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gastronomie

Stad van 
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en vrede

Stad van Willem 
de Veroveraar
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25% groene 
gebieden

Evenementen door 
het jaar heen

Herinneringen 
voor het hele 

gezin

De goudkleurige 
spijkerkoppen op 
de grond zullen 

u tijdens de 
wandeling door 
de stad leiden.

WAAR

1  Vertrek vanaf het stadspaleis Hotel d’Escoville, waar het VVV-kantoor 
van Caen la mer is ondergebracht.

2  Ga als u de binnenplaats verlaat rechts af, en weer rechts op boulevard 
Maréchal Leclerc. Links van u bevindt zich Hôtel de Than.

3  Loop weer terug, richting de Saint-Pierre kerk, plein place Saint 
Pierre.

4  Ga nu naar het Kasteel, die u betreedt via de Saint-Pierre poort; u 
verlaat het geheel weer via poort porte des Champs.

5  Via de straat rue des Fossés du Château komt u bij de wijk quartier 
du Vaugueux.

6  De trap op tot het grafmonument van de Sépulcre kerk.
7  Ga naar de straat rue Leroy; hier slaat u rechtsaf tot de kruising met 

straat rue des Chanoines, die u links neemt tot aan de Saint-Gilles 
kerk.

8  Hier steekt u straat rue des Chanoines over richting plein place Reine 
Mathilde, voor de prachtige gevel van de abdijkerk van de Heilige 
Drie-Eenheid (église de l’Abbaye de la Trinité).

9  Ga de straat rue Manissier af tot de kruising met straat rue Haute, 
die u rechts inslaat, tot aan het informatiebord over de voormalige 
steengroeven in deze straat.

10  Ga linksaf de straat rue des Chanoines in tot het steegje venelle 
Bénard; op het einde hiervan vindt u informatie over de volkswijk 
Bourg l’Abbesse.

11  Vervolgens links van u de treden af van het steegje venelle Maillard, 
en daarna de straat rue Basse oversteken richting boulevard des 
Alliés. Rechts van u kunt u de toren Tour Leroy zien.

12  Vervolg uw weg linksaf, richting de kade quai Vendeuvre. Steek het 
plein place Courtonne over maar blijf de kade quai Vendeuvre volgen, 
richting bassin Saint-Pierre voor een kijkje bij de plezierhaven van Caen.

13  Ga weer terug, en steek over bij het stoplicht richting straat rue de 
Bernières, tot de kruising met avenue du 6 juin, die u rechts inslaat.

14  Neem nu straat rue Neuve Saint-Jean; kijk goed uit als u het tramspoor 
oversteekt. Ga rechtdoor, en vervolgens via straat rue Saint-Jean 
naar de straat rue Bellivet. Steek boulevard Maréchal Leclerc over 
naar straat rue Pierre-Aimé Lair; ga vervolgens door tot het plein 
place de la République.

Het korte parcours 2 u

15  Ga het plein langs tot aan straat rue Jean Eudes, waar aan het einde 
de OLV kerk la Gloriette (église Notre-Dame de la Gloriette) rijst.

16  Neem straat rue Saint-Laurent tot aan de kruising met straat Arcisse 
de Caumont, die u links inslaat tot aan het plein place Malherbe.

17  Neem straat rue Arcisse de Caumont tot u rechts van u de Saint-
Etienne-le-Vieux kerk ziet, waar u langs de koorafsluiting (het 
achterste deel) gaat.

18  Nu het plein place Louis Guillouard oversteken om de voorzijde van 
de abdij Abbaye-aux-Hommes te bewonderen; neem vervolgens 
de doorgang bij de koorafsluiting van de abdijkerk, naar straat rue 
Guillaume le Conquérant.

19  Mocht u de tijd hebben, dan kunt u linksaf richting het Hertogelijke 
paleis (Palais Ducal), in het doodlopende straatje impasse du Duc 
Rollon.

20  Blijf anders in straat rue Guillaume le Conquérant, en sla rechtsaf 
om uw weg te vervolgen tot plein place Fontette.

21  Ga vervolgens richting plein place Saint-Sauveur. Op nr.19 aan het 
plein bevindt zich Hotel Canteil de Condé.

22  Steek het plein over, naar nr.20: stadspaleis Hotel Fouet.

23  Ga verder naar rechts, het plein langs, en steek straat rue Pémagnie 
over; op nr.10 aan het plein staat Hotel Marescot de Prémare.

24  Bij het plein Place Saint-Sauveur gaat u het voorplein af van de 
gelijknamige kerk, richting de straat met eveneens dezelfde naam.

25  Ga bij het plantsoen linksaf, en ontdek de geschiedenis van de 
Universiteit, en de voormalige kerk Vieux-Saint-Sauveur.

26  Ga verder door rue Saint-Sauveur, tot de kruising met straat rue 
Froide.

27  De straat a� open, waar aan het einde de kerk Saint-Sauveur staat.

28  Ga vervolgens linksaf de straat rue Saint-Pierre in, tot nr.52 en 54, 
waar zich 2 opmerkelijke vakwerkhuizen bevinden.

Hier komt uw wandeling ten einde; u kunt doorlopen tot het einde van de 
straat rue Saint-Pierre, en dan rechtsaf om weer bij het VVV-kantoor te komen.
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1  L’Hôtel d’Escoville, van alle herenhuizen in Caen, vertegenwoordigt het 
best de renaissance.

2  Aan uw rechterzijde ziet u het Hôtel de Than.

3  De St. Pieterskerk: deze kerk heeft geen dwarsschip en is noord-
zuid gericht om redenen van stedelijke ruimteplanning. Haar apsis uit de 
renaissance is een soort stenen kantwerk. Het interieur toont de rijkdom 
van de parochie tijdens de bouw van de kerk.

4  Het kasteel: een enorme omwalling van 5 ha 
beschermd door 13 torens. Door de ligging op een 
klif, kunt u vanop de hoge muren genieten van een 
prachtig panoramisch uitzicht over de stad. Achter 
de muren ontdekt u monumenten, het Museum van 
Normandië en het Museum voor Schone Kunsten. U 
gaat binnen langs de Sint-Pieterspoort en verlaat het 
kasteel voor de Veldpoort.

5  Vervolgens komt u in de quartier du Vaugueux via de slotgracht van 
het kasteel.

6  Volg de niveaus van het Sépulcre in het hart van de Vaugueux wijk tot 
aan het college van Saint Sépulcre. Een Normandische geestelijke vertelde 
na een pelgrimstocht naar het Heilige Land over een relikwie van het kruis 
van Christus. De kerk, destijds afgestaan   voor de Revolutie, diende als 
opslagplaats voor artillerie en als kazerne. Vandaag kunt u er spektakels 
en tentoonstellingen bewonderen.

7  Neem de rue Saint-Anne tot aan de place Maurice Fouques en vervolg uw 
weg tot aan de Abbaye-aux-Dames langs het plein waar u de overblijfselen 
van de Sint-Gilles kerk ziet.

8  Abbaye-aux-Dames. Gebouwd vanaf 1060 op 
verzoek van Mathilde van Vlaanderen, echtgenote 
van Willem de Veroveraar. In de achttiende eeuw 
werden de kloostergebouwen herbouwd voor het 
comfort en de veiligheid van de gemeenschap. 
Vandaag huisvesten ze de diensten van de regio 
Normandië. Het Michel d’Ornano park zet de 
gebouwen extra in de verf. De abdijkerk gewijd 
aan de Heilige Drievuldigheid heeft een rijke en 
gevarieerde decoratie. Er is ook een crypte, de 
enige in Caen. Breng zeker een bezoek aan de 
permanente tentoonstelling van impressionisti-
sche schilderijen “Peindre en Normandie”.

9  Sla de de rue Manissier in, volg de rue Basse en sla vervolgens linksaf 
in de rue Bochard. U komt aan in de jachthaven, een plek van verpozing in 
het centrum van de stad die eraan herinnert dat Caen dicht bij de zee ligt.

10  Wandel langs de quai Vendeuvre waar u tal van restaurants en bars 
vindt. Er is een mooie promenade langs de kade met uitzicht op de nieuwe 
wijk van het schiereiland en zijn gebouwen, zoals de mediatheek Alexis de 
Tocqueville, of Le Pavillon, een voormalig havengebouw dat werd omge-
bouwd tot een ruimte voor tentoonstellingen en animatie . Aan het einde 
van de Quai Vendeuvre, ziet u de Cargö, een concertzaal voor hedendaagse 
muziek, en het Maison de la Recherche et de l’Imagination, dat speelt met 
de transparantie van de materiaal waaruit het is gebouwd. 

11  Volg de quai de Juillet om langs de Orne te kuieren. Op de andere oever 
ziet u de nieuwe wijk, Les Rives de l’Orne, die er is gekomen in de plaats van 
een enorme woestenij. Woningen, kantoren en winkels hebben het beeld van 
dit deel van de stad ingrijpend veranderd.

12  Zet uw weg voort langs de avenue 
du 6 Juin De zes torens genaamd 
“Marines”, gebouwd van 1951 tot het 
eind van 953 in dit deel van de laan, 
geven ze haar monumentale aanzicht. 
Ze openen de “triomfantelijke weg” 
die leidt naar het kasteel. Let op 

de zeer gedetailleerde gevels bedekt met kalksteen. Bas-reliëfs sieren de 
bovenkant van de toegangsdeuren.

13  Place de la Résistance - standbeeld van Jeanne d’arc. Sla de rue des 
Equipes d’Urgences in.

14  Saint-Jean kerk: gebouwd in de XVe en XVIe eeuw. De kerk werd nooit 
afgewerkt, zoals u kunt zien aan de basis van een onvoltooide toren. Ga rond 
de kerk naar de rue Saint-Jean en volg vervolgens de rue de Verdun. 

15  Hôtel Le Brun de Fontenay, vandaag de Banque de France. Dit is een 
identieke reconstructie van het herenhuis dat werd verwoest door de 
bombardementen van 1944. Het herenhuis van de Banque de France getuigt 
van de vroegere pracht van de wijk.

16  Place du Maréchal Foch. De omliggende gebouwen 
zijn geïnspireerd door de Haussmann-stijl. Voor u liggen 
de Prairie en de Hippodroom. De plaats is een uitgestrekte 
groene long in de stad, omringd door de Odon en de Orne. De 
eerste drafkoers vond hier plaats in 1837. Elk jaar worden er 
een dertigtal bijeenkomsten van de paardensport gehouden.

17  Wandel langs de tempel en volg de rue Mélingue, sla daarna linksaf 
in de rue Choron, en vervolgens rechtsaf in de rue Daniel Huet. U wandelt 
rond de gebouwen van de Prefectuur. Bewonder het Paviljoen van weten-
schappelijke verenigingen, alvorens uit te komen op de Place Gambetta. 
Te bezichtigen: het herenhuis van de Prefectuur en de Post.

18  Neem rechts de boulevard du Maréchal Leclerc. U wandelt langs het 
Theater alvorens linksaf te slaan, in de rue du Pont Saint-Jacques. 

19  U komt aan op de place de la République. 

20  Ga verder langs de rue de Strasbourg. U komt 
aan op de Place Bouchard, aan de apsis van de 
Sains Sauveur kerk. Let op de vakwerkhuizen aan 
uw rechterkant, in de rue Saint Pierre, en op het 
standbeeld van Malherbe (dichter uit Caen van 
1555-1628) op het plein. U ziet er ook het hof van 
de drukkers. Neem de rue de la Monnaie en sla 
rechtsaf in de rue Froide. Hier ziet u een prachtige 
groep huizen.

21  Sla rechtsaf in de rue des Croisiers met haar vele boekenwinkels en kunst-
galerijen. Sla vervolgens linksaf en nog eens linksaf, in de rue des Cordeliers. 

22  Volg de rue Pasteur tot aan de Place Saint-Sauveur. Draai naar links en 
wandel rond de kerk van de Vieux Saint-Sauveur via de straat met dezelfde 
naam. Sla rechtsaf in de rue Vauquelin. U bevindt zich nu in het oude Caen. 
Sla rechtsaf in de rue Quimcampoix alvorens terug te keren naar de place 
Saint-Sauveur via de rue aux Fromages. 

23  Loop langs de gevels naar de place Fontette en het monumentale 
complex recht tegenover u. U komt aan op de Place Fontette.

24  Neem de rue Ecuyere tot aan de place Malherbe waar zich het huis van 
de dichter bevindt.

25  Neem daarna de rue Arcisse de Caumont die u leidt tot aan de Saint-
Étienne-le-Vieux kerk. XIVe en XVe eeuw. Recht voor u ziet u het monumentale 
complex van de Abbaye-aux-Hommes.

26  De Abbaye-aux-Hommes is 
samengesteld uit een abdijkerk (XI, 
XIII en XIVe eeuw) en de kloosterge-
bouwen die werden herbouwd in de 
XVIIIe eeuw. Willem de Veroveraar zit 
achter de oorsprong van dit gebouw. 
Hij ligt begraven in het koor van de 

abdij. Vandaag bieden de kloostergebouwen onderdak aan het stadhuis 
van Caen.

27  Neem de Passage Guillaume le Conquérant en draai daarna naar links 
in de rue Guillaume le Conquérant. Sta op de place Mgr des Hameaux even 
stil bij het hertogelijk paleis, vandaag de Artothèque. Dit gebouw was 
destijds bedoeld om belangrijke gasten te ontvangen. Vandaag worden 
er geregeld tentoonstellingen georganiseerd in de Artothèque. Neem de 
passage Saint-Benoît, steek de place de l’ancienne Boucherie over en volg 
het Saint-Nicolas steegje dat leidt naar de kerk met dezelfde naam.

28  De Saint-Nicolas kerk. Dit gebouw is een perfect voorbeeld van de 
Romaans Normandische kunst. Het is niet gerenoveerd sinds de XIe eeuw. 
Bezoek het kerkhof naast de kerk. Neem de rue Saint-Nicolas, sla daarna 
linksaf in de rue Bicoquet, en opnieuw linksaf in de rue Saint-Martin. U komt 
aan op het plein met dezelfde naam waar u het standbeeld van Connétable 
Duguesclin ziet. 

29  De slotgracht van Saint Julien. De gracht werd voltooid in 1786 om er 
een promenade van te maken. Elke vrijdagochtend is er een grote markt.

30  Ga links omhoog in de avenue du Canada en sla rechtsaf aan het oude 
station in de rue du docteur Rayer. U bevindt zich nu in het Caen uit de 
XIXe eeuw met haar herenhuizen in eclectische stijlen. Sla linksaf in de rue 
Desmoueux.

31  De begraafplaats van de 4 naties. Heel wat persoonlijkheden uit Caen 
liggen op deze plaatsen te rusten. Bij het buitengaan van de begraafplaats, 
sla linksaf in het steegje van de plantentuin en ga er binnen. 

32  De plantentuin. Het beslaat 
3,5 hectare met in het onderste 
gedeelte, een serre, oranjerie, 
medicinale en thematische tuin 
en het bovenste gedeelte, heel wat 
opmerkelijke bomen.

33  Doorkruis de plantentuin en verlaat ze via de place Blot die u kunt 
afsnijden langs de voetgangerspassage omgeven door groen die leidt tot 
aan de Saint-Julien kerk, een mooi voorbeeld van de religieuze architectuur 
uit de tijd van de Wederopbouw.

34  Neem de rue de Gaillon die leidt naar de Universiteit. Bekijk een kaart 
van Rome in de tijd van Constantijn in de gebouwen van het Maison de la 
Recherche en Sciences Humaines. En sluit uw bezoek af door het kasteel 
om zo terug te keren naar de place Saint-Pierre.

Het lange parcours3u30
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Alliés. Rechts van u kunt u de toren Tour Leroy zien.

12   Vervolg uw weg linksaf, richting de kade quai Vendeuvre. Steek het 
plein place Courtonne over maar blijf de kade quai Vendeuvre volgen, 
richting bassin Saint-Pierre voor een kijkje bij de plezierhaven van Caen.

13   Ga weer terug, en steek over bij het stoplicht richting straat rue de 
Bernières, tot de kruising met avenue du 6 juin, die u rechts inslaat.

14   Neem nu straat rue Neuve Saint-Jean; kijk goed uit als u het tramspoor 
oversteekt. Ga rechtdoor, en vervolgens via straat rue Saint-Jean 
naar de straat rue Bellivet. Steek boulevard Maréchal Leclerc over 
naar straat rue Pierre-Aimé Lair; ga vervolgens door tot het plein 
place de la République.

Het korte parcours2 u

15   Ga het plein langs tot aan straat rue Jean Eudes, waar aan het einde 
de OLV kerk la Gloriette (église Notre-Dame de la Gloriette) rijst.

16   Neem straat rue Saint-Laurent tot aan de kruising met straat Arcisse 
de Caumont, die u links inslaat tot aan het plein place Malherbe.

17   Neem straat rue Arcisse de Caumont tot u rechts van u de Saint-
Etienne-le-Vieux kerk ziet, waar u langs de koorafsluiting (het 
achterste deel) gaat.

18   Nu het plein place Louis Guillouard oversteken om de voorzijde van 
de abdij Abbaye-aux-Hommes te bewonderen; neem vervolgens 
de doorgang bij de koorafsluiting van de abdijkerk, naar straat rue 
Guillaume le Conquérant.

19   Mocht u de tijd hebben, dan kunt u linksaf richting het Hertogelijke 
paleis (Palais Ducal), in het doodlopende straatje impasse du Duc 
Rollon.

20   Blijf anders in straat rue Guillaume le Conquérant, en sla rechtsaf 
om uw weg te vervolgen tot plein place Fontette.

21   Ga vervolgens richting plein place Saint-Sauveur. Op nr.19 aan het 
plein bevindt zich Hotel Canteil de Condé.

22   Steek het plein over, naar nr.20: stadspaleis Hotel Fouet.

23   Ga verder naar rechts, het plein langs, en steek straat rue Pémagnie 
over; op nr.10 aan het plein staat Hotel Marescot de Prémare.

24   Bij het plein Place Saint-Sauveur gaat u het voorplein af van de 
gelijknamige kerk, richting de straat met eveneens dezelfde naam.

25   Ga bij het plantsoen linksaf, en ontdek de geschiedenis van de 
Universiteit, en de voormalige kerk Vieux-Saint-Sauveur.

26   Ga verder door rue Saint-Sauveur, tot de kruising met straat rue 
Froide.

27   De straat a� open, waar aan het einde de kerk Saint-Sauveur staat.

28   Ga vervolgens linksaf de straat rue Saint-Pierre in, tot nr.52 en 54, 
waar zich 2 opmerkelijke vakwerkhuizen bevinden.

Hier komt uw wandeling ten einde; u kunt doorlopen tot het einde van de 
straat rue Saint-Pierre, en dan rechtsaf om weer bij het VVV-kantoor te komen.
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1  L’Hôtel d’Escoville, van alle herenhuizen in Caen, vertegenwoordigt het 
best de renaissance.

2  Aan uw rechterzijde ziet u het Hôtel de Than.

3  De St. Pieterskerk: deze kerk heeft geen dwarsschip en is noord-
zuid gericht om redenen van stedelijke ruimteplanning. Haar apsis uit de 
renaissance is een soort stenen kantwerk. Het interieur toont de rijkdom 
van de parochie tijdens de bouw van de kerk.

4  Het kasteel: een enorme omwalling van 5 ha 
beschermd door 13 torens. Door de ligging op een 
klif, kunt u vanop de hoge muren genieten van een 
prachtig panoramisch uitzicht over de stad. Achter 
de muren ontdekt u monumenten, het Museum van 
Normandië en het Museum voor Schone Kunsten. U 
gaat binnen langs de Sint-Pieterspoort en verlaat het 
kasteel voor de Veldpoort.

5  Vervolgens komt u in de quartier du Vaugueux via de slotgracht van 
het kasteel.

6  Volg de niveaus van het Sépulcre in het hart van de Vaugueux wijk tot 
aan het college van Saint Sépulcre. Een Normandische geestelijke vertelde 
na een pelgrimstocht naar het Heilige Land over een relikwie van het kruis 
van Christus. De kerk, destijds afgestaan   voor de Revolutie, diende als 
opslagplaats voor artillerie en als kazerne. Vandaag kunt u er spektakels 
en tentoonstellingen bewonderen.

7  Neem de rue Saint-Anne tot aan de place Maurice Fouques en vervolg uw 
weg tot aan de Abbaye-aux-Dames langs het plein waar u de overblijfselen 
van de Sint-Gilles kerk ziet.

8  Abbaye-aux-Dames. Gebouwd vanaf 1060 op 
verzoek van Mathilde van Vlaanderen, echtgenote 
van Willem de Veroveraar. In de achttiende eeuw 
werden de kloostergebouwen herbouwd voor het 
comfort en de veiligheid van de gemeenschap. 
Vandaag huisvesten ze de diensten van de regio 
Normandië. Het Michel d’Ornano park zet de 
gebouwen extra in de verf. De abdijkerk gewijd 
aan de Heilige Drievuldigheid heeft een rijke en 
gevarieerde decoratie. Er is ook een crypte, de 
enige in Caen. Breng zeker een bezoek aan de 
permanente tentoonstelling van impressionisti-
sche schilderijen “Peindre en Normandie”.

9  Sla de de rue Manissier in, volg de rue Basse en sla vervolgens linksaf 
in de rue Bochard. U komt aan in de jachthaven, een plek van verpozing in 
het centrum van de stad die eraan herinnert dat Caen dicht bij de zee ligt.

10  Wandel langs de quai Vendeuvre waar u tal van restaurants en bars 
vindt. Er is een mooie promenade langs de kade met uitzicht op de nieuwe 
wijk van het schiereiland en zijn gebouwen, zoals de mediatheek Alexis de 
Tocqueville, of Le Pavillon, een voormalig havengebouw dat werd omge-
bouwd tot een ruimte voor tentoonstellingen en animatie . Aan het einde 
van de Quai Vendeuvre, ziet u de Cargö, een concertzaal voor hedendaagse 
muziek, en het Maison de la Recherche et de l’Imagination, dat speelt met 
de transparantie van de materiaal waaruit het is gebouwd. 

11  Volg de quai de Juillet om langs de Orne te kuieren. Op de andere oever 
ziet u de nieuwe wijk, Les Rives de l’Orne, die er is gekomen in de plaats van 
een enorme woestenij. Woningen, kantoren en winkels hebben het beeld van 
dit deel van de stad ingrijpend veranderd.

12  Zet uw weg voort langs de avenue 
du 6 Juin De zes torens genaamd 
“Marines”, gebouwd van 1951 tot het 
eind van 953 in dit deel van de laan, 
geven ze haar monumentale aanzicht. 
Ze openen de “triomfantelijke weg” 
die leidt naar het kasteel. Let op 

de zeer gedetailleerde gevels bedekt met kalksteen. Bas-reliëfs sieren de 
bovenkant van de toegangsdeuren.

13  Place de la Résistance - standbeeld van Jeanne d’arc. Sla de rue des 
Equipes d’Urgences in.

14  Saint-Jean kerk: gebouwd in de XVe en XVIe eeuw. De kerk werd nooit 
afgewerkt, zoals u kunt zien aan de basis van een onvoltooide toren. Ga rond 
de kerk naar de rue Saint-Jean en volg vervolgens de rue de Verdun. 

15  Hôtel Le Brun de Fontenay, vandaag de Banque de France. Dit is een 
identieke reconstructie van het herenhuis dat werd verwoest door de 
bombardementen van 1944. Het herenhuis van de Banque de France getuigt 
van de vroegere pracht van de wijk.

16  Place du Maréchal Foch. De omliggende gebouwen 
zijn geïnspireerd door de Haussmann-stijl. Voor u liggen 
de Prairie en de Hippodroom. De plaats is een uitgestrekte 
groene long in de stad, omringd door de Odon en de Orne. De 
eerste drafkoers vond hier plaats in 1837. Elk jaar worden er 
een dertigtal bijeenkomsten van de paardensport gehouden.

17  Wandel langs de tempel en volg de rue Mélingue, sla daarna linksaf 
in de rue Choron, en vervolgens rechtsaf in de rue Daniel Huet. U wandelt 
rond de gebouwen van de Prefectuur. Bewonder het Paviljoen van weten-
schappelijke verenigingen, alvorens uit te komen op de Place Gambetta. 
Te bezichtigen: het herenhuis van de Prefectuur en de Post.

18  Neem rechts de boulevard du Maréchal Leclerc. U wandelt langs het 
Theater alvorens linksaf te slaan, in de rue du Pont Saint-Jacques. 

19  U komt aan op de place de la République. 

20  Ga verder langs de rue de Strasbourg. U komt 
aan op de Place Bouchard, aan de apsis van de 
Sains Sauveur kerk. Let op de vakwerkhuizen aan 
uw rechterkant, in de rue Saint Pierre, en op het 
standbeeld van Malherbe (dichter uit Caen van 
1555-1628) op het plein. U ziet er ook het hof van 
de drukkers. Neem de rue de la Monnaie en sla 
rechtsaf in de rue Froide. Hier ziet u een prachtige 
groep huizen.

21  Sla rechtsaf in de rue des Croisiers met haar vele boekenwinkels en kunst-
galerijen. Sla vervolgens linksaf en nog eens linksaf, in de rue des Cordeliers. 

22  Volg de rue Pasteur tot aan de Place Saint-Sauveur. Draai naar links en 
wandel rond de kerk van de Vieux Saint-Sauveur via de straat met dezelfde 
naam. Sla rechtsaf in de rue Vauquelin. U bevindt zich nu in het oude Caen. 
Sla rechtsaf in de rue Quimcampoix alvorens terug te keren naar de place 
Saint-Sauveur via de rue aux Fromages. 

23  Loop langs de gevels naar de place Fontette en het monumentale 
complex recht tegenover u. U komt aan op de Place Fontette.

24  Neem de rue Ecuyere tot aan de place Malherbe waar zich het huis van 
de dichter bevindt.

25  Neem daarna de rue Arcisse de Caumont die u leidt tot aan de Saint-
Étienne-le-Vieux kerk. XIVe en XVe eeuw. Recht voor u ziet u het monumentale 
complex van de Abbaye-aux-Hommes.

26  De Abbaye-aux-Hommes is 
samengesteld uit een abdijkerk (XI, 
XIII en XIVe eeuw) en de kloosterge-
bouwen die werden herbouwd in de 
XVIIIe eeuw. Willem de Veroveraar zit 
achter de oorsprong van dit gebouw. 
Hij ligt begraven in het koor van de 

abdij. Vandaag bieden de kloostergebouwen onderdak aan het stadhuis 
van Caen.

27  Neem de Passage Guillaume le Conquérant en draai daarna naar links 
in de rue Guillaume le Conquérant. Sta op de place Mgr des Hameaux even 
stil bij het hertogelijk paleis, vandaag de Artothèque. Dit gebouw was 
destijds bedoeld om belangrijke gasten te ontvangen. Vandaag worden 
er geregeld tentoonstellingen georganiseerd in de Artothèque. Neem de 
passage Saint-Benoît, steek de place de l’ancienne Boucherie over en volg 
het Saint-Nicolas steegje dat leidt naar de kerk met dezelfde naam.

28  De Saint-Nicolas kerk. Dit gebouw is een perfect voorbeeld van de 
Romaans Normandische kunst. Het is niet gerenoveerd sinds de XIe eeuw. 
Bezoek het kerkhof naast de kerk. Neem de rue Saint-Nicolas, sla daarna 
linksaf in de rue Bicoquet, en opnieuw linksaf in de rue Saint-Martin. U komt 
aan op het plein met dezelfde naam waar u het standbeeld van Connétable 
Duguesclin ziet. 

29  De slotgracht van Saint Julien. De gracht werd voltooid in 1786 om er 
een promenade van te maken. Elke vrijdagochtend is er een grote markt.

30  Ga links omhoog in de avenue du Canada en sla rechtsaf aan het oude 
station in de rue du docteur Rayer. U bevindt zich nu in het Caen uit de 
XIXe eeuw met haar herenhuizen in eclectische stijlen. Sla linksaf in de rue 
Desmoueux.

31  De begraafplaats van de 4 naties. Heel wat persoonlijkheden uit Caen 
liggen op deze plaatsen te rusten. Bij het buitengaan van de begraafplaats, 
sla linksaf in het steegje van de plantentuin en ga er binnen. 

32  De plantentuin. Het beslaat 
3,5 hectare met in het onderste 
gedeelte, een serre, oranjerie, 
medicinale en thematische tuin 
en het bovenste gedeelte, heel wat 
opmerkelijke bomen.

33  Doorkruis de plantentuin en verlaat ze via de place Blot die u kunt 
afsnijden langs de voetgangerspassage omgeven door groen die leidt tot 
aan de Saint-Julien kerk, een mooi voorbeeld van de religieuze architectuur 
uit de tijd van de Wederopbouw.

34  Neem de rue de Gaillon die leidt naar de Universiteit. Bekijk een kaart 
van Rome in de tijd van Constantijn in de gebouwen van het Maison de la 
Recherche en Sciences Humaines. En sluit uw bezoek af door het kasteel 
om zo terug te keren naar de place Saint-Pierre.

Het lange parcours3u30



www.caenlamer-tourisme.nl

in Caen
ROUTES

Parcours
in de stad

 Het lange parcours (3u30)
 Het korte parcours (2u)

het allemaal 
begon

Een haven via een 
kanaal verbonden 

met zee

Uitzonderlijke 
gastronomie

Stad van 
geschiedenis 

en vrede

Stad van Willem 
de Veroveraar

Ville

25% groene 
gebieden

Evenementen door 
het jaar heen

Herinneringen 
voor het hele 

gezin

De goudkleurige 
spijkerkoppen op 
de grond zullen 

u tijdens de 
wandeling door 
de stad leiden.

WAAR

1  Vertrek vanaf het stadspaleis Hotel d’Escoville, waar het VVV-kantoor 
van Caen la mer is ondergebracht.

2  Ga als u de binnenplaats verlaat rechts af, en weer rechts op boulevard 
Maréchal Leclerc. Links van u bevindt zich Hôtel de Than.

3  Loop weer terug, richting de Saint-Pierre kerk, plein place Saint 
Pierre.

4  Ga nu naar het Kasteel, die u betreedt via de Saint-Pierre poort; u 
verlaat het geheel weer via poort porte des Champs.

5  Via de straat rue des Fossés du Château komt u bij de wijk quartier 
du Vaugueux.

6  De trap op tot het grafmonument van de Sépulcre kerk.
7  Ga naar de straat rue Leroy; hier slaat u rechtsaf tot de kruising met 

straat rue des Chanoines, die u links neemt tot aan de Saint-Gilles 
kerk.

8  Hier steekt u straat rue des Chanoines over richting plein place Reine 
Mathilde, voor de prachtige gevel van de abdijkerk van de Heilige 
Drie-Eenheid (église de l’Abbaye de la Trinité).

9  Ga de straat rue Manissier af tot de kruising met straat rue Haute, 
die u rechts inslaat, tot aan het informatiebord over de voormalige 
steengroeven in deze straat.

10  Ga linksaf de straat rue des Chanoines in tot het steegje venelle 
Bénard; op het einde hiervan vindt u informatie over de volkswijk 
Bourg l’Abbesse.

11  Vervolgens links van u de treden af van het steegje venelle Maillard, 
en daarna de straat rue Basse oversteken richting boulevard des 
Alliés. Rechts van u kunt u de toren Tour Leroy zien.

12  Vervolg uw weg linksaf, richting de kade quai Vendeuvre. Steek het 
plein place Courtonne over maar blijf de kade quai Vendeuvre volgen, 
richting bassin Saint-Pierre voor een kijkje bij de plezierhaven van Caen.

13  Ga weer terug, en steek over bij het stoplicht richting straat rue de 
Bernières, tot de kruising met avenue du 6 juin, die u rechts inslaat.

14  Neem nu straat rue Neuve Saint-Jean; kijk goed uit als u het tramspoor 
oversteekt. Ga rechtdoor, en vervolgens via straat rue Saint-Jean 
naar de straat rue Bellivet. Steek boulevard Maréchal Leclerc over 
naar straat rue Pierre-Aimé Lair; ga vervolgens door tot het plein 
place de la République.

Het korte parcours 2 u

15  Ga het plein langs tot aan straat rue Jean Eudes, waar aan het einde 
de OLV kerk la Gloriette (église Notre-Dame de la Gloriette) rijst.

16  Neem straat rue Saint-Laurent tot aan de kruising met straat Arcisse 
de Caumont, die u links inslaat tot aan het plein place Malherbe.

17  Neem straat rue Arcisse de Caumont tot u rechts van u de Saint-
Etienne-le-Vieux kerk ziet, waar u langs de koorafsluiting (het 
achterste deel) gaat.

18  Nu het plein place Louis Guillouard oversteken om de voorzijde van 
de abdij Abbaye-aux-Hommes te bewonderen; neem vervolgens 
de doorgang bij de koorafsluiting van de abdijkerk, naar straat rue 
Guillaume le Conquérant.

19  Mocht u de tijd hebben, dan kunt u linksaf richting het Hertogelijke 
paleis (Palais Ducal), in het doodlopende straatje impasse du Duc 
Rollon.

20  Blijf anders in straat rue Guillaume le Conquérant, en sla rechtsaf 
om uw weg te vervolgen tot plein place Fontette.

21  Ga vervolgens richting plein place Saint-Sauveur. Op nr.19 aan het 
plein bevindt zich Hotel Canteil de Condé.

22  Steek het plein over, naar nr.20: stadspaleis Hotel Fouet.

23  Ga verder naar rechts, het plein langs, en steek straat rue Pémagnie 
over; op nr.10 aan het plein staat Hotel Marescot de Prémare.

24  Bij het plein Place Saint-Sauveur gaat u het voorplein af van de 
gelijknamige kerk, richting de straat met eveneens dezelfde naam.

25  Ga bij het plantsoen linksaf, en ontdek de geschiedenis van de 
Universiteit, en de voormalige kerk Vieux-Saint-Sauveur.

26  Ga verder door rue Saint-Sauveur, tot de kruising met straat rue 
Froide.

27  De straat a� open, waar aan het einde de kerk Saint-Sauveur staat.

28  Ga vervolgens linksaf de straat rue Saint-Pierre in, tot nr.52 en 54, 
waar zich 2 opmerkelijke vakwerkhuizen bevinden.

Hier komt uw wandeling ten einde; u kunt doorlopen tot het einde van de 
straat rue Saint-Pierre, en dan rechtsaf om weer bij het VVV-kantoor te komen.
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