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Bossen en wouden
LEBISEY WOOD   
Bois de Lébisey - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Het Bois de Lébisey is een park van 24 hectare 
ten noorden van Hérouville Saint-Clair. Het 
bestaat uit beboste gebieden, paden en open 
plekken die ideaal zijn om te ontspannen of te 
picknicken. Er is ook een fitnessparcours van 
2 km, een wandelnetwerk van 3 km en een 
kinderspeelplaats.
Tarieven: Gratis toegang.

LE BOIS DU CAPRICE (BOS)   
14880 COLLEVILLE-MONTGOMERY
Tel.: +33 (0)2 31 57 15 67
milieux_naturels@calvados.fr
www.calvados.fr/accueil/le-departement/routes-en-
vironnement--territoire/environnement--milieux-na-
turels/espaces-naturels-sensibles.html
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 voorname-
lijk uit vochtig moerasbos, met soorten die 
goed gedijen in de aanwezigheid van water. 
De parking bevindt zich aan het stadion "petit 
bonheur" van Ouistreham en de polyvalente 
zaal van Saint-Aubin d'Arquenay.
Geopend: Het hele jaar door.
Tarieven: Gratis.

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 uitzonder-
lijke 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 verzame-
lings-arboretum, de dierentuin, de feodale 
heuvel van Olivet en de begraafplaats voor 
kleine huisdieren.
Geopend:Het hele jaar door.
Tarieven: Gratis.

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, fitnessparcours en permanent 
oriëntatieparcours. Er worden hier regelmatig 
evenementen georganiseerd (eierzoektocht, 
openluchtcnema, parcours du coeur, 
themawandelingen…). Een steel markeert 
het geografische centrum van Calvados.
Geopend:Het hele jaar door.
Tarieven: Gratis.
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DE MARKTEN

Het weekend in Caen 
VRIJDAG
Saint-Sauveur Markt, Place Saint-Sau-
veur   / Rue Pémagnie / Saint-Julien 
sloten vanaf 07.30 uur. 150 hande-
laren.

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.

In 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. 
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Slagerijen-
Charcuteries
BOUCHERIE-CHARCUTERIE SABOT 
25 boulevard des Alliés - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)2 31 93 62 49
boucheriesabot@laposte.net
www.boucheriesabot.fr
Drie generaties slagers hebben elkaar 
opgevolgd, met een knowhow en een passie 
beloond met prestigieuze prijzen. Tripière 
d'Or in 2010 voor de tweede keer, de winkel 
biedt u de beste "Tripes à la mode de Caen" 
evenals talrijke ambachtelijke producten.
Geopend: dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 7 tot 19 uur, woensdag van 7 tot 14 uur.

Wijnwinkels, fijne
kruidenierswinkels
CAVE & METS YVES DONDEL  
85 rue Saint Jean - 14000 CAEN
Tel.: +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, peren-
cider. Delicatessen: terrines, confituren, 
snoepjes… Regelmatige thematische degus-
taties. Privé-evenementen mogelijk.
Geopend: dinsdag tot en met zaterdag van 
9.30 tot 19.30 uur, zondag van 10.00 tot 
13.00 uur.

LA BELLE-ILOISE 
51 avenue de la Mer - 14150 OUISTREHAM
Tel.: +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 aangeboden.
Geopend: zie onze website.

LA CAVE DU CHÂTEAU  
73 Rue de Geôle - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)7 82 62 14 58
lacaveduchateau14@gmail.com
caveduchateaucaen.fr
Bij La Cave du Château vindt u zorgvuldig 
geselecteerde 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.

LE COMPTOIR DE MATHILDE  
100 Boulevard Maréchal Leclerc - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)2 31 28 60 42
lecomptoirdemathilde.caen@gmail.com
www.lecomptoirdemathilde.com/fr
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 gastrono-
misch moment in deze chocoladeen delica-
tessenwinkel.
Geopend: maandag van 12 tot 19 uur, 
dinsdag tot zaterdag van 10 tot 19 uur.
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L'ECHOPPE BY CHEF POUDRAS  
Route de Caen - Centre Commercial Carrefour 
Market - 14150 OUISTREHAM
Tel.: +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 deli-
catessen vindt u talrijke selecties van de chef, 
producten van ambachtelijke producenten, 
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.

LES ACCORDS PARFAITS  
17 rue Neuve Saint Jean - 14000 CAEN
Tel.: +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
Tel.: +33 (0)2 31 07 02 45
lescidrologues@gmail.com
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: dinsdag tot en met vrijdag van 
9.30 tot 13.30 uur en van 15.30 tot 19.30 
uur, zaterdag zonder onderbreking.

LES COPINES DE LA CÔTE - EPICERIE 
FINE NORMANDE À MANGER 
25 Rue Edmond Bellin - 14780 LION-SUR-MER
Tel.: +33 (0)9 86 71 67 32
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, vergezeld 
van degustatieadviezen en verhalen van 
producenten.
Geopend: Juli t/m september: dinsdag t/m 
zondag van 10.30 tot 19.00 uur. Oktober tot 
juni: dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 10.30 tot 14.30 uur en van 16.00 tot 
19.00 uur, zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
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NORMANDIE WINE   
12 Quai Charcot - 14150 OUISTREHAM
Tel.: +33 (0)2 31 36 05 05
normandiewine.ouist@orange.fr
www.normandie-wine.com/fr
Onafhankelijke wijnhandelaar: het beste van 
de Franse en buitenlandse wijngaarden 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 equiva-
lent van Cognac, en is gemaakt van appelsap.
Geopend: elke dag van 10 tot 20 uur.

TERRES DE RAISIN  
29 rue Guillaume le Conquérant - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)9 81 63 90 03
terresderaisin@gmail.com - www.terresderaisin.fr
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 gemoedelijke sfeer. Selectie van wijnen, 
ciders, calvados, bieren en gedistilleerde 
dranken rechtstreeks van de producenten, 
voornamelijk biologisch en biodynamisch of 
milieuvriendelijk en korte-keten.
Geopend: The Cellar: dinsdag t/m vrijdag van 
10.30 tot 14.00 uur en van 16.00 tot 19.30 
uur, zaterdag van 10.30 tot 19.30 uur. La 
Cantine: dinsdag tot en met zaterdag van 12 
tot 14 uur. Afterworks: donderdag en vrijdag 
van 18 tot 21 uur. Proeverijen, privatise-
ringen: neem contact met ons op.

Chocoladewinkel
CHOCOLATERIE CHARLOTTE CORDAY 
114 rue Saint Jean - 14000 CAEN
Tel.: +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 tot 19 uur, 
dinsdag tot zaterdag van 9 tot 19 uur.

YVER CHOCOLATIER  
37 boulevard Maréchal Leclerc - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)2 31 94 76 58
chocolatieryver.caen@outlook.fr
www.yver-chocolatier.fr
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.
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Chocolade, 
patisserie,
theesalon
ALBAN GUILMET - PÂTISSERIE 
CHOCOLATERIE 
80 Boulevard Yves Guillou - 14000 CAEN
Tel.: +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: Winkel: dinsdag t/m zaterdag van 
8.30 tot 19.30 uur, zondag van 8.30 tot 18.30 
uur. Chocoladewinkel: dinsdag t/m vrijdag 
van 9.30 tot 12.30 uur en van 14.30 tot 19.00 
uur en zaterdag van 9.30 tot 19.00 uur.
Tarieven: Kleine taarten: vanaf 4.90€. 750g 
chocolade doos: 72.20€.

GOURM'HANDI'SES  
10 rue de la Fontaine - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)2 31 86 43 78
gourmhandises@apaei-caen.org
esat.apaei-caen.org
Laat u verleiden door onze heerlijke ambach-
telijke 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 werk-
nemers met een beperking: laten we samen 
onze kijk op een beperking veranderen.
Geopend: dinsdag tot zaterdag van 11.15 tot 
19.00 uur.

SALON DE THÉ "LES PETITES 
DOUCEURS"  
13 rue aux Fromages - 14000 CAEN
Tel.: +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 tot en met vrijdag van 
9.30 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 
18.30 uur.
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Kaaswinkels
AUX FROMAGES DE FRANCE 
116 Rue Saint Jean - 14000 CAEN
Tel.: +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 uitmun-
tendheid, waarvan sommige exclusief gericht 
zijn op de levensgenieters. Combinatie met 
een assortiment kazen (ongeveer 130): 
zuivel, gevogelte, charcuterie en gedroogd 
vlees, delicatessen en kwaliteitswijnen.
Geopend: dinsdag tot en met 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

FROMAGERIE CONQUÉRANT 
12 rue Guillaume le Conquérant - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)2 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. 
Fijnproevers kunnen er de heerlijke ‘Plateau 
Gourmand des Conquérants’-kaasschotel 
kopen, die ter plaatse is samengesteld. Breng 
ons een bezoek en deel onze passie voor kaas!
Geopend: dinsdag van 10:00 tot 13:30 
en 15:30 tot 19:30, woensdag tot en met 
zaterdag van 9:30 tot 13:30 en 15:30 tot 
19:30, zondag van 9:30 tot 13:00.

LA CRÉMERIE DES BARATINEURS 
43 rue de Geôle - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)9 83 23 12 65
lacremeriedesbaratineurs@gmail.com
www.lacremeriedesbaratineurs.fr
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 Teurgoule en Tiramisu… en 
de boter die door hen zelf gekarnd wordt!
Geopend: dinsdag en woensdag van 16 tot 
19 uur, donderdag van 10 tot 14 uur en van 
16 tot 20 uur, vrijdag en zaterdag van 9 tot 
20 uur en zondag van 10 tot 13 uur.

Biowinkels
BIOCOOP FRÉQUENCE BIO  
35 avenue Henry Chéron - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)2 31 77 74 07
contact@frequencebio.fr
www.biocoopfrequencebio.fr
Vriendelijk en gastvrij. Bij ons vindt u meer 
dan 6000 bioproducten (kruidenierswaren, 
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. Dagelijkse 
levering van vers en lokaal brood en groenten.
Geopend: maandag tot zaterdag van 9.30 tot 
19.00 uur.
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Lokale producten
BISCUITERIE JEANNETTE 
23 Avenue du Pays de Caen - 14460 COLOMBELLES
Tel.: +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 tot 19 uur.
Tarieven: Gratis toegang. Rondleiding: 2,50 
euro per persoon. 

COMPTOIR DES NORMANDIES   
94 avenue de la Mer - 14150 OUISTREHAM
Tel.: +33 (0)2 31 80 30 26
arnaudhalis@yahoo.fr
www.le-comptoir-des-normandies.fr
Een grote keuze aan Normandische 
producten: etenswaren, dranken, textiel, 
serviesgoed, briefpapier… Distributeur van 
het Heula- gamma, het Normandische merk 
met een goed gevoel voor humor. Teurgoule-
schotel, vlaggen, koekjes, karamelsnoepjes, 
cider, pommeau, calvados…
Ouverture: du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h30. Ouvert le dimanche 
en juillet et août. Fermeture annuelle les 3 
dernières semaines de janvier, une semaine 
en mars, en juin et début octobre.

FERME DU LOTEROT - WINKELEN MET 
REGIONALE PRODUCTEN  
Ferme du Loterot
387 route de la liberté - 14240 CAHAGNES
Tel.: +33 (0)2 31 77 57 27
contact@loterot.com - www.loterot.com
Producent van ambachtelijke likeuren sinds 
1986! Breng een bezoek aan de werkplaats 
van de likeurmaker en zijn atypische kelder 
en ontdek de ter plekke gemaakte specia-
liteiten: de echte Crème de Calvados®, 
gearrangeerde calvados zoals de Fée Bleue, 
1066, NorSud en andere likeuren en cocktails 
die met Calvados worden gemaakt. Ook te 
koop: appelsap, cider en Calvados, streek-
producten van de Route des Traditions 
en andere producenten uit de regio, jam 
en zoetigheden. U vindt er ook een mini-
golfbaan en andere leuke activiteiten. 
Geopend: maart tot december: maandag tot 
zaterdag van 10 tot 17 uur. Schoolvakanties: 
elke dag van 10u tot 18u. Buiten het seizoen: 
neem contact met ons op.

GOÛT & QUALITÉ  
24 rue du Long Douet - 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Tel.: +33 (0)2 31 06 17 36
contact@goutetqualite.com - goutetqualite.fr
Een boerensupermarkt met korte keten, 
rechtstreeks geleverd door lokale 
Normandische 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, 
perenciders… en kaas- en vleesspecialiteiten.
Geopend: dinsdag tot en met zaterdag van 
9.30 tot 19.00 uur.
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LA FABRIQUE À BISCUITS 
Avenue de Normandie 
14600 HONFLEUR
Tel.: +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: elke dag van 10 tot 19 uur.

LA FERME DE BILLY  
29 bis rue de l'Eglise Saint-Ouen$
 14980 ROTS
Tel.: +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, distilleerderij 
van calvados, directe verkoop op de boerderij 
en brunch. Dranken die voornamelijk van cide-
rappels worden gemaakt: appelsap, cider, 
ijscider, pommeau en Normandische calvados. 
Dit alles in een groene omgeving die voor 
iedereen toegankelijk is (gratis en open voor het 
publiek): rondleiding door de boomgaarden, 
het bos en de 13e eeuwse kapel.
Geopend: winkel: elke dag van 10.30 tot 
17.30 uur. Billy's Brunch: zie website.

LA FOURNÉE DES DÉLICES 
5 Rue de l'Artisanat - ZAC des Capucines 
14860 RANVILLE - Tel.: +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 Sablénouville, op basis van AOP d'Isi-
gny-boter, licht en kruimelig zandkoekje dat 
naar hartelust wordt gesmaakt (verkrijgbaar 
als 100% biologisch).
Geopend: maandag van 14u tot 18u30, 
dinsdag tot vrijdag van 9u30 tot 12u30 en van 
14u tot 18u30, zaterdag gesloten om 18u.

L'ATELIER DU BISCUIT  
11 rue des Métiers 14940 SANNERVILLE
Tel.: +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 gezelligheid. Zijn recept? 
Hij geeft het u: kwaliteitsingrediënten, 
100% natuurlijk (geen conserveringsmid-
delen of additieven), zorgvuldig bereide 
recepten, respect voor kooktijden, gecons-
erveerde smaken. Onze beste etalage om te 
proeven, wij heten u welkom in Normandië in 
Sannerville.
Geopend: maandag tot en met zaterdag van 
9.30 tot 19.00 uur en zondag van 11.00 tot 
19.00 uur.
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DAAR WAAR GULZIGHEID EEN MOOIE ZONDE IS

LES COUSINS - LOKALE & 
VRIENDELIJKE KRUIDENIERSWINKEL 
22 Rue Froide - 14000 CAEN
Tel.: +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 kwaliteitsse-
lectie van lokale en ambachtelijke producten, 
rechtstreeks van bij de producenten! De 
perfecte plek voor kleine boorschappen, 
een aperitiefje te drinken of te genieten van 
gastronomische klassiekers!
Geopend: dinsdag tot en met zaterdag van 
9.30 tot 19.30 uur.

MADE IN CALVADOS   
12 rue Saint Pierre - 14000 CAEN
Tel.: +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, perencider, 
pommeau, bier en, natuurlijk, calvados.
Geopend: dinsdag tot zaterdag van 10 tot 19 
uur. Open op maandag in juli en augustus.

MAISON BODET - LOKALE PRODUCTEN 
UIT NORMANDIË 
77 Boulevard de Rethel - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)6 88 88 77 46
pascal-bodet@sfr.fr - maisonbodet.com
De heer Bodet, een ambachtelijk producent, 
nodigt u uit in zijn huis in Caen waar hij een kruide-
nierswinkel heeft gecreëerd die geïnspireerd 
is op 1947. U vindt er heel wat specialiteiten 
van zijn eigen hand, maar ook gerenom-
meerde producten uit de Normandische regio. 
Op de eerste verdieping kunt u een kijkje 
nemen in een authentieke flat met een klein 
museum over deze periode. Ontdek de wijk 
van de tuinstad Sainte Thérèse aan de hand 
van de herinneringen van twee kinderen 
tussen 1932 tot 1983. Reserveren verplicht.
Geopend: woensdag van 14 tot 18 uur, 
donderdag tot en met zaterdag van 9 tot 13 
uur en van 14 tot 18 uur.

VERGER DE RONCHEVILLE - WINKEL 
MET LOKALE PRODUCTEN  
Hameau de Roncheville
D95 route de Troarn - 14860 BAVENT
Tel.: +33 (0)2 31 83 89 24
pascale@domainedesrougesterres.com
www.domainedesrougesterres.com
100% Bio en Nature & Progrès (zonder 
bestrijdingsmiddelen), verkoop van cider-
producten: appels in het seizoen, appelsap, 
ciders, pommeau, calvados, ciderazijn, peren-
cider … Kinderspeeltuin en dierentuin met 25 
Normandische rassen: ezels, schapen, geiten, 
varkens, konijnen, kippen, koeien … En niet 
te vergeten de "betoverde Boomgaard" met 
zijn fantastische personages evenals een 
18-holes mini-golfbaan!
Geopend: woensdag tot zondag van 14 
tot 18 uur en van 10 tot 18 uur tijdens de 
schoolvakanties. 
Tarieven: Winkel: gratis toegang. Boomgaard: 
4 € vanaf 3 jaar. Minigolf: 6 € per spel.



vrije tijd, 
winkelen en 
diensten

ONTDEKKING

Een gebied dat rijk is aan allerlei 
aanbiedingen om uw verblijf te verfraaien 
of te vergemakkelijken. Bedenk nieuwe 
concepten voor uw vrijetijdsbesteding 
en uitstapjes, en houd rekening met 
uw behoeften. Caen la mer is een 
aantrekkelijke plaats om te wonen.

P.73     Vrijetijdsbesteding

P.92     Uitgaan

P.98     Shopping

P.91     Excursies

P.96     Diensten
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VRIJETIJDSBESTEDING 

Niet te missen
FESTYLAND PARK     
Route de Caumont - P 8012514652 CARPIQUET
Tel.: +33 (0)2 31 75 04 04
festyland@festyland.com
www.festyland.com
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. 
Geopend: 1/04 tot 24/09. April-juni: woens-
dagen, weekends, feestdagen en schoolva-
kanties zone B 10u30-18u. 29/06 tot 7/07 
10u-18u. 8/07 tot 31/08 10u-18u30. In 
september: weekends van 10u30 tot 18u.
Tarieven: Volwassenen en kinderen vanaf 
12 jaar: 23 euro. Volwassenen en kinderen 
vanaf 12 jaar: € 20,50 (prijs alleen geldig op 
reservation.caenlamer-tourisme.fr of bij de 
receptie van het toeristenbureau van Caen la 
Mer). Kinderen - 12 jaar: € 19,50. Kinderen 
tot 95  cm: gratis. Senioren vanaf 60 jaar: 
19,50 €. Festypass abonnement: 62 €. 
HappyFesty verjaardagsfeestje: 
180 €.

FAMILIEAANBOD
Maak ook kennis met Vikland, de 
magische wereld van de kleintjes; een 
waar Vikingkamp speciaal ingericht 
voor kinderen!

Sportactiviteiten
GOLF   
RD60 - Le Vallon - 14112 BIEVILLE-BEUVILLE
Tel.: +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: 7j/7. Van 1/04 tot 30/09: 8u-19u. 
Van 1/03 tot 31/03 en van 1/10 tot 31/10: 
8u30-19u00. Van 01/02 tot 28/02 en van 
1/11 tot 30/11: 8u30-18u00. Van 1/12 tot 
31/01: 8u30 tot 17u30. 
Tarieven: Hoogseizoen (van 01/04 tot 
31/10/2023): Greenfee 18 holes: 63 €. 
Greenfee 9 holes: 42 €.
Laagseizoen (van 01/01 tot 31/03/2023 
en van 01/11 tot 31/12/2023): Greenfee 
18 holes: 45 €. Greenfee 9 holes: 35 €.
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IJSBAAN   
8 rue Jean de la Varende - 14000 CAEN
Tel.: +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, acti-
viteiten, thema-avonden... De ijsbaan is tevens 
geheel toegankelijk voor gehandicapten.
Geopend: Dinsdag en vrijdag van 21.30 tot 
23.30 uur, woensdag van 14.00 tot 16.15 
uur, donderdag van 14.00 tot 16.00 uur en 
van 21.30 tot 23.30 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. Schoolva-
kanties Zone B: maandag 10.00-12.00 uur 
en 14.00-16.45 uur, dinsdag 10.00-12.00 
uur, 14.00-16.45 uur en 21.30-11.30 uur, 
woensdag 14.00-16.30 uur, donderdag en 
vrijdag 10.00-12.00 uur, 14.00-16.45 uur en 
21.30-11.30 uur, zaterdag 14.15-16.45 uur, 
zondag 10.15-12.15 uur en 15.15-17.45 uur. 
Gesloten op 1 januari, 1 mei, 1 november, 25 
december en op wedstrijddagen van Caen 
Drakkars. Gesloten in juli en augustus.
Tarieven:  Volwassene: 4,30 €. Volwassene + 
huur van de schaats: 4,30 € van 02/05 tot 
30/09 / 8,50 € van 01/10 tot 30/04.
Gereduceerd tarief (jonger dan 18 jaar, 
studenten, grote gezinnen, werkzoekenden, 
gehandicapten, sportverenigingen en onder-
nemingsraden): €3,30. Gereduceerd tarief + 
huur schaatsen: €3,30 van 02/05 tot 30/09 / 
€7,50 van 01/10 tot 30/04.

Abonnement voor 10 tickets voor volwas-
senen: 27,70 €. Gereduceerd tarief voor 10 
kaartjes (jonger dan 18 jaar, student, groot 
gezin, werkzoekende, gehandicapte, sport-
vereniging en ondernemingsraad): 14,80 €.

FAMILIEAANBOD
Zondagochtenden speciaal 
voor gezinnen! De ijsbaan heeft 
een speelruimte voor kinderen tot 
7  jaar, maar ook speeltuigen voor de 
rest van het gezin (eigen bijdrage) van 
10.15 uur tot 12.15 uur. 

Familie tarief  Gezinstarief + schaatshuur: 
2 volwassenen + 2 kinderen tot 18 jaar 
OF 1 volwassene + 3 kinderen tot 
18 jaar: 25,30 €. 1 huurschaats: 4,20 € 
/ 10 huurschaatsen: 36,80 €.

SPORTHAL - ACCROSPORT CAEN  
LES RIVES DE L'ORNE 
13 Esplanade Léopold-Sedar-Senghor 
Les Rives de l'Orne - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)2 31 82 73 23
asc@accrosport.fr
accrosport.com/clubs/caen
Dit fitnesscentrum in het hart van de Rives de 
l'Orne is 7 dagen per week geopend. U vindt 
er 3 studio's (Fitness, Cycling en Functional), 
een bodybuildingplatform, een cardiozone, 
en Street Workout-zones om u maximaal te 
kunnen uitleven tijdens uw trainingen. Be 
Strong, Zet Door!
Geopend: Het hele jaar door, 7 dagen per week.
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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
Tel.: +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.
Geopend: Dinsdag tot zondag van 9 tot 18 uur.
Tarieven: 4L gehuurd van 9 tot 18 uur voor 
220€ (verzekering en brandstof inbegrepen). 
Alle andere diensten op offerte.

RIT IN EEN ZIJSPAN - RETRO TOUR 
NORMANDY  
Jardins de l’hôtel de ville - 14390 CABOURG
Tel.: +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 lan-
dingsstranden, 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 99 en 619 €, afhankelijk van 
de gekozen tour en het aantal deelnemers.

HELIKOPTER - HÉLI EVÉNEMENTS    
Route de Caumont - 14650 CARPIQUET
Tel.: +33 (0)2 35 80 94 16
axelle@helievenements.com - www.helievenements.com
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: Ouistreham & Pegasus Bridge 
(20 min): 169€. De landingsstranden van D-Day 
(30 min): 239€. La Suisse Normande (30 mn): 
239€.

Paardrijden
HIPPISCH CENTRUM VAN 
OUISTREHAM DAVID AÏSSA   
12 Route de Caen - 14150 OUISTREHAM
Tel.: +33 (0)2 31 96 41 41
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 paar-
drijtochten 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.
Tarieven: Paardrijden op het strand: 41€/uur 
en 28€/half uur. Privérit van 1 uur: 68 €.
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HIPPISCH CENTRUM  
L’ÉTRIER DE LA PLAGE  
Boulevard Maritime - 14150 OUISTREHAM
Tel.: +33 (0)2 31 96 69 51
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). Beginnerslessen. 
Tochten met pony in de hand voor kinderen. 
Ontvangst van groepen.
Geopend: Tijdens schoolvakanties, weekends 
en feestdagen.
Tarieven: Wandeling (1u): 41€ - Inwijding (30 
mn): 28€ - Educatieve wandeling: 7€ - Privé 
wandeling: 68€.

FAMILIEAANBOD
Er is een educatief ponyparcours uitge-
tekend om kinderen gerust te stellen 
bij hun eerste stappen als ruiter. U kunt 
uw kind meenemen naar de duinen van 
Ouistreham op de rug van een zachte 
en rustige pony.

Escape Game
ATOME GAME  
27 ter rue du Marais - 14000 CAEN
Tel.: +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 onts-
nappingskamers: "De Poker Room" dompelt 
u onder in de sfeer van een bar waar clan-
destiene pokerspelletjes worden gespeeld en 
"Het Vergeten Laboratorium" neemt u mee 
terug naar de XVIe eeuw, naar het labora-
torium van een alchemist. Een derde kamer, 
"The Retro Game" we vonden een cartridge 
van een oud Atari videospel...
Geopend: Dinsdag tot zondag. 
Tarieven: Vanaf 20€/persoon, afhankelijk van 
het aantal spelers (tot 6 spelers per kamer).
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B.R.A.I.N. DE ESCAPE GAME VAN CAEN   
41 Bis Rue Pasteur - ZAC de Calix - 14120 MONDEVILLE
Tel.: +33 (0)6 31 46 93 22
brain.caen@gmail.com
www.brain-escapegame-caen.fr
reservation.caenlamer-tourisme.fr/activites-caen-la-mer.html
Beleef een buitengewoon avontuur in 
teamverband. Opgesloten in een kamer heb 
je 60 minuten om zoveel mogelijk aanwijzin-
gen te verzamelen, raadsels op te lossen en 
het complot te verijdelen. Een fobiekamer, 
gereserveerd voor deskundige spelers, en 
een kamer met als thema de jaren 80 "Back to 
the 80's". Het nieuwste concept in de mode: 
de Quiz Game! Kom en neem het op tegen 
een TV-toestel, ieder met zijn eigen bureau, 
buzzers, jokers, een Burger Quiz sfeer en hup!
Geopend: Elke dag van 9 tot 23 uur.
Tarieven: 6 escape game rooms, 4 scenario's 
en 1 quizspel "Buzz Your brain".
Degressieve tarieven volgens het aantal 
personen: Ontsnappingsspel (Prijs excl. BTW/
groep) - van 2 tot 5 spelers: van 72 tot 105€.
Ontsnappingsspel (prijs alleen verkrijgbaar bij 
het Office du Tourisme van Caen la Mer) - van 
2 tot 5 spelers: van 64,80 tot 94,50€.
Ontsnappingsspel Phobia (prijs vóór 
belasting/groep) - van 3 tot 6 spelers: van 
90€ tot 144€. Buzz Your brain (prijs vóór 
belasting/persoon) - van 4 tot 16 spelers: 
van 15€/persoon tot 21€/persoon.

ESCAPE GAME GET OUT CAEN !    
15 rue Chanoine-Xavier-de-Saint-Pol - 14000 CAEN
Tel.: +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.
Geopend: Het hele jaar door, dinsdag tot en 
met zaterdag van 9.30 tot 23.00 uur. Zondag 
van 9.30 tot 18.30 uur. Alle dagen tijdens de 
schoolvakanties.
Tarieven: Escape Game Room: van 20 tot 37€ 
per persoon (tarief volgens het aantal spelers - 
team van 2 tot 6 spelers). De kleine geheimen 
van de Panic Room: 15€ per persoon (van 5 tot 
8 kinderen). Stedelijke Uitdaging - De Schatten 
van Caen: 60€ per team (team van 2 tot 5 
spelers). Stedelijke uitdaging - De geheime tuin: 
50€ per team (team van 2 tot 4 spelers).

FAMILIEAANBOD
Een escape game is niet alleen 
voor volwassenen. Get out! Caen 
heeft nu een escape room exclusief voor 
kinderen. "Les petites enquêtes - Tesla" 
is een spel voor kinderen van 8 tot 12 
jaar oud en wordt gespeeld in een kamer 
waar ze hun eigen avontuur kunnen 
beleven, samen met onze begeleider!
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LOCK QUEST - ESCAPE GAME  
6 chemin de Lamballard
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Tel.: +33 (0)7 82 42 47 16
lockquest.escape@gmail.com
www.lockquest.fr
1 team, 1 kamer, 1 uur om er te ontsnappen… 
Een vernuftige mix van voorwerpen die u moet 
vinden, raadsels die u moet oplossen, mecha-
nismen en sloten die u moet openen en veel 
verrassingen die u zult ontdekken in ongeloofli-
jke 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-technologie in interactie treedt met 
de monumenten van Caen.
Geopend: Schoolvakanties (en feestdagen):  
Dagelijks 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.
Tarieven: Van 72 tot 110 € afhankelijk van 
het aantal spelers (tarieven geldig voor een 
Escape Game sessie van 60 min. voor 2 tot 
5 personen).

Inleefspellen
MURDER PARTY -  
PETITS MEURTRES ENTRE AMIS  
149 rue de la Délivrande - 14000 CAEN
Tel.: +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 speur-
tocht naar aanwijzingen 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: Moordpartij: 30 €. Kleine mysteries 
in Caen: 6 € volle prijs / 5 € verminderde prijs. 
Clue hunt/SE: op offerte, volgens opties.
Pack Mysteries in Caen: 19,90 €. Pack 

Mysteries in Calvados: 29,90 €. Moordfeest 
thuis: 35 € per persoon. Tussen 6 en 
12 personen. Tarieven voor Onderzoeksavon-
den, vanaf 15 personen: naar schatting, vanaf 
15 € per persoon. Reiskosten te verwachten.

FAMILIEAANBOD
Wie van een familie-
moment wil genieten, 
kan een van onder speurkits bestellen 
en die rechtstreeks thuis ontvangen! 
Er zijn verschillende scenario's 
beschikbaar. U vindt alle info op  
www.petitsmeurtresentreamis.com !

SENSAS CAEN   
4 bis rue de la Cotonnière - 14000 CAEN
Tel.: +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 toe-
gankelijk 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 uitpluizen en… 
de confrontatie met uzelf aangaan! Met 
familie, vrienden of collega's… Spanning en 
sensatie, maar vooral veel lachen!
Geopend: 7 dagen per week van 9 tot 23 uur. 
Reserveren verplicht.
Tarieven: Tarief volwassenen (+ 13 jaar): 28 €.
Gereduceerd tarief voor studenten: 26 € (op 
vertoon van een studentenkaart).
Kindertarief (7 - 13 jaar): 24 €.
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Fietsverhuur
COM'ON GYRO - VÉLOCAEN  
Zee pagina page 23
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. 
U kunt uw gyropod, scooter of elektrische 
fiets laten bezorgen bij het VVV-kantoor van 
Caen la Mer of op uw vakantiebestemming of 
woonplaats in Normandië. Toegankelijk vanaf 
12 jaar.
Geopend: Maandag t/m zaterdag van 10.00 
tot 12.30 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. 
Zondag volgens reservering.
Tarieven: Ontdekkingsreis (60 mn): 25 €. 
Gourmet Tour (90 mn): 39 €. Grand Tour (120 
mn): 45 €.

FIETSVERHUUR IN LION-SUR-MER 
32 Rue Edmond Bellin - 14780 LION-SUR-MER
Tel.: +33 (0)2 61 53 60 02
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr
Kies voor een fiets om Caen-la-mer met de 
haren in de wind en op uw eigen tempo te 
ontdekken! Wij bieden u de mogelijkheid om 
fietsen per dag of halve dag te huren bij het 
VVV-kantoor in Lion-sur-mer (alleen in het 
seizoen). Voor elke reservering wordt een 
borgsom gevraagd.
Geopend: 8/04 tot 25/09. In april, mei, juni en 
september: zaterdag, zondag en maandag van 
10.30 tot 12.30 uur en van 14.30 tot 18.00 
uur. In juli en augustus: elke dag van 10.30 tot 
12.30 uur en van 14.00 tot 18.30 uur.
Tarieven: 8€ voor een halve dag. 12€ voor 
een hele dag.

NORMANDY BIKE    
9 rue Gaston Lavalley - 14000 CAEN
Tel.: +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!
Geopend: Maandag tot zaterdag (behalve 
woensdag en maandagochtend) van 10 tot 
12 uur en van 14 tot 18 uur. Woensdag- 
en maandagochtend: alleen op afspraak. 
Zondag, van juni tot september: van 9 tot 10 
uur en van 18 tot 19 uur op afspraak.
Tarieven: Verhuur elektrische fiets 1 dag: 
39€ / 49€. 
Klassieke fietsverhuur 1 dag: 9€ / 17€.
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Vrijetijdscentrum
THURY PLEIN AIR     
22 Impasse des Lavandières - Thury-Harcourt  
14220 THURY-HARCOURT-LE-HOM
Tel.: +33 (0)2 31 79 40 59
contact@thurypleinair.fr - www.thurypleinair.fr
Thury Plein Air, een outdoorcentrum dat het 
hele jaar door begeleide activiteiten aanbiedt en 
materiaal verhuurt voor individuen en groepen 
in het hart van Normandisch Zwitserland. Maak 
een tocht op de Orne en ontdek de verborgen 
hoekjes van Normandië in een kajak of kano. 
Er zijn 4 routes van 7 tot 15 km mogelijk, voor 
tochten van 1 tot 5 uur. U kunt er kleine of grote 
stand-up-paddles, waterfietsen, elektrische 
fietsen, mountainbikes en all-terrainfietsen 
huren. Ontdek ook andere activiteiten zoals 
boogschieten en oriëntatielopen.
Geopend: Juli-augustus: elke dag van 9 tot 
19 uur. In april, mei, juni en september: elke 
dag van 9 tot 18 uur. Van oktober tot maart: 
Maandag tot vrijdag van 10 tot 12 uur en van 
14 tot 17 uur. Deze tijden kunnen variëren 
naargelang de veiligheidsomstandigheden en 
de bevaarbaarheid van de Orne. 
Tarieven: Verhuur van afdalingen tussen 
Clécy, Thury-Harcourt en Val Maizet: kajak 
(eenzitter): 17 / 32 € | kano (tweezitter): 28 / 
49 €. Kajak (eenzitter): 8 € voor 1 uur | 12 € 
voor 2 uur. Kano (tweezitter): 12€ voor 1u | 
20€ voor 2u. Stand up Paddle (eenzitter): 10€ 
voor 1h | 16€ voor 2h. Reuze Stand up Paddle 
(8 tot 10 plaatsen): 60€ voor 1u | 110€ voor 
2u. Waterfiets: 8€ voor 30min | 12,50€ voor 
1h. Fietsverhuur: Kinderfiets (8-12 jaar) 9 € 
halve dag / 13 € dag. Fietstocht 12 € halve 
dag / 19 € dag. Mountainbike en Vélo Rando 
16 € halve dag / 22 € dag. Elektrische fietsen 
(VAE) 25€ halve dag / 35€ dag.

Indoor recreatiepark
SPORTCENTRUM - TEAM FACTORY   
195 rue Saint Jean - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)9 83 29 73 69
tfcaen@gmail.com
www.teamfactory-france.fr
www.linkedin.com/company/normandy-ink
Kom alleen of met uw vrienden strijden 
in het E-sportcentrum! 2 spelomgevingen 
(Cyber of Middeleeuwse Taverne) in een 
centrum uitgerust met 20 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 en Counter- Strike 
1.6 beschikbaar.
Geopend:  7 dagen per week, maandag tot 
en met woensdag van 14.00 tot 23.00 uur, 
donderdag van 14.00 tot 24.00 uur, vrijdag van 
14.00 tot 01.00 uur, zaterdag van 14.00 tot 
03.00 uur en zondag van 15.00 tot 23.00 uur.
Tarieven:  1h: 5€. 5h = 20€. 10h: 35€. 20h: 
60€.  Dagpas: 30€ | Weekpas: 90€ | Week-en-
dpas: 50€.  Zondagpas: van 15 tot 25 € 
per dag.  Avondpas: Zondag tot woensdag 
(19u-11u): 15€. Donderdag (19u-00u): 20€ 
+ 1 gratis drankje. Vrijdag (19u-1u): 25€ + 
1 gratis drankje. Zaterdag (19u-3u): 25€ + 
1 gratis drankje.

ASSEN GOOIEN 
TAVERNE LE VALHALLA   
Tel.: +33 (0)7 83 37 01 70
contact@levalhalla.fr - www.levalhalla.fr
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 bijlwerpen op doelen 
in Valhalla in combinatie met een verfrissend 
drankje en een feestelijke maaltijd! Na de intro-
ductie met een van onze werpers, is het aan 
u om te spelen en de bijl in de roos te gooien.
Geopend: Woensdag en donderdag van 
16.00 tot 23.00 uur, vrijdag van 16.00 tot 
24.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 24.00 uur.  
Gesloten op maandag, dinsdag en zondag.
Tarieven: 1u sessie = 1 pitching track van 
1 tot 5 werpers voor 30€.
30min sessie = 1 pitching track van 1 tot 
5 pitchers voor 20€.
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LE GIRAFOU   
ZA Clos de la Hogue - Zone d'activité de Bénouville
14970 BENOUVILLE
Tel.: +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 opblaasbare struc-
turen, kartbaan, monorail (om te vliegen in 
het park), kinderbioscoop, minidisc, ruimte 
voor peuters (aanwezigheid van een volwas-
sene verplicht).  Gelieve er rekening mee 
te houden dat u sokken moet dragen om 
toegang te krijgen tot de spelen.
Geopend: Het hele jaar door, woensdag, 
zaterdag, zondag en feestdagen van 10 tot 
19 uur. Schoolvakanties Zone B (Normandië): 
elke dag van 10 tot 19 uur. Zone C (Parijs): 
woensdag tot zondag van 10 tot 19 uur.
Tarieven:  Toegangsprijs voor kinderen van 
2 tot 12 jaar: 9,50€. Toegang voor kinderen 
jonger dan 2 jaar: 4€. Toegang voor begelei-
ders + 1 gratis warme drank: 2 €.

FAMILIEAANBOD
Een ideale plek om je verjaar-
dag te vieren! Op zaterdag 
en tijdens de feestdagen 
komt de mascotte Girafou 
de kinderen begroeten.

NINJA CURSUS - DISTRICT 14  
Tel.: +33 (0)7 49 78 48 68
caen.district14@gmail.com
www.district14ninja.com
District 14 biedt een leuke en sportieve acti-
viteit voor kinderen vanaf 5 jaar en volwas-
senen. De modules zijn geïnspireerd op het 
tv-programma "Ninja Warrior" en hebben elk 
een eigen moeilijkheidsgraad dat afgestemd is 
op ieders niveau. Wij bieden begeleide lessen 
voor kinderen en volwassenen en vakanties 
voor "Ninja Kids". Groepen: verjaardagen, 
bedrijven, scholen, vrijetijdscentra, enz.
Geopend: Zie website.
Tarieven: Toegang volwassenen: 15€ (onbe-
perkte oefentijd).
Toegang voor studenten: 12€ per uur (2e uur 
aan -50%).
Kind - 12 jaar: 10€ per uur (2e uur aan -50%).
Pas voor 10 sessies: Volwassene 120€ | 
Student 100€ | Kind 80€.
Abonnement Ninja Cursus Kind
Ninja School: 1 les per week + 1 gratis 
toegang voor kinderen tot 12 jaar (Ninja Kids 
Course): 239€ /jaar
Voorstellingsdeel vanaf 12 jaar: 2 lessen per 
week + onbeperkte toegang tot de cursus: 
39€ /maand
Verjaardagsarrangement (minimaal 8 
kinderen): 1u30 cursus, 30 min snack, siropen 
voorzien: 13 € per kind.
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ROYAL KIDS  
284 rue Marie Curie - ZI de la Sphère
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tel.: +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, tok-
kelbaan, schommels, dansvloer… En voor de 
waaghalzen: een motorparcours, rodelbaan, 
voetbalvelden, trampolines, en niet te 
vergeten de verovering van de kasteeltoren 
voor leerling-ridders!
Geopend: Schoolperiode: woensdag, 
zaterdag, zondag en feestdagen van 10 tot 
19 uur. Tijdens schoolvakanties: 7 dagen per 
week van 10 tot 19 uur.
Tarieven: 9.50€. 
Gratis voor begeleiders (1€/volwassene voor 
meer dan 2). 
Royal pass' - 10 toegangskaarten: 75€. 
Royal pass' baby - 10 kaartjes onder de 
3 jaar: 65€.

FAMILIEAANBOD
Babyzone van 0 tot 3 jaar 
waar mama en papa met 
de baby kunnen spelen!

KLIMZAAL - CLIMB UP CAEN   
Avenue Pierre Mendès France-  Les Rives de l'Orne  
14000 CAEN
Tel.: +33 (0)2 90 87 00 54
caen@climb-up.fr - caen.climb-up.fr
www.linkedin.com/company/climb-up-
caenKom 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!
Geopend: 7 dagen per week, maandag t/m 
vrijdag 10.00-11.00 uur, zaterdag en zondag 
10.00-9.00 uur.
Tarieven: Fun Climbing: 14 €.  Entree - 
normaal tarief: 14 €. Entree - gereduceerd 
tarief: 12 €. Toegangsprijs voor kinderen 
(-12 jaar): 10 €. Kaart van 10 toegangsbewi-
jzen - normale prijs: 110 €.  Kaart van 10 
toegangskaarten - gereduceerd tarief (Pôle 
emploi, studenten, gepensioneerden, mili-
tairen, houders van een vergunning, 12-17 
jaar): 90 €. Kaart van 10 kaartjes - kinderta-
rief (-12 jaar): 70 €.

KLIMZAAL - HAPIK  
Decathlon Mondeville Les Carandes
14120 MONDEVILLE
Tel.: +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.
Geopend: Schoolvakanties (en feestdagen):  
Dagelijks 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. 
Beperkte capaciteit: online reservering aan-
bevolen.
Tarieven: Sessie van 1 uur: 12€. 30 min. 
sessie: 9€. Boekje van 10 sessies 1u: 90€. 
Boekje van 6 sessies 1u: 60€. Verjaardagen: 
130€. Jaarlijkse cursus: 230€. 
Kwartaalcursus: 120€.
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TAG ARCHERY FRANCE   
Rue Roland Garros - Activa Park Koenig 1
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Tel.: +33 (0)2 31 80 70 22
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
Tel.: +33 (0)2 35 20 07 70
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 
"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. 
Geopend: Schoolperiodes: maandag, 
dinsdag, donderdag van 16 tot 21 uur, 
woensdag van 10 tot 21 uur, vrijdag van 16 
tot 22 uur, zaterdag van 10 tot 22 uur en 
zondag van 10 tot 20 uur. Schoolvakanties: 
elke dag van 10 tot 21 uur. Zomervakantie: 
elke dag van 11 tot 21 uur.
Tarieven:  Tarief voor 1 uur: 12€ + 8€ per 
extra uur. Prijzen beschikbaar op de website 
voor abonnementen. Een paar speciale an-
tislipsokken is vereist om in het Trampoline-
park te kunnen spelen. Prijs: 2€.

Mini-Golf
MINIGOLF L'ACCOSTAGE     
Esplanade Lofi - 14150 OUISTREHAM
Tel.: +33 (0)2 31 97 05 23
laccostage.ouistreham@orange.fr
www.restaurant-laccostage-ouistreham.fr
Geniet na een dagje strand van een 
ontspannen partijtje golf, een heerlijk 
moment van ontspanning en gezelligheid! 
De minigolfbaan telt kunstgrasbanen en 
is beveiligd. Ouders hoeven zich dus geen 
zorgen te maken. Clubs en golfballen zijn 
verkrijgbaar bij de receptie. Deze activiteit 
is ideaal voor gezinnen. Geniet achteraf van 
een drankje en een hapje in de bar-brasse-
rie met uitzicht op zee en laat uw kinderen 
spelen op het springkasteel.
Geopend: Elke dag van 9 tot 19 uur (van 9 tot 
10 uur in juli en augustus).
Tarieven: 6 € per spel. 
50 € voor 10 spellen.
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Recreatiepark
BOOMKLIMPARCOURS -  
BEAUREGARD AVENTURE   
Domaine de Beauregard - 568 route de Ouistreham 
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tel.: +33 (0)2 31 44 14 79
beauregardaventure@gmail.com
www.beauregard-aventure.com
Op 5 minuten van Caen en Ouistreham vindt 
u meer dan 160 leuke en gevarieerde spel-
letjes verdeeld over 10 avonturenparcours 
in de bomen voor alle leeftijden (tokkelba-
an, boomklimmen en sprong van 10m …). 
9 parcours met toenemende moeilijkheids-
graad. Misook  ons nieuwe paintballterrein 
niet met zijn 4 terreinen verspreid over meer 
dan 10.000 m2. 
Geopend: 1/04 tot en met 5/11. Openingsti-
jden zie website.
Tarieven: Van 8 tot 24€.
De prijzen kunnen worden geraadpleegd op 
de website www.beauregard-aventure.com

FAMILIEAANBOD
Een parcours voor baby's 
vanaf 2 jaar.

PAINTBALL - BEAUREGARD   
Domaine de Beauregard - 568 Route d'Ouistreham 
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tel.: +33 (0)2 31 44 14 79
beauregardpaintball@gmail.com
beauregard-paintball.com
Een terrein van 10.000 m² verdeeld over 4 ver-
schillende spelwerelden en en de modernste 
speluitrustingen. Hier kunt u zich uitleven in team 
en even stoom afblazen! Oorlogssimulatiespel in 
teamverband: 2 teams strijden tegen elkaar in 
verschillende scenario's (deadmatch per team, 
vlagverdediging, verdediging van het fort). Doel: 
zoveel mogelijk tegenstanders raken.
Geopend: 1/04 tot en met 5/11. Openingsti-
jden zie website.
Tarieven: Tarief volwassenen (vanaf 12 jaar): 
van 19 tot 33 €. Kindertarief (tussen 8 en 
12 jaar): van 10 tot 15 €. Gedetailleerde 
tarieven zijn beschikbaar op de website  
https://beauregard-paintball.com/tarifs/

CIRCUIT DE OUISTREHAM   
Boulevard Maritime - 14150 OUISTREHAM
Tel.: +33 (0)2 31 81 31 31
info@circuit-deauville.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 verwelkomt 
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!
Geopend: April tot begin november: 
weekenden, feestdagen en schoolvakanties.
Juli en augustus: alle dagen.
Tarieven: Karting Kinderen (vanaf 7 jaar en 
1,25m): 16 €. Karting Volwassenen (vanaf 
12 jaar en 1,55m): 18 €. Karting Grand Prix: 
50 € (min 8 personen).
Elektrisch wagentje: 3 €. 4-persoons Rosalia: 
14 € voor 30 min / 22 € voor 1 uur.
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FERME DU LOTEROT   
Ferme du Loterot - 387 route de la liberté 
14240 CAHAGNES
Tel.: +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 uitdagin-
gen van Willem (tentoonstelling, kasteel, 
drakkar, tuin, houten spelletjes), Multi-Golf 
(met familie of vrienden, 12 holes, 3 leuke 
activiteiten: swin, disc en foot-golf), Histoire 
44 (tentoonstelling en escape-game-par-
cours), Oriëntatieparcours (Enigm'Impressio-
niste, HomeBall). Toegankelijk vanaf 6 jaar. 
2 tot 4 uur aan activiteiten.
Geopend: 8/04 tot 1/11. Schoolvakanties: 
elke dag van 10u tot 18u. Buiten de school-
vakanties: zie schema. 
Groepen van meer dan 12 personen. op re-
servering.
Tarieven: Multi-leisure pakket: 12€ / volwas-
sene, 10€ / kind.

LE DOMAINE DE OUEZY   
Château de OUEZY - 22 rue Auguste 
Lemonnier14270 OUEZY
Tel.: +33 (0)2 31 40 68 19
contact@domainedeouezy.fr
www.domainedeouezy.fr
Le Domaine ligt in het Pays d'Auge, op 
ongeveer 20 minuten van Caen. Het is een 
prachtig bosrijk park van 20 hectare met ver-
schillende mogelijkheden voor activiteiten. 
Maak van dichtbij kennis met de boerderijdie-
ren via een parcours dat u door de hokken, 
boomgaarden en langs de rivier voert. Naast 
de dieren kunnen de kinderen genieten van 
een avonturenparcours en een tokkelbaan, 
en de ouders kunnen er proeven van de bio-
logische producten van de boerderij.
Geopend: Februari tot Allerheiligen, 
10-18 uur (laatste toegang 17.30 uur).
Tarieven: Enkele prijs: 7€ vanaf 3 jaar (gratis 
voor 3 jaar).

FAMILIEAANBOD
Kinderen (en ouders!) kunnen 
de lammetjes aan het eind van de 
dag zelfs de fles geven!

DE WERELD IN MINIATUUR    
25 rue d'Ermington - 14570 CLECY
Tel.: +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.
Geopend: 8/04 tot 4/11. Openingstijden: zie 
website.
Tarieven: Volwassenen: 9,80€. Kinderen 
(3 tot 12 jaar): 7,50€. 
Groepen: 13€/volwassene met proeverij, 
8.80€ zonder proeverij.

FAMILIEAANBOD
Laat u verwonderen … Maak na het 
bezoek een ritje met de familietrein 
en laat uw kinderen genieten op de 
enorme speeltuin met opblaasbare 
structuren.



  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 : 10 h-17 h
• Autres périodes : 14 h-18 h

Animations et tarifs : 
consultez notre site 
domainedesrougesterres.com ou 

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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DE BOOMGAARD VAN RONCHEVILLE 
   

Hameau de Roncheville 
D95 route de Troarn - 14860 BAVENT
Tel.: +33 (0)2 31 83 89 24
pascale@domainedesrougesterres.com
www.domainedesrougesterres.com
Neem ook een kijkje in het dierenpark, waar 
25 Normandische rasdieren samenleven op 
een boerderij tussen de boomgaarden, geheel 
volgens de natuurlijke traditie zonder bes-
trijdingsmiddelen (biologische keurmer-ken 
Nature & Progrès en Agriculture Biologique). 
Leuk en landelijk met speurtocht, speeltuin 
en winkeltje: het ideale uitstapje voor het 
hele gezin! U kunt ook genieten van onze 
18-holes minigolfbaan.
Geopend: Woensdag tot zondag. Buiten de 
schoolvakanties 14.00-18.00 uur. Schoolva-
kanties 10u tot 18u.
Tarieven: Bezoek aan het dierenpark: 4€ 
vanaf 3 jaar.

LANDSCHAPPELIJK DIERENPARK 
VAN CHAMPRÉPUS  

      
493 rue Saint-Gaud - 50800 CHAMPREPUS
Tel.: +33 (0)2 33 61 30 74
contact@zoo-champrepus.com
www.zoo-champrepus.com
Ga midden in de Normandische coulisse- 
landschap (op 1 uur van Caen) naar de 
die-rentuin, voor reis door de dierenwe-
reld 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: 11/02 tot 5/11. Zie website 
kalender.
Tarieven: Volwassenen (vanaf 12 jaar): 
€20,50.  Kinderen (van 3 tot 11 jaar inbe-
grepen): 14,50 €. Passepartout (onbeperkte 
toegang voor rondleidingen): volwassenen 
44 €, kinderen 30 €.

Zwembaden, 
watercentra 
AQUABELLA SWIMMING POOL   
Esplanade Alexandre Lofi - 14150 OUISTREHAM
Tel.: +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.
Geopend: Zie website.
Tarieven: Kinderen (van 3 tot 14 jaar inbe-
grepen): 5,70 / 6,70 €. Volwassene (vanaf 15 
jaar): 6,50 / 7,50 €. Gratis tot 3 jaar. Familiepas 
(2 volwassenen + 2 kinderen of 1 volwassene + 
3 kinderen): 21 / 25 €. 1 AquaSport sessie: 14 
€. Zwemcursus (kind): 62,50 €. Gedetailleerde 
tarieven beschikbaar op de website.
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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:

- OLYMPISCH ZWEMBAD EUGÈNE MAËS: 
12 Boulevard Yves Guillou 
14000 Caen - Tel. 02 31 30 47 47 
piscine.stadenautique@caenlamer.fr

- CHEMIN VERT ZWEMBAD: 
42 rue de Champagne 
14000 Caen 
Tel. 02 31 73 08 79 
piscine.cheminvert@caenlamer.fr

- GRÂCE DE DIEU ZWEMBAD: 
60 avenue Père Charles de Foucauld 
14000 Caen 
Tel. 02 31 52 19 78
piscine.gracededieu@caenlamer.fr

- MONTMORENCY ZWEMBAD: 
16 rue de Bouvines 
14200 Hérouville Saint-Clair 
Tel. 02 31 95 69 00 
piscine.montmorency@caenlamer.fr

OLYMPISCH ZWEMBAD EUGÈNE MAËS  
 

12 boulevard Yves Guillou - 14000 CAEN
Tel.: +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 zwemcom-
plex, midden in de stad. Dit etablissement 
beschikt over een olympisch openluchtbad 
van 50 meter, een binnenbad van 25 meter 
en een hal voor recreatieve- en educa-
tieve activiteiten met 2 ondiepe baden, een 
pierenbad voor de kleinsten, en een op het 
zuiden gelegen zonneweide.
Geopend: Het hele jaar door, 7 dagen per 
week. Openingstijden zie website. Gesloten 
op 01/01, 01/05, 01/11 en 25/12. Gesloten 
voor het publiek tijdens sportwedstrijden. 
Tarieven: Normaal tarief: €4.
Gereduceerd tarief (jonger dan 18 jaar, 
studenten, grote gezinnen, werkzoekenden, 
gehandicapten): € 2,50.
10 kaartjes tegen normaal tarief: 32 €. 
10 kaartjes tegen gereduceerd tarief (jonger 
dan 18 jaar, student, groot gezin, werkloze, 
gehandicapte, ondernemingsraad): € 20.
Kinderen jonger dan 5 jaar: gratis.
Oplaadbare zwembadkaart: 5 €.
Abonnement op naam per kwartaal: 64 €.
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EXCURSIES

ACSM TOURS  
11 rue Jean Monnet - ZAC des Hauts Prés
14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE
Tel.: +33 (0)2 31 06 00 15
contact@acsm-tours.com
acsm-tours.com
www.linkedin.com/in/sarah-valentin-normandy
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 Wereldoorlog, de impres-
sionisten, in de voetsporen van de Vikingen, 
Willem de Veroveraar, gastronomische 
bezoeken en ambachten, familiebezoeken.
Geopend: Het hele jaar door van maandag 
tot zondag.

LABEL WEST 
10 rue des Métiers - 14123 CORMELLES-LE-ROYAL
Tel.: +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-langrijkste 
plaatsen in Normandië (Mont St Michel, in-
vasiestranden, Pays d’Auge, Caen, Bayeux, 
enz.). Luchthavenshuttles en bezoeken op 
maat. Mogelijkheid tot tours op maat van 
kinderen (schattenjacht).
Geopend: Het hele jaar door, 7 dagen per week.

NORESTA 
Les Basses Domaines - 14430 GERROTS
Tel.: +33 (0)7 49 85 85 64
contact@noresta-experience.fr
noresta-experience.fr
Sightseeing tours beschikbaar in verschillende 
talen, met chauffeur en gids, om Normandië te 
ontdekken. Bepaal uw eigen route of volg onze 
tips. Wij bieden ook diensten zoals transfers 
naar alle bestemmingen vanaf luchthavens, 
treinstations, eersteklas vervoer voor uw eve-
nementen, en alle professionele vervoer. Wij 
zijn actief in heel Frankrijk. Voertuigen met 
airconditioning, alle comfort, 9 zitplaatsen 
(inclusief bestuurder).
Geopend: Het hele jaar door, 24 uur per dag, 
7 dagen per week.
Tarieven: Pakketten volgens transfers, tours, 
overnachting, wachten, gids.

NORMANDY PANORAMA 
32 Rue Jacques Lanoe - 14480 LE FRESNE-CAMILLY
Tel.: +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, spreker- gids, 
kunt u tijdens een rondleiding de vele rijk-
dommen 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 au-
dio-commentaar om u te helpen de geschie-
denis te begrijpen.
Geopend: Het hele jaar door.
Tarieven: Rondleiding van twee uur: 180 €.
Tocht van een halve dag: 250 € (in eigen 
voertuig) of 450 € (met Normandisch 
Panorama voertuig). Hele dag D-Day tour: 
350 € (in uw eigen voertuig) of 580 € (met 
Normandy Panorama voertuig). Prijs ook 
geldig, per dag, voor meerdaagse tochten.
Tour Mont Saint Michel, Côte Fleurie of 
Gourmet Days: 350 € in uw eigen voertuig en 
600 € (met voertuig Normandië Panorama).
Excursie vanuit Cherbourg, Le Havre of 
Honfleur: 950€. Toepassing: 360° rondleiding 
in Arromanches en zijn kunstmatige haven voor 
minder dan 10€. 
*Tour tarieven in een Normandy Panorama voertuig 
voor 1-4 personen. Verschillende tarieven vanaf 5 
personen.
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NORMANDY PRIVATE TOURS  
26 rue de la Fontaine - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)2 31 85 31 70
normandyprivatetours@gmail.com
fareharbor.com/hotelfontaine-caen
www.hotelfontaine-caen.com
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, Arromanches. 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: Het hele jaar door.
Tarieven: Privé D-Day Tour Omaha Beach 
(9u-3u): 390€. Privé D-Day Tour Omaha en 
Utah Beach (9u-18u): 490€. Privé shuttle 
naar Mont-Saint-Michel - 4 uur ter plaatse 
(9u-4u): 390€.
Tarieven voor 1 tot 6 personen.
Prijsopgave op aanvraag voor Juno, Sword, 
Gold Beach. Toegang tot het museum en 
lunch niet inbegrepen.
Ontdek de landingsstranden van D-Day 
tijdens een privébezoek met uw gastheer in 
het hotel La Fontaine Caen Centre of vanuit 
uw accommodatie in Caen en omgeving.

SEE MY NORMANDY  
PRIVÉ TOURS IN NORMANDIË  
51 avenue Harold Pickersgill
14880 HERMANVILLE-SUR-MER
Tel.: +33 (0)6 18 63 17 35
karine.poullard@seemynormandy.fr
fr.seemynormandy.fr/home
Karine Poullard, gids-spreker, 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 benaderin-
gen, nieuwe ontmoetingen, en zal samen met u 
bekijken hoe ze een totaalbeleving kan creëren, 
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 gehumeurd en vol 
energie! Neem gerust contact met haar op voor 
een programma of tarief.
Geopend: Het hele jaar door, 7 dagen per week 
op reservering (behalve 25/12 en 01/01).

UITGAAN

Drink wat 
ÂMBAR  
41 boulevard Maréchal Leclerc - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)6 08 74 53 30
reservationambarcaen@gmail.com
ambarcaen.com
Een gezellige, zonovergoten bar waar u kunt 
eten en dansen in het hart van Caen! U wordt 
er ondergedompeld in drie werelden die 
geïnspireerd zijn door de zon: een eerste mo-
nochrome oranje zaal die u doet denken aan 
de ondergaande zon, een tweede zaal met 
een mediterrane inrichting en tot slot, achter 
de bar, een enorme bank die een dertigtal 
gasten kan ontvangen. De tapas en cocktails 
worden volledig naar wens gemaakt, hier is 
alles uniek!
Geopend: Dinsdag t/m zaterdag van 15.00 
tot 01.00 uur in het seizoen (juli en augustus), 
van 18.00 tot 01.00 uur buiten het seizoen.

ANDRY - 1867 - LOUNGE BAR 
51 avenue Andry - 14150 OUISTREHAM
Tel.: +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, 
vleeswaren van Charcuterie Pagny Ouistre-
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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, op zaterdag van 
18.30 tot 22.00 uur. Open voor uw evene-
menten vanaf 15 personen, neem contact op 
met de receptie.

BAR L'ANTIDOTE 
1 place Saint Sauveur - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)6 50 61 04 25
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 vleeswaren 
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: Het hele jaar door, dinsdag tot en 
met zaterdag van 17.00 tot 01.00 uur.

GINI'S BAR  
36 avenue de la Libération - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)2 31 93 46 65
gilnick@ginisbar.fr - ginisbar.fr
Alleen of met vrienden … voor of na het res-
taurant … 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 adembene-
mende 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 t/m zaterdag van 17.00 
tot 01.00 uur (15.00 tot 01.00 uur van april tot 
half oktober), zondag van 11.00 tot 18.00 uur.
Tarieven: Huisgemaakte tapas: vanaf €2,20.

LES QUILLES 
12 rue du Vaugueux - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)2 31 93 20 30
les.quilles.caen@gmail.com
Maak kennis met een nieuw gezicht en een 
nieuw avontuur in deze wijk die bekend staat 
om zijn vele restaurants: "Les Quilles" is 
een bar met een warme sfeer waar gezelli-
gheid, gulheid, eenvoud en authenticiteit de 
boventoon voeren! U vindt er een ruime keuze 
aan wijnen en cocktails, en vele gerechten 
om te delen (borden en tapas). Groepen zijn 
welkom op aanvraag.
Geopend: Dinsdag tot zaterdag van 18.00 tot 
01.00 uur.
Tarieven: Wijnen per glas: van 4,50 tot 8 €. 
Flessen wijn: vanaf 20 €. Cocktails: 8,50 €. 
Tapas: van 5 tot 15 €.

TAVERNE LE VALHALLA  
Zee pagina 82 
you to change your mind about bars. Come 
to Valhalla, throw axes at a target and enjoy 
a drink or a spot of feasting. After a lesson 
with one of our axe-throwers, it will be your 
turn to aim an axe at the bullseye.
Geopend: 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.
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Casino
CASINO BARRIÈRE OUISTREHAM  
51 place Alfred Thomas - 14150 OUISTREHAM
Tel.: +33 (0)2 31 36 30 00
casinoouistreham@groupebarriere.com
www.casinosbarriere.com/fr/ouistreham.html
Het Casino Barrière Ouistreham verwelkomt 
u elke dag in een gemoedelijke sfeer… 150 
gokautomaten, 22 elektronische Engelse rou-
lettemachines, 1 elektronische blackjacktafel, 
een lounge met tafelspellen, een brasserie 
met uitzicht op zee, een theaterzaal! 
Geopend: Elke dag vanaf 9.30 uur. Sluit om 
2 uur 's nachts van zondag tot donderdag. 
Vrijdag om 2.30 uur en zaterdag om 3.00 uur.
Tarieven: Gratis toegang, maar alleen voor 
volwassenen die geen gokverbod hebben, op 
vertoon van een geldig identiteitsbewijs.

Bioscoop
CINÉMA CAFÉ DES IMAGES  
4 square du Théâtre 
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tel.: +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 met 3 
schermen, uitgerust met digitale en 3D-tech-
nologie. U kunt er kiezen uit een selectie 
buitenlandse films in de originele taal, kin-
derfilms, debatavonden en ontmoetingen 
met cinefielen. 
Geopend: Het hele jaar door, 7 dagen per 
week. Loket: elke dag van 13u tot 22u, 's 
morgens tijdens de schoolvakanties.

CINÉMA LUX 
6 avenue Sainte-Thérèse - 14000 CAEN
Tel.: +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, ontmoetingen, 
debatten…). Het heeft 3 schermen, gere-no-
veerde zalen met reusachtige schermen met 
2D en 3D digitale projecties en een cafetaria. 
Bereikbaar met de tram met lijnen T1 en T3, 
halte "Lux-Victor Lépine".
Geopend: Het hele jaar door, 7 dagen per week.
Tarieven: Vol tarief: van €4,50 tot €7. Gere-
duceerd tarief: van €4,50 tot €6. 
Bril beschikbaar voor 3D-sessies: 1 €.

CINÉMA PATHÉ CAEN  
LES RIVES DE L’ORNE  
14 esplanade Léopold Senghor - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)8 92 69 66 96
www.cinemasgaumontpathe.com
Pathé Caen zorgt voor een revolutie in de 
bioscoopervaring: 10 zalen, perfect zicht, 
schermen van 10 tot 18  m, de nieuwste 
technologieën (2K, 4K, 7.1 geluid en Dolby 
Atmos-geluid), comfort (1,20  m tussen de 
rijen), innovaties (dynamische en duostoe-
len, E-tickets voor directe toegang), rijke 
programmering (VF, VOST, VFST, 2D en 3D). 
2 uur gratis parkeren met uw ticket + 2 uur 
met de Rives de l'Orne-privilegekaart (gratis 
bij de receptie van het winkelcentrum).
Geopend: Het hele jaar door, 7 dagen per week.
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Voorstellingen en 
concerten
LE CARGÖ  
9 cours Caffarelli - 14000 CAEN
Tel.: +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 repetities, producties en opnames voor 
amateurmuzikanten.
Geopend: Receptie en kassa van maandag tot 
en met donderdag van 13.00 tot 18.00 uur 
en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

LE ZÉNITH DE CAEN 
6 rue Joseph Phillippon - 14000 CAEN
Tel.: +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 capa-
citeit zit/standmeter). Sinds 1993 zijn er veel 
nationale en internationale headliners en een 
breed scala aan muzikale evenementen geweest. 
Gebruikelijke ver-kooppunten: City Live, Premier 
Rang, Fnac, Leclerc, Carrefour, Cultura, Cora...
Geopend: Het hele jaar door, volgens 
programma.
Tarieven: Normale prijs: € 13,60. Onder 14 jaar: 
€ 7,50. Studenten/schoolkinderen: €9,50.

THÉÂTRE DE CAEN 
135 boulevard Maréchal Leclerc - 14000 CAEN
Tel.: +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: Kassa Côté Jardin: dinsdag 
t/m zaterdag van 13.00 tot 18.30 uur en 
1  uur voor de voorstellingen (esplanade  
Jo-Tréhard).
Tarieven: Zie website

DIENSTEN

Geldwisselkantoor
WISSELKANTOOR CAEN 
115 rue Saint Jean - 14000 CAEN
Tel.: +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 bes-
telling. Alle goud- en zilvertransacties. 
Geopend: 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 
LES CLEFS DU PAYS D'AUGE 
Tel.: +33 (0)6 95 76 46 29
lesclefsdupaysdauge@gmail.com
lesclefsdupaysdauge.com
Les Clefs du Pays d'Auge biedt diensten op 
maat van haar klanten, zowel particulieren 
als professionals: huishouding van particu-
liere woningen, beheer van seizoensverhuur, 
eenmalige diensten of beheer het hele jaar 
door, schoonmaak van particuliere woningen 
of bedrijfsruimten. Diensten op maat voor 
al uw behoeften (schoonmaak, beheer van 
seizoensverhuur, levering van ontbijtboxen, 
onderhoud van zwembaden, enz.)
Geopend: Het hele jaar door, 7 dagen per week.

Adviseur sparen 
en bescherming
AXA SPAREN & BESCHERMING - 
THOMAS RONCALLI 
Tel. : +33 (0)6 46 82 22 49
thomas.roncalli@axa.fr
Als adviseur van AXA Sparen en Bescherming 
bescherm ik u, zowel particulieren als 
professionelen, via oplossingen op maat voor al 
uw spaar-, pensioen-, voorzorgs-, gezondheids- 
en bankbehoeften. Om u te helpen bij uw 
overwegingen en keuzes, geef ik de voorkeur 
aan advies en nabijheid door u rechtstreeks 
te komen ontmoeten. Neem contact met 
mij op om uw behoeften te bespreken.  
Geopend:maandag tot vrijdag van 9u tot 
12u30 en van 13u30 tot 19u, op afspraak..

Horeca- en 
Toerismeschool 
TUNON INTERNATIONALE SCHOOL  
6 rue Recteur Daure - 14000CAEN
Tel.: +33 (0)2 31 86 42 56
caen@ecoletunon.com
www.ecoletunon.com
www.linkedin.com/school/2795967
De internationale school van Tunon, die ges-
pecialiseerd is in "Toerisme/Horeca", "Public 
Relations/Evenementen" en "Luxe", biedt be-
roepsopleidingen van bachelor (bac+3) tot 
MBA (bac+5). Ze biedt onderwijs op maat, 
zodat elke leerling zijn of haar potentieel 
volledig kan benutten. Het onderwijspro-
gramma, onder leiding van professionals, 
en langdurige stages van de studenten ga-
randeren een volledige integratie in de ar-
beidswereld.
Geopend: Maandag tot vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur. Gesloten tijdens de kerstvakantie.
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Huisvestings-
diensten
LES JARDINS D’ARCADIE 
DE OUISTREHAM   
93 avenue de la Mer - 14150 OUISTREHAM
Tel.: +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.

SHOPPING

Ambachten
BEELDEND KUNSTENAAR GRAVEUR - 
VÉRONIQUE FOUCHER   
11 rue de la Grève - 14150 OUISTREHAM
Tel.: +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: artis-tieke workshops, speci-
fieke projecten, eve-nementen. 
Geopend: Het hele jaar door. Open huis, 
tentoonstelling in het atelier: op afspraak. 
Workshops: woensdag, zaterdag en feest-
dagen op reservering of op aanvraag.

FAMILIEAANBOD
Tijdens de schoolvakanties 
biedt het VVV-kantoor van Ouistre-
ham 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.

ATELIER-BOUTIQUE ET SI...   
6 avenue Michel Cabieu - Le Bourg 
14150 OUISTREHAM
Tel.: +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-verantwoordelijk 
textielontwer-patelier waar de briljante tex-
tielontwerpster ter plaatse kleding en acces-
soires voor jong en oud ontwerpt, creëert en 
produceert.
Geopend: Dinsdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag van 10 tot 13 uur en van 15 tot 19 uur.  
Uitzonderlijke openstellingen op zondag van 10 
tot 13 uur en op feestdagen, en op woensdag 
tijdens de zomer en schoolvakanties.
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CHAPEAUX CAEN - ELLE N'EN FÉE 
QU'À SA TÊTE    
18 rue Arcisse de Caumont - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)2 31 73 85 24  / +33 (0)6 69 00 98 71
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!
Geopend: Maandag van 14 tot 19 uur, 
dinsdag tot zaterdag van 10 tot 19 uur.

L'ATELIER DE LA SOURIS   
27 avenue de la mer - 14150 OUISTREHAM
Tel.: +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 handges-
tikt 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.
Geopend: Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 
tot 12.30 uur en van 14.30 tot 19.00 uur.

HET AMBACHTSDORP - SCHEPPERS 
VAN HET BEIERSE AARDEWERK   
Route de Caen-Cabourg D513 - 14860 BAVENT
Tel.: +33 (0)6 95 89 69 18 / +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! 
Geopend: Dinsdag tot en met zaterdag, het 
hele jaar door van 9.00 tot 17.30 uur. De 
openingstijden van de workshops variëren 
per workshop/winkel. Raadpleeg voor elke 
workshop.

MR CHAPEAU   
21 Rue Arcisse de Caumont - 14000 CAEN
Tel.: +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 gese-
lec-teerde merken voor een uitgebreide keuze 
aan panama's, petten of vilten hoeden. 
Geopend: Dinsdag tot zaterdag van 11 tot 
19 uur zonder onderbreking. Op maandag 
op afspraak.

STOFFEERDER - FRANK COHIER  
  

90 rue Eugène Boudin - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)2 31 08 95 85  / +33 (0)7 87 75 56 58
frankcohier@orange.fr
www.tapissier-décorateur.fr/frank-cohier-tapis-
sier-decorateur-caen/artisan/999
Frank Cohier, stoffeerder en decorateur, 
biedt u creaties en reparaties van zitmeubelen 
in alle stijlen. Op maat gemaakte gordijnen, 
vitrages, jaloezieën, Japanse scheidingswan-
den, kussens … Aanbrengen van vloer- en 
wandbekleding: tapijten, behangsels.
Geopend: Maandag tot vrijdag van 14 tot 19 
uur. Zaterdag van 10 tot 16 uur. Afspraken 
zijn mogelijk van maandag tot en met 
zaterdag aan huis of in de winkel.
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Winkelcentrum  
& warenhuizen
CARREFOUR MARKET  
Route de Caen - 14150 OUISTREHAM
Tel.: +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…
Geopend: Maandag t/m zaterdag van 8.30 
tot 20.00 uur en zondag van 9.00 tot 12.45 
uur. In juli en augustus op zondag van 9.00 
tot 19.30 uur.

CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR 
HÉROUVILLE   
103 Le Val - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tel.: +33 (0)2 31 44 57 14
solene_delaunay@carmila.com
www.centre-commercial.fr/carrefour-herouville
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 ap-
plicaties, wifi++ verbinding, wifi-zone.
Geopend: Winkelcentrum van 9.30 tot 20.00 
uur, elke dag behalve zondag. Carrefour 
hypermarkt van maandag tot zaterdag van 
8.45 tot 21.00 uur.

CENTRE COMMERCIAL MONDEVILLAGE  
  

30 Rue Joseph Jacquard - 14120 MONDEVILLE
Tel.: +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 kin-
ders-peelplaats en gratis wifi maken het dorp 
compleet! 
Geopend: Winkels van maandag tot en met 
donderdag van 9.30 tot 19.00 uur, vrijdag 
en zaterdag van 9.30 tot 20.00 uur. Res-
taurants: Flunch en Memphis Coffee van 
maandag tot zondag / Subway van maandag 
tot zaterdag.

CENTRE COMMERCIAL MONDEVILLE 2   
Z.A de l'Etoile 
14120 MONDEVILLE
Tel.: +33 (0)2 31 35 61 61
cc.mondeville2@gmail.com
www.mondeville2.fr
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!
Geopend: Maandag tot zaterdag van 9.30 tot 
20.00 uur. Carrefour hypermarkt: maandag 
t/m zaterdag van 8.30 tot 21.00 uur. 

GALERIES LAFAYETTE    
108-114 boulevard Maréchal Leclerc 
14000 CAEN
Tel.: +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-lingen ve-
rzorging, lingerie, uurwerken, zonnebescher-
mingsproducten, schoenen, lederwerk 
en interieur.  Uw winkel biedt tevens vele 
diensten om zorgeloos te winkelen: dutyfree, 
levering, aanpassin-gen, cadeaubonnen... 
Geopend: Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 
19.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur.
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LES RIVES DE L'ORNE   
Quai Amiral Hamelin - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)2 31 78 59 72
aomer@apsysgroup.com
www.rivesdelorne.com
Verwen uzelf met een bezoekje aan Les Rives 
en ontdek de 65 winkels (mode, schoonheid, 
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).
Geopend: Winkels: maandag tot zaterdag 
van 10 tot 20 uur. Restaurants: 11 tot 23 
uur. Columbus en Paul: 7 tot 20 uur.

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 afbeel-
ding van de stad: boeken, dvd's, ansi-
chtkaarten, kleding en accessoires, porselein, 
gadgets, speelgoed, Normandische vlaggen, 
medailles, lokale gastronomie... 
Geopend: Zie opening van de VVV-kantoren P.6

BESTEK EN ZILVERWERK UIT CAEN HELLO   
37 Rue Saint-Pierre - 14000 CAEN
Tel.: +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.
Geopend: Maandag van 14 tot 19 uur, 
dinsdag tot zaterdag van 10 tot 12.30 uur en 
van 14 tot 19 uur.

LIBRAIRIE DES VAGUES ET DES MOTS   
86 avenue de la Mer - 14150 OUISTREHAM
Tel.: +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!
Geopend: Maandag van 14 tot 19 uur, 
dinsdag tot zaterdag van 10 tot 12.30 uur en 
van 14 tot 19 uur.
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Tweedehands
HÔMA - HUIS | MODE | 
WONINGINRICHTING | KINDEREN 
2 Avenue d'Harcourt 
14123 FLEURY-SUR-ORNE
Tel.: +33 (0)9 50 04 12 54
magasin@homa-maison.fr
homa-maison.fr
Wij verhuren wekelijks kraampjes om uw 
tweedehands spullen te verkopen: verhu-
izing, geboorte, pensioen, renovatie … er 
zijn duizend redenen om uw huis op orde te 
brengen! In het kader van onze ecologische 
en sociale visie zijn wij partners van ver-
schillende plaatselijke verenigingen in Caen: 
La Chiffo, Le Secours Catholique, La Malle aux 
Trésors. Wij verwelkomen alle koopjesjagers, 
verzamelaars, jonge ouders …
Geopend: Maandag van 14 tot 19 uur, 
dinsdag tot zaterdag van 10 tot 19 uur. 
Tarieven: Verhuur van 1 tot 4 weken. 1 week: 
15€ | 2 weken: 25€ | 3 weken: 35€ | 4 weken: 
45€.
U krijgt 70% van uw inkomsten terug.

Mode en 
accessoires
MADEMOISELLE B. -  
DAMESKLEDING EN ACCESSOIRES 
18 Rue du Moulin 
14000 CAEN
Tel.: +33 (0)9 86 26 98 07
www.mademoiselle-b.fr
Selectie van trendy kleding, voornamelijk 
gemaakt in Frankrijk en Italië. Grote keuze 
aan jurken, truien, topjes … Accessoires, 
tassen en schoenen in Italiaans leder en 
het Parijse merk PM Mère & Fille dat een 
gamma onderrokken, hemden … aanbiedt 
van 2 jaar tot XL. Een aanbod dat regel-
matig wordt aangevuld met nieuwe col-
lecties.
Geopend: Dinsdag t/m zaterdag van 10:30 
tot 12:30 uur en van 13:30 tot 19:00 uur.

Motorfiets
HARLEY DAVIDSON CAEN  
941 boulevard Charles Cros - ZAC Object'Ifs Sud - 
14123 IFS
Tel.: +33 (0)2 31 35 50 20
harley.davidson.caen@wanadoo.frwww.harley-da-
vidson-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! 
Geopend: Maandag van 10 tot 12 uur en van 
13 tot 18 uur (gesloten in juli en augustus), 
dinsdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 
uur, woensdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en 
van 14 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 19 uur.
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Muziek
ESPACE DISC  
7 rue Arcisse de Caumont - 14000 Caen
Tel.: +33 (0)2 31 50 38 32
espace.disc@free.fr
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, zeld-
zaamheden, 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/vi-
nylplaten. 
Geopend: Maandag van 14 tot 19 uur, 
woensdag tot zaterdag van 10.30 tot 19 uur.

Huur van busjes
VAN-IT CAEN 
7 rue Jules Oyer - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)6 66 99 26 64
caen@van-it.com
www.van-it.fr/roadtrip-normandie-vanOnt-
dek 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€/dag (laagseizoen).

WE VAN   
15 rue Raymond Delente - 14540 BOURGUEBUS
Tel.: +33 (0)2 31 84 64 75  / +33 (0)7 66 00 64 82
caen@wevan.fr
www.we-van.com/location-van-amenage-caen-
france-27.php
Verhuur van omgebouwde campers van 
minder dan 2  m en minibusjes met 9 zit-
plaatsen die op elke bestemming geraken! 
Ze zijn uitgerust met een koelkast, gaspitten, 
gootsteen, kampeermeubels, luifel, keuke-
nuitrusting en 2 bedden. De capaciteit 
varieert van 4 tot 5 personen. Verschillende 
opties zijn mogelijk (fietsenrek, dakkoffer …). 
Verhuur voor 1 nacht of meerdere maanden. 
Vertrek en aankomst mogelijk op zon- en 
feestdagen volgens beschikbaarheid.
Geopend: Het hele jaar door, van maandag 
tot vrijdag van 9 tot 19 uur, en in het 
weekend op afspraak.
Tarieven: Vanaf 72€ per nacht, 290€ per 
weekend en 500€ per week. 250 km inbegre-
pen per dag van reservering.
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Huur van 
voertuigen
AVIS BUDGET   
44 place de la Gare - Gare SNCF - 14000 CAEN
Tel.: +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. 
Geopend: Maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur, 
zaterdag van 9 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur.

EUROPCAR FRANCE   
36 place de la Gare - 14000 CAEN
Tel.: +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.
Geopend: Maandag 8.00-12.15 uur en 14.00-
18.00 uur, dinsdag, woensdag, donderdag 
8.30-12.15 uur en 14.00-18.00 uur, vrijdag 
8.30-12.15 uur en 14.00-18.30 uur, zaterdag 
8.30-12.15 uur en 14.00-17.30 uur. 

NORMANDY BIKE - VERHUUR VAN 
MOTOREN EN SCOOTERS   
Zee pagina 81 
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!

Geopend: Maandag tot zaterdag (behalve 
woensdag en maandagochtend) van 10 tot 
12 uur en van 14 tot 18 uur. Woensdag 
en maandagochtend: alleen op afspraak. 
Zondag, van juni tot september: van 9 tot 10 
uur en van 18 tot 19 uur op afspraak.
Tarieven:  Motorverhuur 1 dag van 700cc tot 
1200cc: 94€ / 149€. 
Scooter/motorverhuur 125cc 1 dag: 69€ / 
79€. Scooter verhuur 50cc 1 dag: 35€ / 45€.

SIXT   
24 place de la Gare - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)1 70 97 61 11
res-fr@sixt.com
www.sixt.fr/location-voiture/france/caen
www.sixt.fr/ride
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 & cabriolets, 
jeep & SUV) om u vrij te kunnen verplaatsen. 
Neem gerust contact op met het kantoor; ons 
zeer vriendelijk personeel zal u alle informatie 
geven die u nodig heeft.
Geopend: Het hele jaar door, van maandag 
tot vrijdag van 8 tot 12.30 uur en van 14 tot 
18.30 uur, zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 17.30 uur.

VOYAGEZ LIBRE   
22 Allée Vincent van Gogh - 14790 VERSON
Tel.: +33 (0)6 64 83 20 43
voyagelibre@gmail.com
www.voyagezlibre.fr
Bij ons kunt u verschillende bedrijfs- en per-
sonenvoertuigen huren. Onze minibussen zijn 
uitgebreid met ruimte voor al uw bagage. U 
kunt rechtstreeks reserveren op onze website 
of via de telefoon.
Geopend: Het hele jaar door, 7 dagen per 
week.



www.caenlamer-tourisme.nl106

WAAR WE ONS VERMAKEN

Taxis
ABBEILLES TAXI CAEN   
54 place de la Gare - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)2 31 52 17 89
taxis.abeilles.caen@wanadoo.fr 
www.taxis-abbeilles-caen.com
"Abbeilles Taxi Caen" groepeert 70 taxi-chauf-
feurs, 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: Het hele jaar door, 7 dagen per 
week en 24 uur per dag, op reservering.
Tarieven: Ophalen: 2,80 €. Minimumta-
rief: 7,80 €. Dagtarief - enkele reis: 1,86 €. 
Dagtarief - heen en terug: 0,93 €.
Nachttarief - enkele reis: 2.79 €. Nachttarief 
- retour: 1.40 €.

Voertuigen met 
bestuurder
BOREL ROYAL TRANSFERT   
37 Rue Jean Romain - 14000 CAEN
Tel.: +33 (0)6 11 18 23 07  / +33 (0)6 51 87 93 79
borelroyalvtc@gmail.com - www.borelroyalevtc.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 door, 7 dagen per 
week en 24 uur per dag, op reservering.
Tarieven: Minimum cursussen vanaf 15 € 
(1 tot 6 plaatsen).
Neem contact met ons op voor al uw 
afstanden en reizen.

NORMANDY DRIVER   
642 Avenue des Digues - 14123 FLEURY-SUR-ORNE
Tel.: +33 (0)2 22 44 57 57
contact@normandydriver.com
normandydriver.com
Normandy Driver levert gekwalificeerde pri-
véchauffeurs voor al uw verplaatsingen in 
Calvados en aangrenzende provincies (luch-
thavens, evenementen, zakenreizen). Wij zijn 
actief in heel Normandië met onze vloot van 
7 voertuigen en ons netwerk van 50 partners 
in de hele regio. Onze waarden: stiptheid van 
onze chauffeurs, comfort (ruime wagens, wa-
terflessen, telefoonopladers), discretie en 
vertrouwelijkheid.
Geopend: Het hele jaar door, 7 dagen per 
week.

VOYAGEZ LIBRE   
Zee pagina 105  
Voyagez Libre is specialist in personenver-
voer, met een kwalitatieve en veilige service. 
Met 10 jaar ervaring onderscheiden wij ons 
door ons professionalisme, onze hoffelijkheid 
en ons reactievermogen. Onze beloften: een 
service volgens uw behoeften, eenvoudige 
en snelle reserveringen, tegen de juiste prijs, 
hoogwaardige voertuigen, een toeristische 
route die samen met u en een gids wordt 
uitgewerkt … Laat u begeleiden!
Geopend: Het hele jaar door, 7 dagen per 
week.
Tarieven: Betalingen met creditcard, vakan-
tiebonnen, cheques of contant geld worden 
geaccepteerd.
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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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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®.

Wij zetten ons in om u een warm welkom, comfortabele ruimtes en onze kennis 
van de regio te bieden.

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

NORMANDIË

Informatiebureau Caen

12 place Saint-Pierre
14000 Caen

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

Informatiebureau Ouistreham 
Riva-Bella

Esplanade Lofi 
14150 Ouistreham

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


