondleiding met gids 
SWEET HOME IN OUISTREHAM: 
HISTORISCH HUIS EN APERITIEF  
MET JE VOETEN IN HET ZAND    
14 150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Profiteer dankzij Mary and Folks van een 
rondleiding van een halve dag in alle 
autonomie en ontdek de geschiedenis en 
het «Dolce Vita» van Ouistreham dankzij 
onze praktische informatiebladen en vooral 
dankzij de afspraken die voor u met de 
inwoners zijn gemaakt. Deze wandeling 
wordt afgesloten met een apéro-cabine, met 
uw tenen in het nog warme zand.
Geopend : Elke dag van 15.00 tot 19.00 
uur. Reservering verplicht.
Tarieven : 320 € (van 2 tot 6 personen, 
ongeacht het aantal bezoekers).

De essentials 
DE VUURTOREN VAN OUISTREHAM  

  
Rue Paul-Emile Victor - 14150 OUISTREHAM
Tel. : +33 (0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr
www.caenlamer-tourisme.fr

Neem het op tegen de rood-witte bewaker van 
de stad en laat u inspireren om alle 171 spi-
raalvormige stappen te veroveren! De inspan-
ning wordt ruimschoots beloond: op 38 meter 
hoogte krijgt u een adembenemend uitzicht 
van 360° op de stad en de horizon zover het 
oog reikt, en boten die u 16 zeemijl verderop 
kunt zien! U zult waarschijnlijk de "Mont Saint 
Michel" of de "Normandie" langs zien komen; 
deze veerboten van Brittany Ferries verbinden 
Ouistreham Riva-Bella en Portsmouth… 
Geopend: Gratis bezoek op zaterdag en zondag 
van 2 juli tot 28 augustus van 14.30 uur tot 
18.00 uur. Tarieven: 3 € / Verlaagde prijs (van 
4 tot 12 jaar) 1,50 €. Gratis - 3 jaar oud.

 DE KUSTVILLA'S  
Boulevard du Calvados
14780 LION-SUR-MER

Van Lion-sur-mer tot Hermanville-sur-
mer bieden de elegante villa's gebouwd 
door rijke families in de 19e eeuw 
een indrukwekkende diversiteit aan 
stijlen. Ze illustreren een eeuwlange 
kustarchitectuur. Mis La Bluette niet, 
geklasseerd als historisch monument 
(in Hermanville-sur-mer). Om meer te 
weten te komen, kunt u het digitale 
parcours downloaden om de villa's te 
ontdekken.
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Welzijn 
THALAZUR  
OUISTREHAM RIVA BELLA  
Avenue du Commandant Kieffer
14150 OUISTREHAM
Tel. : +33 (0)2 31 96 40 40
ouistreham@thalazur.fr
www.thalazur.fr/thalasso-ouistreham

Uw comfort wordt gegarandeerd in het 
hotel Riva Bella 4* van Thalazur en zijn 
thalassotherapiecentrum, aan het strand 
van Ouistreham. Alles is er aanwezig om te 
ontspannen: 2 zwembaden met zeewater, 
sauna, hammam, jacuzzi, cardiozaal en 
fitnessruimte. Zonder het prachtige uitzicht 
op zee te vergeten… Spadag in Normandië, 
3-dagenformule, wellnessweekend, kies 
uw formule voor maximale ontspanning. 
Nieuw: de "epigenetische"-kuur. 
Geopend: receptie dagelijks geopend. Hotel: 
24 uur per dag - Thalassotherapie: van 
9.00 tot 18.00 uur. Sluiting: van 4 tot 14 
december 2022 (wijzigen voorbehouden).

De nabijheid van Groot-
Brittannië
BRITTANY FERRIES 
Gare Maritime - 14150 OUISTREHAM
Tel. : +33 (0)2 98 24 47 01
reservation@brittany-ferries.fr
www.brittany-ferries.fr

(Her)ontdek Groot-Brittannië, op 
steenworp afstand van Normandië, met 
onze uitje aanbiedingen voor iedereen: 
oversteek, dagje cruise of kennismaking 
met het Engelse Zuiden, shoppen in Londen, 
busreis met gids of autotours door de 
mooiste landschappen, maar ook een brede 
keuze aan accommodatiemogelijkheden. 
Alles is aanwezig om een Brits avontuur te 
beleven... en geheel zorgeloos met de ferry!

De havens van Caen 
en Ouistreham
JACHTHAVEN VAN CAEN

Aan het eind van een druk kanaal 
ligt een hele stad op u te wachten. In 
het hart van Caen is de jachthaven 
een trekplaats waar geschiedenis 
en moderne elementen in elkaar 
overvloeien. Kom genieten aan de 
voet van het kasteel van Willem de 
Veroveraar, in een stedelijke omgeving 
vol pubs, restaurants en winkels! 

JACHTHAVEN VAN OUISTREHAM

In de baai van de Orne geniet de 
jachthaven van Ouistreham van een 
uitzonderlijke ligging, tussen het 
kanaal van Caen en de Pointe du 
Siège. De jachthaven beschikt over 
650 ligplaatsen, waarvan er 70 zijn 
gereserveerd voor bezoekers. Houd 
even halt in deze prachtige natuurlijke 
omgeving!
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Wateractiviteiten
CANO - HET WATERSPORTCENTRUM 
VAN OUISTREHAM RIVA-BELLA 
Rue Paul-Émile Victor
14150 OUISTREHAM
Tel. : +33 (0)2 31 96 14 15
cano@ville-ouistreham.fr
centre-activites-nautiques-ouistreham.fr

CANO, het nieuwe watersportcentrum, 
biedt een breed aanbod van wa-terspor-
tactiviteiten (zeilen, diepzee-duiken, wind-
surfen, kitesurfen, stand up paddle, wing 
foil, blokarten, kajakvaren…), van «tradi-
tionele» tot opkomende watersporten, voor 
iedereen, van beginners tot wedstri-jdni-
veau. Het is tevens een centrum voor kennis 
en overdracht gewijd aan de zeewereld, en 
de interacties tussen de mens en de ecosys-
temen van zeeën en kustgebieden, met een 
zeer geva-rieerde culturele agenda (exposi-
ties, conferenties, animaties).

CENTRE NAUTIQUE OCEAN  
Siège social : Jetée Paul-Emile Victor
La Pointe du Siège
14150 OUISTREHAM
Tel. : +33 (0)2 31 97 00 25
contact.ocean14@gmail.com
www.ocean-normandie.com

School voor blokarten en zeilen: onder 
begeleiding van een gekwalificeerd team 
kunt u zich uitleven op een catamaran, 
windsurfplank, stand-up paddle… maar 
ook blokarten (strandzeilen) proberen. In 
de zomer kunt u zeekajaks, SUP-Boards, 
windsurfplanken en catamarans huren. 
Aangesloten bij de Franse Blokartbond. 
Label Franse Zeilbond en Franse Surfbond. 
Competitielabel.
Geopend: Blokarten: van februari tot 
december. Zeilschool: geopend van maart 
tot november. Cursussen tijdens de school-
vakanties en lange weekenden.
Tarieven: € 42,- per volwassene voor 1.30 
uur. Groeps-, gezins- en kindertarieven. 
Zeilen: vanaf € 30,- voor een begeleid uitje 
buiten het seizoen. Cursussen van € 120,- 
tot € 170,- afhankelijk van de periode, de 
ondersteuning en het aantal lessen.

CLINIQUE DE LA PLANCHE 
4 Place de la Demi-Lune
14000 CAEN
Tel. : +33 (0)2 31 84 80 62
ecole.kitesurf@gmail.com
www.cliniquedelaplanche.com

Zet het zeil op volle kracht! Profiteer het hele 
jaar door van onze verschillende zeillessen, op 
de site van Ouistreham Riva-Bella of France-
ville (afhankelijk van de weersomstandighe-
den). Maak snel vorderingen in een leuke 
sfeer, en leer zelfstandig varen in alle veili-
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gheid. La Clinique biedt: 1 plank, 3 vleugels, 
1 vest, 1 helm en 1 harnas. Ter plaatse: 
warmteisolatiepak en waterschoenen. Een 
deel van de lessen (zie totaalpak-ket) wordt 
terugbetaald als u het materiaal ''vleugel + 
vlotter'' in onze winkel koopt.
Geopend: Open van 10.00 tot 12.00 uur en 
van 14.00 tot 19.00 uur, elke dag behalve 
op zon- en feestdagen. De cursussen vinden 
het hele jaar door plaats, afhankelijk van de 
weersomstandigheden.
Tarieven: 4 uur sessie: 150 €.

CLUB DE VOILE ET DE LOISIRS 
D'HERMANVILLE (CVLH) 
37 Bd 3e Division Infanterie Britannique
14880 HERMANVILLE-SUR-MER
Tel. : +33 (0)2 31 97 53 52 / +33 (0)6 08 69 97 19
cvlh14@gmail.com
cvlh14.fr

In de zeil- en recreatieclub van Hermanville 
kunt u zeilen, zeilwagenracen, kajakken, 
paddlen en vliegeren uitproberen. Het is 
een gelabelde club die aangesloten is bij 
de Fédérations Françaises de Char à Voile, 
Voile en Vol libre en de Ecole Française de 
Cerf Volant. Probeer de catamaran, wind-
surfen, funboard, zeilwagenracen, speed 
sail, vliegeren, in stages of lessen onder be-
geleiding van gediplomeerde instructeurs, 
terwijl u geniet van de prachtige Côte de 
Nacre.

Geopend: Het hele jaar geopend.
Tarieven: Afhankelijk van de uitrusting, 
de formule en de duur van de huur (zie 
website). Sessies van € 15 tot € 25 / Stages 
vanaf € 151.
 

LE POSÉIDON - VISSEN OP ZEE 
Avant-port - 14150 OUISTREHAM
Tel. : +33 (0)6 10 25 37 73

Als visser met 25 jaar ervaring laat David 
Aubert beginners en ervaren vissers kennis-
maken met de zeevisserij op zijn 9,50 m lange 
boot, de Poseidon. Als voormalig kieuwnetter 
en korvenvisser kent David de kleinste bres 
in het water en zal hij u een uitstekende vi-
servaring bezorgen! En waarom de ervaring 
niet uitbreiden met een bezoek aan de lan-
dingsstranden van Sword in Omaha of de 
pontons van Arromanches? In samenwerking 
met de winkel Le Poisson Bleu, met advies 
voor de aankoop van uw kunstaas. 
Geopend: Van maart tot eind november (re-
serveren verplicht).
Tarieven : Uitstap van 3 uur (makreel-
vissen): € 50/pers. (max. 8 pers.). Uitstap 
vissen voor de kust - tussen 6 en 7u: € 120/
pers. (max. 5 pers.). Uitstap vissen met de 
boot - tussen 9 en 12 uur: € 225/pers. (max. 
5 pers.). Ontdekking van de landingsstran-
den van Ouistreham tot de kunstmatige 
haven van Arromanches (duur: 3u): € 75/
pers. (minimaal 7 tot 8 personen). De huur 
van het materiaal is in de prijs inbegrepen. 
Elke visser mag zijn/haar vis houden binnen 
de grenzen van de geldende regelgeving.
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NAUTI-PLAISANCE  
Bassin de Plaisance - BP 34 - 14150 OUISTREHAM
Tel. : +33 (0)2 31 97 03 08 / +33 (0)2 31 97 16 21
nauti@nauti-plaisance.fr
www.nauti-plaisance.fr

Ervaar het plezier van de open zee. Verkoop 
en onderhoud van nieuwe en gebruikte ple-
ziervaartuigen. Concessiehouder Jeanneau, 
Rhea, Bombard, Brig, Mercury, Yanmar, 
Nanni Diesel en Nautilus. Shipchandler Big 
Ship, Garmin, Raymarine, Furuno. Services-
tation voor reddingsboten Bombard. Ook 
het kranen van boten en droge opslag.
Geopend: Commercieel contact: van 
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 
uur en 14.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 
9.00 tot 18.30 uur. Workshop contact: van 
dinsdag tot zaterdag van 9.00 tot 12 uur en 
van 13.30 tot 17.30 uur.

SNIP YACHTING VAN OUISTREHAM 
Quai Georges Thierry - 14150 OUISTREHAM
Tel. : +33 (0)2 31 97 34 47
www.snip-yachting.com

Hier ligt de zee aan uw voeten! Exclusieve 
importeur van Targa-boten, en dealer van 
Bavaria zeil- en motorboten, X-Yachts en 
catamarans Nautitech voor het westelijk 
deel van Frankrijk. Verkoop van nieuwe en 
gebruikte boten. Multimerken scheepswerf. 
Mediapartner van grote watersportevene-
menten: Route du Rhum, Transat Jacques 
Vabre… 
Geopend: Open van maandag tot zaterdag 
van 9.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 
18.00 uur.

SOCIÉTÉ DES RÉGATES DE CAEN-
OUISTREHAM (SRCO) 
Port de plaisance - Esplanade Eric Tabarly
14150 OUISTREHAM
Tel. : +33 (0)2 31 96 13 30 
contact@srco.fr
www.srco.fr

Het doel van deze jachtclub is de bevorde-
ring, initiatie, verbetering, ontwikkeling en 
beoefening van lichamelijke activiteiten van 
sportieve aard, of elke andere activiteit die 
verband houdt met de wind, de zee en haar 
omgeving. Het hele jaar door worden er 
evenementen en activiteiten georganiseerd 
rond zeilen, strandzeilen, vliegeren, surfen, 
kanoën, motorbootvaren, vissen, ontdek-
king van de omgeving en roeien op zee.
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DE KLEINE GENEUGTEN  
VAN DE ZEE

Het Pavillon Bleu label  
Dit label waardeert gemeenten en jach-
thavens die een voortdurend beleid 
voor de ontwikkeling van een duurzaam 
toerisme voeren. In Caen la Mer zijn twee 
sites bekroond met het Pavillon Bleu 
label: het strand van de bewakingspost 
van Colleville-Montgomery en de jach-
thaven van Ouistreham Riva-Bella.

De betekenis van de 
vlaggen op het strand      

Afbakening van het zwemge-
deelte onder toezicht (zwemmen 
is alleen toegestaan tussen 
blauwe vlaggen). 

Zwemmen onder toezicht, geen 
gevaar 

Zwemmen is gevaarlijk maar 
onder toezicht 

Zwemmen en alle wateracti-
viteiten verboden 

Zwemmen verboden (tijdelijk 
risico van verontreiniging)
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NOORDZEEGARNAAL 
(CRANGON CRANGON) 

•  Reglementaire afmetingen: 
minimum 3 cm. 

•  Reglementaire hoeveelheid:  
beperkt tot een hoeveelheid 
voor persoonlijke consump-
tie en/of gezinsconsumptie. 

•  Reglementaire periode: 
het hele jaar door, tenzij er 
sprake is van een tijdelijk 
of permanent verbod in 
verband met een bepaalde 
context. 

Leeft op zanderige, 
modderige bodems. 
Kan gevangen 
worden met de 

voeten in het water met 
behulp van een garnalenschep 
(sleepnet, duwnet...). 

MESHEFT (ENSIS SP.) 

•  Reglementaire afmetingen: 
minimum 10 cm. 

•  Reglementaire hoeveelheid: 
5 kg per persoon. 

•  Reglementaire periode: zie 
vorige soort.

Leeft in zand en 
graaft soms tot 
meer dan 40 cm. 
Kan doorgaans 

gevangen worden met de 
hand, door een beetje zout 
aan te brengen op de putjes 
aan de oppervlakte van het 
zand om hem te lokken.

KOKKEL (CERASTODERMA EDULE) 

•  Reglementaire afmetingen: 
minimum 3 cm.

•  Reglementaire hoeveelheid: 
maximum 5 kg per persoon. 

•  Reglementaire periode: zie 
vorige soort.

Leeft in een 
modderige bodem. 
Kan gevangen 
worden vanaf de 

middelste getijden door over 
het zand te schrapen. 

> MOSSEL (MYTILUS EDULIS)

•  Reglementaire afmetingen: 
minimum 4 cm.

•  Reglementaire hoeveelheid:  
max. 5 kg / visser.

•  Reglementaire periode: 
hetzelfde als eerdere 
soorten.

Woont vast, met behulp van 
filamenten genaamd Byssus, 
op natuurlijke rotsen of 
riprap. Kan tot 5 liter water / 
uur filteren.

ZAAGJE (DONAX VITTATUS) 

•  Reglementaire afmetingen: 
minimum 2,5 cm. 

•  Reglementaire hoeveelheid: 
5 kg per persoon. 

•  Reglementaire periode: zie 
vorige soort.

Deze kleine schelpdieren 
leven in fijn zand, op ondiepe 

diepten en kunnen 
worden gevangen 
bij middelmatige 
getijden. 

DE ZOGENAAMDE « 
SURFMOSSEL » MACTRE 
SOLIDE (SPISULA SOLIDA), 
MACTRE CORALLINE (MACTRA 
CORALLINA) 

•  Reglementaire afmetin-
gen: minimum 2,5 cm, 
aanbevolen 4 cm (minimum 
afmeting voor de « echte » 
mossel). 

•  Reglementaire hoeveelheid: 
5 kg per persoon. 

•  Reglementaire periode: zie 
vorige soort.

Leeft op zandban-
ken, kan vooral 
gevangen worden 
bij grotere geti-

jdencoëfficiënten (80/90) 
om exemplaren van goede 
grootte te vinden. 

Schelpdieren verzamelen 
Omdat de stranden van Caen la Mer voornamelijk 
bedekt zijn met fijn zand, vindt u er zogenaamde 
«gravende» diersoorten. Vang ze bij voorkeur «aan 
het gat», dat u kunt herkennen aan de putjes (2 
kleine gaatjes) die op het zand zijn achtergelaten. 
Let ook op de aanwezigheid van zandwormen, 
garnaal, krabben en kleine vissen (zandspieringen 
in de herfst). Deze hobby is onderworpen aan ver-
schillende regels: grootte van soorten, geoogste 
hoeveelheden, toegestane 
periodes en plaatsen om 
schelpdieren te verzamelen... 

U vindt alle informatie op  
www.pecheapied-calvados.com



Reproductie van de SHOM getijdenvoorspellingen voor de haven van Ouistreham - niet geverifieerd door de SHOM en 
uitgevoerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de uitgever. Reproductie vergunning nummer: 2022-020.

JUNI 2022

Date
Pleines mers Basses mers

Heure Coef. Heure Coef. Heure Heure
1 M 00:18 75 12:42 74 07:29 19:41
2 J 00:51 72 13:16 70 08:00 20:11
3 V 01:23 67 13:50 64 08:30 20:41
4 S 01:56 61 14:26 58 09:00 21:13
5 D 02:33 55 15:07 51 09:34 21:51
6 L 03:16 48 15:56 45 10:16 22:39
7 M 04:08 43 16:56 41 11:09 23:41
8 M 05:12 41 18:08 42 --:-- 12:16
9 J 06:26 44 19:16 47 00:51 13:26

10 V 07:34 51 20:14 56 02:01 14:33
11 S 08:34 61 21:07 67 03:07 15:37
12 D 09:29 72 21:57 78 04:10 16:38
13 L 10:21 83 22:46 87 05:09 17:35
14 M 11:13 91 23:35 93 06:04 18:29
15 M --:-- -- 12:04 95 06:57 19:20
16 J 00:24 96 12:55 96 07:47 20:09
17 V 01:14 94 13:47 92 08:37 20:58
18 S 02:03 89 14:39 85 09:25 21:47
19 D 02:54 81 15:32 76 10:14 22:37
20 L 03:47 71 16:28 66 11:04 23:29
21 M 04:45 62 17:27 58 11:55 --:--
22 M 05:47 55 18:30 52 00:24 12:50
23 J 06:52 51 19:34 51 01:22 13:48
24 V 08:00 52 20:35 53 02:23 14:49
25 S 09:01 55 21:27 56 03:24 15:48
26 D 09:52 59 22:11 61 04:20 16:40
27 L 10:36 63 22:50 65 05:09 17:26
28 M 11:15 66 23:25 67 05:52 18:08
29 M 11:51 69 --:-- -- 06:32 18:47
30 J 00:00 69 12:26 70 07:10 19:24

SEPTEMBER 2022

Date
Pleines mers Basses mers

Heure Coef. Heure Coef. Heure Heure
1 J 02:14 83 14:37 79 09:25 21:40
2 V 02:49 75 15:11 70 09:57 22:15
3 S 03:27 65 15:52 59 10:32 22:56
4 D 04:18 53 16:51 47 11:19 23:53
5 L 05:38 43 18:28 41 --:-- 12:29
6 M 07:27 42 20:03 47 01:22 14:15
7 M 08:52 53 21:17 62 03:04 15:43
8 J 09:57 70 22:15 79 04:21 16:56
9 V 10:48 86 23:03 93 05:31 18:02

10 S 11:32 98 23:47 102 06:30 18:54
11 D --:-- --- 12:14 104 07:18 19:38
12 L 00:28 105 12:53 105 07:58 20:14
13 M 01:07 103 13:31 100 08:32 20:46
14 M 01:44 95 14:06 90 09:01 21:14
15 J 02:19 84 14:38 77 09:26 21:39
16 V 02:53 69 15:09 62 09:49 22:03
17 S 03:28 54 15:44 46 10:13 22:33
18 D 04:14 39 16:36 32 10:49 23:23
19 L 05:36 27 18:11 24 11:52 --:--
20 M 07:24 25 19:51 28 00:56 13:56
21 M 08:43 34 21:00 40 02:51 15:26
22 J 09:35 47 21:46 54 03:56 16:23
23 V 10:13 60 22:23 67 04:47 17:10
24 S 10:46 73 22:57 78 05:32 17:52
25 D 11:19 83 23:31 87 06:13 18:30
26 L 11:53 90 --:-- --- 06:50 19:06
27 M 00:05 93 12:27 95 07:24 19:39
28 M 00:40 95 13:01 95 07:57 20:13
29 J 01:15 94 13:36 92 08:30 20:46
30 V 01:52 88 14:11 84 09:03 21:20

JULI 2022

Date
Pleines mers Basses mers

Heure Coef. Heure Coef. Heure Heure
1 V 00:34 70 13:01 70 07:45 19:59
2 S 01:07 69 13:36 68 08:20 20:33
3 D 01:42 67 14:12 66 08:53 21:07
4 L 02:19 64 14:50 62 09:28 21:43
5 M 02:58 60 15:31 58 10:05 22:23
6 M 03:41 56 16:17 54 10:46 23:08
7 J 04:29 52 17:09 50 11:33 --:--
8 V 05:27 49 18:13 49 00:01 12:30
9 S 06:37 50 19:23 52 01:04 13:39

10 D 07:52 56 20:29 60 02:19 14:56
11 L 09:01 64 21:31 69 03:36 16:07
12 M 10:04 75 22:28 80 04:42 17:10
13 M 11:02 85 23:23 89 05:43 18:11
14 J 11:56 93 --:-- -- 06:44 19:11
15 V 00:15 95 12:48 97 07:41 20:06
16 S 01:05 98 13:37 97 08:33 20:55
17 D 01:53 96 14:25 93 09:20 21:39
18 L 02:39 89 15:11 85 10:02 22:20
19 M 03:24 79 15:55 74 10:41 22:59
20 M 04:09 67 16:41 62 11:18 23:40
21 J 04:59 56 17:33 51 11:59 --:--
22 V 05:58 46 18:35 43 00:27 12:50
23 S 07:10 41 19:47 41 01:28 13:55
24 D 08:29 42 20:56 44 02:39 15:06
25 L 09:32 47 21:49 50 03:45 16:09
26 M 10:20 54 22:32 57 04:41 17:03
27 M 11:00 61 23:09 64 05:31 17:50
28 J 11:36 67 23:44 69 06:16 18:34
29 V --:-- -- 12:10 72 06:57 19:13
30 S 00:18 74 12:44 75 07:35 19:49
31 D 00:51 76 13:18 77 08:09 20:22

AUGUSTUS 2022

Date
Pleines mers Basses mers

Heure Coef. Heure Coef. Heure Heure
1 L 01:26 77 13:52 77 08:42 20:55
2 M 02:01 76 14:28 75 09:14 21:28
3 M 02:37 73 15:04 70 09:47 22:03
4 J 03:14 67 15:42 64 10:21 22:40
5 V 03:54 60 16:25 56 10:59 23:23
6 S 04:44 53 17:22 50 11:48 --:--
7 D 05:55 48 18:44 47 00:21 12:54
8 L 07:29 48 20:08 52 01:42 14:27
9 M 08:50 56 21:20 63 03:13 15:49

10 M 09:59 69 22:22 77 04:25 16:57
11 J 10:57 83 23:16 90 05:33 18:06
12 V 11:48 95 --:-- --- 06:39 19:07
13 S 00:04 99 12:35 102 07:35 19:57
14 D 00:50 103 13:19 103 08:21 20:40
15 L 01:33 102 14:01 99 09:01 21:17
16 M 02:14 95 14:40 90 09:35 21:50
17 M 02:53 84 15:17 77 10:06 22:20
18 J 03:30 70 15:54 63 10:34 22:50
19 V 04:11 55 16:36 48 11:03 23:26
20 S 05:04 41 17:36 36 11:45 --:--
21 D 06:22 32 18:59 30 00:22 12:52
22 L 07:58 31 20:26 34 01:54 14:32
23 M 09:13 39 21:29 44 03:18 15:48
24 M 10:03 49 22:13 55 04:21 16:46
25 J 10:41 60 22:50 65 05:14 17:36
26 V 11:15 70 23:24 74 06:00 18:19
27 S 11:48 78 23:57 81 06:41 18:57
28 D --:-- 84 12:21 --- 07:17 19:32
29 L 00:31 86 12:54 87 07:51 20:04
30 M 01:04 88 13:28 88 08:22 20:36
31 M 01:39 87 14:02 85 08:54 21:08

DAAR WAAR MEN KIEST VOOR HET RUIME SOP

DE GETIJDENSCHEMA’S
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De invasiestranden, Sword 
Beach, het Gedenkteken 
van Caen... plekken en 
gebeurtenissen die nog vers in 
ons geheugen gegrift staan. 
Caen la mer heeft talrijke 
plekken en musea die getuigen 
van de Tweede Wereldoorlog.

DAAR WAAR EEN WIND VAN VRIJHEID WAAIT
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Daar waar  
een wind van  
vrijheid waait 
HERINNERINGEN

NIET TE  
MISSEN

MUSEA SITES EN HISTO-
RISCHE MONU-

MENTEN

EXCURSIONS
D-DAY 

BEZOEKEN  
MET GIDS

MILITAIRE 
WINKEL

P.38 P.41 P.42 P.42 P.44P.44
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Warm aanbevolen
LA DÉLICATE OUISTREHAM RIVA-
BELLA, EEN AUDIOWANDELING IN DE 
SPOREN VAN ONZE GEDENKPLAATSEN 

 
Esplanade Lofi - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Laat u leiden door de stem en de getuigenis 
van degenen die de bezetting en de landing in 
Ouistreham en Colleville-Montgomery hebben 
meegemaakt. Een geluidswandeling onder een 
geolokaliseerde paraplu, vertrek-kend van 
het VVV-kantoor van Ouistreham Riva-Bella, 
een ontroerende duik in de grote en kleine 
geschiedenis! In het Frans en het Engels.
Goepend:  naar gelang de openingstijden van 
het Informatiebureau van Ouistreham.
Tarieven: Enkelvoudig tarief: €6.

SWORD BEACH 
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

Sword Beach, het meest oostelijke van de inva-
siestranden, is de codenaam die werd gegeven 
aan de stranden van Colle-ville-Montgome-
ry en van Ouistreham Ri-va-Bella voor de 
operaties van D-Day. Het is het enige strand 
waar, op 6 juni 1944, 177 Franse soldaten 
zijn geland onder leiding van commandant 
Kieffer. Ze bevrijdden een deel van Riva Bella. 
De Engelsen waren ve-rantwoordelijk voor het 
oostelijk deel van het strand en de sectoren 
van de haven en het dorp Ouistreham.
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Niet te missen
 SOLDAAT LÉON APPLICATIE 

Esplanade Alexandre Lofi
14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

Herbeleef 6 juni 1944 in Ouistreham aan 
de hand van augmented reality, samen 
met de 177 Fransen van het Kieffer 
Commando. Applicatie gratis beschikbaar 
op smartphone en tablets.
Tarieven: Gratis.

HET MÉMORIAL DE CAEN   
Esplanade Eisenhower - CS 55026 - 14050 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 06 06 45
resa@memorial-caen.fr
Billetterie en ligne : billetterie-memorial.fr
Boutique en ligne : boutique-memorial.fr

Het Mémorial de Caen, op een steenworp 
afstand van de landingsstranden, is 
een museum dat u niet mag missen! 
Vanaf het begin van de Tweede Werel-
doorlog tot het einde van de Koude Oorlog 
vertellen de museumroutes deze vreseli-
jke periode uit de XXe eeuw. Een fotogra-
fische getuigenis van onschatbare waarde!  
Ontdek de tentoonstelling van de Patrick 
Chauvel Stichting! Deze permanente ten-
toonstelling is gratis en vrij toegankeli-
jk. Ze biedt een overzicht van de carrière 
van deze onafhankelijke oorlogsfoto-
graaf, die de afgelopen 50 jaar overal ter 
wereld oorlogen in beeld heeft gebracht.  
Niet te missen! Een unieke visuele en au-
dio-ervaring om onze gemeenschappelijke 

Europese geschiedenis te begrijpen met 
de film "Europa onze geschiedenis", ge-
projecteerd in 360° (projectie inbegrepen 
in het toegangsticket voor het museum).  
Van juni tot december 2022 zal in het 
Mémorial de tijdelijke tentoonstelling "Het 
licht van de schaduw - foto’s uit de nazi-
kampen 1988-2000" te zien zijn. Deze ten-
toonstelling toont het persoonlijke project 
van fotograaf Michael Kenna over de herin-
nering aan de nazi-kampen.
Goepend: 25 januari tot 31 maart: dagelijks 
van 9 tot 18 uur. Van 1 april tot 30 
september: dagelijks van 9.00 tot 19.00 
uur. Van 1 oktober tot 31 december: 
dinsdag tot en met zondag van 9.30 tot 
18.00 uur (geopend op maandag 19 en 26 
december). Gesloten op 25 december.
Tarieven: normaal tarief € 19,80 Verminderd 
tarief: € 17,50 (kinderen van 10 tot 18 jaar, 
65+, onderwijzers, begeleiders van mensen 
met een beperking, militairen). Studententa-
rief: € 5 (op vertoon van bewijs). Gezinspas 
"Pass Famille": € 51 (dit gezinstarief is geldig 
voor 2 volwassenen en minstens een kind van 
10 tot 18 jaar – aantal kinderen onbeperkt). 
Tijdens de schoolvakanties biedt het Mémorial 
rondleidingen voor het hele gezin: € 4,50 
voor volwassenen/€ 3 voor 8-18-jarigen, 
bovenop het toegangsticket. Reserveren 
is aanbevolen op www.memorial-caen.fr 
Bezoek aan de tentoonstelling "Het licht 
van de schaduw - foto’s uit de nazikampen 
1988-2000" is bij de toegangsprijs inbe-
grepen. Alleen tijdelijke tentoonstelling: € 5 
Audiogids-applicatie beschikbaar in het 
Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Ne-
derlands, tegen een extra kostprijs van € 3. 
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Musea
D-DAY WINGS MUSEUM 
485 Rue Jules Védrines - Quartier Koenig
Bâtiment n°17 - Hall 1
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Tél. : +33 (0)6 72 42 60 52
contact@ddaywingsmuseum.com
www.ddaywingsmuseum.com

Het enige museum in Normandië gewijd aan 
de vliegtuigen en luchtoperaties van D-Day 
(afgezien van de luchtlandingsoperaties): u 
zult er veel ontdekken over de missies, de 
vliegtuigen en het personeel van de lucht-
macht, evenals een werkplaats voor de 
restauratie van de vliegtuigen van D-Day. 
Ga in de cockpit van een gevechtsvliegtuig 
zitten, klim in de geschutskoepel van een 
bommenwerper … Een unieke ervaring!
Goepend:  10.00 tot 17.00 uur. Elke dag 
van 1 april tot 1 oktober. Vrijdag, zaterdag 
en zondag van 1 maart tot 31 maart.

MUSÉE DE LA  
BATTERIE DE MERVILLE   
Place du 9e Bataillon
14810 MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE
Tél. : +33 (0)2 31 91 47 53
musee@batterie-merville.com
www.batterie-merville.com

De Merville-batterij, hoogste prioriteit van 
D-Day volgens het geallieerde opperbevel, 
werd geneutraliseerd door het 9e Britse 
luchtlandingsbataljon. Op een bewaard 

gebleven terrein van meerdere hectares, 
biedt de vereniging van de Merville-batte-
rij (association de la Batterie de Merville) 
een educatief parcours, een bezoek aan 
de 5 bunkers ingericht als museum, en een 
legendarisch vliegtuig dat aan de invasie 
heeft deelgenomen. In de laatste kazemat 
kan de bezoeker om de 20 min. dankzij de 
VR-techniek de hel beleven die deze bom-
bardementen en de aanval op de batterij 
waren op 6 juni 1944. 
Goepend:  15 maart tot 30 september van 
9.30 tot 20.00 uur (laatste toegang om 
18.30 uur) en 1 oktober tot 15 november 
van 10.00 tot 18.30 uur (laatste toegang 
om 17.00 uur). 
Tarieven: Volwassenen: 8 €. Kinderen: 5 €. 
Gereduceerd tarief: 7 €.



NIEUW

BELEEF EEN HISTORISCH
IN HET MÉMORIAL 
DE CAEN MUSEUM

Informatie en kaartverkoop op www.memorial-caen.com

moment
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MUSÉE DU MUR DE L'ATLANTIQUE - 
LE BUNKER 
(ATLANTIKWALL-MUSEUM)  
106 avenue du 6 juin - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 31 97 28 69
museegrandbunker@sfr.fr - museegrandbunker.com

Gehuisvest in een voormalige Duitse 
vuurgeleidingspost op de Atlantikwall in 
Ouistreham, en toont een reconstructie 
van wat er in 1944 bestond. Op de top van 
de 17 meter hoge toren, het tele-metries-
tation uit boven de monding van de Orne. 
Duur van het vrije bezoek: 1u15.
Goepend:  van 5 februari tot 31 maart, 
van 1 oktober tot 13 november en van 17 
december tot 2 januari: dagelijks van 10 tot 
18 uur (laatste toegang om 17 uur). Van 1 
april tot 30 september: dagelijks van 9.00 
tot 19.00 uur (laatste toegang om 18.00 
uur). Van 14 november tot 16 december: 
alleen in het weekend van 10.00 tot 
18.00 uur (laatste toegang om 17.00 uur). 
Gesloten op 25/12 en 01/01. Jaarlijkse 
sluiting van 03/01 tot 04/02/2023.
Tarieven: Volle prijs: 8 €. Kinderen van 6 tot 
12 jaar: 6 €. Onder 6 jaar: gratis.

MUSÉE DU N°4 COMMANDO 
FRANCO-BRITANNIQUE          
Place Alfred Thomas - Face au Casino
14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 31 96 63 10
contact@musee-4commando.fr
www.musee-4commando.fr

Dit museum is gewijd aan de landing van de 
Frans-Britse troepen op 6 juni 1944 in Colle-
ville-sur-Orne, de verovering van het casino 
van Ouistreham door Franse com-mando's 
(Kieffer) en de Slag om Normandië. Een video 

(28 min.) vertelt over de Duitse invasie van 
1940, het Vrije Frankrijk, de commando's, 
hun training, hun landing, de bevrijding 
van Ouistreham en van Normandië. De vele 
items die zijn tentoongesteld zijn giften van 
Britse en Franse veteranen en hun families. 
Duur van de rondleiding: 60 min  
Goepend: Dagelijks van 6 april tot 13 
november, van 10.00 tot 13.00 uur en van 
14.00 tot 18.30 uur.
Tarieven: Volwassenen: 5 €. Kinderen (vanaf 
10 jaar) en studenten (op vertoon van hun 
kaart): 3 €. Kinderen onder de 10 jaar: gratis. 

MUSÉE MÉMORIAL PEGASUS   
1 Avenue du Major Howard - 14860 RANVILLE
Tél. : +33 (0)2 31 78 19 44
info@memorial-pegasus.org
www.memorial-pegasus.org

Tussen Caen en de zee herdenkt het 
Mémorial Pegasus de eerste voetstap-
pen van de bevrijders van de 6e British 
Airborne Division in Normandie in de nacht 
van 5 op 6 juni 1944. Documenten, films en 
voorwerpen uit die periode. Rondleidingen 
in het museum. In het park bevindt zich 
de beroemde Pegasusbrug en een levens-
grote replica van een Horsa zweefvliegtuig. 
Nieuw: gratis toegang tot alle content van 
het museum op de smartphone dankzij de 
QR-codes in het museum en in het park.  
10 talen: Frans, Engels, Duits, Nederlands, 
Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, 
Deens en Tsjechisch.
Goepend: elke dag. Van februari tot 
maart: van 10.00 tot 17.00 uur. April tot 
september: van 9.30 tot 18.30 uur. Van 
oktober tot 15 december: van 10.00 tot 
17.00 uur. Gesloten van 16/12 tot 31/01.
Tarieven: Volwassenen: € 8,00. Kinderen en 
studenten : 5,50 €.
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STATION RADAR 44 
Route de Bény - D83 - 14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE
Tél. : +33 (0)7 57 48 77 32
contact@musee-radar.fr - www.musee-radar.fr

Het radarmuseum in het voormalige Duitse 
opsporingsstation toont de geschiedenis van 
het terrein en de radar in de oorspronkeli-
jke bunkers. Vandaag is het de enige site in 
Frankrijk waar één van de vijf voorbeelden 
van de Würzburg-radar ter wereld te zien 
is. Het radarmuseum is de enige plek van de 
landingsstranden waar u kennis kunt maken 
met dit weinig bekende aspect van de Tweede 
Wereldoorlog en het doorslaggevende belang 
ervan voor het verloop van het conflict. Goe-
pend: dagelijks van 9 april tot 6 november van 
10.00 tot 18.00 uur, in juli en augustus van 
10.00 tot 19.00 uur. Duur van de self-guided 
tour: 50 minuten  / gratis audiogids op uw 
smartphone. Tarieven : normale prijs 6,50€. - 
Gereduceerd tarief 5€. Gratis onder 10 jaar.

Sites en historische 
monumenten
MÉMORIAL LA FLAMME 
Boulevard Aristide Briand
14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

Dit symbolische Bevrijdingsmonument, 
geplaatst op een schietkoepel, is het werk 
van lokale kunstenares Yvonne Guégan. Op 
het metaal van de vlam, golf of boog, hoe 
u het kunstwerk ook ziet, staan de namen 
van de 177 Fransen gegraveerd die hebben 
deelgenomen aan de militaire operaties op de 
ochtend van 6 juni 1944. Rondom dragen 10 
kleine herdenkingsstenen de namen van de 
commando's die tussen Colleville-Montgome-
ry en Ouistreham sneuvelden; een ander 
herdenkt de commandant Philippe Kieffer. De 
gedenkplaats werd op 6 juni 1984 ingehul-
digd door president François Mitterrand. 
Hier komen elk jaar op de jubileumdatum de 
Franse veteranen bijeen, voor een ontroerend 
eerbetoon aan hun gesneuvelde kameraden. 
Bij het standbeeld van Lord Lovat werd op 6 
juni 2019 een standbeeld van commandant 
Philippe Kieffer ingehuldigd.
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PEGASUS BRIDGE 
14970 BENOUVILLE

De brug van Bénouville was de eerste brug 
die in 1944, in de nacht van 5 op 6 juni, 
werd bevrijd in het kader van de militaire 
operatie Pegasus Bridge, beter bekend 
als operatie "coup de main", uitgevoerd 
door Britse parachutisten, die leidde tot 
de bevrijding van Caen. Men moest zo 
snel mogelijk zijn en een verrassingseffect 
creëren voor de Duitsers, een strategie 
die zijn vruchten afwierp! Deze brug, die 
beroemd is geworden dankzij D. ZANUCK's 
film "The Longest Day" uit 1961, is identiek 
heropgebouwd. De originele brug kunt u 
zien in het park van de Mémorial Pegasus.

SITE FORTIFIÉ HILLMAN 
(VERSTERKTE SITE) 
Rue du Suffolk Régiment
14880 COLLEVILLE-MONTGOMERY
Tél. : +33 (0)2 31 97 12 61
suffolk@amis-du-suffolk-rgt.com
www.amis-du-suffolk-rgt.com

Deze site van 24 ha en 18 kazematten en 
on-dergrondse bouwwerken, gebouwd 
door de Duitsers tussen 1942 en 1944, was 
de com-mandopost voor de kustverdedi-

ging van de Côte de Nacre. Het is ook de 
gedenkplaats voor het 1ste bataljon van 
het Suffolk Regiment dat deze plaats op 6 
juni 1944 innam.
Goepend: In juli en augustus zijn de ge-
denkplaats en het museum elke dag open, 
behalve op zondag, van 10.00 tot 12.00 
uur en van 14.30 tot 18.30 uur. Rondlei-
dingen op dinsdagen om 15 uur van juli 
tot september door vrijwilligers van de ve-
reniging "Les Amis du Suffolk Regiment". 
Buitenplaats: vrije toegang.
Tarieven: Gratis toegang. 

HET STANDBEELD VAN BILL MILIN 
Boulevard Maritime
14880 COLLEVILLE-MONTGOMERY

Aan de kant van Colleville-Montgomery, 
vinden we het standbeeld van Lord Lovat 
en dat van zijn beroemde zoon Bill Millin, 
die Normandië bereikte terwijl hij doe-
del-zoek speelde! De soldaat werd beroemd 
gemaakt door de film The Longest Day. Zijn 
doedelzak is vandaag te zien in het museum 
van het Mémorial Pegasus.
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l’histoire
a taille reelle
a life-size picture of our history

Colleville-sur-Mer
Près du cimetière américain

Near Omaha American Cemetery
OO  33  (O)2  31  22  OO  55

contact@overlordmuseum.com
www.overlordmuseum.com

2 200 m2
d'EXPOSITION
UN SITE 
de 15 000 m2

2 200m2 exhibition
A site of 15 000m2
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A SOUND TOUR
in the track of history
Ouistreham & Colleville-Montgomery

6 €
Special 

rate

Available all year round from  
the Ouistreham Information Office

An experience offered by Caen la Mer -  
Normandy Tourist Office and Convention Bureau

Valid from April 9 to May 8  
and from July to September 2022

8€50
Single price

The Abbeys PASS
A unique pass to enjoy a guided visit 

to Caen’s 3 major landmarks

In the regional  
dynamics of promotion  

of the theme
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DE MILITAIRE BEGRAAFPLAATS VAN 
HERMANVILLE-SUR-MER 
14880 HERMANVILLE-SUR-MER
Tél. : +33 (0)2 31 97 18 63

Op deze begraafplaats liggen 1.005 geal-
lieerde soldaten begraven, waaronder 986 
Britse, 13 Canadese, 3 Australische en 3 
Franse soldaten. Hermanville-sur-mer ligt 
net achter Sword Beach, zo trokken de 
soldaten van het South Lancaster Regiment 
op de ochtend van 6 juni de stad binnen. 
Later bereikten de Shropshire Light Infantry, 
ondersteund door de tanks van Stafforshire 
Yeomanry, Biéville-Beuville, 4 km ten zuiden 
van Hermanville. De meeste soldaten op 
deze begraafplaats zijn op 6 juni of binnen 
enkele dagen na de landing overleden.
Tarieven: Gratis toegang. 

DE MILITAIRE BEGRAAFPLAATS VAN 
CAMBES-EN-PLAINE  
14610 CAMBES-EN-PLAINE
Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14

Deze begraafplaats ligt op 6 km van Caen, 
in het voormalige kasteelpark van Cambes-
en-Plaine, dat in de zomer van 1944 zwaar 

werd bevochten. De 222 Britse soldaten die 
hier liggen, hebben gestreden om Caen te 
bevrijden en komen voornamelijk uit twee 
regimenten van de Staffordshire Division: 
North Staffordshire en South Staffordshire.
Tarieven: Gratis toegang. 

DE MILITAIRE BEGRAAFPLAATS VAN ROTS 
Sequeville-en-Bessin - 14740 ROTS
Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14

Op deze site tussen Caen en Bayeux liggen 117 
soldaten begraven. Het is een van de kleinste 
begraafplaatsen van de regio. De meeste van 
de soldaten die hier rusten, werden gedood 
tijdens de eerste twee weken na de landing 
ten westen van Caen. Oorspronkelijk werden 
Canadese soldaten ook begraven op deze 
begraafplaats, later werden ze overgebracht 
naar de Canadese begraafplaats Reviers.
Geopend: Het hele jaar door.
Tarieven: Gratis toegang. 

DE MILITAIRE BEGRAAFPLAATS VAN 
SAINT-MANVIEU-NORREY 
14740 SAINT-MANVIEU-NORREY
Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14

Onder de 2.183 soldaten die op deze be-
graafplaats liggen, bevinden zich 1.623 
Britten, 3 Canadezen, 1 Australiër en 556 
Duitsers. Deze mannen zijn omgekomen 
tijdens de bloedige confrontaties van juni 
en juli 1944 in het westen van Caen tijdens 
Operatie Epsom: de slag van Tilly-sur-
Seulles, de slag van Odon en de verovering 
van Carpiquet. Tarieven: Gratis toegang. 
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Militaire winkel
US ADVENTURE -  
COLLECTION MILITARIA  
13 Rue de Courtonne - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 94 55 56
usadventure14@orange.fr
usadventure14.fr/product-category/collec-
tion-militaria

US Adventure, een winkel die al 40 jaar 
gevestigd is in het centrum van Caen, biedt u 
een reis naar de wereld en naar de moderne 
militaire geschiedenis dankzij het unieke 
aanbod en de sfeer, voor alle budgetten: 
kleding en accessoires van de collectie (WO 
I en WO II), souvenirs, of nieuwe versies van 
de grote klassiekers van de militaire jassen.  
Aankoop/verkoop van alle oorlogsobjecten, 
montage van medailles, overlevingsarti-ke-
len, bivak en een professioneel gedeelte 
(veiligheid, rechtshandhaving, militair).
Geopend: dinsdag t/m donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 19.00 
uur, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 
19.00 uur.

Bezoeken met gids
RONDLEIDING VAN PEGASUS  
BRIDGE DOOR SEE MY NORMANDY  
14970 BENOUVILLE
Tél. : +33 (0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Kom en ontdek de geschiedenis van de 
verovering van de Pegasus Bridge met 
Karine Poullard, een gepassioneerde gids. 
In de nacht van 5 op 6 juni 1944 werden 
de mannen van Majoor Howard samenge-
pakt in de zweefvliegtuigen die hen naar de 
twee bruggen over het kanaal en de Orne 
ten noorden van Caen brachten. Karine zal 
u ook vertellen over het plaatselijke verzet 
en de gevechten die volgden voor de bevri-
jding, en zal u meenemen naar de militaire 
begraafplaats van het Gemenebest in 
Ranville. Duur: 2.30 uur.
Geopend: Volgens bezoekschema. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij het toeristenbureau van 
Caen la Mer of op onze website.

Tarieven: Volwassenen: 10€. Kinderen 
(onder 18): 6€. Gratis voor kinderen jonger 
dan 7 jaar. Gezinspakket: 30€ (vanaf 2 
volwassenen en meerdere kinderen van 7 
tot 18 jaar van hetzelfde gezin)

RONDLEIDING VAN SWORD  
BEACH DOOR SEE MY NORMANDY  
14880 HERMANVILLE-SUR-MER
Tél. : +33 (0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Samenvatting en strategische details van 
de geschiedenis van het strand van Her-
manville-sur-mer en Colleville-Montgome-
ry, en de strandvillas: Duitse bezetting en 
verdediging, de geallieerde Invasie van 
6 juni 1944, de verschillende geallieerde 
strijdkrachten, de aanval, het Doel Caen, 
naoorlogse tijd en wederopbouw, de monu-
menten. Een wandeling onder be-geleiding 
van Karine Poullard van See My Normandy. 
Tijdsbestek: 2.30 uur. Afstand: 4 km.
Geopend: Volgens bezoekschema. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij het toeristenbureau van 
Caen la Mer of op onze website.
Tarieven: Volwassenen: 10€.  Onder 18 
jaar: 6€. Onder 7 jaar: gratis. Gezinspakket 
(2 volwassenen + kinderen): 30€.
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Excursions D-Day 
OMAHA BEACH TOUR  
DOOR "MOVE ON THE BEACHES"  
Place Courtonne - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14
info@caenlamer-tourisme.fr
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Kom de invasiestranden verkennen met 
"Move on the Beaches"! Vertrek uit Caen of 
Bayeux, met op programma: bezoek aan de 
kaap Pointe du Hoc (1 uur), langs de 10 km 
lange Omaha beach met bezoek van 30 min., 
bezoek aan de Ameri-kaanse begraafplaats 
van Colleville sur Mer (1 uur), stop bij de 
kunstmatige haven van Ar-romanches, en 
bezoek aan de 360° bioscoop "Arromanches 
360" (kaartje inbegrepen bij de prijs van de 
tour - 30 min.). Terugkeer aan het einde 
van de dag. Rondleiding zonder gids, niet 
geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Geopend: Vertrektijden van april tot 
september, volgens de kalender.
Tarieven: 49 €. Gereduceerd tarief (jonger 
dan 10 jaar en studenten): € 44,10. Gratis 
voor kinderen onder de 5 jaar. 

BEGELEIDE TOUR NAAR DE 
LANDINGSSTRANDEN PER  
MINIBUS (DOOR NCS TRANSPORT)  
Place Courtonne - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14
info@caenlamer-tourisme.fr
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Kom aan boord van een minibus genieten van 
deze rondleiding over de landingsstranden. 
Op het programma: bezoek aan de Pointe 
du Hoc. Doortocht langs de 10 kilometer 
van Omaha Beach en bezoek aan het strand. 
Bezoek aan de Amerikaanse begraafplaats 
van Colleville-sur-Mer. Bezoek aan de Duitse 
batterijen van Longues-sur-Mer. Bezoek aan 
de kunstmatige haven van Arromanches. 
Vertrek en terugreis: centrum van Caen. In-
formatie: Engels, Frans en Nederlands via een 
smartphone applicatie. Geopend: Vertrek-
tijden in het seizoen, volgens de kalender. 
Tarieven : 80€/persoon - 40€/kind van 4 tot 
11 jaar - Gratis 0 tot 3 jaar oud.

RONDLEIDINGEN DOOR  
NORMANDY PRIVATE TOURS  
26 rue de la Fontaine - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 85 31 70 / +33 (0)6 25 01 82 27
normandyprivatetours@gmail.com
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Ontdek de landingsstranden aan boord van 
een privé shuttle met chauffeur en audiogids 
in het Frans, Engels en Nederlands inbe-
grepen. Er worden vijf tours aangeboden, 
afhankelijk van uw behoeften en wensen: 
Canadese tour, Omaha tour, Britse en Franse 
strandtour van een hele dag, Amerikaanse 
strandtour van een hele dag, excursie naar 
Mont Saint Michel. Het vertrek vindt plaats 
vanaf uw verblijfplaats in de omgeving van 
Caen la mer, volgens het vastgestelde ti-
jdschema.
Geopend: Service van 16 januari tot 15 
december, op reservering
Tarieven: Afhankelijk van de tour, van € 390 
tot € 490. Tarief geldig voor het volledige 
voertuig (tot 6 passagiers) zonder maaltij-
den of toegangsprijzen voor bezienswaar-
digheden of musea. 

NORMANDY PANORAMA 
32 Rue Jacques Lanoe - 14480 LE FRESNE-CAMILLY
Tél. : +33 (0)6 98 95 89 45
contact@normandypanorama.com
www.normandypanorama.com

Wat is er nu beter dan de kijk van een 
lokale expert voor een kennismaking met 
de regionale geschiedenis? Lopend, met de 
auto of op de motor. Met Vanessa, spre-
ker-gids, kunt u tijdens een rondleiding de 
vele rijkdommen van Normandië ontdekken. 
In haar voertuig, of dat van u, zal ze zich 
aanpassen aan de beschikbare tijd (hele- of 
halve dag, enkele uurtjes) en uw budget. 
Vanessa begeleidt u ook via de applicatie 
Panorama van Normandië. Daarmee kunt 
u Arromanches en zijn kunstmatige haven 
in 360° ontdekken, rijk aan foto’s, video’s 
en audiocommentaar om de geschiedenis te 
begrijpen.
Geopend: Service het hele jaar, op reserve-
ring bij het Office de Tourisme van Caen la 
mer.
Tarieven: Tarieven: afhankelijk van de tour 
en de gekozen formule, van € 150 tot € 890. 

Ontdek de landingsstranden van D-Day vanuit een helikopter 
met Héli Evénements (cf page 85).



Daar waar  
u de echte  
natuur ontdekt
NATURE

Hebt u zin om een wandel- of 
fietstocht te maken? Ontdek de 
ongerepte, beschermde natuur 
van Caen la mer en geniet op 
vele plekken van beschermd 
natuurgebied, bossen en 
botanische tuinen... Heerlijk 
ontspannen midden in de natuur!
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Warm aanbevolen
NATUURGEBIED POINTE DU SIÈGE 

Een plek die wij van harte aanbevelen is het 
natuurgebied Pointe du Siège. Als u daar bent 
lijkt de tijd even zijn adem in te houden, zodat u 
volop van het moment kan genieten. De ideale 
plek om samen met het gezin of met vrienden 
heen te gaan, en samen deze magische 
momenten te delen! Hier zal de avonturier in 
u ontwaken. Dus ga eropuit door de duinen en 
kwelders, om midden in de natuur de dieren 
te ontdekken die zich hier verborgen houden 
(konijnen, vogels... en zelfs zeehonden!) en 
klim op de 7 meter hoge observatietoren, om 
het schitterende uitzicht te bewonderen over 
de monding estuaire de l’Orne! 

WANDELTOCHTEN
www.caenlamer-tourisme.fr

U kunt gratis of te koop aangeboden media 
met wandel- en fietsroutes vinden in het 
VVV-kantoor van Caen la Mer, in de kantoren 
van Caen en Ouistreham Riva-Bel-la of op 
onze website.
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Bewaarde 
natuurgebieden
LA FALAISE DES CONFESSIONNAUX 
(KLIF IN DE VORM VAN BIECHTSTOEL) 
Boulevard Maritime - 14780 LION-SUR-MER
Tel. : +33 (0)2 31 97 18 63

De Confessionnaux-klif is een unieke en wilde 
ruimte waar de grotten, gevormd door de 
getijden, een ongewoon schouws-pel bieden. 
Te bewonderen vanop een afstand, want het 
risico op aardverschui-vingen maakt het on-
mogelijk om binnen tien meter te komen. Deze 
geologische en paleontologische vindplaats 
is een interna-tionale referentie voor het 
Bathonien (165 miljoen jaar geleden) waar 
u kleine hoeveel-heden fossielen kunt verza-
melen, alleen op het strand.

NATUURGEBIED POINTE DU SIÈGE 
Chemin de la pointe du siège
14150 OUISTREHAM

Deze duinbarrière is een beschermd 
na-tuurgebied in de monding van de Orne 
en herbergt 271 duinsoorten die zijn 
gere-gistreerd als bewijs van een opmer-
kelijke flora en fauna. U vindt er wadden, 
duinen, een strand, zoutweiden, een bos... 
In dit echte vogelreservaat kunt u met een 
uitki-jktoren de evolutie van de talrijke 
vogels in de lagunes bewonderen.

Musea en 
bezoekerscentra
HUIS VAN DE NATUUR  
EN DE MONDING             
Boulevard Maritime
14121 SALLENELLES
Tel. : +33 (0)2 31 78 71 06
mne@cpievdo.fr
www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature

Het Maison de la Nature et de l'Estuaire is 
de toegangspoort tot een van de grootste 
beschermde natuurgebieden van de 
Calvados: de monding van de Orne. Dit be-
zoekerscentrum van een rijk en ongerept na-
tuurgebied biedt ook tijdelijke tentoonstel-
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lingen over de kustlijn of de biodiversiteit 
van onze regio en een activiteitenprogram-
ma om u te helpen meer over de natuur te 
weten te komen op een leuke manier!
Geopend: Geopend van 1/2 tot 15/12. In mei, 
juni en september van 10.00 tot 12.30 uur en 
van 14.00 tot 18.00 uur. In juli en augustus 
van 10.00 tot 18.30 uur, elke dag. Van 
oktober tot april van 14.00 tot 18.00 uur. 
Gesloten op maandag, behalve op schoolva-
kanties in zone B. Open op feestdagen. 
Tarieven: Bezoekerscentrum: Vol tarief 
€ 2 - Verminderd tarief € 1 (kind ouder 
dan 6 jaar, student en werkzoekende op 
bewijs van leeftijd - Gratis (kind onder 
de 6 jaar). Tijdelijke tentoonstellingen en 
toegang tot de monding van de Orne: 
gratis. Ontdekkingsparcours en natuu-
rac-tiviteiten: raadpleeg ons "Estuaire 
Insolite" programma, op reservering. 
Groepen: offerte op aanvraag en op reser-
vering. Ontvangst "groepen": prijsopgave 
op aanvraag en na reservering.

HET MUSEUM VOOR  
KENNISMAKING MET DE NATUUR  
Enceinte de l'hôtel de ville - 14027 CAEN
Tel. : +33 (0)2 31 30 43 27
min@cpievdo.fr
www.cpievdo.fr/museeinitiationnature

Het museum voor Kennismaking met de 
Natuur biedt een eerste ontdekking van de 
fauna en flora van Normandië, met een verza-

meling van de natuurlijke geschiedenis (zoog-
dieren uit de streek, vogels uit de steden, 
vijvers en de kust) in de vorm van diorama's 
en een tuin gewijd aan populaire wilde en ge-
cultiveerde planten. Van mei tot september 
biedt het museum tijdelijke ten-toonstellin-
gen en thema-evenementen aan onder de 
noemer "Infopunt Biodiversiteit".
Ouverture : D’avril à septembre : les 
mercredis et les samedis de 14h à 18h. 
Vacances de Pâques et été (zone B) du mardi 
au samedi de 14h à 18h. D’octobre à mars : 
les mercredis de 14h à 18h. Vacances de 
la Toussaint (zone B) du lundi au vendredi 
de 14h à 18h. Fermé les jours fériés (sauf 
le 15/08) et pendant les vacances de Noël. 
Ouverture sur RDV pour les groupes tous les 
jours. 
Tarieven: Vrije en gratis toegang.
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Caen, in de ban van 
water
HET KANAAL VAN CAEN NAAR 
OUISTREHAM 

Caen is verbonden met de zee via een 
kanaal van 15 km. Er is een groene rijstrook 
die gebruikt kan worden om te fietsen, 
wandelen of rolschaatsen. Vanaf de jach-
thaven bereikt de haven en het strand van 
Ouistreham Riva-Bella. Langs het oude 
jaagpad ontdekt u het 18e eeuwse Château 
de Bénouville of de Pegasus Bridge, de 
eerste brug die op 6 juni 1944 werd bevrijd. 
Het is ook mogelijk om gebruik te maken 
van de waterloop om naar de zee te varen 
in een boot of kajak.

MARAIS DE L'ORNE ET DE LA NOË 

Geniet van de natuur in de Marais de l’Orne 
et la Noë, gelegen aan de poorten van 
de streek van Caen. Dit departementaal 
kwetsbare natuurgebied is een uitgestrekt 
beschermd wetland dat kan worden 
ontdekt dankzij 4 km aangelegde paden. 
De toegang is gratis via Louvigny (parkeer-
plaats bij de feestzaal) of via Caen (parkeer-
plaats bij het viaduct van Cavée.
Geopend: Het hele jaar door.
Tarieven: Gratis.

Vissen in de Orne 
Sportvissen met kunstaas op vleese-
tende zoetwatervissen zoals baars, 
snoekbaars of snoek wordt veel 
beoefend in en rond Caen. Je hebt er 
maar weinig uitrusting voor nodig: een 
hengel, een reel en een rugzak om je 
kunstaas in op te bergen zijn voldoende. 
Het vissen met kunstaas vindt plaats 
van het laatste weekend in april tot het 
laatste weekend in januari. In Caen la 
Mer zijn ook andere vormen van visserij 
mogelijk, zoals sportvissen op vleese-
tende vissen, vissen op forel, vissen op 
karper. Meer informatie bij de Associa-
tion Union Gaule et Gardons Caennais 
of l’hameçon versonnais en la gaule des 
Métallos. Sportvissen is een activiteit 
die dicht bij de natuur staat en wordt 
beoefend met respect voor het milieu 
en de regelgeving. Denk er allereerst 
aan een geldige visvergunning (van 
1 dag tot 1 jaar) mee te brengen; ga 
hiervoor rechtstreeks naar de kantoren 
van het VVV-kantoor van Caen la Mer 
of kijk op www.cartedepeche.fr.



www.caenlamer-tourisme.nl 55

DAAR WAAR U DE ECHTE NATUUR ONTDEKT

WATERSPORTBASIS  
"AU FIL DE L'ORNE"  
10 Quai Amiral Hamelin - 14000 CAEN
Tel. : +33 (0)7 49 25 22 62
aufildelorne.fr

Jong en oud kunnen een tocht maken op 
het water aan boord van boten (paddles, 
kano’s, elektrische boten en waterfietsen) 
en de stad Caen en haar natuurgebieden 
gebieden! U kunt er genieten van de rust 
en schoonheid van de omgeving en een 
moment van ontspanning en harmonie met 
de natuur delen, alleen, met z’n tweeën, 
met vrienden of met familie!
Geopend: April tot oktober 2022.
Tarieven: Van € 10 tot € 145 afhankelijk 
van de boot en de duur van de huur (van 30 
minuten tot 5 uur). 

TOCHT MET GIDS OP HET  
KANAAL - BOOT LA PRESQU'ÎLE  
Quai de Normandie - 14000 CAEN
Tel. : +33 (0)7 67 66 67 89
bateaulapresquile@gmail.com
www.bateaulapresquile.com

Een gegarandeerde verandering van 
omgeving tijdens deze prachtige rondlei-
ding aan boord van de 20-persoonsboot 
«La Presqu’île». Geef gedurende 45 minuten 
uw ogen de kost en ontdek de geschiede-
nis van het kanaal, maar ook de nabijgele-
gen gebouwen en natuurgebieden. U heeft 
ook de mogelijkheid om de volledige boot 
te huren, en om uw plezier nog groter te 
maken door te kiezen voor een dinerfor-
mule (na reserveren). 

Goepend: 15 april tot 15 oktober, op reser-
vering.
Tarieven: Volwassenen: 10 €. Kinderen 
van 4 tot 11 jaar: 7 €. Gratis voor kinderen 
jonger dan 4 jaar.

BOOT VAL D'ORNE EN  
RESTAURANT, CRUISE  
OP DE RIVIER DE ORNE   
L'Embarcadère
10 rue de La Forge - Putanges Pont-Ecrepin
61210 PUTANGES-LE-LAC
Tel. : +33 (0)2 33 39 30 30
info@valdorne.com
www.valdorne.com

Ga aan boord voor een tocht van 1u15 en 
laat u door de boot wiegen terwijl u het 
landschap ontdekt. Of kies voor een gas-
tronomische cruise (lunch of diner) van 
2,5 uur op het meer van Rabodanges waar 
u heerlijk kunt genieten van de keuken 
van de chef, die zijn inspiratie haalt uit de 
Normandische streek tussen land en zee. 
Geopend : Lunch (12.00 uur) of diner 
(20.00 uur): van 1 februari tot en met 23 
december. Elke dag op reservatie 48 uur op 
voorhand. Tocht (16.00 uur): het hele jaar 
door op zondag. In mei, juni en september: 
woensdag, zaterdag, zondag. Elke dag van 
1 juli tot 31 augustus (behalve dinsdag 
en donderdag). Geen reservatie vereist. 
Vertrek onder voorwaarden (zie website).
Tarieven: Bezienswaardigheden: Ver-
schillende formules vanaf 12€/volwassene 
en 6€/kind (3/-12 jaar). Lunch/Dinercruise: 
menu volwassenen: van 45 tot 72€, kinder-
menu - 12 jaar: 22€.
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Wandelen
LA PRAIRIE - HIPPODROOM 
Boulevard Yves Guillou
14000 CAEN

De Prairie is een ware groene long van 90 
hectare, gelegen op een steenworp van het 
centrum. Het omvat een renbaan met meer 
dan dertig paardenraces per jaar, en een 
waar vogelreservaat. Deze erg populaire 
plek maakt deel uit van het natuurlijke 
erfgoed van de stad en is een ideale plek 
voor ontspanning, recreatie en joggen.

LA VÉLO FRANCETTE 
www.lavelofrancette.com

Sinds juni 2015 loopt de fietroute van Vélo 
Francette van Ouistreham naar La Rochelle. 
Het Normandische deel van het traject 
loopt langs Calvados met vertrek in de 
badplaats Ouistreham Riva-Bella, via Caen 
en vervolgens langs de vallei van de Orne in 
Normandisch Zwitserland.

LA VÉLOMARITIME 
www.lavelomaritime.fr

Van Roscoff in Bretagne, tot Dunkerque 
bij de Belgische grens, trekt deze fiets-
route (de L'EuroVelo 4) van bijna 1 500 km 
door iconische gebieden als de Roze Gra-
nietkust, Mont-Saint-Michel en zijn baai, 

de Invasiestranden, krijtrotsen van Etretat, 
Sommebaai maar ook de Opaalkust. Deze 
fietsroute, voor een groot deel met gedeelde 
wegen, is ideaal voor fietsers op zoek naar 
iets anders, een uitdaging, of naar gastro-
nomische en culturele ontdekkingen.

FIETSVERHUUR 
Esplanade Alexandre Lofi
14150 OUISTREHAM
Tel. : +33 (0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

Ontdek Caen la mer met uw haren in de wind 
en in uw eigen tempo, door voor de fiets 
te kiezen! Het toeristenbureau van Caen la 
Mer biedt u de mogelijkheid om fietsen te 
huren voor een dag of een halve dag bij het 
informatiebureau van Ouistreham en in het 
seizoen bij het informatiebureau van Lion-
sur-mer. Voor elke reservering is een aan-
betalingscheque of een bankafdruk vereist. 
Vertaald met www.DeepL.com/Translator 
(gratis versie).
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Op de boerderij
SAINT-VAAST- 
BOERDERIJ - VLASVEZEL  
9 rue Saint Gerbold - Garcelles-Secqueville
14540 LE CASTELET
Tel. : +33 (0)6 68 97 07 32
contact@fermesaintvaast.com
www.fermesaintvaast.com

Normandië is de belangrijkste vlasvezelpro-du-
cerende regio ter wereld. De boerderij Saint-
Vaast, op 10 minuten ten zuiden van Caen, 
wordt al enkele generaties lang gerund. 
Deze 2 uur durende tour zal uw 5 zintuigen 
aans-preken om het vlas te ontdekken in de 
geschiedenis, de teelt en verwerking ervan, de 
textiel en de technische toepassingen. In de 
winkel vindt u: linnengoed voor huishou-delijk 
gebruik, decoratieartikelen, tassen, sieraden, 
babyartikelen, zaden… 
Goepend: Bezichtiging na reservering 
op woensdag en vrijdag om 14.30 uur, 
zaterdag om 10.00 uur. Bezoeken van 
maandag tot vrijdag om 14.30 uur tijdens 
schoolvakanties. Winkel open tijdens 
bezoeken op woensdag en vrijdag van 10 
tot 12 uur en op verzoek. Tarieven: Volwas-
senen: 7 €. Kinderen (onder 16): 5 €. Groep 
(vanaf 20 personen): 6 € / pers.

MOHAIR DU MARAIS   
12 rue du Marais - Lasson - 14740 ROTS
Tel. : +33 (0)2 31 80 33 75
mohairdumarais@orange.fr
www.mohairdumarais.fr

Kies voor een zoete pauze door een bezoek 
te brengen aan deze mooie boerderij waar 
angorageiten zorgvuldig worden gekweekt 
om de fantastische mohairwol te produ-
ceren. Na een zorgvuldige sortering wordt 
deze gewassen, gekaard, gesponnen, 
geverfd, geweven en gebreid door fokkers 
om mohair en zijdebollen, hoeden, baretten, 
sjaals, handschoenen, truien, poncho's, 
sokken, plaids… te maken die u op het einde 
van uw bezoek in de winkel vindt.
Opening boetiek: van 1 januari tot 28 
februari: donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 14.30 tot 18.30 uur Van 1 maart tot 31 
juli: vrijdag en zaterdag van 14.30 uur tot 
18.30 uur Van 1 augustus tot 31 december: 
donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.30 
tot 18.30 uur Rondleidingen om 14.30 uur 
en 16.30 uur op de openingsdagen van de 
winkel. Groepsbezoeken buiten de ope-
ningsdagen van de winkel.
Tarieven: Gratis deelname voor individue-
le bezoeken. Voor groepen zijn de prijzen 
afhankelijk van de geleverde diensten. 
Neem contact met ons op.



www.caenlamer-tourisme.nl58

DAAR WAAR U DE ECHTE NATUUR ONTDEKT

Opmerkelijk erfgoed
DE OUDE KERK VAN THAON  
Sortie Thaon CD 170 vers Fontaine-Henry
Parking et chemin menant au monument
14610 THAON
Tel. : +33 (0)2 31 80 04 76
vieilleeglisedethaon@free.fr
vieilleeglisedethaon.free.fr

De eerste kerk van Thaon, genesteld in een 
groene omgeving in de holtes van de valleu 
van de Mue, dateert uit de 6e en 7e eeuw. 
Dit Normandische romaanse gebouw, dat 
dateert uit de 11e-12e eeuw, is een van de 
belangrijkste monumenten uit 1840. Neem 
de tijd om de gootklossen, het geruite decor 
en de romaanse kapitelen goed te bekijken.

LE PETIT LOURDES 
708, rue des Sources
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tel. : +33 (0)7 68 34 43 73
hscpetitlourdes@gmail.com
www.hsc-lepetitlourdes.weebly.com

Het kleine Lourdes (Petit Lourdes) is een 
Mariaheiligdom, gebouwd van 1879 tot 
1885 bij de stad Hérouville-Saint-Clair. 

Deze exacte replica in Normandië bevindt 
zich op tweederde van Lourdes. Dit was de 
wens van meneer DUBOSCQ in 1878. Deze 
Rouennais heeft de Heiligdom laten bouwen 
na de wonderbaarlijke genezing van zijn 
echtgenote in de Mariastad Lourdes, in 
Hautes-Pyrénées. Zijn idee was om alle Nor-
mandiërs, en iedereen die naar Hérouville 
Saint Clair kwam, de mogelijk te bieden om 
op bedevaart te gaan. Zodat ook mensen 
die geen geld hadden om naar de Pyreneeën 
af te reizen, zich hier konden bezinnen. 
Geopend: elke dag, behalve donderdag, van 
14u tot 17u. Tarieven: Gratis toegang. 

DE SLAPENDE BEGRAAFPLAATSEN 
VAN CAEN 

Ze worden "slapende tuinen" genoemd 
omdat er geen begrafenissen meer plaatsvin-
den. Het zijn plaatsen om te wandelen en te 
kuieren, rustige hoekjes waar u eenvoudige 
of meer imposante graven ziet. De meest 
betoverende van hen is de vierlanden-
begraafplaats en diende als decor voor 
François Truffaut's film "La chambre verte". 
Vijf van hen zijn geklasseerd: Cimetière des 
Quatre Nations (9 rue Desmoueux - Jardin 
des Plantes), Cimetière Saint-Pierre (26 rue 
Doyen Morière), Cimetière Saint-Jean (Rue 
Canchy  - Quartier Vaucelles), Cimetière 
Saint-Nicolas (23 rue Saint-Nicolas) en 
Cimetière de l'Université (rue du Magasin à 
Poudre).
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De parken en tuinen 
CHÂTEAU DE BÉNOUVILLE 
1 avenue de Caen - 14970 BENOUVILLE
www.europeangardens.eu

Dit monumentale gebouw is een van de 
meest innovatieve voorbeelden van het 
Franse neoclassicisme (18e eeuw). Het is 
gebouwd door Claude Nicolas Ledoux en 
eigendom van de departementale raad van 
Calvados, en herbergt ook het Europees 
instituut voor tuinen en landschappen. Het 
hele jaar door worden er tal van confe-ren-
ties over het thema parken en tuinen 
aangeboden.

PLANTENTUIN EN  
BOTANISCHE TUIN  
Place Blot - 14000 CAEN
Tel. : +33 (0)2 31 30 48 38
conseillershorticoles@caen.fr
caen.fr/annuaire-equipement/jar-
din-des-plantes-jardin-botanique

Dit plantenmuseum ligt in het hart van de 
stad en bevat enkele duizenden planten-
soorten, waaronder enkele zeer zeldzame. 
Exotische planten en plantenverzame-
lingen: regionale flora, nuttige planten, 
Nor-mandische landschappen… Speeltuin 
en picknicktafels. Erkend als Botanische 

Tuin van Frankrijk en de Franstalige landen 
(JBF) en gelabeld als Jardin Remarquable. 
Duur van het bezoek: 1 tot 2 uur.
Geopend: Open van maandag tot vrijdag 
om 8.00 uur 's ochtends, in het weekend en 
op feestdagen om 10.00 uur 's ochtends. 
Gesloten tussen 17.30 en 20.00 uur, 
afhan-kelijk van het seizoen, Kassen open 
van 13.00 tot 17.00 uur. Gesloten op 25/12 
en 01/01. 
Tarieven: Gratis toegang. 

JARDIN DES SIMPLES 
(GENEESKRUIDENTUIN) 
Enceinte du Château - 14000 CAEN
Tel. : +33 (0)2 31 30 48 38
conseillershorticoles@caen.fr
musee-de-normandie.caen.fr/le-chateau-de-
caen/le-jardin-des-simples

In het hart van het Château de Caen werd de 
Jardin des Simples in 2016 gerenoveerd. Ze 
is geïnspireerd op de tuinen van de vroege 
Middeleeuwen waar men de Herbularius 
(de eenvoudige: geneeskrachtige, aro-
ma-tische en kruidige planten), het Virida-
rium (fruitbomen) en de Hortus (moestuin, 
hier niet aanwezig) vond. U vindt er meer 
dan 90 planten met hun belangrijkste toe-
passingen en… de een kleine oase van rust. 
Geopend: Volgens de openingstijden van 
het kasteel van Caen.
Tarieven: Tuin met vrije toegang.
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TUIN VAN LA LUNA ROSSA 
6 rue Damozanne
14000 CAEN
info@art-insolite.com
www.art-insolite.com/pageinsolites/insolunarossa.htm

Een klein museum van beelden van ruwe 
kunst in een tuin, niet ver van de Abbaye-
aux-Hommes: deze ruimte is georganiseerd 
rond het huwelijk van kunst en natuur. 
Tussen de groene flora van Normandië 
bevinden zich verborgen originele werken. 
De meeste van hen zijn gemaakt door 
regionale kunstenaars. Beeldhouwwer-
ken in steen, glas, keramiek of gerecycled 
materiaal, de kunstenaars gebruiken alles 
wat ze kunnen vinden.

PARC DE LA  
COLLINE AUX OISEAUX   
Avenue Amiral Mountbatten
14000 CAEN
Tel. : +33 (0)2 31 30 48 38
conseillershorticoles@caen.fr
caen.fr/annuaire-equipement/colline-aux-oiseaux

Deze heringerichte voormalige stortplaats 
is een prachtig voorbeeld van landschap-
sarchitectuur en werd officieel geopend in 
1994. Op 17 ha vindt u een rozentuin, een 
tuin van de Franse steden en zustersteden, 
een tuin van vaste planten, een dierentuin, 
een speeltuin, picknicktafels, gewaardeerd 
door vele gezinnen, sporters, plantenliefhe-
bbers… Duur van het bezoek: 1 tot 2 uur.

Tarieven: Gratis toegang. Rondlei-ding op 
reservering voor groepen vanaf 8 personen. 
Minigolf en tearoom in de buurt.

PARC MICHEL D'ORNANO  
Abbaye aux Dames - Boulevard Georges Clémenceau
14000 CAEN
Tel. : +33 (0)2 31 06 98 98
abbayeauxdames@normandie.fr
www.normandie.fr/abbayeauxdames

Het park van de Abbaye-aux-Dames, 
geïnspireerd door André Le Nôtre en 
ingehuldigd in september 1992, is gewijd 
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aan Michel d'Ornano, voorzitter van de 
regionale raad van Basse-Normandie van 
1983 tot 1986. Met zijn weidse gazons 
en lanen met lindebomen biedt dit park in 
Franse stijl meer dan 5 hectare aan wan-
delplezier en een adembenemend uitzicht 
op de stad Caen vanaf de cederboom van 
Libanon die in 1849 werd aangeplant.
Geopend: Dagelijks geopend van 8.00 tot 
18.30 uur (november tot maart) en 20.00 
uur (april tot oktober).
Tarieven: Gratis toegang. 

Bossen en wouden
LE BOIS DU CAPRICE (BOS)  
14880 COLLEVILLE-MONTGOMERY
Tel. : +33 (0)2 31 57 15 67
milieux_naturels@calvados.fr

Dit bos met zijn mysterieuze naam beslaat 
meer dan 70 hectare. U vindt er een jonge 
bosbeplanting, bestaande uit een mozaïek 
van landschappen en habitats waar de 
erfenis van menselijke activiteiten (grazende 
dieren, bos en houtkap, boomgaarden…) 
nog aanwezig is. De omgeving bestaat voor-
namelijk uit vochtig moerasbos, met soorten 
die goed gedijen in de aanwezigheid van 
water. De paden kunnen dus modderig zijn. 
De parking bevindt zich aan het stadion 
"petit bonheur" van Ouistreham en de po-
lyvalente zaal van Saint-Aubin d'Arquenay.

FORÊT D'IFS (WOUD)  
14123 IFS

Het woud van Ifs Forest, een ware groene 
long, is een wandel- en activiteitenplaats 
die erg populair is door de inwoners. 
Kindern en volwassenen kunnen zich 
ontspannen met de speeltuin, fitnesspar-
cours en permanent oriëntatieparcours. 
Er worden hier regelmatig evenementen 
georganiseerd (eierzoektocht, openluchtc-
nema, parcours du coeur, themawandelin-
gen…). Een steel markeert het geografische 
centrum van Calvados.

FORÊT DE GRIMBOSQ (WOUD)  
14220 GRIMBOSQ
Tel. : +33 (0)2 31 75 49 50
devpb@caen.fr
caen.fr/adresse/foret-grimbosq

Het bos van Grimbosq (475 ha), de poort 
naar Normandisch Zwitserland, is een 
uitzonderlijke plek om te ontdekken en te 
wandelen. Verken het te voet, op de fiets 
of te paard langs aangepaste routes (sport, 
gezinnen, educatieve ontdekkingen, enz.), 
en ontdek het arboretum van het bos, het 
verzamelings-arboretum, de dierentuin, 
de feodale heuvel van Olivet en de be-
graafplaats voor kleine huisdieren.
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Daar waar 
gulzigheid een 
mooie zonde is
GASTRONOMIE

LOKALE 
PRODUCTEN

BIOWINKELSCHOCOLADE, 
PATISSERIE, 
THEESALON

KAASWINKELS

CHOCO-
LADEWINKEL

SLAGERIJEN-
CHARCUTERIES

WIJNWINKELS, FIJNE 
KRUIDENIERSWINKELS

GEZONDHEID, 
WELZIJN

P.64 P.66 P.67 P.68 P.69 P.71

DAAR WAAR GULZIGHEID EEN MOOIE ZONDE IS

www.caenlamer-tourisme.nl62

In Caen la mer kunt u heerlijk eten, 
in een restaurant of neem een 
afhaalmaaltijd: erkende chef-koks, 
goede adressen, lokale specialiteiten die 
door gepassioneerde vakmensen bereid 
zijn, markten met kwaliteitsproducten, 
gastronomische evenementen... 
Teurgoule en brioche zullen voor u geen 
geheim meer hebben. 
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De markten van het 
weekend in Caen 
VRIJDAG
Saint-Sauveur Markt, Place Saint-
Sauveur  / Rue Pémagnie / Saint-
Julien sloten vanaf 07.30 uur. 150 
handelaren.

ZATERDAG
Boulevard Leroy Markt, Place du 
Docteur Henri-Buot vanaf 8 uur. 120 
handelaren.

ZONDAG
Markt van Saint-Pierre, Place 
Courtonne  / Quai Vendeuvre vanaf 
7.30 uur. 400 handelaren.

De markt van 
Ouistreham Riva-Bella 
Historisch centrum van Ouistreham: 
dinsdag- en zaterdagochtend.
Op de markt: vrijdagochtend het hele 
jaar door, ook op zondagmorgen van 
1 april tot 30 oktober.
Naast de vismarkt: woensdagochtend 
van juni tot september.

De vismarkt van 
Ouistreham
Elke dag, het hele jaar, in de haven 
van Ouistreham.

Alle dagen van de week nodigen de 
markten van Caen u uit om allerlei 
lekkernijen te ontdekken en van de 
gezellige sfeer te genieten. De echte 
lekkerbekken zullen de Normandische 
specialiteiten en het verse fruit, de 
verse groente, vis en schaal- en schelp-
dieren zeker waarderen. Onze selectie.
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Warm aanbevolen 
COUP DE FOOD - 
FIJNPROEVERSTOCHT IN CAEN  
14000 CAEN 
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Mary and Folks stellen een gastrono-
mische daguitstap voor, die u volledig 
zelf kunt doen! Ontmoet de bakker 
in zijn bakkerij, maak een gastrono-
mische wandeling met Isabelle langs 
de marktkramen, praat met de beste 
producenten van de streek en proef 
van de producten, samen met hen. 
Bij deze autonome tour is alles voor 
u geregeld, u hoeft alleen maar uw 
roadmap te volgen en van het moment 
te genieten! 
Geopend: elke vrijdag en zaterdag 
van 6 tot 12 uur. Tarieven: 310€. 
Prijs geldig voor 2 tot 6 personen, 
ongeacht het aantal bezoekers
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Slagerijen-Charcuteries
BOUCHERIE-CHARCUTERIE SABOT 
25 boulevard des Alliés - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 62 49
boucheriesabot@laposte.net - www.boucheriesabot.fr

Yves Dondel, wijnhandelaar met 35 jaar 
ervaring, en zijn vrouw Anne adviseren u in een 
gezellige sfeer over uw eten en wijn. Kelder 
(90% van de wijnen is rechtstreeks afkomstig 
van de druiventeler), ruime keuze aan rum, 
whisky's en cognacs. Regionale producten: 
calvados, ciders, pommel, perencider. Delica-
tessen: terrines, confituren, snoepjes… Regel-
matige thematische degustaties. Privé-eve-
nementen mogelijk. Geopend: dinsdag tot 
zaterdag van 7.00 tot 19.30 uur. 

Wijnwinkels, fijne 
kruidenierswinkels
CAVE & METS YVES DONDEL 
85 rue Saint Jean - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 66 27 - yves.dondel@gmail.com 

Yves Dondel, wijnhandelaar met 35 jaar 
ervaring, en zijn vrouw Anne adviseren u in een 
gezellige sfeer over uw eten en wijn. Kelder 
(90% van de wijnen is rechtstreeks afkomstig 
van de druiventeler), ruime keuze aan rum, 
whisky's en cognacs. Regionale producten: 
calvados, ciders, pommel, perencider. Delica-
tessen: terrines, confituren, snoepjes… Regel-
matige thematische degustaties. Privé-eve-
nementen mogelijk. Geopend: dinsdag tot 
zaterdag van 9.30 tot 19.30 uur. 

COMTESSE DU BARRY  
21 rue Saint Jean - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 79 01 79
caen.saint-jean@comtessedubarry.com 
boutiques.comtessedubarry.com/6-comtesse-du-
barry-caen

In Caen zijn onze delicatessenafdelingen 
gevuld met uitzonderlijke gerechten: ganzen- 
of eendenlever, kaviaar, zwarte truffel uit de 
Périgord, gerookte zalm… ieders smaakpa-
pillen zullen verwend worden, van amateurs 
tot de beste koks. Laat u door onze verkopers 
bijstaan bij het  bereiden van uw degusta-
ties, vakantiemenu's en geschenkdozen. 
Bereide gerechten, fijnproeversmanden en 

gastronomische Comtesse du Barry-dozen. 
Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 
13.00 uur en van 14.00 tot 19.00 uur, en 
zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur. 

L'ECHOPPE BY CHEF POUDRAS  
Route de Caen - Centre Commercial Carrefour 
Market - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 31 96 25 75
contact@lechoppepoudras.fr - lechoppepoudras.fr

Delicatessen - Fast food - Tafelgerei. Ter 
plaatse of om mee te nemen, in deze 
charmante winkel met zoete en hartige 
delicatessen vindt u talrijke selecties van 
de chef, producten van ambachtelijke pro-
ducenten, subtiele gerechten, wijnen en 
kaviaar… Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 
10.00 tot 14.30 uur en van 15.30 tot 19.00 
uur, zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur. 

LA BELLE-ILOISE 
51 avenue de la Mer - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 31 37 98 90
contact@labelleiloise.fr - www.labelleiloise.fr

De winkel La Belle Iloise nodigt u uit om haar 
gastronomische visconserven te komen 
ontdekken: smakelijke kwaliteitsproducten. 
Elke dag wordt er een proeverij aangebo-
den. Opening: zie onze website.
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LA CAVE DU CHÂTEAU 
73 Rue de Geôle - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)7 82 62 14 58
lacaveduchateau14@gmail.com - caveduchateaucaen.fr

Bij La Cave du Château vindt u zorgvuldig ge-
selecteerde wijnen, gedistilleerde dranken, 
bieren en Normandische producten. Geopend: 
dinsdag t/m zaterdag van 10.30 tot 19.30 
uur, zondag van 10.30 tot 13.00 uur.

LA CAVE SAINT JEAN  
120 rue Saint-Jean - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 85 15 65
lacavestjean@orange.fr - www.lacavesaintjean.fr

Als onafhankelijke en gepassioneerde wijnhan-
delaar gaat Bruno op zoek naar ambachtelijke 
wijnmakers om hun beste wijnen te vinden. Hij 
adviseert u bij de keuze van uw wijnen, bieren 
of sterke dranken en biedt u een selectie van 
Normandische producten, Biologisch - Bio-
dynamisch - Natuur (dat klinkt raar), delica-
tessen en ambachtelijke producten. Er worden 
gratis thematische degustaties aangeboden. 
Geopend: dinsdag tot zaterdag van 9.30 tot 
13.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur.

LE COMPTOIR DE MATHILDE 
100 Boulevard Maréchal Leclerc - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 28 60 42
lecomptoirdemathilde.caen@gmail.com
www.lecomptoirdemathilde.com

Le Comptoir de Mathilde zet zich in om u 
mooie en goede producten aan te bieden 
met de ambitie om de kleuren van de Franse 
kwaliteitsgastronomie hoog te houden. 
Deze trotse producenten nemen u mee 
terug naar de smakelijke herinneringen uit 
uw jeugd. Kom en beleef een magisch en 
gastronomisch moment in deze chocolade- 
en delicatessenwinkel. Geopend: maandag 

van 12.00 tot 19.00 uur, dinsdag tot 
zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur. 

LES ACCORDS PARFAITS  
17 rue Neuve Saint Jean - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 94 58 03
caen@lesaccordsparfaits.com
www.lesaccordsparfaits.com

In de buurt van de kerk van St-Pierre kunt 
u onze delicatessenzaak en zijn prestigieuze 
merken ontdekken: Mariage Frères, Le 
Palais des Thés, Olivier&Co… Onze regionale 
producten: Sablés d'Asnelles, L'Atelier du 
Poissonnier, La Maison du Biscuit… Ontdek 
onze wijnen, grands crus, whisky's, rum…
en onze Normandische producten: oude 
calvados, pommeau, cider, confituren, 
koekjes. Geopend: maandag van 14.00 
tot 19.00 uur, dinsdag t/m donderdag van 
10.00 tot 13.00 uur en 14.00 tot 19.00 uur, 
vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur en 14.00 
tot 19.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 19.30 
uur en zondag van 10.00 tot 13.00 uur. 

LES CIDROLOGUES 
27 Rue Guillaume le Conquérant - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 07 02 45 - lescidrologues.com

Les Cidrologues, een winkel met ciders en 
Calvados, biedt u: ontdekking, initiatie, 
proeverij en verkoop van Calvados, gedis-
tilleerde dranken, likeuren uit Normandië, 
ciders en perziken. Geopend: van september 
tot november en van januari tot mei: dinsdag 
tot vrijdag van 10.00 tot 13.30 uur en van 
15.00 tot 19.30 uur. Zaterdag van 10.00 tot 
19.30 uur. December: maandag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 
tot 19.30 uur. Zaterdag van 10.00 tot 19.30 
uur. Zondag van 14.00 tot 18.30 uur. Juni 
t/m augustus: maandag van 14.00 tot 19.30 
uur. Dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 
13.00 uur en van 14.00 tot 19.30 uur. 

LES COPINES DE LA CÔTE 
32 Rue Edmond Bellin - 14780 LION-SUR-MER
Tél. : +33 (0)9 86 71 67 32 / +33 (0)7 63 01 44 41
lescopinesdelacote@gmail.com

Een delicatessenwinkel volledig gewijd aan 
Normandië! Pascale en Florence selecteren 
zorgvuldig Normandische producten van 
producenten en ambachtslui uit de hele 
regio.  Een ontdekking van de streek, zijn 
iconische producten en verborgen parels, 
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vergezeld van degustatieadviezen en ve-
rhalen van producenten. Geopend: dinsdag 
t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur en van 
15.30 tot 19.00 uur, zaterdag van 10.00 
tot 13.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur, 
zondag van 10.00 tot 12.30 uur. 

NORMANDIE WINE 
12 Quai Charcot - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 31 36 05 05
normandiewine.ouist@orange.fr 
www.normandie-wine.com

Onafhankelijke wijnhandelaar: het beste 
van de Franse en buitenlandse wijngaar-
den en een breed aanbod aan gedistilleerde 
dranken (whisky, rum, calvados…), bieren 
en ciders. Al onze wijnen worden door ons 
geproefd en geselecteerd om een constante 
kwaliteit en prijs-kwaliteitverhouding te 
garanderen. Wist u dat? Calvados is het 
Normandische equivalent van Cognac, en is 
gemaakt van appelsap. Geopend: maandag 
t/m zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur, 
zondag van 10.00 tot 19.00 uur. 

TERRES DE RAISIN  
29 rue Guillaume le Conquérant - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)9 81 63 90 03
terresderaisin@gmail.com 

Wijn- en eetkelder: aan de voet van de Abbaye 
aux Hommes kunt u op het terras genieten van 
een bordje kaas, charcuterie of vegetarisch, 
vergezeld van een goed glas in een gemoedeli-
jke sfeer. Selectie van wijnen, ciders, calvados, 
bieren en gedistilleerde dranken rechtstreeks 
van de producenten, voornamelijk biolo-
gisch en biodynamisch of milieuvriendelijk en 
korte-keten. Geopend: De Kelder: dinsdag t/m 
vrijdag van 10.30 tot 14.00 uur en van 16.00 
tot 19.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 19.30 
uur. La Cantine: dinsdag, woensdag en zater-
dag van 12.00 tot 14.00 uur, donderdag en 
vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur en van 18.00 
tot 21.00 uur voor na het werk.

Chocoladewinkel
CHOCOLATERIE CHARLOTTE CORDAY 
114 rue Saint Jean - 14000 CAEN
Tél. : +33(0)2 31 86 33 25
charlotte@chocolat-corday.fr  - www.chocolat-corday.fr

Als ambachtelijke chocolademakers in Caen 
sinds 1910, zetten we al onze expertise in om 
lekkere fijne pralines te produceren, volledig 
uit edele producten: Délices de Mathilde, 
pommeaux, Bouchons normands, Tuiles 
au chocolat, macarons en pâtes de fruits. 
1000 smaken op basis van de cacaoboon! 
Geopend: maandag van 14.00 tot 19.00 
uur, dinsdag tot zaterdag van 9.30 tot 13.00 
uur en van 14.00 tot 19.00 uur. 

YVER CHOCOLATIER 
37 boulevard Maréchal Leclerc - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 94 76 58
chocolatieryver.caen@outlook.fr 
www.yverchocolatier.com

Yver Chocolatier deelt al 3 generaties lang 
zijn passie voor chocolade met u in zijn 
verfijnde producten, gemaakt met respect 
voor traditie en kwaliteit. Ontdek ook een 
breed aanbod aan macarons, koekjes, 
karamels of guimauves… Bekroond met een 
gouden Award voor familietraditie en erkend 
als Tablet d'or door de Club des Croqueurs 
de Chocolat in 2017 en 2018. Geopend: 
maandag van 14.00 tot 19.00 uur, dinsdag 
tot zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur. 

ALBAN GUILMET - PÂTISSERIE 
CHOCOLATERIE 
80 Boulevard Yves Guillou - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 28 53 43
info@albanguilmet.fr - www.albanguilmet.fr

Winkel opgericht in 2011. Gebak, macarons, 
brood en koffiebroodjes. Verjaardags- en 
bruidstaarten. Aangepaste decoraties. 
"La Chocolaterie" te 82 bvd Yves Guillou 
opgericht in 2017. Geopend: Banketbakke-
rij: dinsdag t/m zaterdag van 8.30 tot 19.30 
uur, zondag van 8.30 tot 18.30 uur. Choco-
ladewinkel: dinsdag tot zaterdag van 9.30 
tot 12.30 uur en van 14.30 tot 19.00 uur. 
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Chocolade, patisserie, 
theesalon
GOURM'HANDI'SES  
10 rue de la Fontaine - 14000 CAEN
Tél. : +33(0)2 31 86 43 78
gourmhandises@apaei-caen.org - esat.apaei-caen.org

Laat u verleiden door onze heerlijke am-
bachtelijke chocolaatjes en koekjes, die ter 
plaatse in onze ateliers worden bereid. Kom 
even bij in de theesalon om te genieten van 
uw Gourm'handi'ses, en de iconische Sablé 
de Caen, naar oud traditioneel recept. 
Producten 100% ambachtelijk, 100% 
solidair, en 100% lokaal Made In Normandy. 
Gourm'handi'ses zet zich tevens in voor 
de integratie van werknemers met een 
beperking: laten we samen onze kijk op een 
beperking veranderen. Geopend: dinsdag 
tot zaterdag van 11.15 tot 19.00 uur. 

ALBAN GUILMET - BOUTIQUE 
CENTRE VILLE 
6 rue Saint Jean - 14000 CAEN
Tél : +33(0)2 31 45 36 06
info@albanguilmet.fr - www.albanguilmet.fr

Winkel geopend in 2013. Gebak, chocolade, 
macarons. Verjaardags- en bruidstaarten. 
Aangepaste decoraties. Geopend: dinsdag 
t/m zaterdag van 9.30 tot 19.00 uur, zondag 
en feestdagen van 9.30 tot 13.00 uur. 

LES PETITES DOUCEURS 
13 rue aux Fromages - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 95 65 64
lespetitesdouceurscaen@gmail.com 

Neem een gastronomische pauze met 
familie of vrienden in dit theesalon waar 
alles huis-bereid is! Kom en proef de verse 
producten, hartige taarten, broodjes, 
terrines, salades of soepen voor de lunch en 
de vele zoete lekkernijen op ieder moment 
van de dag zoals cupcakes, panna cotta, 
crumbles, taarten, cheesecakes. Geopend: 
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 tot 18.30 uur. 

STIFFLER 
72 rue Saint Jean - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 86 08 94
stiffler1840@gmail.com - www.stiffler.fr

Stiffler werd opgericht in 1840 en vestigde 
zich al snel als pâtisserie-catering in het hart 
van de Caen. Elke generatie heeft de uitmu-
ntendheid en het strikte gebruik van hoo-
gwaardige producten behouden. De gebakjes 
hebben de reputatie van het huis gecreëerd, 
maar ook de pralines, confituren en koekjes. 
Theesalon op de eerste verdieping, ontbijt, 
lunch. Geopend: dinsdag en woensdag van 
10.00 tot 18.30 uur, donderdag, vrijdag en 
zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur, zondag 
van 8.30 tot 13.00 uur. 

Kaaswinkels
AUX FROMAGES DE FRANCE 
116 Rue Saint Jean - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 86 14 53
auxfromagesdefrance@laposte.net 

Sylvie en Fabrice, de 4e generatie sinds 
1968, zullen hun passie voor authentieke 
producten met u delen, geselecteerd op 
hun uitmuntendheid, waarvan sommige 
exclusief gericht zijn op de levensgenie-
ters. Combinatie met een assortiment kazen 
(ongeveer 130): zuivel, gevogelte, charcu-
terie en gedroogd vlees, delicatessen en 
kwaliteitswijnen. Geopend: dinsdag t/m 
donderdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 
15.30 tot 19.15 uur, vrijdag en zaterdag 
van 9.00 tot 13.00 uur en van 15.00 tot 
19.15 uur. 
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FROMAGERIE CONQUÉRANT 
12 rue Guillaume le Conquérant - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)02 31 08 85 68
fromagerie.conquerant@gmail.com 
www.fromagerie-conquerant.com

In het centrum van het historische centrum 
van Caen ontdekt u een selectie van 
boerenkazen gemaakt van rauwe melk 
en andere gastronomische producten. 
Profiteer van onze kaasbar en deel een 
heerlijke schotel seizoensgebonden kazen, 
vergezeld van een glas wijn, cider of bier, 
geselecteerd door onze wijnhandelaar en 
wijnproducenten. Breng ons een bezoek 
en deel onze passie voor kaas!  Geopend: 
dinsdag van 10.00 tot 13.30 uur en van 
15.30 tot 19.30 uur, woensdag tot zaterdag 
van 9.30 tot 13.30 uur en van 15.30 tot 
19.30 uur, zondag van 9.30 tot 13.00 uur. 

LA CRÉMERIE DES BARATINEURS 
43 rue de Geôle - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)9 83 23 12 65
lacremeriedesbaratineurs@gmail.com 

Baptiste en Justine zijn gepassioneerd door 
goede producten en verwelkomen u graag 
met een selectie van kaas, charcuterie, wijn, 
confituur… Aperitiefplanken op bestelling. Als 
bonus zijn er de zelfgemaakte desserts Teur-
goule en Tiramisu… en de boter die door hen 
zelf gekarnd wordt!  Geopend: maandag en 
woensdag van 16.00 tot 19.00 uur, dinsdag 
van 10.00 tot 14.00 uur en van 16.00 tot 
19.00 uur, donderdag van 10.00 tot 14.00 
uur en van 16.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 
9.00 tot 20.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 
21.00 uur en zondag van 10.00 tot 13.00 uur.

Biowinkels
BIOCOOP FRÉQUENCE BIO  
35 avenue Henry Chéron - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 77 74 07
contact@frequencebio.fr 
www.biocoopfrequencebio.fr

Vriendelijk en gastvrij. Bij ons vindt u meer 
dan 6000 bioproducten (kruidenierswar-
en, verse, seizoensgebonden groenten en 
fruit, lokaal brood, delicatessen, biologische 
cosmetica, voedingssupplementen, veganis-

tische, glutenvrije, zoutvrije producten…), 
meer dan 200 referenties in bulk, meer dan 
600 lokale producten en meer dan 150 
lokale producenten… met daarnaast ook nog 
100% biologische huisgemaakte vleeswaren 
en een traditionele biologische slagerij. Da-
gelijkse levering van vers en lokaal brood en 
groenten. Geopend: maandag tot zaterdag 
van 9.30 tot 19.00 uur. 

BIOCOOP PASSAGE DÉMOGÉ 
77 Rue de Bernières - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 80 30 51
biocoop.passagedemoge@gmail.com 
 www.biocoop-passagedemoge.com

De winkel bevindt zich midden in de stad, 
en biedt een breed assortiment biologische 
producten waaronder de collectie "La bio je 
peux!" / "Vivre écolo je peux!" verkocht met 
geringe marge na overeenstemming tussen 
de producten en het coöperatieve netwerk 
Biocoop. Biologische producten toegankeli-
jker gemaakt voor de jongste consum'spe-
lers, met een permanente korting van 10% 
op vertoning van studentenpas. Kom ken-
nismaken, uitwisselen, delen...en onze geza-
menlijke passie beleven! Geopend: Het hele 
jaar door, van maandag tot zaterdag van 
9.30 tot 19.30 uur. Gesloten op feestdagen. 

JONATHAN BIOCOOP 
1 rue Louis Pasteur
Cité artisanale Grande Delle
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tél. : +33 (0)2 31 47 66 88
contact@jonathan-biocoop.fr - jonathan.biocoop.net

Gespecialiseerd in verse biologische 
producten (fruit, groenten, brood, vlees, 
delicatessen en zuivel). Jonathan Biocoop 
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biedt u een grote keuze aan lokale producten 
met dagelijkse leveringen. U vindt er meer 
dan 7000 merken van biologisch voedsel, 
biologische cosmetica en eco-producten, 
lokale producenten en verkoop van eco-
logische kleding. Geopend: maandag tot 
zaterdag van 9.30 tot 19.00 uur. 

JONATHAN BIOCOOP 
6 / 8 rue Edouard Branly - 14123 IFS
Tél. : +33 (0)2 61 67 18 50
contact@jonathan-biocoop.fr - jonathan.biocoop.net

Biologische zelfbedieningswinkels: gespe-
cialiseerd in verse biologische producten 
(fruit, groenten, brood, vlees, delicatessen 
en zuivel). Dagelijks verse producten. Ruime 
keuze aan lokale producten. Meer dan 7000 
merken van biologisch voedsel, biologische 
cosmetica en eco-producten. Lokale pro-
ducenten en verkoop van ecologische kle-
ding.Geopend: maandag tot zaterdag van 
9.30 tot 19.00 uur. 

Lokale producten
BISCUITERIE JEANNETTE 
23 Avenue du Pays de Caen - 14460 COLOMBELLES
Tél. : +33 (0)2 31 70 81 00
conso@jeannette1850.com
www.jeannette1850.com

Sinds 1850 biedt Jeannette handgemaakte 
madeleines bereid met pure boter en zonder 
kunstmatige bewaarmiddelen. Natuur of 
met een speciaal ingrediënt, madeleines 
voor alle smaken en alle gelegenheden. 
Jeannette heeft het EPV-label (Entreprise 
du Patrimoine Vivant) verkregen. Verkoop 

online of in de werkplaats in Colombelles, 
2 verkooppunten in het centrum van Caen. 
Geopend: maandag tot zaterdag van 
10.00 tot 19.00 uur. Tarieven: Bezoek op 
afspraak: 1€ / persoon.

COMPTOIR DES NORMANDIES  
94 avenue de la Mer - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 31 80 30 26
arnaudhalis@yahoo.fr 
www.le-comptoir-des-normandies.fr

Een grote keuze aan Normandische pro-
ducten: etenswaren, dranken, textiel, servies-
goed, briefpapier… Distributeur van het Heu-
la-gamma, het Normandische merk met een 
goed gevoel voor humor.  Teurgoule-schotel, 
vlaggen, koekjes, karamelsnoepjes, cider, 
pommeau, calvados… Geopend: dinsdag tot 
zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 
14.30 tot 18.30 uur. Gesloten op zondag be-
halve in juli en augustus.

GOÛT & QUALITÉ  
24 rue du Long Douet - 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Tél. : +33 (0)2 31 06 17 36
contact@goutetqualite.comwww.goutetqualite.com

Een boerensupermarkt met korte keten, 
rechtstreeks geleverd door lokale Nor-
mandische producenten en bedrijven, in 
overeenstemming met het charter: om de 
lokale producenten te promoten, om beter 
en volgens het seizoen te consumeren, met 
een breed aanbod aan producten. Afdeling 
met traditionele slagersproducten (snijden 
en bereiding ter plaatse). Ruime keuze aan 
Normandische bieren, calvados, ciders, pe-
renciders… en kaas- en vleesspecialiteiten. 
Geopend: Het hele jaar door, dinsdag tot 
en met vrijdag van 9.30 tot 19.30 uur, 
zaterdag van 9.30 tot 18.30 uur. 
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L'ATELIER DU BISCUIT  
11 rue des Métiers - 14940 SANNERVILLE
Tél. : +33 (0)2 31 39 12 18
contact@atelierdubiscuit.fr - www.atelierdubiscuit.fr

Sinds 1992 stelt uw Artisan Biscuitier 
zijn traditionele en familiale knowhow 
ten dienste van de smaak en de gezelli-
gheid. Zijn recept? Hij geeft het u: kwa-
liteitsingrediënten, 100% natuurlijk (geen 
conserveringsmiddelen of additieven), 
zorgvuldig bereide recepten, respect voor 
kooktijden, geconserveerde smaken. Onze 
beste etalage om te proeven, wij heten 
u welkom in Normandië in Sannerville. 
Geopend: maandag t/m zaterdag van 9.30 
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.30 uur. 
Tijdens de schoolvakanties: open op zondag 
van 14.30 tot 18.00 uur. 

LA FABRIQUE À BISCUITS 
Avenue de Normandie - 14600 HONFLEUR
Tél. : +33 (0)9 62 65 76 16
contact@lafabriqueabiscuits.fr 
www.lafabriqueabiscuits.fr

Grote winkel en productiewerkplaats in 
één, in een prachtige omgeving van de jaren 
'50. De bezoeker wordt begroet door perso-
nages die het verhaal van hun ontmoeting 
vertellen. Koekjes (zandkoekjes, financiers, 
macar'Honfleur…), truffels en "onze boters 
van…" (gezouten boterkaramel, chocolade, 
praliné…). Lokale delicatessenproducten, 
ciders, sappen en confituren. Dagelijks om 
16.30 uur zijn er vers gebakken madeleines 
verkrijgbaar. Geopend: Dagelijks van 10.00 
tot 19.00 uur. 

LA FERME DE BILLY 
29 bis rue de l'Eglise Saint-Ouen - 14980 ROTS
Tél. : +33 (0)2 31 26 28 53
contact@ferme-de-billy.com - www.ferme-de-billy.com

Producent-oogster van ciderappels voor 
meer dan 5 generaties: ciderfabriek, dis-
tilleerderij van calvados, directe verkoop op 
de boerderij en brunch. Dranken die voor-
namelijk van ciderappels worden gemaakt: 
appelsap, cider, ijscider, pommeau en 
Normandische calvados. Dit alles in een 
groene omgeving die voor iedereen toegan-
kelijk is (gratis en open voor het publiek): 
rondleiding door de boomgaarden, het 
bos en de 13e eeuwse kapel. Geopend: 
Winkel: woensdag van 14.00 tot 18.00 uur, 
donderdag tot en met zondag van 10.00 tot 
18.00 uur. Click-and-collect op afspraak. 
Brunch-Tafel: reservering ter plaatse. 

LA FOURNÉE DES DÉLICES 
5 Rue de l'Artisanat - ZAC des Capucines
14860 RANVILLE - Tél. : +33 (0)2 31 99 12 42
contact@biscuiterie-lafourneedesdelices.com  
www.biscuiterie-lafourneedesdelices.com

Biscuiterie met ambachtelijke knowhow 
en 100% familiebedrijf: lekkernijen naar 
het beeld van Philippe en Françoise en hun 
zoon Kevin die zich bij het avontuur heeft 
aangesloten. Zonder additieven en met lokale 
ingrediënten. Hun specialiteit: de Sablénou-
ville, op basis van AOP d'Isigny-boter, licht 
en kruimelig zandkoekje dat naar hartelust 
wordt gesmaakt (verkrijgbaar als 100% 
biologisch). Geopend: Het hele jaar door. 
Maandag van 14.00 tot 18.30 uur, dinsdag 
tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en 
van 14.00 tot 18.30 uur, zaterdag van 9.30 
tot 12.30 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. 

LE PRODUCTEUR LOCAL 
1 Rue Basse - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 29 87 83
caen@leproducteurlocal.fr - caen.leproducteurlocal.fr

Winkel met lokale producenten en am-
bachtslieden: vlees - vis - fruit & groenten - 
kaas - brood - zuivel - zoete en hartige 
kruidenierswaren - dranken - koffie - cosmeti-
ca - huishoudelijke producten… De keuze voor 
een lokale bevoorrading is de zekerheid dat 
u verse producten krijgt tegen de juiste prijs 
voor u en de producent! Geopend: dinsdag, 
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donderdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur 
en van 15.00 tot 19.00 uur, woensdag van 
15.00 tot 19.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 
19.00 uur, zondag van 10.30 tot 13.30 uur. 
LES COUSINS 
22 Rue Froide - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)9 86 49 76 33
contact@lescousins-epicerie.fr 
www.lescousins-epicerie.fr

In het hart van het historische Caen, heten 
Alice en Brice u welkom in hun gezellige 
buurtwinkel. Seizoensfruit en -groenten, 
vleeswaren, kazen, droge producten, 
snoep, dranken, delicatessen … Een kwa-
liteitsselectie van lokale en ambachtelijke 
producten, rechtstreeks van bij de pro-
ducenten! De perfecte plek voor kleine 
boorschappen, een aperitiefje te drinken 
of te genieten van gastronomische klassie-
kers! Geopend: dinsdag tot zaterdag van 
9.30 tot 19.30 uur. 

MADE IN CALVADOS 
12 rue Saint Pierre - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 71 09 59
boutique@madeincalvados.com - madeincalvados.com

Meer dan 350 producten uit Normandië, 
met een aanbod van koekjes, karamels, 
teurgoule … Uw gastronomische reis zet 
zich ook voort met hartige producten zoals 
pens, appel of appelpaté. En dit alles kan 
worden weggespoeld met cider, perenci-
der, pommeau, bier en, natuurlijk, calvados. 
Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 
tot 14.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur. 
Zaterdag van 10 tot 19 uur. 

VERGER DE RONCHEVILLE 
Hameau de Roncheville
D95 route de Troarn - 14860 BAVENT
Tél. : +33 (0)2 31 83 89 24
pascale@domainedesrougesterres.com 
 www.domainedesrougesterres.com

100% Bio en Nature & Progrès (zonder bes-
trijdingsmiddelen), verkoop van ciderpro-
ducten: appels in het seizoen, appelsap, 
ciders, pommeau, calvados, ciderazijn, 
perencider … Kinderspeeltuin en dieren-
tuin met 25 Normandische rassen: ezels, 
schapen, geiten, varkens, konijnen, kippen, 
koeien … En niet te vergeten de "betoverde 
Boomgaard" met zijn fantastische perso-
nages. Geopend: februari tot april: van 

maandag tot vrijdag van 10.00 tot 16.00 
uur en op zaterdag en zondag van 14.00 
tot 17.00 uur. Van 9 april tot december: 
tijdens de schoolvakanties: woensdag tot 
zondag van 10 tot 18 uur. Andere periodes: 
woensdag tot zondag van 14u tot 18u. 
Tarieven: Boomgaard: € 4 vanaf 3 jaar 
Minigolf: € 6 per spel.

Gezondheid, Welzijn 
LA SPIRULINE DES VIKINGS 
10 Route d'Arromanches14400 LONGUES-SUR-MER
Tél. : +33 (0)7 66 14 42 58
laspirulinedesvikings@gmail.com 
www.laspirulinedesvikings.fr

Spirulina, alg met vele therapeutische toe-
passingen, is volgens de Wereldgezond-
heidsorganisatie het meest complete voe-
dingsmiddel op aarde. Rijk aan eiwitten, 
ijzer, zink en magnesium, geschikt voor 
vermoeide mensen, sporters, vegetariërs … 
Kom en ontdek de geheimen van de spiru-
linateelt op deze aquacultuurboerderij. 
Geopend: Van mei tot augustus : dinsdag, 
woensdag en donderdag van 14u tot 19u. 
Van september tot april: woensdag van 
17.00 tot 19.00 uur. Gratis bezoek aan het 
begin van elk uur. Op afspraak buiten deze 
uren. 
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Daar worden 
familieherinneringen  
gecreëerd
GEZIN

De vakantie is voor klein en groot! 
Caen la mer biedt een reeks 
activiteiten aan die speciaal gericht 
zijn op kinderen. Een idee voor de 
ouders, waar iedereen plezier aan 
zal beleven: rondleidingen voor 
kinderen, speelse ontdekkingspaden, 
pretparken, cursussen ... Dubbele 
pret gegarandeerd!

MINI-GOLF
WATER- 
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Warm aanbevolen
BEZOEK VAN HET HISTORISCH 
CENTRUM MET HET GEZIN  
Office de Tourisme de Caen la mer
reservation.caenlamer-tourisme.fr

EVerken de stad met uw gezin onder bege-
lei-ding van uw gids, die de jongste leden 
van het gezin enkele sleutels geeft om het 
erfgoed te begrijpen. Gewapend met een 
klein route-boekje ontdekken de kinderen 
de symbolische plaatsen van de stad met 
haar honderd klo-kkentorens. Wees alert, 
slijp uw potloden en kijk goed uit. (vanaf 6 
jaar, kinderen blijven onder toezicht van hun 
ouders). In het Frans.
Geopend: Voorjaarsvakantie op woensda-
gen 13 en 27 april van 16.30 tot 18.00 uur. 
Woensdag 13 en 27 juli, 17 en 31 augustus 
van 10.30 tot 12.00 uur.
Tarieven: Enkel tarief : 6€. Reservering bij het 
Office de Tourisme van Caen la mer of op onze 
website.

CREATIEVE WORKSHOPS  
VOOR KINDEREN   
Bureau d'Information de Ouistreham 
Esplanade Lofi
14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Tijdens de schoolvakanties biedt het VVV-kan-
toor van Ouistreham creatieve workshops aan 
voor kinderen van 5 tot 12 jaar: boetseren, 
graveren, etc. Het thema van de workshops 
varieert naargelang het seizoen. In het Frans.
Geopend: Bepaalde data tijdens de schoolva-
kanties.
Reserveringen kunnen worden gemaakt bij 
het VVV-kantoor van Caen-la-Mer (Informa-
tiekantoor van Caen of van Ouistreham) of op 
onze website.
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Pretpark & 
recreatiepark
FESTYLAND PARK    
Route de Caumont - BP 80125 - 14652 CARPIQUET
Tél. : +33(0)2 31 75 04 04
festyland@festyland.com - www.festyland.com
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Het grootste attractiepark van Normandië 
biedt u een wereld waar de Normandische 
geschiedenis en geografie door elkaar 
lopen, voor een vrolijke mix van emoties 
voor het hele gezin. Van de draaimolen 
"Carrousel des Arts" tot de "1066 - Spirit of 
Conqueror", de grootste achtbaan van het 
Westen; jong en oud zal zich hier vermaken.  
Maak ook kennis met Vikland, de magische 
wereld van de kleintjes; een waar Viking-
kamp speciaal ingericht voor kinderen! 
Geopend: van 2 april tot 25 september. April 
tot juni: woensdagen, weekends, feestdagen 
en schoolvakanties van 11.00 tot 18.00 uur. 
Van 30 juni tot 8 juli van 10.00 tot 18.00 
uur, van 9 juli tot 31 augustus van 10.00 
tot 18.30 uur. 3, 4, 10 en 11 september 
van 10.00 tot 18.00 uur. 17, 18, 24 en 25 
september van 11.00 tot 18.00 uur.
Tarieven: Volwassenen en kinderen +12 
jaar: 22 €. Kinderen - 12 jaar: 19 €. Kinderen 
-95 cm: gratis. Senioren +60 jaar: 19 €.

FERME DU LOTEROT 
14240 CAHAGNES
Tél. : +33(0)2 31 77 57 27
contact@loterot.com - www.loterot.com

Ontdek terwijl u plezier maakt, kies uw ac-

tiviteiten of test ze allemaal: de uitdagingen 
van Willem (houten spelletjes), Multi-Golf 
(met familie of vrienden, 12 holes, 4 leuke 
activiteiten: swin, archery, disc en foot-golf), 
Histoire 44 (tentoonstelling en outscape-ga-
me-parcours), Oriëntatieparcours (Enigm'Im-
pressioniste, HomeBall). Toegankelijk vanaf 
6 jaar. 2 tot 4 uur aan activiteiten. Nieuw in 
2022: boomgaardonderzoek.
Geopend: 2 april tot 31 oktober. 11.00-
18.00 uur. Schoolvakanties: elke dag van 
10 tot 18 uur. Buiten de schoolvakanties: 
woensdag, zaterdag en zondag van 11.00 
tot 18.00 uur. Buiten de schoolvakanties: 
op reservering. Winkel het hele jaar open.
Prijzen: Multi-activiteitenpakket: 10 € per 
volwassene, 9 € per kind.

DE WERELD IN MINIATUUR 
25 rue d'Ermington - 14570 CLECY
Tél. : +33(0)2 31 69 07 13
contact@lemondeminiature.com
lemondeminiature.com

Vertrek met uw gezin op een uniek avontuur 
in Normandië. Ontdek een van de meest 
fabelachtige miniatuurwerelden die ooit in 
Europa is gebouwd (310 m²) met interactieve 
delen en miniatuurwerelden die voortdurend 
in beweging zijn. Maak na het bezoek een 
ritje met de familietrein en laat uw kinderen 
genieten op de enorme speeltuin met opblaas-
bare structuren. Laat u verwonderen… 
Geopend: 9 april tot 5 november. Uitzon-
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derlijk gesloten op 24 en 25 september. Ge-
detailleerde dienstregeling op de website.
Tarieven: Volwassenen: 9,50€. Kinderen (3 
tot 12 jaar): 7,50€.

DE BOOMGAARD  
VAN RONCHEVILLE  
Hameau de Roncheville - D95 route de Troarn
14860 BAVENT
Tél. : +33(0)2 31 83 89 24 / +33(0)6 84 77 82 83
pascale@domainedesrougesterres.com
www.domainedesrougesterres.com

Neem ook een kijkje in het dierenpark, 
waar 25 Normandische rasdieren samenle-
ven op een boerderij tussen de boomgaar-
den, geheel volgens de natuurlijke traditie 
zonder bestrijdingsmiddelen (biologische 
keurmer-ken Nature & Progrès en Agricultu-
re Biolo-gique). Leuk en landelijk met speur-
tocht, speeltuin en winkeltje: het ideale 
uitstapje voor het hele gezin! U kunt ook 
genieten van onze 18-holes minigolfbaan.
Geopend: van 5 februari 2022 tot 31 
december. Van februari tot april: van 
maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur en 
op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. 
Van 9 april tot december: tijdens de school-
vakanties: woensdag tot zondag van 10 
tot 18 uur. Andere periodes: woensdag tot 
zondag van 14u tot 18u
Tarieven: 4€ vanaf 3 jaar voor het bezoek 
aan de boomgaard, het dierenpark van 
de Normandische rassen en de betoverde 
boomgaard. Winkel: vrije toegang.

LANDSCHAPPELIJK DIERENPARK VAN 
CHAMPRÉPUS 

   
493 rue Saint-Gaud - 50800 CHAMPREPUS
Tél. : +33(0)2 33 61 30 74
infos@zoo-champrepus.com
www.zoo-champrepus.com

Ga midden in de Normandische cou-
lisse-landschap (op 1 uur van Caen) naar 
de die-rentuin, voor reis door de die-
renwereld in een decor dat rust uitstraalt. 
300 dieren, 60 verschillende soorten in 
een landschap-pelijke omgeving van 10 
hectares… Ontdek de dieren in hun ver-
schillende zones, en de kinderboerderij 
(voor de kleinsten); klim in de magische hut 
met zijn reuze glijbanen, de overdekte speel-
toestellen voor elke leeftijd, en vergeet niet 
de speeltuinen langs de hele route!
Geopend: februari tot november. Van 2 
april tot 31 augustus: dagelijks van 10.00 
tot 19.00 uur. Van 1 tot 30 september: 
elke dag van 11 tot 18 uur. Van 1 oktober 
tot 6 november: elk weekend en elke dag 
tijdens de Allerheiligenvakantie van 11.00 
tot 18.00 uur.
Tarieven: Volwassenen (vanaf 12 jaar): 
19,50 €.  Kinderen (van 3 tot 11 jaar inbe-
grepen): 13,50 €. Pas (onbeperkte toegang 
het hele seizoen): volwassenen 43 €, 
kinderen 29 €.

BEAUREGARD AVENTURE  
Cf Page 92

Beauregard Aventure biedt vele uitdagende 
klimparcoursen waar de lat steeds hoger 
wordt gelegd, maar ook met een babypar-
cours vanaf 3 jaar, paintball vanaf 8 jaar… 
Zo kan het hele gezin genieten! 
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Indoor recreatiepark
LE GIRAFOU   
ZA Clos de la Hogue - Zone d'activité de Bénouville
14970 BENOUVILLE
Tél. : +33(0)2 31 53 72 68
contact@girafou.com - www.girafou.com

Overdekte speel en recreatieruimte van 
1.300 m²: reusachtige spelmodules, 
ballenbad, glijbanen, reusachtige opblaas-
bare structuren, kartbaan, monorail (om 
te vliegen in het park), kinderbioscoop, 
minidisc, ruimte voor peuters (aanwezigheid 
van een volwassene verplicht).  Gelieve er 
rekening mee te houden dat u sokken moet 
dragen om toegang te krijgen tot de spelen.
Geopend: Het hele jaar: woensdag, 
zaterdag en zondag van 10.00 tot 19.00 
uur. Elke dag tijdens schoolvakanties (Caen 
en Parijs) van 10.00 tot 19.00 uur. Feestda-
gen van 10.00 tot 19.00 uur. Gesloten op 
25/12 en 01/01.
Tarieven: Kinderen van 2 tot 12 jaar: 9,50€.  
Kinderen van 1 tot 2 jaar: 4€. Toegang 
voor begeleidende volwassenen: 2€ met 
een gratis warme drank. Verjaardagen van 
12,90€ tot 16,90€ per kind (alleen op re-
servering).

QUINQUIN PARC 
Lieu-dit Le Fer des Champs
Zone d'Activité Commerciale Géant Casino
14160 PERIERS-EN-AUGE
Tél. : +33(0)2 31 91 26 42 / +33(0)6 86 87 87 91
milanesparc@gmail.com - www.quinquinparc.com

Overdekte speeltuin van 920 m2 met spring-
kussens en trampolines voor kinderen van 0 
tot 14 jaar. Bij regen of zonneschijn, of na 
een leuke dag aan zee, uw kinderen zullen 
zich te pletter amuseren in dit park met 
airconditioning! Wilt u uw kind een plezier 
doen, bied hem dan voor zijn verjaardag 
een verjaardagspakket aan zodat hij/zij een 
geweldige tijd met zijn/haar vrienden kan 
doorbrengen.
Geopend: Buiten de schoolvakanties: 
woensdag, zaterdag en zondag van 10.00 
tot 19.00 uur. Schoolvakanties: elke dag 
van 10 tot 19 uur.
Tarieven: Entree voor kinderen vanaf 2 
jaar: 9 €. Gratis voor kinderen jonger dan 2 
jaar. Begeleidende persoon: 2 € met gratis 
warme drank. Onbeperkte tijd. 

ROYAL KIDS 
ZI de la Sphère - 284 rue Marie Curie
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tél. : +33(0)2 31 54 09 09
caennord@royalkids.fr
www.royalkids.fr/parcs/caen

Royal kids is een kasteel vol kleuren en 
ongelooflijke spelletjes (over 1000 m2) 
voor kinderen van 0 tot 12 jaar oud. Op 
programma: reuzendoolhof met buizen, 
tokkelbaan, schommels, dansvloer… 
En voor de waaghalzen: een motorpar-
cours, rodelbaan, voetbalvelden, tram-
polines, en niet te vergeten de verovering 
van de kasteeltoren voor leerling-ridders! 
Babyzone van 0 tot 3 jaar waar mama en 
papa met de baby kunnen spelen!
Geopend: Schoolperiode: woensdag, 
zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 
tot 19.00 uur. Tijdens de schoolvakanties: 
7 dagen per week van 10.00 tot 19.00 uur.
Tarieven: 9,50€. Gratis voor begeleiders 
(1€/volwassene voor meer dan 2). Royal 
pass' - 10 toegangskaarten: 75€. Royal 
pass' baby - 10 tickets tot 3 jaar: 65€.
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CLIMB UP CAEN  
Cf Page 91

Kom tijdens de schoolvakanties profite-
ren van de activiteiten die speciaal voor 
kinderen van 4 tot 15 jaar georganiseerd 
worden: klimmen, en spelletjes om te 
klimmen, trainen en plezier maken.

IJSBAAN   
Cf Page 84

Kom ook naar de speciale gezinsochtenden 
op zondag! De ijsbaan heeft een speelruimte 
voor kinderen tot 7 jaar, maar ook spelletjes 
voor de rest van het gezin (eigen bijdrage) 
van 10.15 uur tot 12.15 uur.

Minigolf
MINIGOLF L'ACCOSTAGE  
Esplanade Lofi - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33(0)2 31 97 05 23
laccostage.ouistreham@orange.fr
www.restaurant-laccostage-ouistreham.fr

Zet de ontspanning en het plezier na een 
dag aan het strand voort met een partijtje 
golf voor een puur moment van ontspan-
ning en gezelligheid! De minigolfbaan met 
kunstgrasbanen is beveiligd, zodat ouders 
kunnen gerust zijn. Golfsticks en balletjes 
kunnen afgehaald worden bij de receptie. 
Deze activiteit is ideaal voor gezinnen, 
neem een drankje in de bar-brasserie met 
uitzicht op zee, geniet van het restaurant en 
laat uw kinderen spelen op de luchtkussens.

Wateractiviteiten
CENTRE NAUTIQUE OCEAN  
Cf Page 32

In de zomer biedt het watersportcentrum 
Océan zeillessen aan vanaf 5 jaar en 
strandzeilen vanaf 7 jaar.

Paardrijden
HIPPISCH CENTRUM -  L’ÉTRIER DE 
LA PLAGE 
Cf Page 86

Op het terrein rond Etrier de la Plage 
worden ponylessen gegeven om op een 
speelse manier te leren paardrijden met 
aangepaste oefeningen (vanaf 4 jaar). Er 
wordt ook een educatief tochtje geor-
ga-niseerd waar u uw kind begeleidt vlakbij 
de duinen van Ouistreham, met een lieve, 
rustige pony.

Inleefspellen
GET OUT CAEN !  
Cf Page 87

Escape games zijn niet alleen voor ouderen! 
Get Out ! Caen heeft een kamer speciaal 
voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Onder 
begeleiding van onze animator kunnen ze 
hun eigen avontuur beleven in de zaal "les 
petites enquêtes - Tesla" om op hun beurt 
te proberen de tijd voor te zijn!

MURDER PARTY - PETITS MEURTRES 
ENTRE AMIS 
Cf Page 88

Voor een moment met uw gezin bieden wij u 
onderzoekskits aan die u gewoon bij u thuis 
kunt ontvangen! Scenario's voor volwassenen 
en kinderen, met verschillende moeilijkheids-
graden om zowel jong als oud tevreden 
te stellen! Er zijn verschillende sce-nario's 
beschikbaar, bekijk alle info op onze website: 
www.petitsmeurtresentreamis.com.
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Spelboekjes voor kinderen 
HET KASTEEL BELAGEN  
Bureau d'information de Caen 
12 Place Saint Pierre - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14
info@caenlamer-tourisme.fr

Ontdek het kasteel gebouwd door Willem 
de Veroveraar dankzij het spelboekje "Het 
kasteel van Caen veroveren" (4-7 jaar en 
7-13 jaar). 
Tarieven: 2,50€ per spelboekje, te koop bij 
het VVV-kantoor van Caen-la-Mer - Informa-
tiekantoor van Caen en in het museum van 
Normandië. Duur: ongeveer 1u30.

ONTDEKKING VAN CAEN  
Bureau d'information de Caen 
12 Place Saint Pierre - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14
info@caenlamer-tourisme.fr

Met deze ludieke route kunnen de kinderen 
(van 7 tot 13 jaar) vergezeld van hun 
ouders op eigen gelegenheid de stad gaan 
ontdekken. De vragen doen een beroep op 
hun observatievermogen en richtingsgevoel, 
en moedigen hen aan om te lezen, te tellen, 
te tekenen… In het Frans en het Engels. 
Tarieven : 2,50€ voor het boekje-spel, te 
koop bij de Dienst voor Toerisme Caen la 
mer  - Caen Information Office en bij het 
Musée de Normandie. Duur: ongeveer 1u30.

ONTDEKKING VAN OUISTREHAM 
Bureau d'information de Ouistreham
Esplanade Lofi - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

Gewapend met een spelboekje kunt u uw 
kinderen (van 7 tot 13 jaar) meenemen voor 
een reis door de geschiedenis van Ouistre-
ham, verkrijgbaar in 3 thema's: het dorp, 
de haven en de Tweede Wereldoorlog. Deze 
routes bieden de gelegenheid om zelfstandig, 
met een volwassene, op een leuke manier het 
erfgoed en de geschiedenis van de badplaats 
te ontdekken. In het Frans. Tarieven: 2,50€ 
per spelboekje, te koop bij het VVV-kantoor 
van Caen la mer   - Informatiekantoor van 
Ouistreham. Duur: ongeveer 1u30.

ONTDEKKING VAN LION-SUR-MER 
Bureau d'information de Lion-sur-mer
Rue Edmond Bellin - 14780 LION-SUR-MER
Tél. : +33 (0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

Ontdek samen met uw kinderen de geschie-
denis en het erfgoed van deze gemeente aan 
"land en zee", gewapend met een boekje voor 
kinderen van 7 tot 13 jaar.  Op het programma: 
ontdekking van de villa's aan zee, de meest 
voorkomende vissoorten aan onze kust, of de 
evolutie van het baden in zee tot en met de 
verschijning van de bikini… Tarieven: 2,50€ per 
spelboekje, te koop bij het VVV-kantoor van 
Caen la mer - Informatiekantoor van Ouistre-
ham en Lion-sur-Mer. Duur: ongeveer 1u30.
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Sites en musea
RONDLEIDINGEN DOOR DE ABBAYE 
AUX DAMES 
Cf Page 15

Ontdek de abdij op een speelse manier met 
de speeltas voor gezinnen.

MUSEUM VAN NORMANDIË  
Cf Page 19

Ontdek samen met uw gezin de geschie-
denis van Normandië en zijn inwoners, 
met speciale activiteiten voor kinderen: 
geanimeerde en ongewone bezoeken, 
rondleidingen, ontdekkingstochten, spel-
boekje (vanaf 4 jaar), show (vanaf 5 jaar), 
workshops. Raadpleeg het gedetailleerde 
programma op de website van het museum: 
www.musee-de-normandie.caen.fr.

MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN  
Cf Page 20

Het museum is een ontdekkings- en er-
varingsplaats voor kinderen van 3 tot 12 
jaar en biedt leuke activiteiten om met het 
gezin te delen: begeleide rondleidingen, 
spelletjes, muzikale siesta's… Gedetailleerd 
programma op mba.caen.fr. Vergeet niet 1 
maand voor de activiteiten te registreren.

VIEUX LA ROMAINE, MUSEUM EN 
ARCHEOLOGISCHE VINDPLAATSEN   

   
Cf Page 23

 Duik met uw gezin in de geschiedenis van 
de stad Aregenua, ontdek een prachtig 
bewaard gebleven site en het speelse 
museum met toegankelijke en interactieve 
decors. Geniet ook van deze stad op het 
platteland om een dag met uw gezin door 
te brengen: wandelingen, spelletjes en 
picknick in de schaduw van de oude tuin. 
Het hele jaar door worden er verschillende 
workshops voor kinderen georganiseerd: 
vraag om informatie!

HET MÉMORIAL DE CAEN  
Cf Page 40

Rondleidingen voor gezinnen tijdens de 
schoolvakanties, samen met een gids van 
het Mémorial, zijn de gelegenheid om belan-
grijke kwesties uit de Tweede Wereldoorlog 
aan te kaarten, met documenten uit die tijd 
en de tentoonstelling van objecten uit de 
collectie (vanaf 8 jaar). En voor een bezoek 
in alle rust biedt het Mémorial u opvang 
voor uw kinderen van 3 maanden tot 10 
jaar (maximaal 3 uur).
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HUIS VAN DE  
NATUUR EN DE MONDING   
Cf Page 52

Het Maison de la Nature et de l'Estuaire is 
de toegangspoort tot een van de grootste 
beschermde natuurgebieden van de 
Calvados: de monding van de Orne. Dit be-
zoekerscentrum van een rijk en ongerept na-
tuurgebied biedt ook tijdelijke tentoonstel-
lingen over de kustlijn of de biodiversiteit 
van onze regio en een activiteitenprogram-
ma om u te helpen meer over de natuur te 
weten te komen op een leuke manier!

HET MUSEUM VOOR KENNISMAKING 
MET DE NATUUR 
Cf Page 53

Het museum voor Kennismaking met de 
Natuur biedt een eerste ontdekking van 
de fauna en flora van Normandië, met een 
verzameling van de natuurlijke geschiede-
nis (zoogdieren uit de streek, vogels uit de 
steden, vijvers en de kust) in de vorm van 
diorama's en een tuin gewijd aan populaire 
wilde en gecultiveerde planten. Van mei 
tot september biedt het museum tijdelijke 
ten-toonstellingen en thema-evenementen 
aan onder de noemer "Infopunt Biodiver-
siteit".

De parken en tuinen 
PLANTENTUIN EN BOTANISCHE TUIN 
Cf Page 59

Dit plantenmuseum ligt in het hart van de 
stad en bevat enkele duizenden planten-
soorten, waaronder enkele zeer zeldzame. 
Exotische planten en plantenverzamelin-
gen: regionale flora, nuttige planten, Nor-
mandische landschappen… Speeltuin en 
picknicktafels. Erkend als Botanische Tuin 
van Frankrijk en de Franstalige landen (JBF) 
en gelabeld als Jardin Remarquable. Duur 
van het bezoek: 1 tot 2 uur.

PARC DE LA COLLINE AUX OISEAUX  
Cf Page 60

Om de Vogelheuvel te ontdekken op een 
ludieke manier kunnen de ontdekkings-
routes voor kinderen worden afgedrukt 
op de website of worden opgehaald bij de 
receptie. Er zijn speel- en ontspannings-
ruimtes voor kinderen (2.000 m2 speeltuin) 
en voor gezinnen: picknickplaatsen, 
minigolf, fastfood.
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ONTDEKKING

Een gebied rijk aan allerlei aanbiedingen 
om uw verblijf nog aantrekkelijker te 
maken of te vergemakkelijken. Nieuwe 
concepten bedenken voor uw vrije 
tijd en uitstapjes, aandachtig voor uw 
behoeften, dit zijn de doelstellingen 
van de mannen en vrouwen die van 
Caen la mer een aantrekkelijke ruimte 
maken waar het goed is om te wonen of 
te verblijven. 

VRIJE TIJD, WINKELS EN DIENSTEN

VRIJETI-
JDSBESTEDING 

GEZONDHEID
EXCURSIES

UITGAAN DIENSTEN TRANSPORTSBOODSCHAP-
PEN DOEN

P.84 P.94 P.95 P.98 P.99 P.104
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VRIJETIJDSBESTEDING  

Sportactiviteiten
GOLF  
RD60 - Le Vallon - 14112 BIEVILLE-BEUVILLE
Tél. : +33(0)2 31 94 72 09
contact@golf-caenlamer.fr - golf-caenlamer.fr

2 gangen, 27 greens op een oppervlakte van 
92 ha aan de poorten van Caen. De twee 
banen ontworpen door Fred Hawtree bieden 
u een geweldige golfervaring. De golfuitda-
ging die zowel beginners als experts wordt 
geboden, integreert perfect het reliëf en 
de oneffenheden. Met de 27 greens op het 
landgoed kunt u uw spel per-fectioneren 
voordat u uw dag afsluit op het panora-
mische terras van het restaurant. 
Geopend: Van 1 tot 31 januari: 8:30 uur tot 
17:30 uur Van 1 tot 28 februari: 8:30 uur 
tot 18:00 uur 1 tot 31 maart: 8:30 uur tot 
19:00 uur Van 1 april tot 30 september: 8:00 
uur tot 19:00 uur 1 tot 31 oktober: 8:30 uur 
tot 19:00 uur Van 1 tot 30 november: 8:30 
uur tot 18:00 uur Van 1 tot 31 december: 
8:30 uur tot 17:30 uur. 
Tarieven: hoogseizoen (van 01/04 tot 
31/10/2022): Green fee 18 holes: € 62. 
Green fee 9 holes: € 42. Laagseizoen (van 
01/01 tot 31/03/2022 en van 01/11 tot 
31/12/2022): Green fee 18 holes: € 44. 
Green fee 9 holes: € 34.

SPORTHAL -  
DECATHLON CAEN MONDEVILLE  
Les Carandes - RD 230 - 14120 MONDEVILLE
Tél. : +33(0)2 31 35 46 46
leo.baptiste@decathlon.com
www.decathlon.fr - activites.decathlon.fr

Veel meer dan uw sportwinkel, een echte 
plek vol leven die u elke dag verwelkomt 
en die gratis toegang biedt tot activiteiten 
(city stade, tafeltennis, active way, bike 
park…) evenals begeleide activiteiten 
(spor-tverjaardagen, groepslessen, ini-
tiaties, evenementen, opleidingen, semi-
naries…). Wacht niet langer en begeef u 
meteen naar Decathlon Village! 
Geopend: het hele jaar door, van maandag 
tot zaterdag van 09.00 tot 20.00 uur. 
Ope-ningstijden te vinden op de website.

PADELSHOT 
6 Rue des Frères Lumière - 14120 MONDEVILLE
Tél. : +33(0)9 52 76 89 19 / +33(0)7 68 14 85 69
caenmondeville@padelshot.fr
caenmondeville.padelshot.fr

Kom naar PadelShot om stoom af te blazen! 
U vindt er 6 padelterreinen en 4 badmin-
tonterreinen voor optimale speelomstandi-
gheden, evenals jeu de boulesbanen, twee 
tafeltennistafels, een restaurant en een 
ontspanningsruimte. 
Goepend: Dagelijks van 10.00 tot 23.00 uur 
van maandag tot vrijdag en van 10.00 tot 
20.00 uur in het weekend. Gesloten van 25 
tot 31 augustus 2022.
Tarieven: Padeltarieven: € 9/1u - € 12/1u30. 
Verminderd tarief: € 6/1u - € 9/1u30. Bad-
mintontarieven: € 8/1u - € 6/1u voor dub-
belspel. Verminderd tarief: € 6/1u alleen -  
€ 4,50/1u30 voor dubbelspel. Verminderd 
tarief: studenten en werkzoekenden/10u-
12u en 14u-6u/Niet in het weekend.

IJSBAAN    
8 rue Jean de la Varende - 14000 CAEN
Tél. : +33(0)2 31 30 47 40
patinoire.caenlamer@caenlamer.fr
caenlamer.fr/la-patinoire-de-caen-la-mer

De olympische ijsbaan ligt met zijn baan 
van 1800 m² midden in de stad, grenzend 
aan het watersportstadion Eugène Maës, 
en is geopend van september tot juni. Hier 
worden vele schaatsmogelijkheden voor 
iedereen geboden: schaatslessen voor elk 
niveau, activiteiten, thema-avonden en 
tijdslot speciaal voor gezinnen op zondag-
morgen. De ijsbaan is tevens geheel toe-
gankelijk voor gehandicapten. 
Goepend: Schoolperiodes: dinsdag en 
vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur, woensdag 
van 14.00 tot 16.15 uur, donderdag van 
14.00 tot 16.00 uur en van 9.30 tot 11.30 
uur, zaterdag van 14.15 tot 16.45 uur, 
zondag van 10.15 tot 12.15 uur en van 
15.15 tot 17.45 uur. Schoolvakanties Zone 
B: maandag van 10.00 tot 12.00 uur en van 
14.00 tot 16.45 uur, dinsdag van 10.00 tot 
12.00 uur, van 14.00 tot 16.45 uur en van 
21.30 tot 23.30 uur, woensdag van 14.00 
tot 16.30 uur, donderdag en vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur, van 14.00 tot 16.45 
uur en van 21.30 tot 11.30 uur, zaterdag 
van 14.15 tot 16.45 uur, zondag van 10.15 
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tot 12.15 uur en van 15.15 tot 17.45 uur. 
Gesloten op 1 januari, 1 mei, 1 november en 
25 december. Gesloten in juli en augustus.
Tarieven: volwassenen: € 4,30/met huur 
van schaatsen € 8,50. Verminderd tarief 
(jongeren tot 18 jaar, studenten, grote 
gezinnen, werkzoekenden, mensen met een 
beperking): € 3,30/met huur van schaatsen 
€ 7,50. Kinderen onder de 3 jaar: gratis. 
Voorkeurstarieven voor 10-beurten-abon-
nementen of voor gezinnen 

Ongewone ontdekkingen
TOCHT IN EEN RENAULT  
4L OF OP EEN BROMFIETS -  
RÉTRO ROAD NORMAND       
4 Fontaine L'Aune - 1726 route de Guilberville
Placy-Montaigu - 50160 SAINT-AMAND-VILLAGES
Tél. : +33(0)6 87 76 56 36
contact@retro-road-normand.fr
retro-road-normand.fr

Retro Road Normand biedt u een unieke 
ervaring, met een tocht die u terug 
meeneemt in de tijd om Normandië te 
ontdekken! Met een road book kunt u de 
mooiste plekjes van de streek ontdekken 
aan boord van een mythische Renault 4L 
of aan het stuur van een bromfiets, net 
zo spannend als toen u 15 jaar oud was! 
Verkoop van appelsap, cider, pommeau, 
Calvados, ambachtelijk bier. Goepend: Het 
hele jaar door van dinsdag tot zondag van 
9.00 tot 18.00 uur. Tarieven: 4L gehuurd 
van 9u tot 18u voor € 220 (verzekering 
en brandstof inbegrepen). Bromfiets: 1u = 
€ 30/2u = € 55 (helmen, handschoenen, 
verzekering en brandstof inbegrepen). Alle 
andere diensten op aanvraag.

RIT IN EEN ZIJSPAN - PARISIDE CAR 
14150 OUISTREHAM- Tél. : +33(0)6 41 51 33 19
pariside@yahoo.fr - pariside-car.com

Ontdek of herontdek Normandië vanuit een 
onverwachte invalshoek aan boord van een 
zijspan. Kies uw rondreis uit de voorges-
telde tours (de landingsstranden, Caen, "La 
Brunch") of kies voor een gepersonaliseerde 
formule. Overdekt en verwarmd, om het hele 
jaar door van te genieten, dus… laat u leiden! 

Goepend: Elke dag voor de rondleidingen in 
Ouistreham, van juni tot september 2022. 
Elke dag de rest van het jaar voor de Parijse 
rondleidingen. 
Tarieven: zijspan: € 20/pers. voor 40 
minuten. € 34 voor twee personen. Tarieven 
voor tochten van 2 uur (afhankelijk van de 
tour): tussen € 40 en € 90/persoon. Tussen 
€ 68 en € 153 voor twee personen.

RIT IN EEN ZIJSPAN - RETRO TOUR 
NORMANDY 
Jardins de l’hôtel de ville - 14390 CABOURG
Tél. : +33(0)7 87 00 11 79
contact-ndy@retro-tour.com
www.retro-tour.com/normandie

Retro Tour Normandy neemt u mee aan 
boord van een authentieke zijspan om 
enkele van de meest pittoreske en mooiste 
plaatsen te verkennen. Ontdek Normandië 
(de landingsstranden, streekproducten, de 
Côte Fleurie …) met een vleugje originaliteit 
en geniet van een geweldige ervaring aan 
de hand van gepersonaliseerde, gezellige 
en leuke excursies. 
Geopend: Het hele jaar door. 
Tarieven: tussen € 89 en € 609 afhankelijk van 
de gekozen tour en het aantal deelnemers. 

HELIKOPTER - HÉLI EVÉNEMENTS  
Route de Caumont - 14650 CARPIQUET
Tél. : +33(0)2 35 80 94 16 / +33(0)6 22 69 08 79
axelle@helievenements.com
www.helievenements.com
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Ga de lucht in met deze helikoptermaatschap-
pij, die al 15 jaar gespecialiseerd is in de regio 
Normandië en een breed toeristisch aanbod 
biedt: vluchten over de landingsstranden, 
de Pointe du Hoc, Mont-St-Michel, de kliffen 
van Etretat, de vele bochten van de Seine en 
haar abdijen. Informatie en reserveringen in 
het VVV-kantoor van Caen-la-Mer. Vluchten 
volgens kalender. Mogelijkheid van vluchten 
op maat. 
Geopend: Het hele jaar door. 
Tarieven: van de Pointe du Hoc naar de 
vuurtoren van Gatteville (40 min.): € 255, 
de landingsstranden (30 min.): € 195, 
Pegasus Bridge en Ouistreham (20 min.): 
€  149, Amerikaanse begraafplaats (10 
min.): € 85, Pointe du Hoc (6 min.): € 50.
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Paardrijden
HIPPISCH CENTRUM  
VAN CAEN (SHUC)   
19 Rue de la Folie - 14280 SAINT-CONTEST
Tél. : +33(0)2 31 44 59 68
contact@shuc-centreequestrecaen.fr
shuc-centreequestrecaen.fr

Paardrijlessen, paarden- en ponycur-
sussen, bos- en ontdekkingsklassen. Het 
SHUC, opgericht in 1947, verwelkomt u 
op een terrein van 11 hectare, uitgerust 
met talrijke infrastructuren, lessen en 
een cavalerie van hoge kwaliteit voor een 
optimale omkade-ring. Van beginners tot 
gevorderden, van vrijetijds- tot wedstrijdri-
jden. Geopend: Het hele jaar door.

HIPPISCH CENTRUM VAN 
OUISTREHAM DAVID AÏSSA   
12 Route de Caen - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33(0)2 31 96 41 41 / +33(0)6 89 59 50 72
contact@centreequestre-ouistreham.com
www.centreequestre-ouistreham.com

Lessen voor iedereen, van babypony tot 
wedstrijdrijder, tijdens de schoolvakanties. 
Zwemmen in de zee en uitstapjes in het 
bos. Rijd het hele jaar door dankzij onze 
grote paardrijpiste en overdekte manege. 
Een dynamisch en bekwaam team voor 
paardrijtochten of wedstrijden. Tochten 
voor iedereen met directe toegang tot het 
strand met ons bijgebouw, de "Etrier de la 
Plage". Educatief parcours in de duinen. 
Geopend: Het hele jaar door.

HIPPISCH CENTRUM -  
L’ÉTRIER DE LA PLAGE  
Boulevard Maritime - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33(0)2 31 96 69 51 / +33(0)6 89 59 50 72
contact@centreequestre-ouistreham.com
www.centreequestre-ouistreham.com

Zin om paard te rijden aan de oevers van 
het Kanaal? Dankzij de 'Étrier de la Plage', 
gelegen aan het water, kunt u stappen en 
draf rijden op het prachtige strand van 
Ouistreham. Voor alle leeftijden en alle 
niveaus. Tocht op het strand (1u of 2u). Be-
ginnerslessen. Tochten met pony in de hand 
voor kinderen. Ontvangst van groepen. 

Goepend: Schoolvakanties, weekends en 
feestdagen.
Tarieven: Tocht (1u): € 39 - Initiatie (30 
min): € 26 - Educatief circuit: € 6 - Pri-
vé-tocht: € 65.

Escape Game
ATOME GAME  
27 ter rue du Marais - 14000 CAEN
Tél. : +33(0)6 50 85 06 77
contact@atomegame.com
www.atome-game-escape-caen.fr

Atome Game is een Escape Game te Caen 
dat de 2019 Escape Game Awards voor de 
regio Normandië heeft gewonnen. Er zijn 
2 ontsnappingskamers: "De Poker Room" 
dompelt u onder in de sfeer van een bar 
waar clandestiene pokerspelletjes worden 
gespeeld en "Het Vergeten Laboratorium" 
neemt u mee terug naar de XVIe eeuw, naar 
het laboratorium van een alchemist. Een 
derde kamer, "De Retro Game" zal binnen-
kort beschikbaar zijn. 
Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 13.30 tot 
22.00 uur, zaterdag van 10.15 tot 22.00 
uur en zondag van 11.45 tot 20.00 uur. 
Gesloten op maandag. Van 3 tot 6 spelers, 
toegankelijk voor personen met beperkte 
mobiliteit.
Tarieven: 3 spelers: € 26/pers. 4 spelers: 
€ 24/pers. 5 spelers: € 22/pers. 6 spelers: 
€ 20/pers. Happy hours op vrijdag vanaf 
17.00 uur (20% korting op alle spellen).

B.R.A.I.N.  
DE ESCAPE GAME VAN CAEN  
41 BIS Rue Pasteur - ZAC de Calix
14120 MONDEVILLE - Tél. : +33(0)6 31 46 93 22
brain.caen@gmail.com
www.brain-escapegame-caen.fr

B.R.A.I.N heeft 2 escape rooms (Psychiatric, 
In Prison en Back to the 80's) die u met uw 
vrienden, familie of collega's kunt spelen. 
Beleef een buitengewoon avontuur in teams 
van 2 tot 5 spelers: u wordt opgesloten in 
een kamer en hebt 60 minuten de tijd om 
zoveel mogelijk aanwijzingen te verzame-
len, puzzels op te lossen en het complot 
te dwarsbomen. Nieuw: een fobieënkamer, 
voorbehouden voor de beste spelers. 
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Goepend: Elke dag van 9 tot 23 uur.
Tarieven: 2 spelers: € 70; 3 spelers: € 81; 
4 spelers: € 90; 5 spelers: € 100 (aanbie-
ding geldig tot 17.00 uur op de sessies van 
woensdag tot vrijdag 11.00, 13.00, 15.00 
uur: 2 spelers € 60, 3 spelers € 70, 4 spelers 
€ 80, 5 spelers € 90). Fobieënkamer: 3 
spelers: € 30/pers. 4 spelers: € 28/pers. 5 
spelers: € 26/pers. 6 spelers: € 24/pers. 

CAEN YOU ESCAPE   
15 rue de l'Engannerie - 14000 CAEN
Tél. : +33(0)6 43 93 94 83
contact@caenyouescape.fr
www.caenyouescape.fr

Escapegame op ware grootte! Stel een team 
samen van 3 tot 5 spelers, en ga de uitdaging 
aan. Duik in de Normandische geschiedenis 
en probeer de leuke en boeiende raadsels 
op te lossen. In een gesloten ruimte moet 
u beroep doen op uw logica, scherpzinni-
gheid en teamgeest om de aanwijzingen te 
verza-melen die ervoor zorgen dat u binnen 
1 uur weer buiten staat. 
Goepend: Dinsdag van 14.00 tot 22.00 uur 
en woensdag tot en met zondag van 10.00 
tot 22.00 uur. 
Tarieven: Volwassenen: 16 / 35 €. Kinderen: 
14 / 27 €. Prijzen beschikbaar op de website.

ESCAPE GAME  
HISTORISCH PARK VAN ORNAVIK  
Domaine de Beauregard
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tél. : +33(0)2 31 52 40 90
contact@ornavik.fr
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Ornavik biedt u een nieuwe ervaring: mys-
terieuze tijdreizigers proberen het ontstaan 
van Normandië te dwarsbomen … Duik in 
het hart van de Xe eeuw en toon uw moed 
en vindingrijkheid in dit ontsnappingsspel in 
de open lucht. Zal Normandië het daglicht 
zien? Haar lot ligt in uw handen. Sluit u aan 
bij een groep en bundel jullie krachten! 
Goepend: Open op zondag: 5, 12 en 26 juni. 
3, 17 en 31 juli. 7, 14, 21 en 28 augustus 
2022. Tijden: 10.30 uur, 14.00 uur en 16.00 
uur. Reservering verplicht. 
Tarieven: Volwassenen: 20 €. Studenten: 
17,50 €. Kinderen van 12 tot 17 jaar: 15 €.

GET OUT CAEN !   
15 rue Chanoine-Xavier-de-Saint-Pol - 14000 CAEN
Tél. : +33(0)2 31 23 69 73
caen@getout.fr - caen.getout.fr

Met zijn 4 kamers is Get Out Caen een ideaal 
vrijetijdsspel om uzelf op de proef te stellen. 
U wordt in teams van 2 tot 6 personen 
opgesloten in een ruimte en u heeft 60 
minuten de tijd om het raadsel op te lossen. 
Urban Challenge: een schattenjacht in het 
hart van de historische wijk van Caen. Een 
subtiele mix van raadsels, uitdagingen en 
oriëntatie: stel uw team samen, van 2 tot 
5 spelers, en win van uw concurrenten! Tot 
10 teams tegelijkertijd. Goepend: Dinsdag 
tot en met zaterdag van 9.30 tot 23.00 uur. 
Zondag van 9.30 tot 18.30 uur. Elke dag 
tijdens de schoolvakanties. Tarieven: Escape 
Game-kamer: van € 19 tot € 37 per persoon 
(tarief afhankelijk van het aantal spelers - 
team van 2 tot 6 spelers). De kleine speur-
tochten - Tesla: € 15 per persoon (van 5 tot 
8 kinderen). Urban Challenge - De schatten 
van Caen: € 60 per team (team van 2 tot 5 
spelers). Urban Challenge - De geheime tuin: 
€ 50 per team (team van 2 tot 4 spelers).

LOCK QUEST 
6 chemin de Lamballard
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Tél. : +33(0)7 82 42 47 16
lockquest.escape@gmail.com - www.lockquest.fr

1 team, 1 kamer, 1 uur om er te ontsnap-
pen… Een vernuftige mix van voorwerpen die 
u moet vinden, raadsels die u moet oplossen, 
mechanismen en sloten die u moet openen 
en veel verrassingen die u zult ontdekken 
in ongelooflijke omgevingen. Elk van onze 
scenario's brengt u naar een ander land: 
Peru, Japan of Egypte, waar gaat u heen? 
U kunt ook deelnemen aan schattenjachten 
waarbij u met behulp van de Padquest-tech-
nologie in interactie treedt met de monu-
menten van Caen. Goepend: dinsdag t/m 
zondag: 10:00, 11:45, 13:30, 15:15, 17:00, 
18:45, 20:30 en 22:15 uur. Tarieven: Escape 
game: 2 spelers € 72, 3 spelers € 84, 4 
spelers €  100, 5 spelers € 110. Maximaal 
18 spelers tegelijk. Padquest: spoorzoeken 
in de buitenlucht = ontdekkingsroute: € 69 
per team / Avonturenroute: € 119 per team 
(2 tot 5 spelers) - outdoor escape game met 
gepersonaliseerde route: contact opnemen.
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LA BULLE TEMPORELLE 
Boulevard Winston Churchill
14400 SAINT-VIGOR-LE-GRAND
Tél. : +33(0)9 83 24 02 55
contact@labulletemporelle-escape.fr
labulletemporelle-escape.fr

U zult uw teamgeest op de proef moeten 
stellen om voorwerpen te zoeken en ver-
schillende mechanismen te bedienen om de 
raadsels op te lossen. In teams van 2 tot 6 
spelers moet u de de spelkamers doorkruisen 
terwijl u historische scenario's ontdekt die 
geïnspireerd zijn op ware gebeurtenissen, in 
een decor waarin u volledig wordt onderge-
dompeld. Pas op, u hebt maar 60 minuten 
de tijd om alle raadsels te ontrafelen … Bent 
u klaar voor de uitdaging?
Goepend: Het hele jaar door van 9.45 tot 
22.00 uur. Gesloten op maandag.
Tarieven: 2 spelers: 35 € per persoon 3 
spelers: 28 € per persoon 4 spelers: 25 € 
per persoon 5 spelers: 22 € per persoon 6 
spelers: 20 € per persoon.

LE VALHÖLL  
6 Avenue de la Grande Plaine
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Tél. : +33(0)2 31 24 82 42
contact@le-valholl.com - le-valholl.com

Het eerste Escape Game dat u onderdom-
pelt in de Scandinavische en Normandische 
geschiedenis met 2 spelkamers: de Nor-
mandische Kapel en het Huis van de Jarl. 
Ontdek deze meeslepende avonturenruimte 
met raadsels en actie voor iedereen, en dit 
in een Scandinavische sfeer die doet denken 
aan Vikinglegendes. Kunt u in minder dan 
een uur ontsnappen?
Goepend: Woensdag tot zaterdag van 
11.00 tot 23.00 uur.
Tarieven: 2-6 personen: van 82 tot 92€. 
7-8 personen: 112€.

Inleefspellen
MURDER PARTY -  
PETITS MEURTRES ENTRE AMIS  
34 avenue de le Libération - 14000 CAEN
Tél. : +33(0)6 41 10 19 10
contact@petitsmeurtresentreamis.com
www.petitsmeurtresentreamis.com

Duik in de wereld van de murder party en 
laat u meevoeren in een duister verhaal 
over een moord die u moet oplossen! Of 
het nu gaat om een levensgrote Cluedo 
(groep van 6 tot 12 deelnemers), om een 
reusachtig onderzoek waarbij de moord 
in teams moet worden opgelost (vanaf 15 
personen), om een speurtocht naar aanwi-
jzingen in de stad of een ongewoon bezoek 
aan het stadscentrum van Caen, trek met 
ons op onderzoek en kruip in de huid van 
Sherlock Holmes of Miss Marple! 
Geopend: Het hele jaar door.
Tarieven: Murder party: € 30. Pack 
"Mystères dans Caen": € 19,90. Pack 
"Mystères dans le Calvados": € 29,90. 
Murder Party bij u thuis: € 35 per pers. 
(tussen 6 en 12 pers.). Avond-Speurtocht: 
op aanvraag, vanaf € 15 per persoon.

SENSAS CAEN   
4 bis rue de la Cotonnière - 14000 CAEN
Tél. : +33(0)9 83 89 70 67
Contact-caen@sensas.top - caen.sensas.top

Een sensationele ervaring die absoluut 
uniek is in de streek van Caen! Beleef plezier 
met een ongelooflijke activiteit die voor 
iedereen toegankelijk is en die u 5 zintuigen 
op de proef zal stellen. 
2 uur lang, met een team van 4 tot 15 
personen, moet u 200 vierkante meter 
vrijwel geheel donkere werkplaatsen uit-
pluizen en… de confrontatie met uzelf 
aangaan!
Met familie, vrienden of collega's… 
Spanning en sensatie, maar vooral veel 
lachen! 
Goepend: 7 dagen per week van 9.00 tot 
23.00 uur. Activiteit alleen op reservering 
(24 uur van tevoren). 
Tarieven: volwassenen (+ 13 jaar): € 28. 
Studenten: € 26 (op vertoning van stu-
dentenpas). Kinderen (7 - 13 jaar): € 24.

Fietsverhuur
TOURIST OFFICE, OFFICE OF CAEN 
LA MER 
32 Rue Edmond Bellin LION-SUR-MER
Esplanade Alexandre Lofi OUISTREHAM
Tél. : +33(0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr
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Kies voor de fiets, en ontdek Caen-la-mer 
met de haren in de wind en op uw eigen 
tempo! Het VVV-kantoor van Caen la mer 
verhuurt fietsen, per dag of halve dag bij 
het infor-matiebureau van Ouistreham, en 
in het hoogseizoen bij de informatiebureau 
van Lion-sur-mer. Voor alle boekingen is 
een bankpasafdruk, of cheque voor borg 
nodig. 
Goepend: Naar gelang openingstijden van 
het informatiebureaus.

COM'ON GYRO - VÉLOCAEN 
Cf page 24

Bezoek Caen en zijn omgeving zonder 
vermoeid te raken door een elektrische fiets 
te huren.

Indoor recreatiepark
SPORTCENTRUM -  
TEAM FACTORY    
195 rue Saint Jean - 14000 CAEN
Tél. : +33(0)9 83 29 73 69
tfcaen@gmail.com
www.teamfactory-france.fr

Kom alleen of met uw vrienden strijden in 
het E-sportcentrum! 2 spelomgevingen 
(Cyber of Middeleeuwse Taverne) in een 
centrum uitgerust met 25 krachtige pc's en 
de grootste spellen van vandaag (Fortnite, 
Lol, Dota, en vele anderen). Dranken ter 
plaatse te koop. Quake3, Unreal Tourna-
ment 2004, Warcraft3, Empire Earth, Coun-
ter-Strike 1.6 beschikbaar. 
Goepend: 7 dagen per week, maandag 
tot woensdag van 14:00 tot 23:00 uur, 
donderdag van 14:00 uur tot middernacht, 
vrijdag en zaterdag van 14:00 uur tot 13:00 
uur, zondag van 15:00 uur tot 23:00 uur.
Tarieven: 1u: € 5. 5u = € 20. 10u: € 35. 20u: 
€ 60. Dagpas: € 30, week: € 90, weekend: 
€ 50. Zondagpas: van € 15 tot € 25 per dag. 
Avondpas: zondag t/m woensdag (19.00-
11.00 uur): € 15. Donderdag (19.00-
00.00 uur): € 20 + 1 gratis drankje. Vrijdag 
(19.00-01.00 uur): € 25 + 1 gratis drankje. 
Zaterdag (19.00-03.00 uur): € 25 + 1 gratis 
drankje.

ASSEN GOOIEN -  
TAVERNE LE VALHALLA 
Cf page 96

Kom en ontdek het bijlwerpen op doelen. Na 
een initiatie met een van onze werpers, is 
het jouw beurt om te spelen en om je bijl in 
het hart van het doelwit te planten.

VIRTUAL REALITY PARK - CAHEM  
Centre Commercial Les Rives de l'Orne
14000 CAEN - Tél. : +33(0)2 31 72 57 78
caen@cahem.eu - www.cahem.eu

Sinds 2018 is Cahem een van de grootste 
virtualrealityparken in Frankrijk aan de 
poorten van Caen. Kom binnen in deze be-
toverende ruimte van 650 m² en ontdek 
games die voor 100% in Normandië zijn 
gemaakt, of games in samenwerking met 
grote studio's zoals Ubisoft. Voor gezinnen 
vanaf 6 jaar, van 1 tot 6 personen in 
teamverband, verjaardagen, of teambuil-
ding. 
Goepend: Openingstijden te vinden op de 
website. Zie website voor de tarieven.

Ontdek ook onze ACCOMMODATIE 
en RESTAURANT gids

Vind de volledige aanbieding op

www.caenlamer-tourisme.nl



  Parcours pédagogique 
au cœur du verger BIO 
(400 variétés de pommes)

  Parc avec 26 races d’animaux
  Mini-golf « les animaux du Marais » 
  Visite du « Verger enchanté » 
  Aire de jeux
  Dégustation et vente sur place 

Ouverture du mercredi au dimanche
• Vacances d’avril à août :  10 h-18 h
•  Toussaint, Noël et Hiver : 

M/J/V : 10 h-16 h - S/D : 14 h-17 h
• Autres périodes : 14 h-17 h

Animations : consultez notre site 
domainedesrougesterres.com ou 

Tarif : 4 € à partir de 3 ans

Avec le soutien de 

Le Verger de Roncheville et son parc animalier
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Hameau de Roncheville : D95 route de Troarn, 14860 Bavent - 02 31 83 89 24
domainedesrougesterres.com

Mini-golf
18 trous !

nouveau !
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KLIMZAAL -  
CLIMB UP CAEN   
Avenue Pierre Mendès France
Centre Commercial Les Rives de l'Orne
14000 CAEN
Tél. : +33(0)2 90 87 00 54
caen@climb-up.fr
caen.climb-up.fr

Kom klimmen in de grootste klimzaal in de 
regio: 1400m² vol blokken, routes en fun 
climbing. Een zaal om kennis te maken, te 
beoefenen, trainen en plezier te hebben in 
Caen. Sportief of recreatief, jong en oud, 
voor beginners en gevorderden, iedereen 
kan hier klimmen! 
Goepend: 7 dagen per week van 10.00 tot 
23.00 uur van maandag tot vrijdag en van 
10.00 tot 21.00 uur op zaterdag en zondag. 
Tarieven: klimsessie of fun climbing: €  14 
per sessie. € 110 voor 10 beurten. 1e 
abonnement: € 40 per maand Vermin-
derde tarieven zijn mogelijk onder bepaalde 
voorwaarden. Zie website voor de tarieven. 

KLIMZAAL - HAPIK  
Decathlon Mondeville Les Carandes
14120 MONDEVILLE
Tél. : +33(0)2 31 83 16 29
mondeville@hapik.fr
hapik.fr

Sinds 2018 is Cahem een van de grootste 
virtual reality parken in Frankrijk aan de 
poorten van Caen. Treed binnen in deze 650 
m² grote immersieve ruimte en ontdek de 
verschillende zones: een ruimte voor virtual 
reality, een taverne voor rust en vermaak, 
een middeleeuws kraampje.
Goepend: Openingstijden: Schoolvakan-
ties en feestdagen: elke dag van 9.45 tot 
19.00 uur. Buiten de schoolvakanties: 
woensdag van 9.45 tot 19.00 uur, vrijdag 
van 15.00 tot 19.00 uur, zaterdag van 
9.45 tot 19.00 uur en zondag van 9.45 tot 
18.00 uur. Gesloten op maandag, dinsdag 
en donderdag. Klimsessie van 1 uur met een 
start om de 30 minuten. Online reserveren 
aanbevolen. 
Tarieven: 1u: € 12. 30 min: € 9. begeleid 
1u: € 14. 10 beurten 1u: €90. 5 beurten 1u: 
€ 50. verjaardagen: € 130. jaarlijkse cursus: 
€ 230. driemaandelijkse cursus: € 120.

OPNAMESTUDIO -  
ÇA ME CHANTE !   
8 Rue Michel Cabieu - 14000 CAEN
Tél. : +33(0)2 50 65 45 92
corinne@camechante.com
www.camechante.com

Wat als u de ster was? Neem uw favoriete 
nummer op, alleen, als duo of in een 
groep, met begeleidende muziek in een 
echte professionele opnamestudio. Met 
stemcoaching, gepersonaliseerde single 
en videoclip. Een nieuw concept in het 
centrum van Caen, aanbevolen door Le 
Petit Fûté en Tripadvisor sinds 2009. Vrijge-
zellenfeest - Verjaardagsfeest - Bedrijfsani-
matie - Cadeaubon.
Goepend: Inschrijvingen: maandag tot en 
met zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 
tot 19 uur. Mogelijkheid tot avondsessies 
(maandag t/m vrijdag) vanaf 19 uur.

TAG ARCHERY FRANCE  
Activa Park Koenig 1 - Rue Roland Garros
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Tél. : +33(0)7 82 87 25 41
info@tagarcheryfrance.com
www.tagarcheryfrance.com

U kunt er kiezen uit 15 unieke en leuke ac-
tiviteiten: Archery Tag, Laser Tag, Raqball, 
Bubble Foot, Boogschieten, Run Archery, 
Hoverball, Golf Archery, Gun Tag, Blowgun, 
Soccer Dart, Poul Ball, Dogeball, Bumball, 
Polo op gras … er is voor elk wat wils! 
Ontdek ook het Escape Game: L'Apéro, een 
koelbox gevuld met goede Normandische 
producten staat voor u klaar, maar u zult 
verschillende raadsels moeten oplossen 
voordat u van uw aperitief kunt genieten. 
Geopend: Het hele jaar door.

TRAMPOLINE PARK -  
NORMANDY JUMP   
15 Avenue de la Voie au Coq
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Tél. : +33(0)2 35 20 07 70 / +33(0)6 77 54 13 21
caen@normandy-jump.fr
www.normandy-jump.fr/trampoline-park

100 m² aan acrobatische obstakels verdeeld 
in verschillende zones. Een startbaan van 
15 meter, een ninja-parcours … Kom met 
vrienden of familie de "trampo fitness"- of 
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"parkour-initiatie"-activiteiten ontdekken. 
Ontdek ook "Cardio Wall", een nieuwe ac-
tiviteit in Caen om uzelf uit te dagen met 
vrienden maar ook voor sporters die op 
zoek zijn naar prestaties en nieuwe records. 
Goepend: Schoolperiode: maandag, 
dinsdag en donderdag van 16.00 tot 21.00 
uur, woensdag van 10.00 tot 21.00 uur, 
vrijdag van 16.00 tot 22.00 uur en zondag 
van 10.00 tot 20.00 uur. Schoolvakanties: 
van 10.00 tot 21.00 uur. Zomervakantie: 
van 11.00 tot 21.00 uur. 
Tarieven: 1 uur: € 12 + € 8 per extra uur. 
Zie website voor tarieven van abonne-
menten. Anti-slip sokken voor trampolines 
zijn verplicht - Tarief: € 2.

Recreatiepark
CIRCUIT DE OUISTREHAM  
Boulevard Maritime
14150 OUISTREHAM
Tél. : +33(0)2 31 81 31 31
info@circuit-ouistreham.com
loisirs.teamactive.fr/circuit-de-ouistreham

Deze strandkarting is 550m lang en belooft 
een activiteit vol spanning! Van elektrische 
autootjes voor de allerkleinsten, tot gocarts 
voor wie het rustig aan wil doen, tot Grand 
Prix-races voor de meest competitievelin-
gen. Het Circuit van Ouistreham verwelk-
omt volwassenen en kinderen om te karten 
vanaf 7 jaar en 1m20, en de kleinsten 
vanaf 4 jaar op een circuit voor elektrische 
autootjes. Het hele gezin kan hier genieten!
Goepend: Elk weekend, tijdens school-
vakanties en op feestdagen van 10.00 
tot 12.30 uur en van 14.00 tot 18.00 uur 
(behalve bij slecht weer). 
Tarieven: Grand prix karting: vanaf € 55. 
Karting: vanaf € 14. Junior karting: vanaf € 
12. Elektrische autootjes: vanaf € 2.

KARTING DE CAEN  
ZAC du Clos Neuf - Rue Denis Papin
14840 DEMOUVILLE
Tél. : +33(0)2 31 72 20 00
infos@karting-caen.fr
www.karting-caen.fr

Test de karts op een van onze 3 FF-
SA-goedgekeurde banen. Apparatuur die de 
grootste circuits in de autosport waardig 
is: een "SMS-TIMING" timingsysteem op 3 
flatscreens. Zowel de piloten als supporters 
kunnen de tijden en de wedstrijd nauwkeu-
rig volgen. Voor kinderen vanaf 7 jaar, ka-
rtschool voor het leren van rijtechnieken.
Goepend: Openingstijden te vinden op de 
website. 
Tarieven: Met kaart: 7/13 jaar: 10 min. = 
€ 15, volgende beurten = € 12/14 jaar en 
ouder: 10 min. = € 20, volgende beurten = 
€ 17. /16 jaar en ouder: 10 min. = € 22, 
volgende beurten = € 20. Zonder kaart: 
toeslag van € 3. Tarief pistekaart: € 3. 
Verlenging: € 2.

PAINTBALL - BEAUREGARD   
Domaine de Beauregard 
568 Route d'Ouistreham
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tél. : +33(0)2 31 44 14 79 
Tél. : +33(0)6 07 63 01 31
beauregardpaintball@gmail.com
www.beauregard-paintball-caen.fr

Een terrein van 10.000 m² verdeeld over 
4 verschillende spelwerelden en en de 
modernste speluitrustingen. Hier kunt 
u zich uitleven in team en even stoom 
afblazen! Oorlogssimulatiespel in teamver-
band: 2 teams strijden tegen elkaar in ver-
schillende scenario's (deadmatch per team, 
vlagverdediging, verdediging van het fort). 
Doel: zoveel mogelijk tegenstanders raken.
Goepend: Van 1 april tot 6 november. 
Openingstijden te vinden op de website. 
Tarieven: Volwassene (vanaf 12 jaar): van 
€ 19 tot € 33. Kindertarief (tussen 8 en 12 
jaar): van € 10 tot € 15. Zie website voor 
de tarieven.

BOOMKLIMPARCOURS - 
BEAUREGARD AVENTURE   
Domaine de Beauregard 
568 route de Ouistreham
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tél. : +33(0)2 31 44 14 79 
Tél. : +33(0)6 07 63 01 31
beauregardaventure@gmail.com
www.beauregard-aventure.com
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Op 5 minuten van Caen en Ouistreham 
vindt u meer dan 160 leuke en gevarieerde 
spelletjes verdeeld over 10 avonturenpar-
cours in de bomen voor alle leeftijden 
(tokkelbaan, boomklimmen en sprong van 
10m …). Een parcours voor baby's vanaf 2 
jaar en 9 parcours met toenemende moeili-
jkheidsgraad. Misook ons nieuwe paintball-
terrein niet met zijn 4 terreinen verspreid 
over meer dan 10.000 m2. 
Goepend: Van 1 april tot 6 november. 
Openingstijden te vinden op de website. 
Tarieven: Van € 8 tot € 24. Zie website voor 
de tarieven.
 

Vindt alle attractie- en recreatie-
parken in de rubriek Gezin van deze 
gids, op pagina 79. 

Zwembaden, watercentra 
AQUABELLA SWIMMING POOL  
Esplanade Alexandre Lofi
14150 OUISTREHAM
Tél. : +33(0)9 71 00 49 36
contact@piscine-aquabella.fr
piscine-aquabella.fr

Het zwembad Aquabella aan de rand van 
het strand is uitgerust met een groot bad, 
een solarium, een 70 m lange buitenwater-
glijbaan voor het plezier van jong en oud, 
en een ligbank met bubbels en zwanenhal-
zen om te luieren. Er zijn talrijke activiteiten 
mogelijk rond het water, of het nu is om 
weer in vorm te komen, uzelf te overtreffen 
of om te ontspannen.
Goepend: Openingstijden te vinden op de 
website.
Tarieven: Volwassene (vanaf 15 jaar): € 
5,60/€ 6,60. Kinderen (van 3 tot 14 jaar in-
begrepen): € 4,90/€ 5,90. Tot 3 jaar gratis. 
Familiepas (2 volwassenen + 2 kinderen of 
1 volwassene + 3 kinderen): € 18/€ 21. Zie 
website voor de tarieven.

ZWEMBADEN VAN CAEN-LA-MER 
caenlamer.fr

De stad Caen heeft verschillende gezellige 
familiezwembaden die vele activiteiten 
aanbieden (afhankelijk van de vestiging): 
vrij zwemmen, aquabiking, aquagym, 
baby-zwemmen, kennismaking met het 
water, cursus aquafobie, zwemlessen…

Er zijn 4 zwembaden waaruit u kunt kiezen:

-  Stade nautique Eugène-Maës : 
12 Boulevard Yves Guillou 
14000 Caen 
Tél. : 02 31 30 47 47  
piscine.stadenautique@caenlamer.fr

-  Piscine du Chemin Vert 
42 rue de Champagne 
14000 Caen 
Tél. : 02 31 73 08 79 
piscine.cheminvert@caenlamer.fr

-  Piscine Grâce de Dieu : 
60 avenue Père Charles de Foucauld 
14000 Caen 
Tél. 02 31 52 19 78 
piscine.gracededieu@caenlamer.fr

-  Piscine Montmorency : 
6 rue de Bouvines 
14200 Hérouville Saint-Clair 
Tél. 02 31 95 69 00  
piscine.montmorency@caenlamer.fr

OLYMPISCH  
ZWEMBAD EUGÈNE MAËS  
12 boulevard Yves Guillou - 14000 CAEN
Tél. : +33(0)2 31 30 47 47
piscine.stadenautique@caenlamer.fr
www.caenlamer.fr/stade-nautique-eugene-maes-
caen
Het watersportstadion Eugène-Maës biedt 
vele activiteiten, privé zwemlessen en 
groepslessen in een gerenoveerd zwem-
complex, midden in de stad. Dit etablisse-
ment beschikt over een olympisch open-
luchtbad van 50 meter, een binnenbad van 
25 meter en een hal voor recreatieve- en 
educatieve activiteiten met 2 ondiepe 
baden, een pierenbad voor de kleinsten, en 
een op het zuiden gelegen zonneweide. 
Geopend: Open 7/7. Gesloten op 1/01, 
1/05, 1/11 en 25/12. 
Tarieven: Standaardtarief € 4, kortingsta-
rief € 2.50. Tot 5 jaar gratis. 10 tickets voor 
volwassenen: € 32.
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GEZONDHEID

Welzijn
NATUURGENEESWIJZE 
Naturosens
4 route de Lion - Résidence Agora
14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 50 10 92 62 
Tél. : +33 (0)6 12 88 52 45
naturosens14@gmail.com 
www.naturosens.com

De natuurgeneeskunde is gebaseerd op 
verschillende technieken (voeding, li-
chaamsbeweging, fytotherapie, reflexo-
logie, hydrotherapie...) en wordt door de 
WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) 
omschreven als "Traditionele Westerse 
Geneeskunde", Het doel is om de best 
mogelijke gezondheidsstatus te bereiken 
en te behouden, met inachtneming van de 
sterke en zwakke punten van elk individu. 
Goepend: Het hele jaar door. Receptie op 
afspraak.
Tarieven: naturopathie: evaluatie (1u30) 
€ 60/opvolging (45 min.) € 45. Reflexologie: 
1 uur € 60/30 min. € 35. Shiatsu: 30 min. 
€ 30. Verschillende formules beschikbaar.

CHINESE VOETREFLEXOLOGIE 
Naturosens
4 route de Lion - Résidence Agora
14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 50 10 92 62
Tél. : +33 (0)6 12 88 52 45
naturosens14@gmail.com
www.naturosens.com

Voetreflexologie heeft zijn oorsprong in 
de Chinese geneeskunde. Het bestaat uit 
de toepassing van druk-, kneed- en strijk-
technieken op de voeten (onder-, boven- 
en zijkanten). Voor regelmatig onderhoud, 
of in combinatie met andere therapieën, is 
reflexologie een uitstekende manier om de 
dagelijkse spanningen te verlichten en uw 
gezondheid te verbeteren.
Goepend: Het hele jaar door. Receptie op 
afspraak.
Tarieven: sessie van 30 min.: € 35, "Reflexo 
5 sessies"-formule: € 158, "Reflexo 10 ses-
sies"-formule: € 298. Sessie van 60 min.: 
€ 60 "Reflexo 5 sessies": € 270, "Reflexo 10 
sessies": € 510, "Reflexo 20 sessies": € 960.

EXCURSIES

ACSM TOURS 
11 rue Jean Monnet - ZAC des Hauts Prés
14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE
Tél. : +33(0)2 31 06 00 15
contact@acsm-tours.com - acsm-tours.com

Excursies op maat in het Frans, Engels, 
Spaans, Russisch. In Normandië (Mont-
St-Michel, landingsstranden, Dieppe, 
Honfleur, Rouen, Etretat, Giverny, Pays 
d'Auge), in Bretagne (Saint-Malo, Cancale), 
in de Hauts-de-France (Veldslagen van de 
Somme en van Vlaanderen - Vimy Ridge en 
Ieper). Thema's: Eerste en Tweede Werel-
doorlog, de impressionisten, in de voetspo-
ren van de Vikingen, Willem de Veroveraar, 
gastronomische bezoeken en ambachten, 
familiebezoeken.
Geopend: Het hele jaar geopend, 7/7. 
Alleen bereikbaar per e-mail in het weekend 
en op feestdagen.
Tarieven: vanaf € 180 voor een gids zonder 
voertuig. Vanaf € 395 voor een chauf-
feur-gids met een sedan of minibus. Vanaf 
€ 300 voor een chauffeur en voertuig voor 
toeristische rondritten.

LABEL WEST 
10 rue des Métiers - 14123 CORMELLES-LE-ROYAL
Tél. : +33(0)2 31 34 63 53
contact@label-west.com - www.label-west.com

Deze eersteklas service wordt u aangeboden 
in Mercedes voertuigen! Gidsen in de taal 
van uw keuze: Engels, Spaans, Portugees, 
Duits. Privérondleidingen langs de be-lan-
grijkste plaatsen in Normandië (Mont St 
Michel, invasiestranden, Pays d’Auge, 
Caen, Bayeux, enz.). Luchthavenshuttles en 
bezoeken op maat. Mogelijkheid tot tours 
op maat van kinderen (schattenjacht).
Geopend: Het hele jaar geopend. 7 dagen / 
7. Tarieven: On request only.

NORESTA 
Tél. : +33(0)7 49 85 85 64
contact@noresta-experience.fr
noresta-experience.fr

Sightseeing tours beschikbaar in ver-
schillende talen, met chauffeur en gids, om 
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Normandië te ontdekken. Bepaal uw eigen 
route of volg onze tips. Wij bieden ook 
diensten zoals transfers naar alle bestem-
mingen vanaf luchthavens, treinstations, 
eersteklas vervoer voor uw evenementen, 
evenals alle zakelijke vervoer voor u en uw 
medewerkers. Wij zijn actief in heel Frankrijk. 
Voertuigen met airconditioning, alle comfort, 
9 zitplaatsen (inclusief bestuurder).
Geopend: Het hele jaar geopend. 24u / 24, 
7 dagen / 7. 
Tarieven: € 1,40 excl. BTW per km. Formules 
op basis van transfers, rondleidingen, over-
nachtingen, wachttijden, gids.

NORMANDY PANORAMA 
32 Rue Jacques Lanoe - 14480 LE FRESNE-CAMILLY
Tél. : +33(0)6 98 95 89 45
contact@normandypanorama.com
www.normandypanorama.com

Wat is er nu beter dan de kijk van een 
lokale expert voor een kennismaking met 
de regionale geschiedenis? Lopend, met de 
auto of op de motor. Met Vanessa, spre-
ker-gids, kunt u tijdens een rondleiding de 
vele rijkdommen van Normandië ontdekken. 
In haar voertuig, of dat van u (auto of bus), 
zal ze zich aanpassen aan de beschikbare 
tijd en uw budget. De Normandy Panorama 
applicatie geeft u toegang tot foto's, video's 
en audio-commentaar om u te helpen de 
geschiedenis te begrijpen. 
Geopend: Het hele jaar door. 
Tarieven: bezoek van 2u: € 150. Tour van 
een halve dag: van € 195 tot € 395. Tour 
van een volledige dag (landingsstranden, 
Côte Fleurie of dag van de fijnproevers): van 
€ 295 tot € 550. Excursie vanuit Cherbourg, 
Le Havre of Honfleur: € 890. Applicatie: 360° 
tour voor minder dan € 10. Tarief geldig per 
dag voor meerdaagse tours. Mogelijkheid 
voor een tour met uw eigen voertuig of met 
het Normandy Panorama-voertuig. 

NORMANDY PRIVATE TOURS  
26 rue de la fontaine - 14000 CAEN
Tél. : +33(0)6 25 01 82 27 / +33(0)2 31 85 31 70
normandyprivatetours@gmail.com
fareharbor.com/hotelfontaine-caen

Ontdek de invasiestranden met vertrek uit 
uw hotel in Caen en/of met uw gastheer 
van het hotel La Fontaine Caen Centre 

tijdens een privé-tour. Van 9.00 tot 15.00 
uur - D-Day Tour Omaha Beach: Pointe du 
Hoc, Omaha, Amerikaanse begraafplaats, 
Duitse batterij van Longues-sur-Mer, Arro-
manches. Van 9.00 tot 18.00 uur: D-Day 
Tour Omaha en Utah Beach. Onze tours 
volgen uw wensen en ritme (museum, Juno 
Beach, Sword Beach...).
Geopend: Van 15 januari tot 15 december 
2022.

SEE MY NORMANDY - PRIVÉ TOURS 
IN NORMANDIË 
51 avenue Harold Pickersgill
14880 HERMANVILLE-SUR-MER
Tél. : +33(0)6 18 63 17 35
karine.poullard@seemynormandy.fr
fr.seemynormandy.fr

Karine Poullard, gids-spreker biedt met of 
zonder vervoer meer dan een rondleiding 
door Normandië; ze neemt u mee voor een 
reis door de geschiedenis van de streek, dieu 
alleen, met uw gezin of in een groep kan 
beleven. Zelfs na 25 jaar ervaring is ze nog 
altijd op zoek naar nieuwe benaderingen, 
nieuwe ontmoetingen, en zal samen met u 
bekijken hoe ze een totaalbeleving kan creë-
ren, tijdens een privé-tour (2 uur), voor een 
halve- of een hele dag. In het Frans of in het 
Engels, voor ieder type klant, goed gehu-
meurd en vol energie! Neem gerust contact 
met haar op voor een programma of tarief.
Geopend: het hele jaar door, dagelijks op 
reservering.

UITGAAN

Drink wat 
ANDRY - 1867 - LOUNGE BAR  
51 avenue Andry - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33(0)2 31 97 18 79
contact@villa-andry.fr - www.villa-andry.fr

In een knusse sfeer met een uniek lounge-in-
terieur, kunt u een plaatsje uitzoeken met 
uitzicht op zee... onder het genot van een 
Normandisch aperitief. Streekproducten, 
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vleeswaren van Charcuterie Pagny Ouistre-
ham, oesters uit het Kanaal, Terre & Mer ril-
lettebroodjes uit Ouistreham en la Manche, 
klassieke en huisgemaakte cocktails, wijnen, 
appelsap, cider en Calva uit de Boomgaarden 
van Ducy, ambachtelijk bier van Ranville... 
Geopend: Het hele jaar door : Zaterdag 
18.30 tot 22 uur. Open voor uw evene-
menten vanaf 10 personen (gelieve contact 
op te nemen met de receptie).

BAR L'ANTIDOTE 
1 Place Saint Sauveur - 14000 CAEN
Tél. : +33(0)2 31 86 37 41

Kom met het gezin of met vrienden in het 
hart van Caen op de historische Place 
Saint-Sauveur genieten van verschillende 
soorten dranken, kaasplanken en vleeswa-
ren in een aangename en gezellige sfeer. Of 
u nu houdt van cocktails, bier of expert bent 
op gebied van rum, Linda verwelkomt u met 
een grote glimlach op deze ontspannen en 
niet te missen plek. Warm aanbevolen! 
Geopend : Van april tot oktober, 7 dagen per 
week van 16.00 tot 01.00 uur. Gesloten op 
zondag en maandag van november tot maart.

GINI'S BAR 
36 Avenue de la Libération - 14000 CAEN
Tél. : +33(0)2 31 93 46 65 - gilscool@hotmail.fr

Alleen of met vrienden … voor of na het 
restaurant … op het terras of aan de toog 
… met of zonder alcohol … het team van 
GINI's Bar staat voor u klaar en ontvangt u 
in een gezellige sfeer! Kom genieten van de 
zon op ons terras en geniet van het adem-
benemende uitzicht op het kasteel van 
Caen! Bar om even te ontspannen of om iets 
te eten op elk gewenst moment: cocktails 
of frisdrank, charcuteriebordjes, portie 
gemengd, verse huisgemaakte tapas…
Geopend : Woensdag van 15.00 tot 22.00 
uur, donderdag tot zaterdag van 15.00 tot 
01.00 uur, zondag van 11.00 tot 18.00 uur. 
Gesloten op maandag en dinsdag.

TAVERNE LE VALHALLA 
4 avenue de la Grande Plaine
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Tél. : +33(0)7 83 37 01 70
contact@levalhalla.com - www.levalhalla.com

Welkom in Valhalla, Frankrijk's 1ste 
taverne waar men met bijlen kan werpen! 
Het is hoog tijd dat u uw beeld van een 
bar herziet. Ontdek de sport van het bi-
jlwer-pen op doelen in Valhalla in combina-
tie met een verfrissend drankje en een fees-
telijke maaltijd! Na de introductie met een 
van onze werpers, is het aan u om te spelen 
en de bijl in de roos te gooien. 
Geopend: Open woensdag en donderdag 
van 16.00 tot 23.00 uur, vrijdag van 16.00 
tot 12.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 
12.00 uur Gesloten op maandag, dinsdag 
en zondag. 
Tarieven: 1 uur bowlen (voor 1 bowling-
baan - 1 tot 5 pers.): € 30. 30 min bowlen 
(voor 1 bowlingbaan - 1 tot 5 pers.): € 20.

Casino
CASINO BARRIÈRE OUISTREHAM   
51 Place Alfred Thomas - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33(0)2 31 36 30 00
casinoouistreham@groupebarriere.com
www.groupebarriere.com

Het Casino Barrière Ouistreham verwelk-
omt u elke dag in een gemoedelijke sfeer… 
150 gokautomaten, 22 elektronische 
Engelse roulettemachines, 1 elektronische 
blackjacktafel, een lounge met tafelspellen, 
een brasserie met uitzicht op zee, een thea-
terzaal! 
Geopend: Vanaf 9.30 uur elke dag. Sluiting 
om 2 uur van zondag tot donderdag. 
Sluiting om 2.30 uur op vrijdag en 3 uur op 
zaterdag. 
Tarieven: de toegang tot het casino is gratis, 
maar alleen toeges-taan voor volwassenen 
zonder spelverbod, op vertoning van een 
ID.

Bioscoop
CINÉMA CAFÉ DES IMAGES  
4 square du Théâtre
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tél. : +33(0)2 31 45 34 70
info@cafedesimages.fr - www.cafedesimages.fr

Le Café des Images, gelegen in Hérou-
ville-Saint-Clair, is een kunstbioscoop 
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met 3 schermen, uitgerust met digitale en 
3D-technologie. U kunt er kiezen uit een 
selectie buitenlandse films in de originele 
taal, kinderfilms, debatavonden en ontmoe-
tingen met cinefielen. 
Geopend: Het hele jaar door. 
Tarieven: Normal rate: 7 €. Kinderen onder 
de 14 jaar: €4. Gereduceerd tarief (op 
vertoon van een bewijs): van 4,50 tot 6 €.

CINÉMA LUX 
6 avenue Sainte-Thérèse - 14000 CAEN
Tél. : +33(0)2 31 82 29 87
cinemalux@cinemalux.org - www.cinemalux.org

Bioscoop "Art et Essai" in de buurt van het 
stadscentrum, biedt films voor iedereen 
met vele nieuwe releases (films in de 
originele taal en gedubt, festivals, ontmoe-
tingen, debatten…). Het heeft 3 schermen, 
gere-noveerde zalen met reusachtige 
schermen met 2D en 3D digitale projec-
ties en een cafetaria. Bereikbaar met de 
tram met lijnen T1 en T3, halte "Lux-Victor 
Lépine". 
Geopend: Het hele jaar door. 
Tarieven: van 4,50 tot 7 euro. Gereduceerd 
tarief (op vertoon van een bewijs): van 4,50 
tot 6 euro. 3D-sessie, bril beschikbaar: 1€.

Voorstellingen en 
concerten
LE CARGÖ  
9 cours Cafarelli - 14000 CAEN
Tél. : +33(0)2 31 86 79 31
contact@lecargo.fr - lecargo.fr

Le Cargö", het podium voor eigentijdse 
muziek in de stad Caen, heeft een Club 
(420 plaatsen) en een Grote Zaal (938 
plaatsen), en biedt sinds 2007 een podium 
aan onafhankelijke, vernieuwende artiesten 
in wording, uit de streek of het buitenland, 
maar ook populaire artiesten. Behalve de 
concertzalen biedt "le Cargö" residenties 
voor artiesten, en 6 studio's voor repe-
ti-ties, producties en opnames voor ama-
teurmuzikanten. 
Geopend: Receptie en kassa geopend van 
maandag t/m donderdag van 13.00 tot 
18.00 uur en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

LE DANSOIR KARINE SAPORTA  
Place du Marché - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33(0)6 43 45 66 84
karinesaportadansoir@gmail.com
www.ledansoir.com

Dit prachtige, kleine operahuis heeft een rijk 
en gevarieerd programma voor alle leeftij-
den en alle soorten publiek. Theater, dans, 
circus en poppen: de kwaliteit van de voors-
tellingen valt onder de strikte leiding van 
de beroemde choreografe Karine Saporta. 
Ze organiseert er ook bals, bijeenkomsten, 
feestelijke maaltijden en evenementen van 
allerlei aard. Nieuw: de web-tv "LDWTV" 
toont programma's over het dagelijks leven 
en artistieke praktijken en kunstvormen.
Geopend: Volgens programma.

LE ZÉNITH DE CAEN 
6 rue Joseph Phillippon - 14000 CAEN
Tél. : +33(0)8 91 67 00 17
contact@zenith-caen.fr
www.zenith-caen.fr

De Zénith de Caen is een modulair podium 
met een hoge capaciteit dat plaats biedt aan 
maximaal 6990 toeschouwers (volledige 
capaciteit zit/standmeter). Sinds 1993 zijn 
er veel nationale en internationale headli-
ners en een breed scala aan muzikale eve-
nementen geweest. Gebruikelijke ver-koo-
ppunten: City Live, Premier Rang, Fnac, 
Leclerc, Carrefour, Cultura, Cora... 
Geopend: Het hele jaar door.

THÉÂTRE DE CAEN 
135 boulevard Maréchal Leclerc - 14000 CAEN
Tél. : +33(0)2 31 30 48 00
billetterie@theatre.caen.fr
theatre.caen.fr

The main entertainment venue in Normandy 
attracts 120,000 spectators each season. 
The venue hosts all the genres: opera - 
this is the main opera house of the area - 
theatre, dance, concerts, musicals, new 
circus, jazz and world music.Around one 
hundred shows each season, including 
many with free admission.
Geopend: Start kaartverkoop "Côté Jardin": 
van dinsdag tot zaterdag van 13.00 tot 
18.30 uur, en 1 uur voor de voorstellingen.
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DIENSTEN

Vastgoedmakelaars
CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE  
58 rue Saint-Jean
BP 90357
14016 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 15 60 30
contact@aumond-gibon-prairie.fr
www.location-caen.fr

Het kantoor biedt vastgoed te huur of te 
koop aan. U bent werknemer, of student 
en u wilt uw universitaire studie op een van 
onze campussen voortzetten, of snel een 
appartement, huis, garage huren of kopen 
in de buurt van Caen, makkelijk toegan-ke-
lijk en tegen een concurrerende prijs? U 
vindt enkele honderden advertenties op de 
website van het kantoor. 
Goepend: Het hele jaar door, maandag tot 
en met donderdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 18.00 uur, vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 
uur.

FONCIA NORMANDIE CAEN  
53 Boulevard Maréchal Leclerc
14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 39 39 39
tirard-gardie@foncia.fr
fr.foncia.com

Foncia (nummer 1 verhuurbedrijf in Frankrijk 
en Europees leider op het gebied van re-
si-dentieel vastgoed) staat tot uw beschik-
king om te voldoen aan uw behoeften op 
het gebied van huurbeheer en mede-ei-
gen-dom, maar ook op het gebied van 
aankoop, verkoop en verhuur. Het bedrijf is 
sinds 1976 aanwezig in Caen met een team 
van profes-sionals met deskundige kennis 
van het lokale erfgoed en de markt. Het 
stelt zijn methodes en de efficiëntie van zijn 
merk tot uw dienst om u de ideale woning 
te vinden. 
Goepend: maandag t/m donderdag van 
8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 18.00 
uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 
14.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 
12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER 
31 Avenue de la Mer - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)9 72 63 40 70
ouistreham@stephaneplazaimmobilier.com
ouistreham.stephaneplazaimmobilier.com

Vastgoed is niet alleen vierkante meters 
en verkoopprijzen, het gaat ook om unieke 
mensen en unieke levensprojecten. Het 
kantoor Stéphane Plaza Immobilierde 
Ouistreham staat tot uw dienst bij het 
verkopen of vinden van de woning die u 
zoekt.
Goepend: maandag tot en met zaterdag 
van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 
18.30 uur.

Barber
SOOKIE BARBERSHOP 
6 quai Amiral Hamelin - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)9 52 65 49 57
sk.barbershop@yahoo.fr

Ontdek dit kappers- en schoonheidssalon 
die zich uitsluitend op mannen richt. Deze 
atypische plek met vintage decoratie laat u 
genieten van eenouderwetse scheerbeurt 
en biedt u een moment van ontspanning. 
Het team van het salon verzorgt uw baard 
en biedt ook schoonheidsbehandelingen 
op afspraak (manicure, stileren, harsen …). 
Goepend: dinsdag, woensdag en donderdag 
van 10.30 tot 19.30 uur, vrijdag van 10.30 
tot 13.45 uur en zaterdag van 10.00 tot 
14.00 uur.

Geldwisselkantoor
WISSELKANTOOR CAEN 
115 rue Saint Jean - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 30 18 87
contact@caen-change.fr - www.caen-change.fr

32 valuta's onmiddellijk beschikbaar: dollar, 
sterling, yen, yuan… Andere valuta's op 
bestelling. Alle goud- en zilvertransacties.
Goepend: maandag t/m vrijdag van 9.15 
tot 12.30 uur en van 14.15 tot 18.30 uur, 
zaterdag van 9.15 tot 12.30 uur en van 
14.15 tot 17.00 uur. Gesloten op zon- en 
feestdagen.
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Conciërgeservice 
MA CONCIERGERIE EN NORMANDIE 
3 Route de Paris
BP 10041 
14800 DEAUVILLE
Tél. : +33 (0)6 15 05 15 36
contact@maconciergerieennormandie.fr
www.maconciergerieennormandie.fr

"Ma Conciergerie en Normandie" is 
gespe-cialiseerd in het beheer van sei-
zoensve-rhuur. Ze beheert gemeubileerde 
toeris-tische accommodaties (villa's, huizen 
en appartementen) in samenwerking met 
re-serveringsplatforms (Airbnb, Booking...). 
Het doel is haar klanten-eigenaren het 
beheer van hun accommodatie geheel uit 
handen te nemen en toe te vertrouwen aan 
een lokaal team, om al haar energie in de 
reizigers te steken, opdat ze een onver-
gete-lijke vakantie beleven! 
Geopend: Het hele jaar door.

Horeca- en 
Toerismeschool 
TUNON INTERNATIONALE SCHOOL  
4 rue Alfred Kastler
Unicité batiment D
14000 CAEN 
Tél. : +33 (0)2 31 86 42 56
caen@ecoletunon.com
www.ecoletunon.com

De internationale school van Tunon, die ges-
pecialiseerd is in "Toerisme/Horeca", "Public 
Relations/Evenementen" en "Luxe", biedt 
beroepsopleidingen van bachelor (bac+3) 
tot MBA (bac+5). Ze biedt onderwijs op 
maat, zodat elke leerling zijn of haar poten-
tieel volledig kan benutten. Het onderwi-
jsprogramma, onder leiding van professio-
nals, en langdurige stages van de studenten 
garanderen een volledige integratie in de 
arbeidswereld. 
Goepend: maandag of vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur. Gesloten tijdens de kerstvakan-
tie en de eerste twee weken van augustus.

Huisvestingsdiensten
LES JARDINS D’ARCADIE 
DE OUISTREHAM  
93 avenue de la Mer
14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 31 25 21 78
ouistreham@jardins-arcadie.fr
jardins-arcadie.fr/residence/residence-de-ouistreham

Les Jardins d'Arcadie ontwikkelt ser-
vicewo-ningen voor onafhankelijke 
senioren in heel Frankrijk. Onze residentie 
in Ouistreham biedt functionele en aange-
paste accommo-datie (van T1 tot T3), een 
scala aan diensten op maat en toegang tot 
collectieve ruimtes die bevorderlijk zijn voor 
hun welzijn. Deze innovatieve huisvesting-
soplossing waarmee senioren in alle vrijheid 
het plezier van ge-zelligheid kunnen he-
rontdekken.
Geopend: Het hele jaar door.

BOODSCHAPPEN DOEN

Kunstenaars en 
Ambachtslieden
BEELDEND KUNSTENAAR  
GRAVEUR - VÉRONIQUE FOUCHER  
11 rue de la Grève
14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)6 95 95 42 13
vfoucherthomas@gmail.com
vfoucher-plasticienne.jimdo.com

Beeldend kunstenares Véronique FOUCHER 
biedt workshops en lessen aan in haar 
atelier om houtgravures en linosne-den 
te maken. Kinderen maken er kennis 
met de beeldende kunsten door middel 
van workshops in gravure, boetseeren, 
gemengde technieken… Bemiddeling: ar-
tis-tieke workshops, specifieke projecten, 
eve-nementen. 
Geopend : Het hele jaar door. Open huis, 
tentoonstelling in het atelier: op afspraak. 
Workshops: woensdag-zaterdag-vakanties 
op reservering of op aanvraag.
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ATELIER-BOUTIQUE ET SI... 
6 avenue Michel Cabieu - Le Bourg
14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)7 81 75 55 50 - contact@noyella.fr
www.noyella.fr/la-boutique-et-si

Een winkel met ambachtelijke creaties 100% 
Made in Normandië.U vindt er een gezellige 
en warme verkoopruimte waar men kan 
genieten van de vele lokale talenten op het 
gebied van lederwaren, sieraden, verlich-
ting, zepen, decoratie, meubels, kleding en 
accessoires… en een eco-verantwoordeli-
jk textielontwer-patelier waar de briljante 
textielontwerpster ter plaatse kleding en 
accessoires voor jong en oud ontwerpt, 
creëert en produceert.
Goepend: maandag van 14.00 tot 19.00 
uur, dinsdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur en van 
15.00 tot 19.00 uur. Gesloten op maanda-
gochtend, woensdag en zondag. Uitzonder-
lijke openingstijden op zondagen van 10 tot 
13 uur en op feestdagen, en op woensda-
gen gedurende de hele zomer.

CHAPEAUX CAEN -  
ELLE N'EN FÉE QU'À SA TÊTE  
18 rue Arcisse de Caumont - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 73 85 24
sylvie-orcier@hotmail.fr - www.chapeauxcaen.com

Hoeden, petten, ceremoniële hoeden, voor 
de zon, voor de regen. Gemaakt in Caen 
maar ook prestigieuze Franse merken, 
bij Elle n'en fée qu'à sa Tête hebben ze 
hoeden, maar dat niet alleen … U vindt er 
ook modeaccessoires, Franse sokken, sjaals, 
riemen, bretels en vlinderdassen. En als u 
een hoed op maat wilt laten maken, dan 
maakt de hoedenmaker exact wat u wil! 
Goepend: maandag van 14.00 tot 19.00 
uur, dinsdag tot zaterdag van 10.00 tot 
19.00 uur.

L'ATELIER DE LA SOURIS 
27 avenue de la mer - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)9 83 20 13 64
atelierdelasouris@gmail.com
www.latelierdelasouris.com

In haar atelier biedt La Souris stoffen aan 
voor patchwork en creatieve hobby's, bio-
logische of OekoTex 100 gecertificeerde 

stoffen, four-nituren en borduurwerk. U vindt 
er ook unieke en personaliseerbare creaties in 
stof, Made in Caen, en handgestikt voor jong 
en oud. Er worden geregeld naaiworkshops 
georganiseerd om u kennis te laten maken 
met het naaien, of om een creatief moment 
te delen in een gezellige sfeer.
Goepend: dinsdag tot zaterdag van 10.30 
tot 12.30 uur en van 14.30 tot 19.00 uur.

MR CHAPEAU  
21 Rue Arcisse de Caumont - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)6 07 24 47 26
michelrousseau14@gmail.com - mrchapeau.fr

Michel Rousseau's specialiteit: de bolhoed. 
Deze hoedenmaker heeft een bijzondere 
smaak voor traditioneel vakmanschap. Of 
u nu op zoek bent naar een hoed voor een 
speciale gelegenheid of een hoofddeksel 
dat u elke dag zult dragen, Mr Chapeau zal 
u adviseren bij uw keuze of iets op maat 
maken volgens uw wensen. Hij verkoopt 
ook zorgvuldig geselec-teerde merken voor 
een uitgebreide keuze aan panama's, petten 
of vilten hoeden. 
Goepend: dinsdag tot en met zaterdag van 
11.00 tot 19.00 uur zonder onderbreking. 
Op afspraak op maandag.

MAAK KENNIS MET KUNSTENAARS 
Tél. : +33 (0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

Deze vereniging van kunstenaars uit de 
regio organiseert tentoonstellingen met 
schilderijen. Kom hen ontmoeten op 27 
en 28 augustus 2022 van 9.00 tot 18.00 
uur, Esplanade Lofi in Ouistreham voor een 
workshop-bezoek "La Foire aux Croûtes"!

STOFFEERDER - FRANK COHIER  
90 rue Eugène Boudin - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 08 95 85
frankcohier@orange.fr
www.xn--tapissier-dcorateur-lzb.fr/frank-cohier-
tapissier-decorateur-caen/artisan/999/

Frank Cohier, stoffeerder en decorateur, 
biedt u creaties en reparaties van zit-
meubelen in alle stijlen. Op maat gemaakte 
gordijnen, vitrages, jaloezieën, Japanse 
scheidingswanden, kussens … Aanbrengen 
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van vloer- en wandbekleding: tapijten, be-
hangsels. Goepend: maandag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 
19.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 16.00 
uur. Op afspraak van maandag tot zaterdag 
aan huis of in de winkel.

HET AMBACHTSDORP - SCHEPPERS 
VAN HET BEIERSE AARDEWERK 
Route de Caen-Cabourg D513 - 14860 BAVENT
Tél. : +33 (0)6 59 53 96 36
communication.vcpb@gmail.com

Kom kennismaken met de kunstenaars, 
makers en ambachtslieden die zich in het 
dorp van de Poterie du Mesnil de Bavent 
hebben gevestigd. Neem een kijkje achter 
de schermen van elke creatie, bezoek de 
ateliers en ontdek er unieke stukken die ter 
plaatse zijn gemaakt! Goepend: Het hele 
jaar door, van maandag tot zaterdag. De 
openingsuren van de ateliers variëren naar-
gelang de werkplaats/winkel. Raadpleeg 
voor elke workshop.

Winkelcentrum & 
warenhuizen
CARREFOUR MARKET  
Route de Caen - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 31 96 88 89
ouistreham@franchise.cmarket.fr
www.carrefour.fr/magasin/market-ouistreham

De Carrefour Market, aan de ingang van 
Ouistreham, is een gezellige winkel met attent 
en beschikbaar personeel en ver-schillende 
diensten: winkelcentrum, Carrefour Drive, 
autoverhuur, cadeau-bonnen, foto-ontwik-
keling, foto-ID, ticket-verkoop voor shows, 
wasserette… Goepend: Maandag tot en met 
zaterdag van 8.30 tot 20.00 uur en zondag 
van 9.00 tot 12.30 uur. Zondag van 9.00 tot 
19.30 uur in juli en augustus.

CENTRE COMMERCIAL  
CARREFOUR HÉROUVILLE  
103 Le Val - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tél. : +33 (0)2 31 44 57 14
solene_delaunay@carmila.com
www.carrefour-herouville.fr/boutiques

Dit winkelcentrum ligt aan de ingang van 
Caen, op een steenworp afstand van het 
strand van Ouistreham. Het is zeer goed 
be-reikbaar met het openbaar vervoer 
en omvat verschillende merken zoals 
Carrefour, H&M, Mango, Sephora, Pimkie, 
Promod, Celio, Brice… Het winkelcentrum 
biedt ook animaties voor kinderen in 
speciale ruimtes. Blijf verbonden en maak 
gebruik van de applicaties, wifi verbinding, 
wifi-zone. Goepend: Winkelcentrum van 
9.30 tot 20.00 elke dag behalve zondag. 
Carrefour hypermarkt van maandag tot 
vrijdag van 8.45 tot 21.00 uur.

CENTRE  
COMMERCIAL MONDEVILLAGE  
30 Rue Joseph Jacquard - 14120 MONDEVILLE
Tél. : +33 (0)2 31 78 62 37
solene_delaunay@carmila.com - mondevillage.fr

Mondevillage, dat zijn meer dan 34 
winkels en restaurants die op u wachten! 
Schoenen, schoonheid, juwelen, cultuur en 
recreatie, huis en decoratie, kindermode, 
damesmode, herenmode, restaurant, bank, 
etc.: in Mon-devillage vindt u gegarandeerd 
wat u zoekt! Een grote parkeerplaats, een 
kinders-peelplaats en gratis wifi maken het 
dorp compleet! Goepend: Les Boutiques 
van maandag t/m donderdag van 9.30 tot 
19.00 uur, vrijdag en zaterdag van 9.30 
tot 20.00 uur. Flunch en Memphis Coffee 
van maandag tot zondag / Subway van 
maandag tot zaterdag.

CENTRE  
COMMERCIAL MONDEVILLE 2  
Z.A de l'Etoile - 14120 MONDEVILLE
Tél. : +33 (0)2 31 35 61 61
cc.mondeville2@gmail.com
mondeville2.klepierre.fr/services

Het winkelcentrum Mondeville 2 trekt jaarlijks 
meer dan 5 miljoen bezoekers. Met 5.000 
gratis parkeerplaatsen biedt het win-kel-
centrum zijn bezoekers een compleet aanbod 
van diensten zoals een Carre-four-hy-
permarkt, 100 mode-, beauty-, sport- en 
woonwinkels en talrijke restau-rants. Met 
zijn bioscoop en regelmatige evenementen 
is Mondeville 2 een niet te missen winkel- en 
vrijetijdsbestemming! Goepend: maandag tot 
zaterdag van 9.30 tot 20.00 uur.
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GALERIES LAFAYETTE 
108-114 boulevard Maréchal Leclerc
14000 CAEN - Tél. : +33 (0)2 31 39 31 00
caen@galerieslafayette.com
www.galerieslafayette.com

Het warenhuis Les Galeries Lafayette, te 
vinden in het centrum van Caen, biedt de 
laatste modetrends met collecties voor 
dames, heren, kinderen, de afde-lin-
gen verzorging, lingerie, uurwerken, 
zonnebeschermingsproducten, schoenen, 
lederwerk en interieur. Uw winkel biedt 
tevens vele diensten om zorgeloos te 
winkelen: dutyfree, levering, aanpas-
sin-gen, cadeaubonnen... 
Goepend: maandag t/m vrijdag van 10.00 
tot 19.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 
20.00 uur.

LES RIVES DE L'ORNE  
Quai Amiral Hamelin - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 78 59 72
accueil.rdo@gmail.com - www.rivesdelorne.com

Verwen uzelf met een bezoekje aan Les Rives 
en ontdek de 65 winkels (mode, schoon-
heid, vrije tijd, decoratie), restaurants, 
bioscoop, sporthal… Op de esplanade in de 
open lucht en de kinderspeel plaats vinden 
regelmatig evenementen plaats voor jong 
en oud. Alle animaties zijn gratis, net zoals 
de parkeergarage die 1.5 uur gratis laat 
parkeren met de Privilegekaart beschikbaar 
is bij het onthaal (+2 uur als u naar de 
bioscoop gaat). 
Goepend: Winkels: maandag t/m zaterdag 
van 10.00 tot 20.00 uur. Restaurants: van 
11.00 tot 23.00 uur. Columbus en Paul van 
7 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds.

Winkels / souvenirs
BOETIEK VAN HET VVV-KANTOOR 
12 Place Saint Pierre - 14000 CAEN
Esplanade Lofi - 14150 OUISTREHAM 

De winkels van het toeristenbureau van 
Caen la mer bieden een ruime keuze aan 
producten. U vindt er een schat aan 
cadeau-ideeën en gepersonaliseerde 
souvenirs met de afbeelding van de stad: 
boeken, dvd's, ansichtkaarten, kleding en 

accessoires, porselein, gadgets, speelgoed, 
Normandische vlaggen, medailles, lokale 
gastronomie... 
Geopend: Afhankelijk van de tijd van het 
jaar (zie pagina 6).

BESTEK EN ZILVERWERK UIT CAEN 
HELLO 
37 Rue Saint-Pierre - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 86 06 91
coutelleriehello@wanadoo.fr
sascoutellorfevreriecaennaisehello.site-solocal.com

Bestek en Zilverwerk Hello, opgericht in 
1936, is de oudste winkel in Caen. In een mix 
van traditie en moderniteit vindt u er een 
breed assortiment voorwerpen (ontworpen 
met erkende expertise en bestemd voor 
zowel amateurkoks als professionals op 
het gebied van de gastronomie), regionale 
messen, een voortreffelijke selectie Japanse 
keukenmessen en ook een ruim assortiment 
culinaire gebruiksvoorwerpen en tafelgerei.
Goepend: maandag van 14.00 tot 19.00 
uur, dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 
tot 12.30 uur en van 14.00 tot 19.00 uur.

LIBRAIRIE DES VAGUES ET DES MOTS 
86 avenue de la Mer - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)9 50 86 95 48
librairie2riva@yahoo.fr

La Librairie Des Vagues et des Mots, gelegen 
in de rue de la Mer op een boogscheut van 
het strand, wordt gekenmerkt door een 
aangename en vriendelijke sfeer. Emilie, 
Rodolphe, Laetitia en Coralie heten u er 
graag welkom en delen hun tips met u. Kom 
binnen en ontdek deze gastvrije plek waar 
ieder een verrassend roman, stripboek, 
thriller of boek kan ontdekken! 
Goepend: maandag van 14.00 tot 19.00 
uur, dinsdag tot zaterdag van 10.00 tot 
12.30 uur en van 14.00 tot 19.00 uur.

MONDIAL PLUS  
Route de Caen - Centre Commercial Carrefour 
Market - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 31 36 00 14
communication@kalicea.fr - www.centrakor.com

In de verkoopruimte van 1700 m2 vindt u 
meer dan 20.000 producten met een onge-
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looflijke kwaliteit/prijsverhouding! Mondial 
Plus beschikt over maar liefst 4 winkels 
voor decoratie en huishoudeli-jke appara-
tuur in Ouistreham Riva-Bel-la: Hygiëne en 
cosmetica: 12 avenue de la Mer. Keuken en 
tafelgerei: 14 place du Marché. Huishoud- 
en vrijetijdsapparatuur: 28 route de Lion. 
Decoratie en interieur-meubilair: Route de 
Caen. 
Goepend: dinsdag tot zondag van 10.00 
tot 12.30 uur en van 14.00 tot 19.00 
uur. Winkel Route de Caen: geopend op 
maandag van 14.00 tot 19.00 uur. 7 dagen 
per week geopend in juli, augustus en 
december.

YA MATIÈRE - ECO-
VERANTWOORDELIJKE DECORATIE 
EN MODE 
47 Avenue de la Mer - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)6 80 91 34 23 - https://fr.linkedin.
com/company/yamatiereyamatiere.fr

Het werk van ambachtslieden, kunstenaars, 
ontwerpers, enz. in de kijker zetten, is de 
kern van wat Ya matière doet. U vindt er 
originele Franse creaties te koop, uniek 
of in kleine oplages, van ontwerpers die 
werken met natuurlijke, getransformeerde 
en/of gerecyclede materialen, die talrijke 
mogelijkheden bieden voor verfijnde en mi-
lieuvriendelijke creaties zonder in te boeten 
aan kwaliteit en esthetiek.
Goepend: dinsdag tot zaterdag van 10.00 
tot 12.30 uur en van 14.30 tot 19.00 uur. 
Zondag van 10:30 tot 13:00 uur.

Motorfiets
HARLEY DAVIDSON CAEN  
941 boulevard Charles Cros
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS - Tél. : +33 (0)2 31 35 50 20
harley.davidson.caen@wanadoo.fr
www.harley-davidson-caen.com

gebruikte voertuigen maar neemt ook alle 
merken van motorfietsen over. Er is ook een 
ruimte voor motorkleding en onderdelen en 
accessoires beschikbaar om uw motorfiets 
te personaliseren, aan te passen en/of te 
voorzien van accessoires. Breng een bezoek 
aan deze dealer waar innovatie en klantbe-

le-ving centraal staan! 
Goepend: maandag van 10.00 tot 12.00 
uur en van 13.00 tot 18.00 uur (gesloten 
in juli en augustus), dinsdag van 10.00 
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur, 
woensdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 
uur en van 14.00 tot 18.00 uur, zaterdag 
van 10.00 tot 19.00 uur.

Muziek
ESPACE DISC 
7 rue Arcisse de Caumont - 14000 Caen
Tél. : +33 (0)2 31 50 38 32
espace.disc@free.fr - www.espacediscs.com

De winkel telt meer dan 10.000 CD's/DVD's/
blu-rays/vinylplaten. Espace Disc stelt haar 
33 jaar ervaring in muziek en cinema tot 
uw dienst met lage prijzen, must-haves, 
zeldzaamheden, verzamelob-jecten, maar 
ook CD-vervangdoosjes en beschermende 
plastic hoezen voor 45 en 33 rpm vinyls. 
Aankoop en verkoop van CD's/DVD's/
blu-rays/vinylplaten.
Goepend : maandag van 14.00 tot 19.00 
uur, woensdag tot zaterdag van 10.30 tot 
19.00 uur. Gesloten op dinsdag en zondag.

TRANSPORTS

Motorverhuur
MOTO LEASE
11 rue Jacques Deshaies
14320 SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY
Tél. : +33 (0)7 49 39 73 40
contact@motolease.fr - www.motolease.fr

Moto Lease biedt A1, A2 en A motors te huur 
aan, per dag, halve dag of voor meerdere 
dagen, en dat vanaf 20 jaar want u bent 
vrij om er een te besturen! Profiteer van 
de nieuwe voertuigen, de extra service en 
uitrustingen om eropuit te gaan. Maak het 
uzelf gemakkelijk met een gedigitaliseerde 
inschrijving en reservering, en een retour-
lo-catie naar gelang uw reisplannen.
Goepend: Dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur.
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Tarieven: toegankelijk vanaf € 40. Moto 
Lease is een lowcost-verhuurdienst met 
onbeperkt aantal kilometers. Prijs per halve 
dag, hele dag of meerdere dagen. Afdruk 
betaalpas van € 550.

NORMANDY BIKE 
9 rue Gaston Lavalley - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)6 69 27 50 83
normandy.bike@gmail.com - www.normandybike.fr

Normandy Bike is een Normandisch bedrijfje 
dat gespecialiseerd is in korte termijn 
verhuur van motors, scooters en accessoires 
voor tweewielers. De veiligheid-suitrusting 
(helmen, handschoenen …) en de verzeke-
ring zijn inbegrepen om u een geheel veilige 
ervaring te kunnen bieden. De formaliteiten 
zijn snel en vereenvoudigd dankzij de 
online reservering; dus wacht niet langer, 
reserveer en profiteer!
Goepend: maandag tot en met zaterdag 
(behalve woensdag en maandagochtend) 
van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 
tot 18.00 uur. Woensdag- en maanda-
gochtend: op afspraak. Zondagen, van juni 
tot september: van 9 tot 10 uur en van 18 
tot 19 uur op afspraak.
Tarieven: scooterverhuur 50cc, 1 dag: 
€ 35 / € 45. Scooterverhuur 125cc, 1 dag: 
€ 65. Motorverhuur 700cc tot 1200cc, per 
dag: € 89 / € 119.

Huur van busjes
VAN AWAY 
ZAC des Capucines - 14860 RANVILLE
Tél. : +33 (0)6 61 71 83 03
caen@van-away.com
www.van-away.com/agences/41-agences/
location-van-caen-normandie

Van away Caen Normandie verhuurt inge-
richte busjes voor 2 tot 5 personen. Minder 
log dan een camper, handelbaarder en 
zuiniger; het busje wordt steeds populairder 
voor roadtrips en het verkennen van onze 
mooie gebieden. De 6 busjes zijn nieuw en 
goed uitgerust en worden rijklaar verhuurd. 
Aarzel niet om contact met haar op te 
nemen, zij zal haar favoriete plekjes met u 
delen! Goepend: Op afspraak van maandag 

tot vrijdag van 09:00 tot 18:30, zaterdag 
van 09:00 tot 12:30. Open op zon- en feest-
dagen voor het inleveren van voertuigen.

VAN-IT CAEN 
7 rue Jules Oyer - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)6 26 06 24 32
caen@van-it.com
www.van-it.fr/roadtrip-normandie-van

Ontdek Normandië in een omgebouwd busje! 
Vertrek van het VAN-IT-verhuurkantoor in 
Caen om de regio te bezoeken op uw eigen 
tempo. Ontdek in het bijzonder Deauville, 
Honfleur, de beroemde landingsstranden of 
daal af naar de fabelachtige baai van Mont 
Saint Michel, beroemd om zijn indrukwek-
kende getijden. Dus wacht niet langer, 
reserveer en geniet van de vrijheid! 
Geopend: Het hele jaar door. Op reservering.
Tarieven: Vanaf 60€.

VANILLE  
117 Cours Caffarelli - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)7 66 57 62 62
welcome@vanille-experience.com
www.vanille-experience.com

Ontdek het "vanlife" tijdens een onvergetelijk 
uitstapje! Laat uw dagelijkse beslommerin-
gen thuis in een voertuig van alle gemakken 
voorzien, met karakter en een knusse sfeer, 
made in Normandie, voor een weekendje of 
een week en geniet van een origineel en uniek 
moment! Of het tripje nu gepland is of geheel 
geïmproviseerd, de busjes en de diensten zijn 
tot in details uitgedacht voor een zorgeloze 
all-inclusive ervaring. Goepend: maandag 
tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en 
van 14.00 tot 18.00 uur. Buiten de opening-
suren of op zaterdag en zondag op afspraak. 
Tarieven: WE vanaf € 330, (alles inbegre-pen 
+ 600 km). Week vanaf € 1000, (alles in-
begrepen + 2 100 km). Aflopende tarieven 
vanaf de 3e overnachting.

WE VAN  
96 bis Boulevard Leroy - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 84 64 75 - caen@wevan.fr
www.we-van.com/location-van-amenage-caen-
france-27.php

Huur een ingerichte campervan van minder 
dan 2 m, waarmee u overal uit de voeten 
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kunt! Uitgerust met koelkast, gaspitten, 
gootsteen, buitensalon + luifel, keukenkit 
en 2 slaapplaatsen, met een capaciteit 
van 4 tot 5 zitplaatsen. Meerdere opties 
beschikbaar (fietsendragers, dakkoffers...). 
Kan gehuurd worden voor 1 nacht, of 
meerdere maanden. Vertrekken en aan-
komsten kunnen op zon- en feestdagen 
plaatsvinden naar gelang beschikbaarheid. 
Goepend: Het hele jaar door, van maandag 
tot vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur, en in het 
weekend op afspraak. 
Tarieven: vanaf € 72, per nacht, vanaf 
€ 290, per WE en vanaf € 500, per week. 
Pakket 250 km inbegrepen per gereser-
veerde dag.

Huur van voertuigen
AVIS BUDGET 
44 place de la Gare
Gare SNCF - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)8 21 23 07 60
caen.xh5@abg.fr - www.avis.fr

Een auto huren bij Avis is eenvoudigweg de 
beste manier om van punt A naar punt B te 
gaan. Het is een uitnodiging om te reizen, in 
een voertuig dat aan al uw wensen voldoet 
en u een onvergetelijke ervaring bezorgt, 
zodat u van een onvergetelijke ervaring kunt 
genieten. Van stadsauto's tot minivans, bij 
Avis helpen we u de perfecte huurauto te 
vinden die aan al uw wensen voldoet. 
Goepend: maandag t/m vrijdag van 8.00 
tot 18.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 13.00 
uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

EUROPCAR FRANCE 
36 place de la Gare - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)9 77 40 32 74
frstcfrl02@europcar.com
www.europcar.fr

Europcar biedt u auto's en bestelwagens 
te huur aan. Ons dagelijks aanbod bestaat 
uit een vriendelijke service, nieuwe au-
to&apos;s en lage prijzen. Of u nu een auto 
wilt huren voor zaken of voor plezier, of u 
hebt een auto of busje nodig, Europcar heeft 
de huurauto die u zoekt in zijn vestiging in 
Caen.
Goepend: maandag van 8.00 tot 12.15 en 

van 14.00 tot 18.00, dinsdag, woensdag 
en donderdag van 8.30 tot 12.15 en van 
14.00 tot 18.00, vrijdag van 8.30 tot 12.15 
en van 14.00 tot 18.30, zaterdag van 8.30 
tot 12.15 en van 14.00 tot 17.30 

SIXT 
24 place de la Gare - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)8 20 00 74 98
res-fr@sixt.com
www.sixt.fr/location-voiture/france/caen

Ontdek Caen vanuit een andere hoek aan 
boord van een Sixt huurauto. Voor uw 
zakelijke ritten of voor zakelijk toerisme in 
de historische wijk, heeft Sixt voor u auto's 
te huur met een brede keuze uit luxe merken 
(personenauto & break, coupés & cabrio-
lets, jeep & SUV) om u vrij te kunnen ver-
plaatsen. Neem gerust contact op met het 
kantoor; ons zeer vriendelijk personeel zal 
u alle informatie geven die u nodig heeft. 
Goepend: Het hele jaar door, maandag tot 
en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en 
van 14.00 tot 18.30 uur, zaterdag van 8.30 
tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.

Taxis
ABBEILLES TAXI CAEN  
54 place de la Gare - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 52 17 89
taxis.abeilles.caen@wanadoo.fr
www.taxis-abbeilles-caen.com

"Abbeilles Taxi Caen" groepeert 70 
taxi-chauffeurs, en is het hele jaar door 24 
uur per dag beschikbaar. Of uw nu enkele 
honderden meters of kilometers moet 
afleggen, wij gaan waar u wezen moet! Wij 
bieden tevens tours om de iconische locaties 
van Caen en de regio te bezoeken, zoals de 
invasiestranden, Mont St Michel, Honfleur, 
Beuvron-en- Auge of iedere andere locatie 
die u wilt zien. 
Geopend: dagelijks het hele jaar door, 
dagelijks 24 uur per dag. Op reservering. 
Tarieven : Afhaling: 2,60€. Minimum tarief: 
7,30€. Dagtarief: Enkele reis 1,76 € / km. 
Terugreis 0,88 € / km. Nachttarief / feest-
dagen / zondag: enkele reis 2,64 € / km. 
Enkele reis + retour 1,32 € / km.
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TAXIS DE OUISTREHAM 
14150 OUISTREHAM - Tél. : +33 (0)2 31 97 39 41
taxis2ouistreham@orange.fr - taxisdeouistreham.fr

De taxi's van Ouistreham bieden een pro-
fessionele en degelijke service, 7 dagen per 
week voor alle afstanden met een verze-
kerde discretie voor elk type vervoer. 
Op reservering of op aanvraag, dag of 
nacht, de taxi's van Ouistreham zullen er 
alles aan doen om u tevreden te stellen! 
Geopend: Het hele jaar geopend. 24u / 24, 
7 dagen / 7. Tarieven: Day rate: 1.76 €/km. 
Nachttarief: 2,64 €/km.

Voertuigen met bestuurder
AUTOCARS RÉFLEXE 
221 rue de l'Avenir - 14650 CARPIQUET
Tél. : +33 (0)2 61 10 02 99
contact.autocars@reflexe-voyages.com
www.reflexe-voyages.com

Normandisch touringcarspecialist met een 
vloot van voertuigen met 9 tot 61 zit plaatsen. 
Alle voertuigen van "Autocars Réflexe" zijn 
uitgerust met airco, en zeer comfortabele 
stoelen; USB en Wifi op aanvraag. Beschik-
bare voertuigen: 14 tou-ringcars (40 tot 
63 zitplaatsen) en 3 mini-bussen (9 tot 17 
zitplaatsen). Reserverings-dienst dagelijks 
24 uur per dag geopend (english spoken). 
Geopend: Het hele jaar door.

BOREL ROYAL TRANSFERT 
37 rue Jean Romain - 14000 CAEN
Tél. : +33(0)6 11 18 23 07 / +33(0)6 51 87 93 79
borelroyalvtc@gmail.com - www.borelroyalvtc.com

Borel Royal Transfert biedt u een ver-
voers-dienst met privé chauffeur, met een 
bijzon-dere service aan boord van onze 
hybride voertuigen, die ieder traject veran-
deren in een uniek moment zonder zorgen. 
Een geschikt oplossing voor al uw behoeften, 
en een alternatief van hoge kwaliteit voor 
al uw trajecten, alle afstanden, met respect 
voor de coronamaatregelen. U hoeft zich 
niet langer zorgen te maken over wie u 
komt afzetten of ophalen!
Geopend: Het hele jaar geopend. 24u / 24, 
7 dagen / 7. Tarieven: minimale kosten rit 
€ 15 ( 1 tot 6 plaatsen). Neem contact met 
ons op voor alle afstanden en ritten.

N.C.S. TRANSPORT 
11B Chemin du Coupe Gorge - 14220 MUTRECY
Tél. : +33 (0)2 31 44 01 24 / +33 (0)6 24 43 03 74
normandiecarservice@orange.fr
normandyddaytour.website

N.C.S Transport is een toeristische dienst, en 
biedt busjes en auto's met eigen chauffeur. 
Tourorganisator. N.C.S Transport is erkend 
door S.N.C.T.P voor het vervoer van belan-
grijke persoonlijkheden, en beschikt over een 
dienst gespecialiseerd in de organisatie van 
evenementen met een VIP-dienst (ontvangst 
van privéjet en persoonlijkheden). Gespe-
cialiseerd in rondleidingen door Normandië 
en de westelijke regio, shuttles voor treins-
tations, vliegvelden, hotels... Geopend: Het 
hele jaar geopend. 24u / 24, 7 dagen / 7.

NUTTIGE NUMMERS

Medische hulpdienst:  15

Politie: 17     Brandweer: 18

Europees noodnummer: 112

Antigifcentrum: +33 (0)2 99 59 22 22

Ziekenhuis: CHU de Caen  
Avenue de la Côte de Nacre 
Tél : +33 (0)2 31 06 31 06

SOS artsen Calvados: 3624

Apotheek op afroep: 3237

Autobewaarplaats: Tel : +33 (0)2 31 29 22 28

Communauté Urbaine de Caen la mer:  
www.caenlamer.fr

Bezienswaardigheden van Calvados:  
www.calvados-tourisme.com 

Regionaal Comité voor toerisme:  
www.normandie-tourisme.fr

CROSS Jobourg:  
Om een navigatiegevaar te melden, voor 
assistentie of nood. VHF-kanaal 16 (bij 
voorkeur) of 196 (vanaf een telefoon in 
geval van een waarschuwing). 
Tel. : +33 (0)2 33 52 16 16.

Hulpposten op het strand : 
• Ouistreham: 
+33 (0)2 31 97 18 71 
• Colleville Montgomery:  
+33 (0)2 31 97 19 01
• Hermanville-sur-mer:  
+33 (0)2 31 96 30 90 
• Lion-sur-mer: +33 (0)2 31 97 35 79

S.N.S.M. Ouistreham:  
14 Place du Général de Gaulle
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Informatiebureau Caen
12 Place Saint-Pierre 

14000 CAEN

Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14 
info@caenlamer-tourisme.fr

Informatiebureau 
Ouistreham Riva-Bella

Esplanade Lofi 
14150 OUISTREHAM

Tél. : +33 (0)2 31 97 18 63 
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

HET OFFICE DE TOURISME & 
DES CONGRES VAN CAEN LA MER - 

NORMANDIË

Het Office de Tourisme et des Congrès – Caen la Mer – Normandië 
is bekroond met het keurmerk Qualité Tourisme™, overeenkomstig 
de kwaliteitsreferentieaanpak van de VVV-kantoren van Frankrijk®.
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