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מֶדיצ'י
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מספקת מבט כללי על
 כל האתרים החשובים.האזור
.מסומנים במפה זו וממוספרים
באותו עמוד מופיעים גם טיפים
�שימושיים לנסיעה באזור במכו
.נית ובתחבורה הציבורית
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,16�כפי שהיה נהוג במאה ה
� שמח,קירותיה של שֶנוֹנסוֹ מכוסים בשטיחי קיר פלמיים רבים
.ממים ומקשטים את החדרים היפים בעלי הריהוט הייחודי

 הגלריה הגדולה.

כלאזורבעמקהלוארתוכלו
לזהותבקלותבזכותהלשונית
הצבעוניתמפתחהצבעיםהמלא
מופיעבדשהכריכההקדמית

מפתהאיתורתסייעלכם
לזהותהיכןאתםנמצאים
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מוקדיהענייןהעיקריים
שלעמקהלואר
כל אחד מהם זוכה לכפולת
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�חלל הפנים ומלווים בתמו
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כביש צדדי
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�זור טוֶּרן ידוע בעיקר בזכות שרשרת הטירות הלבנות המרהיבות הניצ
 עם ההיסטוריה העניפה שלו.בות בו לאורך נהר הלואר הרחב ויובליו
 הוא נראה בדיוק כפי שאתם מדמיינים את עמק,ואדמותיו הפוריות
� שבעבר משכו אליהם את מלכיה ומלכו, אזורי הגבעות והיערות העבותים.הלואר
. על מבקרים מכל העולם, ממשיכים להפעיל את קסמיהם כיום,תיה של צרפת

מסלול מומלץ

ĀĐüąĀĐĉúĀą

שעותפתיחהמספריטלפון
ופרטיםעלתחבורהציבורית
אלהאתריםנמצאיםבמסגרת
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את פסל הארד בדמותו של
אבֶּר
ֶ האמן המפורסם יצר אמיל
.1882�( בHébert)
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ĄĀďüčĀø
�חומות הטירה המבוצ
,רות הן מראה מרשים
כשמביטים בהן מגדתו
.הנגדית של הנהר
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מסלולמוצעבאתרים
המענייניםביותרמסומן
בקואדוםמקווקו

ûè÷çď÷ĎĆ÷ďù
צומת הדרכים שבמרכז
,(Grand Carroi) הרובע המבוצר
הוא המקום שבו נאמר כי
ז'אן ד'ארק עצרה וירדה
.מסוסה לצד הבאר
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מפתהרחובות
המאוירת
תקנה לכם מבט ממעוף
הציפור על האזור התיירותי
 בליווי תמונות,הנסקר
ותיאורים של האזורים
.החשובים ביותר
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מדריךנועדלעזורלכםלמצות
את ביקורכם בעמק הלואר
לספקלכםהמלצותשלמומחים
�ולפרושבפניכםמידעשימושיהפרקהיכ
רות עם עמק הלואר ממפהאתהאזור
כולוומכניסאותולהקשרוההיסטורי
והתרבותיחמשתתת־הפרקיםהמוקד־
שיםלמחוזותבפרקעמק הלואר בחלוקה
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הקדמה
 ההיסטוריה,הנופים
ואופיו של כל מחוז
,מתוארים בסעיף זה
שבו תגלו כיצד
התפתח האזור במשך
מאות שנים ומה הוא
.צופן לתיירים כיום
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דמויות מונפשות
מציגות שיטות
19�מהמאה ה
.לייצור יין וחביות
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את הכנסייה עם הקמרונות
בסגנון אָנז'וּ בנה מחדש הנרי
 ודאג שיקפידו,השני מאנגליה
�לשמור על הסגנון הרומאנס
קי של חלקו התחתון של
.מגדל�הצריח
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www.chinon.com

ûďĀÿû .
החומות הארוכות מקיפות כנסיות
 מקצתן הרוסות עד,נפרדות
 ומשקיפות לנוף,היסוד
, כאן.יפהפה של הנהר
 זיהתה,בהיכל הגדול
לראשונה ז'אן ד'ארק
Ăýĕ את יורש העצר
 בסצינה,  ċď
שמתוארת בצורה
מרהיבה בשטיח קיר
.17�מהמאה ה
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ėĂđĆāėĂĆĂčċýĉČĂýĆăĂċāĉďċ Đúþąûćøćüûúùăûúùąď÷üăûđ÷ûčüþûďçÿăĐĆæĈăĀüüďĐù
ûćüďþ÷ă
 Musée des Beaux¨Arts
ćĂċĎĀĄĂĆċþĄĂčĊĂĔĆċþČĈĂĖā
ăĕýýĖčėċČĆ Ćąýÿ§ČĎėĉĕĀėĔĉ āċĉď ĉĖĀĔĂċāĉăĕþċąĉĖĎĎ
ďçÿďĀĉûýĂďą
ąďċĈĊĆčĖĊĆĆėýċČþČĂčþĉā ăĆĕĈċĂ Pucelle Armée  ČĂĆĕĖþ
ČĆ Ćąýÿ§ČĎĉĕĀėĔĀĆĉĖĕĂăýā
ĆĔĉĄþĂĕāđĆĆčĕĂēČÿďĂąčĂĉĂċĂ ')ראו עמĔĕý ĀČý ăāėčĔČýĈĖ
(116�17 ')ראו עמāĆĆđāđĆā
§ďþĂ¨§āėĂýċþĂčþčČĆĆčþā
āĉĖČĂĆĕĖāėđĆĉĄėý (137 ĆĕĂĔċāĆċĂĕāþĂĖĆĆāċĔĉĄāĆā
ČĂċÿāĆĈĕýāČĂċĕýĂþČĈĖĕþ ČîýĆð ĉĕìýėýĕĕĄĖĉāýēĆĖĆčđĉ ĕĖđýČĆĆĀďĕĆďĉĎĆĎþĖċĆĖĖ
ėĂđĂĔėċĊĆĕĂĆēĊĆÿēĂċČĂýĆăĂċþ
āċĂĄāĉĖĆýĂĂėāĆĕĄýþĂĔďĉ
Ĉ÷ăÚėýēċčćĂċĎþ§þ
ėĂĕĆēĆĉĀďĂĊĆĆčĆþāĆċĆċėĂþĕ place Foire¨ ûè÷çď§ûë ă§ďè÷çċ
ėĆĖĆĉĖāāýċþĂėĂýāĕėĆĈĖ
ĆėĖĂþĖĆĂĂččċăĆčþĊĆčċýĉĖ
 ćĉċāĀĆĕĆĕĈĆĈ ¨ le¨Roi ČĆĉíĎĕíýāñĀíĕþĕþĂďĖāĕĆđĎĉ
ėýċėĂċĎĕĂđċĄþăċ§ėĂčĂċė
ĐĆĔċĂ rue des Ursulines
ĊĆĀĆĕĆāþĂĈĕďčďĂþĔČđĂýþĖ
ČĂýĆăĂċāėýĂāĉĕĀėĔāėý
ישו קםā ĆčñąčýċāýĆĕĀčý §þėýăĕĆėāćĉċāĖĕĄýĉ
ישו בכרם הזיתיםĂ  לתחייהĀĆĕĆþĕėĂĆþėĖĔĂþċāāĕĂĄĎā āĆāĂþĖĊĂĔċþėĂđĆāėĂĆĂčċýĉ
āýċāďēċýăýċĖĆĖċāėĆā
ĉėđėċĆċĂĕāČĂĕąýĆėĆđċýā
§ĉČĆþĂĕĆĂēČāĆėĖ
ĉĖāėĉĈĉĈĀĔĂċþĀċď§ā
 San Zeno ìčñē§ČĎėĆĆĎčĈĕĂþď
rue du āĆ Ćčñċĉĕč ăíĀíĕĊĂĆĈ
ĕĆďā §ĂĕċþĂĄĕ Général¨Meunier
āčìĕĂþĖ
ČĆĆčþþēĆčāĎĆčĈāĕēĄĉČĆċĆċ ĆĉďþĊĆėþāČĆþċĕĂĆþāđĆāėĆþā
ĊĆĆąčÿĉýāĂĆėþþĖČþýĐē
ĕĈĆĈāėýĊĆđĆĔċāĊĆčĂĉċÿā
§ĂÿþĒĉĄĂđċĎĔĕĔĉĆđýēċčĂþĖ
āĕĂċĈĆĖčýĕþďþĂĕĕĂÿėā
ėĉĆĄėþĕíąþėċĖĊĂēďĉĀ ĕĆ ĆăñĀĕíÐāî ĉāñĀíÐýÐĉñąìýýĂā ĆþĕďċāĀēþāĄċēėĆėĀāĉĆāĔ
ĉĖĊĆđĎĈāĕĖĊĖĉďýĕĔčā
§āāýċā
)ראוČîąĕċ§ČĎĉĖĂĕþĔĉþĆþĎċ
ĖĂĀĔāĉĖĂĆĀĆĕĖ(49 'עמ
ĉĖāĕĂþĔāĉĉĄþĊĂĆĈĊĆčĂċą
§āāýċāċāĖĀĄāāĔĆĉĆăþā
ĊĀĂĔāĀċďĂþĖĕėýþāėčþčĖ
ĕėĂĆāþĕāāĉĂĀÿāĔĆĉĆăþČĈĉ
ĊĀĔĂċāāčþċāċĊĆĆčĆþāĆċĆċ
ďçÿČþýāĆĉĀÿċĂĀĕĖ
§ĆčāĆüĉĐûăúùąĂĆ÷ąë ăď÷Đ
ĉîýāñĀíĕĉĖĂĆĀēĆčĖċĊĆþē
§ÿċāėþĕĔþ rue des Halles
æďëąçăÚĈ÷ăÚėýēċčĊĆĉĀ
ĆċĆċĊĆċĆĎĔċĊĆčĆĆčþāþĖĆĖ
ĊāþĊĆėđċāđĔĆėþĂĊĆĆčĆþā
ĊĆĕăĊĆąčĀĂąĎĊĆĆċĂĔċĊĆĉþċ
ĊĆĕĆĆėĂ
§ĉìĔíĕþĒďā§ėĂĕĂĔĉĖėĆþāĉď
§Ăčėċ Ďċ rue Colbert ĕñÐ
ûè Āćëÿć÷ąû÷Āďúć÷đ÷ą ¨ ĊĆėĆăāĊĕĈþĂĖĆ

ěŖĜĕĥ :ĦđčđēĤ ĦĠĚ

§ĂþĂĄĕĊĆĉĔďėċāĆėĄėċČñ
ĂþĂĄĕĊĆĉĔďėċāĆėĄėċČñýĆĂĕāčĉĉďċþĂāăĔĂēĉďėþēĆč Chinon ČìčĆĖāñ
ČìčĆĖāñĀìąýĖ
ėĖėĂċ(137 ')ראו עמĔĕý ĀČý ăČìčĆĖĕĆďāĉĖāĆĕĂąĎĆāĊĆĖĂĀÿāĊĆĔĆėďāāĆė
íĕýĔČýĕÿþĕýþĀĆĉāĕēďĂĒĕċþ§þāĎĂĎĉďČýĈĉāďĆÿāāďĎċċ
ĉĄāČýĈāîýíĕýĔČýĕÿþĕýþĀĆĉāĕēďĂĒĕċþ
§þāĎĂĎĉďČýĈĉāďĆÿāāďĎċċ
ĎĂĎĉĖĐĈĂýþāđĂĔăėĆýĕčāāĖĂĀĔā§ėċĄĂĉĉāąĂĖđĊĆĕĈĆýėþċāĉĖĆĖĆýāćđāċā
ĔĂĖāĕĈĆĈþþēĆčāĉĎđþ
ĔĂĖā
ĕĈĆĈþ þēĆčā ĉĎđþ
§þÿēĂāāĆĕĂąĎĆāĉĂėĂčċýĉČĂýĆăĂċāĂþČĈĂĖĊĂĆĈĖćĂċĎāėĂĀċďċā§ėđĆĎýėĆþþ
āĕĆąþČĈĉĊĀĂĔėĂąďċĊĆčĖėċāñ č ñ ăąî čî ĉàĆĕčýĂĆþýĆĕýāþĉĀĕý ēĆĕĉĖāĕĂþĔāČĂĕý
ĕýĂĉāĔċďĉĖĂþĂĕĉďĂāĆĉÿčýĉďćĉċāčċċĖ

đüćą÷ăĆü÷Āýüąû .
ûĀďüÿĈĀûăü
המוזיאון להיסטוריה
מקומית שוכן במבנה
שבו נעשה בעבר הנסיון
הראשון להקים פרלמנט
 וזה התכנס,בצרפת
בחדר העליון כדי למצוא
מימון למלחמה נגד
.1428�אנגליה ב
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đüĀüćą÷ăĆü÷Āýüąû E
đüċĀû

02-47- ăÿ .25 rue du Commerce
 סגור זמנית לרגל¢ .66-22-32

6ėĂđĆāėĂĆĂčċýĉČĂýĆăĂċā

ģ Ě Ğ

02-47- ăÿ .18 pl François-Sicard
1 , בינואר1 ¢ .'ב-' ד# .05-68-73
, בנובמבר11� ו1 , ביולי14 ,במאי
& . בדצמבר25

Ćü÷ĀýüąûüĆì Āç÷æùăëÿæ÷ E
ûĀùüăü÷ĀĂď÷ă

מפתהעירפורשתאתרשת
הכבישיםהראשייםוהמש־
נייםבמפהזומסומנים
וממוספריםכלהאתרים
החשוביםכמוגםתחנות
רכבתואוטובוסיםחניונים
כנסיותולשכותמידע
לתיירים

Ĥ Č đ Ę Đ

לאזורים מתאריםבפרוטרוטאתרים
חשוביםתוךשימושבמפותובאיורים
בפרקמידע שימושי ישמידערבעלמסע־
דותבריםמלונותחנויותופעילויות
ואילוהפרקחשוב לדעת מכילמידענוסף
הנחוץלמטיילים¨משיטתהאלפונים
הצרפתיתועדלהגעהללוארולדרכי
תחבורהבאזור

ĀĄýāĆāĖČĂĖýĕāāýĂĎčĕđ
היכרות עם טוּר
ėýēċčČýĈĉþĕďċċĂĆĕĆĆĀċ
ĊĂĔċþėþēĆčāĆĀĀăç ý§ĆĈýĀăùë÷ āĂĂĉĖāāĉĕĀėĔāĕĆďėýĊĆĖĀĂÿĊĆĕăĊĆąčĀĂąĎĆčĂċā
ėĆėđĕēþĊĆĕþĀċĂþĖĊĂĔċþĀĂċĉĉĆĀĈ Tours ĕíą
ėĆĖĆĖāāýċāċĕăčċĀċďĂþ
ČĆĂēċĎĆĎþĂāăĐĎĂčþāĉĂĈėđĕēþĕėĂĆþāĕĂāąā
§ĉĆĂĂČìàėýĊĆčĈċĕĂăýāĆþĖĂė
ėýāēĂĄāĆăĈĕċāĕĖÿāČìĎ ĖĆĂČÆíąĉþĄĉĖėĂċĆĖĕċāĂĆėĂĕĆąþĊĆĉĂĆąĉāýĆēĆĉ
pont de  ČþýāĕĖÿ ĕýĂĉā
ĆċĆċāĉĖĔĆėďāďþĂĕāĖāċēďĕíąþĊÿėĂýĕĉāċ
ĉĖĔĆĂĀċĕĂăĄĖĂāă pierre āėčāčĊĆčĖėĂýċćĖċþėčĆĆčďċāĕĂēþĕăĄĂĖĊĆĆčĆþā
āýċāċĕĆďāĉĖĆĕĂĔċāĕĖÿā
§þďėđĉąąĂċėāĖ§ā ėĂþĕėāĉĖĉĂĀÿăĈĕċāėĆāýĆāāĄĆĕđċĂÿĂĖÿĖċĕĆďā
ĕĄýĉėĆėĕĂĖĔėāĕďĎĕĕĂďĂ ĉÿĕĆĉĂďāĆėĂþĂĄĕėýĂýĉĆċĕėĂĆĕĄĂýċĂėĆċĂĕ§Ăĉýÿā
āčþčĆċĂĔċĊďĉýĖċþĕĖĂýĖ §đėċĕĆďāĖėĂĕċĉĖĂĀĔāĎĂčĆąĕċĉĖĂĕþĔĉýĂĕāčĖ
ėĆčĈĂėāėĂýĆđĉďĕĖÿāĖĀĄċ ĕĖĂĕýĂĉėĂĕāčāċĊĆĔĄĕėċāĆėĂĉĂþÿĂėĂĕĆāċþėąĖ
ĊĆĕĂđĆĖĕđĎċĊďĂċĀĂĔĂċĈ
ĄĂčĆčāĂĆĉýĆēčĆþĂĕđāāċĎĔĉďĕĂċĖĉāĄĆĉēċýĆā
ĊĆĆčĈą

ČāĆĈĕďĖĕöąĕýĖĕĂăýċėĂĆąĉĔ
ĆĕĂĆēþýĉýėĂĕđĎþĊĆþĂĔčĊčĆý
ĕėĂĆþėċĎĕĂđċāāÿĂēėāėĂĆĄ
ĊĆĕĆĖĈċĉĖĐĎĂýýĆāČĂýĆăĂċþ
ėĕĆąĉĖāĆĉďþĐĎýĖĊĆĆďĀċ
§þìĎčìčĖ

ĀĐüąĀĐĉúĀą
* .D3 ĄĀĐĀøĂûđċą
pl du Général £ .140,000
pl du Général @ .Leclerc
78 rue Bernard Palissy ± .Leclerc
_ .'א-' ( ג.(02-47-70-37-37)

Đ ģ đ Ę ē č

ל ה ש ת מ ש

איך להשתמש במדריך זה

4

עריםגדולות
.כל הערים החשובות מתוארות בפירוט
בתוך כל סעיף יש מידע על המבנים ועל
� במפתהעיר מפו.האתרים החשובים ביותר
.רטים מיקומיהם של האתרים העיקריים
115

ב מ ד ר י ך

ĄĀĀćĀøûĀąĀøûďĀÿøĄĀĀþû
ĆċĉďāĕĆąþĊĆĆĄāĂĉāčėāĊĂĉĖėĂėĆďþ
ĐĕĂĄāĆċĆþĊċēďėýĔĆĎďāĉĆĀĈėĂĄĂčċ
ĂċĈĄĂĉĆĔĄĖċĊĆĉĆēýāĂĔĄĆĖĊĆĈĂĕýā
ĊĆĖčāĕĖýĈĊĆđĉĔĆĔĄĖċĂāĔċĀąċĄĖ
ĊĆĀċÿČėĂýĂďĖďĆĖĂċĔĕĂýĂčÿĆčýĉ
ĕēĄāČēĆĉĊĆĄĕĂýāėýĕĀĆþėĂĀĂďĎþĂ
ėĂăĄċćĉċĉĂĉĆđýĊĉĂĈĉÿĂďĉĉăďāĖ
ĂĆā ĂĖĆĉĖĂĆĆĄėĂĀĂýėĂċĕĀ  āĆĕąĎĆċ
āăĄċÿēĂāėĂþĕĊĆċďđĂĀĂýċĊĆĆĕĉĂđĂđ
ĕĖýĈėĂďĂþĖĕđĎċćĖċþþĂĖĂþĂĖĀĄý
ďþąþėĂĆĂĉĆďđČĂĂÿċþĂĔĎďĒĆĔāďĆÿā
ĕĂĀĈĆĔĄĖċĂėĖĔĂĒĄþāďĆĉĔėĕĂĀĈČĂÿĈ
ĊĆĕĆčĕĂąĂĆāĕėĂĆþĊĆþĆāĉċāĊĆďĂĕĆýāćý
ĊĆĎĂĎĆþÿĉďĂýėĂþĕĄþėĂþĕĔĂĀĉĖ
ėýēĉĊÿĂþāýĊĆĉĆēýĂĊĆĈĉċĊĆĄċĕþ
ĕýĂĉāĔċďĉĖėĂĕďĆþĂĀēĊĆþĕĂĀĆēĉ
ėĂďĖāĕđĎāüđąÿĈüùü÷ĐúüþăĐďüĀ÷û
ĆĕñÐċĎĈĂĀāĉĖ
¨ ċďĂ¨ ċďĂýĕûýďüý÷øđüúĉĈąüđüćüăą

§Ďć÷ĈúĀăĀąüď§Āă÷ùûăúùąû
ăĀÚ§ûë ă§Ĉď÷ą

2

Đďþ ŖĔČĥ
ĘĕŐąĐ þĘąĝĤČĚąģĜČĝ

ăďĀĂÿĆčþĀċĂďĊĆčþýėĈĉĖāĉ
ėĆččĆĄāėĆċĆčđāĕēĄĉ
ćĉāċþāėčėĖāýĉąďċĈāĕĆąā
ėĂþĕėĂĕĆąċāčĂĖþĊĆčĖā
ĊýėāþėąāĂĕċā ñ ăčýĉĕĂăýþ
ėĕĖđýċĂāėčþčāþĖāđĂĔėĉĉ
ĊĆĉĆēýĉĖĊĆĆĄāĄĕĂýĉýāēēā
§čĕāėđĂĔėþĂĊĆĆčĆþāĆċĆĐĂĎþ
ĊĆąĆāĕāČĂĂÿċėýĎčýĎ
āĆĉďþĐĎýĕĆĔāĆĄĆąĖĂĊĆĕĂĆēā
§ĆđāĂĆĎăĉýāĆýĔčþāāĕĆąāĉĖ
āýċāĐĂĎþĀĆĕđÿĆăĔý ăđĂĕąčĉ
§ā
ėþĆėýĆāāĕĆąþĖėĂĕēĂýāĀĄý
ČýąÆÐċČýāċďāýĆþāĖāčĂėĄā
ýĖčĆāĉČýĈĉāýþĖĈ§āėþ
§þĆÿāĉďþĂćĂċčāĆčĆċĖāĉĕýĖĉ
ĉĖėĂċĀĔĂċāĕĔĂþāėĂďĖþėč
§ĕėĄċāďĂĕĆýāe
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āñĀìąýĖėĆĉĀĂýĆđāāĕĆąāėý
Château de ā ñ ăčýĉ
āĂþÿėýĖčėċā Langeais
āčþāčąĔāāĕĆĆďāĉĖāăĈĕċþ
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Château de Cinq¨Mars¨la¨
ā Ćđñý Āāñ ăíĕĆĕčýāĆā Pile
§ĔčýĎăĆĔĕċ Ruzé d{
§ĂčāĊĆĕĂđĆĎĉĖĊĕĂþĆÿĎĕýċ
þĖĂėĕđĂĎāėýċĂċĖĊĆýĖ
 Vigny Ćò čĆĂāñĀĀĕđĉýČÆíą
ĂþĆþĄāĆāĖăĆĔĕċāĉĖĂėĂăĆăđ
Ăĉāċĕÿ§āĆýĂĉćĉċāĉĖ
ĆĖýĕāĕĖāĀÿčāċĆăċþćþėĎāĉ
āĆ ĆĉĖĆĕČċĖĄāĆýĂĉĉĖ
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āĕĆąāėýĉĎĄĉāĕĂāāĆ ĆĉĖĆĕ
ĂėĕĈĖĊĆĕċĂýĎĕýċ§ĔčýĎþ
āĕĆąāċĊĆēďāėĂĕċēėýĂĉĆđý
ĊĆđĔĂċāĊĆĉĀÿċĆčĖĂĕėĂč
āĖĂĉĖĀĄýĉĈþĖĊĂēďĕĆđĄþ
ĆčĄĆĕāČÿāėĂčĂĕċĔĊďĊĆĕĀĄ
§ĆĖþĕąĂďċāĕĆąāĉĖĆąčċĂĕāĂ
ėĂčĆĆčďċėĂĕĂēþĊĆċĂăÿĊĆĄ
āĕĆąāĊĖþ Pile פּילāĉĆċā
ĆċĂĕ§ĂĉýÿĊĆčþĉĉĀÿċĉėĎĄĆĆėċ
ĄĕăċċāďþÿĉďþēĆčĖāčĂĖċ
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מידעמפורט
כל העיירות החשובות
ושאר מוקדי העניין מתוארים
 הם מסודרים על�פי.בפרוטרוט
.סדר מספורם במפת האזור
בתוך כל סעיף יש מידע על
המבנים ועל האתרים החשובים
.ביותר
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לגלות את עמק הלואר

משגשגותכמוטוּרהאזוריםהכפריים
אזורהפורההיהבעברמשכנם
הציורייםשלחבלהלוארמפתיםכל
שלמלכיםושלחצרותיהם
מטייל לרדת ממסלול התיירים
ואלההותירואחריהםשובל
השחוקולגלותאתהיערותהעבו־
של טירות שאטוֹ ¨  c h â t e a u x
תיםאתהביצותאפופותהערפל
מרהיבותבסגנוןהרנסאנסובסגנון
אתהחופיםסחופיהרוחותואת
קלאסימפוארוישעודהמוןמה
שללהכרמיםהיפיםשמצוייםבו
לראות בעמק הלואר המורשת
בשניהעמודיםהבאיםנתארבקיצור
העשירהשלהאזורהמרתקכוללתגם
כלמחוזבאזורונספקמדריךמזורז
מנזריםעתיקיםעםחצרותפנימיות
קתדרלות מרשימות כמו אלה פסלהשל למקומותשכדאילבקרבהםולפעי־
שבשארטְרובבּוּרז ועריםמודרניות ז אןד ארק לויותולנופיםהמומלציםביותר
למטייליםומספקלהםשללפעי־
לויותרכיבהעלאופנייםבשדות
הפורייםתגרוםלכםלפתחחשק
לטעוםמיינותשינוֹןובּוּרגֵיי
 Bourgueil
אנ ֶה
בּל ֶזוּאָהואוֹרל ֵי ָ
 cשאמבּוֹרvפארמסחרר
 cעריםגדולותמימיהביניים
 cנופיםירוקים

שאטוֹדֶהאָז ֶה־ל ֶה־רידוֹ

אָנז וּ
 cגדתהנהרהפסטורלית
 cסוֹמוּרהסוחפת
אבֶּהדֶהפוֹנטֶברוֹ
ו ָ
 cאָנז ֶ ההמלכותית

נופהשלאָנז וּמעוטרבשלליוב־
ליםונחליםנוצציםוביניהם
מקומותמושלמיםלטיולנינוח
ולפיקניקמסלולקוֹרניש
אָנז ֶ באן)ראו עמ'  (68מתעקל
בעצלתייםסביבצדוהדרומישל
הלוארולאורכופזוריםכרמים
וכפריםמסורתייםואילומישורי
ההצפהבּאסואל ֶה)ראו עמ'
 (70מהוויםמוקדמשיכהלצפ־
ריםמערותטוּפָהמרתקות
שהתגוררובהן אנשימערות 
הפכוכיוםלבתימגוריםאופנ־
תייםולמסעדותמסוגננות
באזוריםהכפרייםבמזרחיששני
אזוריםשחובהלבקרבהם
סוֹמוּר)ראו עמ'  (80�83והטי־
רהשלההניצבתעלראשגבעה
אבֶּהדֶהפוֹנטֶברוֹ)ראו עמ'
ו ָ
 (86�7מתחםהמנזריםהשלם
ביותרבצרפת
בעברהיתההעיראָנז ֶ ה)ראו
עמ' (72�7השוכנתלגדתהנהר

מֶןבירתהשלאימפריהאדירה
הטירההעצומההמתנשאתמעל
לכרךהמודרניהשוקקשלהיום
המלאתרבותופעילותמהווה
ניגודמעניין
טוֶּרן
 cטירותמתקופתהרנסאנס
 cטוּרהמשגשגת
 cיינותטעימיםבגווןאדוםעז

אתטירותיהשלטוֶּרןמאפיינת
אדריכלותמעוררתהשתאות
בואולהיותמלכיםליוםאחד
ולסיירביןצריחיהרנסאנס
הקסומיםשלטירותתענוגותכמו
אָז ֶה־ל ֶה־רידוֹ)עמ'  (96�7או
שֶ נוֹנסוֹ)עמ' (106�9שהגלריה
המרשימהשלהחוצהאתהנהר
שֶרלרוחבובויאָנדרי)עמ'
 (94�5תוכלולטיילבגניםיפים
וביןבריכותנוימטופחות
טוּר )ראו עמ' (112�17בירת
האזורהיאבסיסמצויןלביקור
בטירותהבוטיקיםובתי־הקפה
הרביםלאמפוגגיםאתהקסם
הימי־ביניימיהשורהעלהרובע
העתיקהשוקקשלהגםהטבע
הפסטורליהסובבאתהעירקוסם

נוףפנורמישלטוּרב־מאתפייר־אנטואןדֶמאשי

באזורשבוחייםחזיריבר
ואייליםרביםישמלונותציידים
מקסימיםששירתואתבני
האצולהשאטוֹדֶהשאמבּוֹר
)ראו עמ' (132�5היאטירה
מרהיבההגדולהביותרבלואר
שכמונשלפהבשלמותהמסרט
שלוולטדיסני
בימיהבינייםהיובְּלוּאָה)ראו
עמ'  (124�7ואוֹרל ֵיאָןמרכזי
שלטוןרביעוצמהכיוםהןערים
שוקקותוברבעיהןהעתיקיםיש
מוקדי־ענייןרביםלמטיילים
אוֹרל ֵיאָןנבנתהמחדשלאחר
שספגהפגיעותבמהלךמלחמת

רחובשקטבעירבְּלוּאָהמימי
הביניים
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העולםהשנייהאךעדייןישבה
בנייניםעתיקיםיפהפייםבְּלוּאָה מצפוןללואר
משופעתברחובותאבןתלולים
 cמקומותנפלאיםלדיג
ובבתיםשלקורותעץ
ולטיוליםברגל
החורשותוהאגמיםהיפים
 cעירהקתדרלהשארטְר
שבסוֹלוֹן)ראו עמ' (141מספ־
 cמירוצימכוניותבל ֶהמאן
קיםחוויהכפריתיותרוהמתע־
נייניםבאדריכלותיהנולגלותאת בעברהיההאזורמקוםמשכנם
שעריהמיםהגשריםובנייני
שלמשורריםוצייריםוכיוםגוד־
האבןשלואנדוֹם)עמ' (122
שיםאותומטייליםודייגים
חובביםהדרךהטובהביותר
לטיילבגבעותהמכוסותבצמחי
אברשובערוציםהיפיםשלאזור
בֶּרי
אָלפּמאנסֶל)ראו עמ' (161
 cכפריםנידחים
היאברגלאתיובליוהקטניםשל
 cבּוּרז הגאלו־רומית
הלוארכיףלגלותבשיטבסירה
 cהיערותהיפיםשלל ָהבֶּרן
לאורךהנהרנהרסארתזורם
 cאחוזותהייןשלסאנסֶר
אבֶּהדֶהסוֹל ְם)ראו עמ'
לצד ָ
 (162ומעמקהנהרמאי ֶין
 Mayenneאפשרלהשקיףעל
הכפריםהשוכניםבראשיהגב־
עותועלאחתהעריםהעיקריות
שלהאזורלאבאל)ראו עמ'
(160
כנסיותמימיקדםמסמנותנתי־
בהשלדרךהצלייניםשעברה
לאורךגדותיושלהלוארצריחיה
הגותייםהמחודדיםשלקתדרלת
שארטְר)ראו עמ' (171�5
המזדקריםמעברלשדותהחיטה
המקיפיםאתהעירהםמראה
בלתינשכחחוויהמהנהמצפה
הכרמיםרחביהידיים
לאוהביהמרוציםבל ֶהמאן)ראו
המקיפיםאתסאנסֶר
עמ' (164�7שישבהגםרובע
עתיקיפה
למרבהההפתעההאזורהכפרי
לאמוצףבתייריםבירתובּוּרז 
)ראו עמ' (150�53שבהניצבת
לואר־אטלנטיק
קתדרלהמרשימההיאפנינה
אדריכליתהיפהביותרמביןשלל והוואנדֶה
הבנייניםהעתיקיםהיפהפיים
 cנאנטהסוערת
מימיהבינייםשלהעירהוא
אטֶבאן
 cניווטברחבימאֶרהפּוּ ָ
ארמוןז אקקֵר
אתהעירמקיףנוףעתירצמחייה  cהחוףהאטלנטיסחוףהרוחות
זרועכפריםנידחיםהשוכניםעל פניושלהאזורפוניםאל
גבעותמשתפלותאגמיםיערות האוקיאנוסהאטלנטיהסוער
עתיקיםושדותחיטהרחבי
ובגבונמצאותטירותיושל
ידייםבֶּריהואגןעדןלאוהבי
הלוארבעברהיתהנאנט)ראו
הטבעוהצפריםהחובביםימצאו
מגווןגדולשלמיניםבפארק
הטבעהאזוריל ָהבֶּרן)ראו
עמ' (180
בפינתוהמזרחיתשלהמחוז
נמצאתהעיירהסאנסֶר)ראו
עמ' (154שאתיינותיה
המהולליםהחלמהלבןהיבש
והעוקצניועדלאדוםהחלק
והפירותימייצריםמענביהםשל
הגפניםהגדלותבמורדותהגיר־
חוףל ָהבּוֹלבלואר־אטלנטיק
ניים
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הקתדרלההגותיתנוטרדאם
בשארטְר

עמ' (190�93השוכנתלפתחו
שלהאוקיאנוסהנמלהעמוס
ביותרבמדינהעושרהבאלה
מבנייתהספינותומהסחרבעב־
דיםזהומקוםמרתקלטיילבו
וישכאןמבניםעתיקיםשהמע־
נייניםשבהםהםהמבצרוהמו־
זיאוןלאמנויותהיפותשניהם
מתפקעיםמרובאוצרותברחו־
בותהאלגנטייםשבהםנמצאות
החנויותישגםמבחרשלבתי־
קפהומסעדותטובות
באזורהביצותהנמוךמאֶרה
אטֶבאן)ראו עמ' (182�5
פּוּ ָ
השרויבמאבקמתמידנגדפלישת
מיהיםישמגווןביולוגיעשיר
ושפעשלבעליחייםהדרךהטו־
בהביותרלטיילבשטחהביצות
שנקרא וֶניזוֶר היאבבּארק
 barqueסירהמסורתיתשתח־
תיתהשטוחהחתרודרךהמבוך
המימישמצדדיונטועותערבות
בוכיותועצרולנוחבאחדהנמ־
ליםהיפיםשבדרך
גולשיםנוהריםאלקוהחוףשל
ואנדֶהבזכותהגליםהרועמים
והחופיםהגדוליםוהחוליים

248
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אינדקס
מספריעמודיםבכתבמודגש
מתייחסיםלמופעעיקרי

א

אביבבעמקהלואר38
אביבהפסטיבלשלבּוּרז Le
38 Printemps de Bourges
אביבשלאמנויות נאנט Le
38 Printemps des Arts
אֶברוֹןמסעדות218 Evron
ה אגודההלאומיתלדיגבצרפת
Fédération Nationale pour la
225 Pêche en France
ה אגודההצרפתיתלגולף
Fédération Française de Golf
227
ה אגודההצרפתיתלטיוליםברגל
Fédération Française de la
227224 Randonnée Pédestre
ה אגודההצרפתיתלטיס
Fédération Française
227 Aéronautique
ה אגודההצרפתיתלצניחהחופשית
Fédération Française de Vol
227 Libre
ה אגודההצרפתיתלקאנוולקיאק
Fédération Française de
227 Canoë¨Kayak
ה אגודההצרפתיתלרכיבהעל
אופנייםFédération Française
227224 de Cyclisme
ה אגודההצרפתיתלרכיבהעל
סוסיםFédération Française
227 d’Equitation
ה אגודההצרפתיתלשיט
Fédération Française de Voile
227
אגודתאכסניותהנוערFédération
Unie des Auberges de
198 Jeunesse
אגודתהמתרגמיםשלצרפת
Société Française des
235234 Traducteurs
אגודתהנכיםשלצרפתAssociation
198 des Paralysés de France
231199
אֶגוִויוֹןמפרץBay of Aiguillon
184
אדריכלותגותית22-23
אָניֶיר־סוּר־וֶג ְר¨Asnières¨sur
16323 Vègre
הגשרבלאבאל160
מקומותשבהןנמצאת23
ראוגםכנסיותוקתדרלותגותיות
אדריכלותמונחים מילוןמונחים 21
אדריכלותקלאסית
אוֹטֶלטוֹרטֶרוּדֶהל ָנגארדיֶירHôtel
 Torterue de Langardièreשינוֹן 
99
אוֹרל ֵיאָן138 Orléans

שאטוֹדֶהבְּלוּאָהChâteau de
126 Blois
שבֶרניChâteau de
שאטוֹדֶה ֶ
13021 Cheverny
אדריכלותרומאנסקית5122-23
אוֹבּינ ִי־סוּר־נ ֶרAubigny¨sur¨Nère
154
מלונות205201
אוּבִריֶיהז וּסטאןווּד אַמבּוּאָז
OuvriéJustinVue d’Amboise
33
אוויס השכרתרכב 247240
אוטובוסים247
אוטוסטרדות245 autoroutes
אוֹטוֹרוּט אוטוסטרדות Autoroutes
245-6240235
מידעובירוריםעלהתנועהבדרכים
247
אוֹטֶלגוּאַן טוּר 115 Hôtel Goüin
אוֹטֶלגרוֹלוֹ אוֹרל ֵיאָן Hôtel Groslot
138
אוֹטֶלד אָיוּ בְּלוּאָה Hôtel d’Alluye
124
אוֹטֶלדֶהל ָהמוֹנ ֶה טוּר Hôtel de la
113 Monnaie
אוֹטֶלדֶהפֶּניטאנט אָנז ֶ ה Hôtel des
72 Pénitentes
אוֹטֶלדוּמֶן ל ֶהלוּד Hôtel du
168 Maine
אוכלומשקאות222-3210-13
ארנבבנוסחהציידlapin chasseur
211
בירה213
ברווזבנוסחנאנטcanard nantais
211
בשרחזירמשומר210 rillons
גבינות211
דגברוטבחמציץalose à l’oseille
211
דגיםופירות־ים210
חזירבר211 civet de marcassin
חזירבשזיפיםמיובשיםporc aux
211 pruneaux
טארטטאטן211 tarte Tatin
טארטִרי ֶיט211 tarte aux rilettes
מהלאכולבעמקהלואר210-11
מהלשתותבעמקהלואר212-13
ממתקים222
מרקאספרגוסpotage d’Asperges
211
עוףבנוסחלוֹשgéline à la
211 lochoise
פטריותממולאותgallipettes
83 farcies
צמחוני208
ִרי ֶיט ממרחבשראודג rillettes
210
שוקכבששבושלשבעשעותgigot
210 de sept heures
שזיפיםבנוסחווּבֶרהprunes au
211 Vouvray
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תבשילצלופחורגליצפרדעים
ragoût d’anguilles et cuisses de
211 grenouille
ראוגםמסעדותיין
אוֹלוֹן־סוּר־מֶרOlonne¨sur¨Mer
181
אוֹליבֶה139 Olivet
אוֹנז ֶן196 Onzain
מלונות204
מסעדות215
אוניברסיטאות232
אוניברסיטהפתוחההמרכזהלאומי
CNOUS Centre National des
198 Oeuvres Universitaires
אוֹ ֶסאָריוּם ל ֶהקרוּאזיק Océarium
180
אוּסֶהשאטוֹדֶה’Usséchâteau d
10119
אוֹפָּלינסקָההמלכהקתרינה
OpalinskaQueen Catherine
133
אופניים224
השכרה224183
טיוליםמודרכיםעלאופניים180
אוֹרל ֵיאָן373310-11 Orléans
138-9
אכסניותנוער233
בתיחולים235
דואר239
הפצצתהעיר58
חנויות221
לשכתמידעאזוריתלצעיריםCRIJ
233232
לשכתמידעלתיירים231
לשכתמכס233
מבנידת233
מלונות205
מסעדות217
מצורעלהעיר1195352
משרדיחלפנות236
סקירה138-9
פסטיבליםדתיים13938 fêtes
רכבתלתוךהעיר244
תחנתרכבת244
ָאז ֶה־ל ֶה־רידוֹAzay¨le¨Rideau
הטירה96-710
מופעאורקולי42 son et lumière
מלונות203
אזוריגידוליין30-31
אָנז וּ30 Anjou
בּוּרג ֵיי8930 Bourgueil
ווּבֶרה8930-31 Vouvray
ייצוריין30-31
סאנסֶר30 Sancerre
סוֹמוּר8330-31 Saumur
קוֹטוֹדוּלאיוֹןCôteaux du Layon
30
שינוֹן8930 Chinon
אזוריזמן233
אזוריחיוג239
אייפלגוסטב14157 EiﬀelGustav

מסעדות214
אִילבֶּוואָר6935 Ile Béhuard
משרדיחלפנות236
אִילדֶהנוּאָרמוּטיֶיהIle de
סקירה72-3
180-81178177 Noirmoutier
פּל ָנ ָטז ֶ נ ֶהבירתאָנז וּPlantagenet
הכבישמעלהמים15
65 capital of Anjou
אִילד י ֶה181 Ile d’Yeu
פסטיבלים4039
אִילפֶדוֹ נאנט 190 Ile Feydeau
קוּאָנטרוֹ73 Cointreau
איליֶיר־קוֹמבֶּרהIlliers¨Combray
שטיחיקיר76-77553
170
תחנתרכבת244
אינטרנט238
אָנז ֶ הדוידד  פסל AngersDavid
איסוּדוּןמלונות206 Issoudun
’695725d
אירו־צֶ קס239236 Eurocheques
אָנז וּ65-8710 Anjou
אכסניות198
דוכסות46
אכסניותנוער233
יינות3130
האגודהYouth Hostel
מלונות202
199YHA198 Association
מסעדות214-15
אליאנורמאָקוויטָני ָהEleanor of
סקירה66-7
Aquitaine
אָניֶיר־סוּר־וֶג ְרAsnières¨sur¨Vègre
 ביטולנישואיהללואיהשביעי136
163
טיולבעקבותבניפּל ָנ ָטז ֶ נ ֶה26
אָנסֶני34-5 Ancenis
פסלהבפוֹנטֶברוֹ86
אנרידוכסבּוֹרדוֹHenriDuc de
אלן־פוּרנ ִיֶיה143Alain¨25
134 Bordeaux
Fournier
אנריהרביעי16755 Henri IV
אַמבּוּאָז19211016 Amboise
ומאֶרהפּוּ ָאטֶבאן184
הטירה110
צונאנט192
מופעאורקולי42 son et lumière
אנריהרביעי רובנס Henri IV
מלונות203
מסעדות215
55 Rubens
אַמבּוּאָזשארלד Amboise
אנריהשלישי10954 Henri III
’149Charles d
והדוכסמגיז126
אמבולנס 235 SAMU
אנריהשני13265 Henri II
אמותמצמאלצדהמעיין פרנסואהוִיוֹן 
ודיאןדֶהפּוּאָטיֶיה171108-9
ושאמבּוֹר134
Je Meurs de Soif auprès de la
נהרגבדו־קרב52
24 Fontaine François Villon
אנריפּל ָנ ָטז ֶ נ ֶהראוהנריהשני
אמנים24-5
אמפיתיאטראות
אנשימערותאתרים
דוּאֶה־ל ָה־פוֹנטֶן¨Doué¨la
במערותטוף65
84 Fontaine
טיולים84-5
ז ֶ ן7849 Gennes
אֶסטֶבמוריס150 EstèveMaurice
אמצעיהתקשורת238-9
מהארץלירחDe la terre à la lune
אמריקןאקספרס236
150
אמתמיםרומית לוּאִין 9349
אספתהמעמדותEtats Généraux
אןמבֶּרטאן104 Anne of Brittany
12798
192111
אפריטיפים212
לבהבתיבתשרידים19155
ה אקדמיההצבאית ל ָהפל ֶש 
נישואיהלשארלהשמיני11792
167-8 Prytanée Militaire
אָנג ְרז אן־אוגוסט־דומיניקIngres
אקוואריומים
Jean¨Auguste¨Dominique
אוֹ ֶסאָריוּם ל ֶהקרוּאזיק 
מאדאםדהסֶנוֹן193
180 Océarium
פּאוֹלוֹ ָמלָטֶסטָהופרנצ סקהדֶה
אקוואריוםסי־לנד אִילדֶה
נוּארמוּטֶה Aquarium¨Sealand
רימיני72
181
אָנגראןמקס140 IngrandMax
האקוואריוםשלעמקהלואר לוּסוֹ־
ָאנ ֶהשאטוֹ ד ’Anetchâteau d
סוּר־לואר Aquarium du Val de
171151
111 Loire
ֶאנ ֶה־ל ֶה־וְיֶישאטוֹד Ainay¨le¨Vieil
ה מוזיאוןלגידולדגים מֶזיֶיר־אָן־
’14818château d
בֶּרן Maison de la Pisciculture
אָנז ֶ ה72-7663510 Angers
146
אכסניותנוער233
שאטוֹרוּאַיאלדֶהטוּרChâteau
בתיחולים235
117 Royal de Tours
דואר239
ה אקליםשלעמקהלואר38-41
הטירה74-5
אֶראסמוּס האנסהוֹלבָּיין Erasmus
חנויות221
לשכתמידעלתיירים231
171 Hans Holbein
מבנידת233
אָרז ָ'נטוֹן־סוּר־קֶרז¨Argenton¨sur
מלונות202
1475 Creuse

מלונות205
אָרסֶה183 Arçais
ארץאלףהאגמיםראופֵּאִידֶהמיל
אֶטאן
אָרשֶאוֹלאבּ אָבּיי־סוּר־קל ֶז 
104 Archéolab
ָאתֶה־סוּר־שֶרAthée¨sur¨Cher
הירידלנקניקיותאנדוִויֶיטFoire à
38 l’Andouillette

ב

באדג ט השכרתרכב 247240
בּאטוֹ־לאבוּאָרסן־ז וּליין לאבאל 
160 Bateau¨Lavoir St¨Julien
באלזאקאונורהדֶהBalzacHonoré
10310224-5 de
בּאנ ֶגוֹןמסעדותBannegon
217 restaurants
בּאניֶיהדולמן834834 Bagneux
בּאסטארנ ֶהאָמבֶּרדֶהBastarnay
105 Imbert de
בד־אנד־ברקפסט198
בּוּאֶה155 Bué
ירידהמכשפותFoire aux
39 Sorcières
בּוֹבאלגןהחיותBeauval
129 Zoological Park
בּוֹבוּאָר־סוּר־מֶר¨Beauvoir¨sur
180 Mer
בּוֹדוּאָןז אןקלוד¨BaudoinJean
43 Claude
בֶּווּאָר6935 Béhuard
בּוֹז אנסי13636 Beaugency
מלונות204
מסעדות216
בּוֹז ֶ האןדֶה140 BeaujeuAnne de
בּוּטיניאמיל אמן Boutigny
69 Emile
בּוֹל ֶה ָא ֶמדֶהBolléeAmédée
16657
בולים 238 timbres
בּוֹנשאןמרקיזדֶהBonchamps
18768-9 Marquis de
פסלו7357
בּוֹסז אןדֶה אדריכל BeauceJean
123 de
בּוּקארשאטוֹדֶהBoucardchâteau
154 de
בּוֶֹרגארשאטוֹדֶהBeauregard
130-3120 château de
בּוּרג ֵייBourgueil
יינות3017
ירידים4038
מסעדות215
בּוֶּרהז אן9270 BourréJean
בּוּרז 1441431110 Bourges
150-53
אכסניותנוער233
בתיחולים235
חנויות221
לשכתמידעלתיירים231
מבנידת233
מלונות205
מסעדות217
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בּוּרז המשך

מפתמרכז־העיר151
משרדיחלפנות236
פסטיבלים38
תחנתרכבת244
בּוּשֶהפרנסואהגאוניהאמנות
BoucherFrançoisLes Génies
72 des Arts
שמֶןBouchemaine
בּוּ ֶ
בזיםמופעיםFalconry displays
188129
בטיחות241234-5
בידורבסגנוןימיהביניים9393
בּיזוֹןפוּטֶהשלטיםBison futé
246 signs
ביטוח
בריאות235
נסיעות234
רכב245
ביקורבאתרים230-31
בירה213
בּירוֹדֶהשאנז bureaux de change
240236
ביתאספתהמעמדות שינוֹן 
98 Maison des Etats Généraux
בית־הספרהלאומילרכיבהעל
סוסים סוֹמוּר Ecole Nationale
83 d’Equitation
בּלאנשז אק־אמילBlanche
24 Jacques¨Emile
בְּלוּאָה124-71213610-11 Blois
דואר239
הדוכסות4624
הטירה126-7
לשכתמידעלתיירים231
מופעאורקולי42 son et lumière
מלונות204
מסעדות216
מפתרחובות124-5
בּל ֶזוּאָהואוֹרלי ָאנ ֶהBlésois and
118-4110-11 Orléanais
מופעאורקוליson et lumière
42-3
מלונות204-5
מסעדות216-17
סקירה120-21
בּלנקה בּלאנש נסיכתקסטיליה
74 Blanche of Castile
ְבּל ֶֶרהBléré
ירידהמלוניםFoire aux Melons
40
בנדיקטוסהקדוששרידיוSt
140 Benedict
בנקים
שירותים236
שעותפתיחה236230
בסטיליהיוםה39
בעליחיים29
במאֶרהפּוּ ָאטֶבאן184-5
בעקבותבניפּל ָנ ָטז ֶ נ ֶה מסלול
תיירים A la Recherche des
26 Plantagenêt
בּראסיֶיה131 Bracieux
מסעדות216

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס
בּראסֶרי209208 Brasseries
בְּרוּאֶר־אָלישאןBruère¨Allichamps
149
בּרוּז  ֶאנ ֶקאןמBruges
76 Hennequin de
בּרוֹליהנסיך ָא ֶמדֶהדֶהBroglie
128 Prince Amédée de
בֶּרטוֹןז אן131 BretonJean
בֶּרטיניוֹל־סוּר־מֶר¨Brétignolles¨sur
181 Mer
בֶּרי142-55161511 Berry
מופעאורקוליson et lumière
43
מלונות205-6
מסעדות217-18
סקירה144-5
בִּריאָרגשר־התעלה¨Briare bridge
14156-737 canal
בּריגוֹפלורנטאן פסל Brigaud
141 Florentin
בִּריוֹל ֶהמסעדות214 Briollay
בריטישאיירווייז241
ברים213
בּרינוֹן־סוּר־סוֹלדְרמלונות¨Brinon
206 sur¨Sauldre
בּריסאקשאטוֹדֶהBrissacchâteau
786541 de
בּריסוֹנ ֶהקתריןBriçonnet
108-9 Catherine
בָּרתֶלוֹז יל96 BerthelotGilles
בשמים137
בתוךהטירות20-21
בתיחולים235
בתיכנסת233
בתימרקחת235234
בתי־קפה213208-9

ג

גאוניהאמנות פרנסואהבּוּשֶה 
Les Génies des Arts François
72 Boucher
גאטיןטוּראנז ֶ לGâtine Tourangelle
90
גבינות211208
מסלולגבינותויין155
גוּז וֹןז אן פסל GoujonJean
171105
גוּל ֶןשאטוֹדֶהGoulainechâteau
189 de
גולף227226
גיזהדוכסמ119 GuiseDuc de
ההתנקשותבחייו126
מאסרו117
גלישתרוח227226
במארסוֹן169
גניחיות
דוּאֶה־ל ָה־פוֹנטֶן¨Doué¨la
84 Fontaine
פארקבּוֹבאל129 Beauval Park
פארקדֶהל ָהפל ֶשPark de la
168 Flèche
גניתבלינים95
גניםבסגנוןהרנסאנס95
ראוגםפארקיםוגנים
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גראןקארוּאָה שינוֹן Grand Carroi
9998
ג ֶראנד18053 Guérande
חנויות221
ג ֶראנדֶזחציהאיGuérandaise
180178 Peninsula
גראקז'וּליין29 GracqJulien
גשרווילסון טוּר 114 Pont Wilson
גשר־התעלהבִּריארPont¨Canal de
141575637 Briare

ד

דאייה227
ד אֶסטֶרהגבריאלEstrées
’20196Gabrielle d
ד אֶפי ָהאנרירוּז המרקיזדוּסאנק־
מארס ’EﬃatHenri Ruzé d
92 Marquis de Cinq¨Mars
דֶביניֶירל ָה101100 DevinièreLa
דוּ ֶבּל ֶהז ואקיםDu Bellay
24 Joachim
דוּלאקלאנסֶלוֹDu LacLancelot
137
דוּפּל ֶסיאָרמאןז אן החשמן
רישֶליֶיה Du PlessisArmand
102-3 Jean Cardinal Richelieu
דוּאֶה־ל ָה־פוֹנטֶןDoué¨la¨Fontaine
84-565
מסעדות214
דואר238
דוארסניפים  bureaux de postes
238
מיקוד 239 départements
פּוֹסטֶרסטאנט דוארשמור Poste
238 restante
ה דוכסמג ִיז117 Duc de Guise
126-7
דוֹלמֶןדֶהל ָה ָמ ֶדל ֶן ז ֶ ן Dolmen de
78 la Madeleine
דוֹמֶןדֶהפארקדֶהרישֶליֶיה רישֶליֶיה 
Domaine du Parc de Richelieu
103
דוֹמֶןדוּסיראן ֶמנ ֶה־אָן־ויֶיט Domain
141 du Ciran
דוּנוּאָהז אן הממזרמאוֹרל ֵיאָן 
DunoisJean Bastard of
170136 Orléans
דוּפּאןלואיז108-9 DupinLouise
דו־קרבטורניר52
ה דורמיציון ָאבֶּהדֶהסוֹל ְם The
162 Dormition of the Virgin
דיאןדֶהמֶרידוֹר מוֹנסוֹרוֹ Diane de
214 Méridor
דיאןדֶהפּוּאָטיֶיהראופּוּאָטיֶיה
דיאןדֶה
דיג227225
דיומאאלכסנדרDumas
85 Alexandre
דיזל גָזאוֹיל¨247 gasoil
דלק אֶסאנס¨246-7 essence
ֶדל ָקרוּאָה ֶאז ֶ ן אמן Delacroix
193 Eugène
ראבּל ֶה100 Rabelais
דלתאאיירליינס241

ֶדנֶז ֶה־סוּ־דוּאֶה אתראנשימערות 
84 Dénézé¨sous¨Doué
דקארטֶרנ ֶה24-5 DescartesRené
דְֶרהמלונות206 Dreux
דְרוּאָהאוּבֶּראֶרוֹדֶה ֶסשֶלDrouais
71 HubertHérault de Séchelles
דרכונים236234

ה

האגודההשיתופיתלקליעת
נצריםשלוִיֶין וִיֶין־ל ֶה־רוֹשֶה 
Coopérative de Vannerie de
102 Villaines
הוֹלבָּייןהאנסאֶָרסמוּסHolbein
171 HansErasmus
הוראתתשלום מָנדָה money
239 orders mandats
המחאותנוסעים236234
הזמנות
טיסות240-41
מלונות198
מסעדות209
רכבות244242-3
המחאותנוסעים236234
הנחות
בנסיעות242241
לסטודנטים232
הנסיךהיפהצ רליBonnie Prince
69 Charlie
הנריהשנימלךאנגליהHenry II of
16665 England
אוֹפּיטאלסן־ז אן אָנז ֶ ה 73
טיולבעקבותבניפּל ָנ ָטז ֶ נ ֶה26
פסלו86
שאטוֹדֶהשינוֹן10098
שארטֶרזדוּליז ֶ ה105
הקרבעלל ֶהמאןב־13בדצמבר
 1793ז אןסוֹריאֶל The Battle of
1793 13December Le Mans of
166 Jean Sorieul
הרץ השכרתרכב 247240
השכרתרכבלמחזיקירישיוןTT
מכוניות 246
השקתהשלנורמאנדי ז ולל ֶפָרנק 
Le Lancement du Normandie
160 Jules Lefranc
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ואלאנסֶה146 Valençay
מלונות206
מופעאורקולי43 son et lumière
ואל ֶהדֶהל ָהגראןפיירדֶהמארוֹי ֶה
אֶדֶהויטאןVallée de la Grande
Pierre de Marolles et de Vitain
29
ואנדֶהגבעות178 Vendée Hills
ואנדֶההתקוממות18756
ההוצאהלהורגשלהדוכסמאֶלבֶּה
181
סן־פלוֹראן־ל ֶה־ויֵי¨St¨Florent¨le
68-935 Vieil
פרנסואהדֶהשאֶרטFrançois de
191 Charette
קליסוֹן188-9 Clisson

שוֹל ֶה69 Cholet
ואנדוֹם11911 Vendôme
122-3
מלונות205
וארמינסקיז אקהסלילשלכדורהארץ
WarminskyJacquesL’Hélice
79 Terrestre
ו ָה168 Vaas
ווּבאן187 Vouvant
ווּבֶרה41 Vouvray
יין3117
מלונות204
מסעדות216
ווֹבּרוּןמרקיזדֶהVaubrunMarquis
69 de
וויליאםהראשון הכובש William
161 I
ווֹלשאנטוני69 WalshAnthony
ויאָנדריVillandry
מסעדות216
שאטוֹדֶה94-510
וִי ֶגוֹנז ישאטודהVillegongis
146 château de
וִיוֹןפרנסואה24 VillonFrançois
ושארלמאוֹרל ֵיאָן42
כליאתו136
ויזות232
ויזיגותים48
ויטראז ים162149
אֶגליזסן־פייר שארטְר Eglise
171 St¨Pierre
אֶגליזסנט־ז אןד ארק ז יאַן 
140 Eglise Ste¨Jeanne d’Arc
המרכזהבינלאומילוויטראז ים
Centre International du Vitrail
171
סָן־פלוֹראן־ל ֶה־ויֶי¨St¨Florent¨le
68-9 Vieil
סן־שאפֶּל רישֶליֶיה ¨Ste
103 Chapelle
קאנד־סן־מרטָן¨Candes¨St
101 Martin
קתדרלנוטרדאם שארטְר 
173 Cathédrale Notre¨Dame
174-5
קתדרלסן־גאטיֶין טוּר 
117 Cathédrale St¨Gatien
קתדרלסן־ז'וּליין ל ֶהמאן 
166 Cathédrale St¨Julien
קתדרלסן־מוריס אָנז ֶ ה 
72 Cathédrale St¨Maurice
קתדרלסנט־אֶטיֶין בּוּרז 
148 Cathédrale St¨Etienne
152-3
קתדרלסנט־קרוּאָה אוֹרל ֵיאָן 
138 Cathédrale Ste¨Croix
שאטוֹדֶהשוֹמוֹןChâteau de
128 Chaumont
וִיטריברנאר75 VitryBernard
וִיטרי־אוֹ־לוֹז מלונות¨Vitry¨aux
205 Loges
וִיֶין־ל ֶה־רוֹשֶה¨Villaines¨les
102 Rochers
חנויות221

וִיֶיסאבאןשאטודהVillesavin
131 château de
וינוֹן155 Vinon
ויניוּ־סוּר־בָָּרנז וֹןמסעדותVignoux
218 sur Barangeon
ולאסקזדייגותומאסהקדוש
VelázquezDiegoSt Thomas
139
ו ֶני ֶהמסעדות216 Veigné
ו ֶניזו ֶר מאֶרהמוּאִי ֶה Venise Vert
182-5 Marais Mouillé
ו ֶרדיני155 Verdigny
ו ֶרןז ול19325 VerneJules
באִילפֶדוֹ נאנט on Ile Feydeau
190
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ז אןד ארק13752-3
באוֹרל ֵיאָן138-953
בבְּלוּאָה137
בלוֹש104
בשינוֹן10098-9
השריוןשלה טוּר 117114
וז אןדוּנוּאָה170136
מופעאורקולי42 son et lumière
מותה52
ז אןד ארקנכנסתלאוֹרל ֵיאָן ז ן־ז אק
שֶֶרה Joan of Arc entering
 Orléans Jean¨Jacques Sherrer
137
ז אןהדוכסמבֶּריJeanDuc de
143 Berry
קברו153150
ז וּאיניֶיה163 Juigné
ז וּפִּי169157 Jupilles
ז ורז סאנד דוּ ֶדבַאןהברוניתאוֹרוֹר 
DudevantBaroness Aurore
25 George Sand
בשאטוֹדֶהנוֹאָן147
בשאטוֹדֶהקוּלאן148
ז יאָן14037 Gien
חנויות221
מלונות204
מסעדות216
ז יטדֶהפראנסGîtes de France
199198
ז ירוֹדֶהטִריוֹזוֹןאן־לוּאי ָקתֶלינוֹ
Girodet¨TriosonAnne¨Louis
187 Cathelineau
ז ֶ ן7835 Gennes
אמפיתיאטרון49
מלונות202
מסעדות217

ח

חברותתעופה240-41
241 Aer Arann
 Air Transatטיסותשכר 240
241
241240 Brit Air
241 British Midland
 Corsairטיסותשכר 240
241 Flybe
איירפראנס241240
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חברותתעופההמשך

איירקנדה241
בריטישאיירווייז241
דלתא241
קוואנטאס241240
ריאנאייר241
 חגים לאומיים 24641
חגיםופסטיבלים
אביבשלאמנויות נאנט Le
191 Printemps des Arts
אביבשלאמנויות נאנט Le
19138 Printemps des Arts
הפסטיבלהבינלאומילעוגב
שארטְר Festival International
17139 d’Orgue
הפסטיבלהמוסיקלישלטוֶּרן טוּר 
Fêtes Musicales de Touraine
11539
הפסטיבלשלמנזרפוֹנטֶברוֹ
38 Fontevraud Abbey
השבועותהמוסיקלייםשלטוּר
Semaines Musicales de Tours
115
 חגהלחם מוֹנֵריי־אָן־טוֶּרן Festival
40 du Pain
חגהמוסיקה ל ָהרוֹש־סוּר־יוֹן 
186 Festival de la Musique
חגהרומנטיקהשלנוֹאָן
147 Romantiques de Nohant
חגיגתהרוֹזיֶיר שאטוֹדאן Festival
170 de la Rosière
טיוליםברגלבבּוּרז  בּוּרז Balades
151 à Bourges
יוםהחגשלז אןד ארק אוֹרל ֵיאָן 
38 Festival de Jeanne d’Arc
139
יוםהחגשלסָן־ניקולא סָן־
ניקולא־דֶה־בּוּרג ֵיי Festival de la
41 St¨Nicolas
יוםהעוזרד איליֶיר־קוֹמבֶּרה 
170 Journée des Aubépines
ימיהלואר אָנז וּוטוֶּרן Jours de
38 Loire
לילותהאוקיאנוסים לוּסוֹן Les
186 Nocturnes Océanes
מפגשיםבאֶרד נאנט Les
191 Rendez¨vous de l’Erdre
מפגשיםבאֶרד נאנט Les
191 Rendez¨vous de l’Erdre
עונהמוסיקלית פוֹנטֶברוֹ־ל ָאבֶּה 
87 Saison Musicale
פסטיבלאירופהג אז ל ֶהמאן 
165 Europa Jazz Festival
פסטיבלאירופהג אז ל ֶהמאן 
165 Europa Jazz Festival
פסטיבלאָנז וּ אָנז ֶ ה Festival
39 d’Anjou
פסטיבלבּוֹז אנסי בּוֹז אנסי 
136 Festival de Beaugency
פסטיבלבינלאומילעוגב שארטְר 
Festival International d’Orgue
39
פסטיבלג אז אָרז ָ'נטוֹן־סוּר־קֶרז 
147 Jazz Festival
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א י נ ד ק ס
פסטיבלהאביבשלבּוּרז  בּוּרז Le
פסטיבלשיריחגהמולד שאטוֹדֶה
15138 Printemps de Bourges
בּריסאק Festival des Chantes
פסטיבלהאביבשלבּוּרז  פסטיבל
41 de Noël
רוק Le Printemps de Bourges
פסטיבלשלושהיבשות נאנט 
15038
Festival des Trois Continents
פסטיבלהאור נאנט Festival Les
191
191 Allumées
פסטיבלתרבותסֶנוֹמאן פסטיבל
פסטיבלהגניםהבינלאומי
רחובל ֶהמאן Festival Les
שלשוֹמוֹןסוּרלוארFestival
165 Cénomanies
International des Jardins de
קונצרטיםקלאסיים קליסוֹן 
38 Chaumont sur Loire
188 Classic concerts
פסטיבלהליצןארלקינו שוֹל ֶה 
קיץבנוּאָרלאק נוּאָרלאק L’Eté
69 Festival de l’Arlequin
149 de Noirlac
פסטיבלהמוסיקה ל ָהרוֹש־סוּר־יוֹן 
קיץשלציקדות שוֹל ֶה L’Eté
186 Fête de la Musique
69 Cigale
פסטיבלהמוסיקה סָן־פלוֹראן־ל ֶה־
קרנבלשוֹל ֶהCarnaval de Cholet
ויֶי 68 Festival de Musique
38
פסטיבלהמים שוֹל ֶה L’Aqua
שוֹפֶּןאצלז ורז סאנד נוֹאָן 
69 Festival
147 Chopin chez George Sand
פסטיבלהסיפוריםשלל ָהרוֹש
שעותהמוסיקליות קוּנוֹ Les
ל ָהרוֹש־סוּר־יוֹן La Roche aux
79 Heures Musicales
186Contes
חוֹףטָנשֶה ל ֶהשאטוֹד אוֹלוֹן Le
פסטיבלהעוגבשלהקיץ אַמבּוּאָז 
181 Tanchet
38 Summer Organ Festival
חופים181180178
פסטיבלהפולקלורהבינלאומי
בטיחות234-5
שלמוּרקוּרי ָה אָרז ָ'נטוֹן־סוּר־קֶרז 
חוקיהמסדרהציסטריאני149
 Murcuria International Folkloreחורףבעמקהלואר41
147 Festival
חלוםיוסף ז ורז דֶהל ָהטוּר The
פסטיבלהקדרות מאליקוֹרן־סוּר־
Dream of St Joseph Georges
סארת Festival de la Pôterie
193 de la Tour
163
חנויותושווקים220-23
פסטיבלהקולנוע ואנדוֹם Festival
אמנותומלאכותיד221
41 du Film
חנויותמתמחות220
פסטיבלהקיץ נאנט Festival
יינותמקומיים220
191 d’Eté
מאכליםייחודייםלאזור221
פסטיבלהקיץ נאנט Festival
מהלקנותבעמקהלואר222-3
191 d’Eté
מוצריםפטוריםממכס החזר
פסטיבלל ֶזאָנפָנטִיאָז' שוֹל ֶה 
מעמ 221 tax¨free
39 Festival Les Enfantillages
מפות247
פסטיבללמוסיקתעם ווּבאן Folk
סופרמרקטים221
187 festival
שווקים221220
פסטיבלמוסיקהומורשת שינוֹן 
שעותפתיחה220
40 Musique et Patrimoine
פסטיבלמוסיקהוריקודיםעתיקים חנויותטבק231
בולידואר238
סאבּל ֶה־סוּר־סארת Festival de
 Danses et Musiques Anciennesחניה247234
מדחנים247 horodateurs
162
פסטיבללמוסיקתבארוק סאבּל ֶה־
סוּר־סארת  Festival de Musiqueט
טאטָןרוֹבֶּר אמן 160 TatinRobert
39 Baroque
טאלסישאטוֹדֶהTalcychâteau
פסטיבלסאבּל ֶה סאבּל ֶה־סוּר־
123 de
סארת 39 Festival de Sablé
טבלתהמרה233
פסטיבלסוסי־הקרוסלה סוֹמוּר 
טבלתטמפרטורות41
81 Carousel Cavalry
טבלתמשקעים40
פסטיבלסיפוריקיץ פוֹנ ָטנ ֶה־ל ֶה־
טבלתשמש39
קוֹנט 186 Les Histoires d’Eté
טוּסוּרל ֶהפּוֹנט בְּלוּאָה Tous sur
פסטיבלסָן־אֶרבּיאןFestival de
39 le Pont
191 Saint¨Herbian
טוּאָרסֶהמסעדות215 Thouarcé
פסטיבלצרפתי־סקוטי אוֹבּיני־
טוּר114-73610 Tours
סוּר־נ ֶר ¨Festival Franco
אכסניותנוער233
154 Ecossaise
בתיחולים235
פסטיבלקפהשלקיץ ל ָהרוֹש־
דואר239
סוּר־יוֹן 186 Café de l’Eté
חנויות221
פסטיבלרוק פוֹנ ָטנ ֶה־ל ֶה־קוֹנט 
לשכתמידעלתיירים231
186 Rock festival
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מבנידת233
מלונות204
מסעדות216
מפתמרכזהעיר115
מפתרחובות112-3
משרדיחלפנות236
פסטיבליםוחגיםדתיים11539
רכבתלתוךהעיר244
תחנתרכבת244
טוּרדֶהפיֶיה סאנסֶר Tour des
154 Fiefs
טוּרמאר ֶטל ֶה שאטוֹדֶהלוֹש Tour
105 Martelet
טוּרמֶלוּזין ווּבאן Tour Mélusine
187
טוּרשארל ֶמאן טוּר Tour
114113 Charlemagne
טוֶּרן88-11710 Touraine
מופעאורקוליson et lumière
42
מלונות203-204
מסעדות215-16
סקירה90-91
טוּרקאן אתראנשימערות 
85 Turquant
טיול סאנסֶר 155
טיוליםבמכונית
אתריאנשימערות84-5
ייןוגבינות155
עמקהלואר26-7168-9
טיוליםברגל28-917
במאֶרהפּוּ ָאטֶבאן182-3
במֶרבאן־ווּבאן187
בעקבותפרוסט171
מפה28-9
סימונישבילים28
שבילים ראנדוֹנ ֶה¨ Randonnées
224-528-9
טיסוֹג יימס אמן TissotJames
193
טיסות240-41
טיפולרפואיMedical treatment
235
טיפים235209
חדרניות197
מסעדות209
טיציאןקוֹזימוֹדֶה מֶדיצ יTitian
130 Cosimo de’Médicis
טירות
אוּסֶה10119 Ussé
גוּל ֶן189 Goulaine
גראן־פֶּרסינ ִיGrand¨Pressigny
104
דוּנוּאָה136 Dunois
ואלאנסֶה14643 Valençay
ויאָנדרי896310 Villandry
94-5
וִיֶיגוֹנז י146 Villegongis
ויֶיהשאטוֹ לאבאל Vieux
160 Château
וִיֶיסאבאן131 Villesavin
ז אלאנז 201 Jallanges
ז ארז ֶה70 Jarzé
חייהיומיוםבטירה93
טאלסי123 Talcy

טירתדוכסיבֶּרטאן נאנט 
Château des Ducs de Bretagne
192
טירתפוּקֶהדֶהל ָהואֶרןChâteau
161 des Fouquet de la Varenne
טֶר־נ ֶב186-7 Terre¨Neuve
יוםהמורשתJournées du
40 Patrimoine
לאנז ֶ ה929070 Langeais
לָבָרדאן12251 Lavardin
ל ָהווּט122 la Voûte
ל ָהוֶֶררי201154 la Verrerie
ל ָהלוֹרי68 la Lorie
ל ָהמִיֶיר200 la Millière
ל ָהסוּרס139 la Source
לוּד168167 Lude
לוֹש104-5 Loches
מאליקוֹרן163 Malicorne
מוֹנאוּדוּ מלון 207 Monhoudou
מוֹנז וֹפרוּאָה21 Montgeoﬀroy
71
מוֹנסוֹרוֹ85 Montsoreau
מוֹנֶרזוֹר105 Montrésor
מוֹנֵריי־ ֶבּל ֶה84 Montreuil¨Bellay
מוֹנרישאר51 Montrichard
128-9
מופעאורקולי42 son et lumière
43
מֵיאָן149 Meillant
מֵן136 Meung
מֶנטֶנוֹן157 Maintenon
מסלולהתיירים26
מסלולואלדֶהרוּאָהRoute de la
26 Vallée des Rois
נוּאָרמוּטיֶיה180-81 Noirmoutier
סאנק־מארס־ל ֶה־פּיל¨Cinq
92-3 Mars¨la¨Pile
סאשֶה10310225 Saché
סגנוןהרנסאנס18-19
סוּלי־סוּר־לוארSully¨sur¨Loire
37
סוֹמוּר82-38165 Saumur
סֶראן6920 Serrant
עיצובהפנים20-21
פּוּאִי־דוּ־פוּ43 Puy¨du¨Fou
188
פּוֹנסֶה־סוּר־ל ֶה־לוּאָר¨Poncé¨sur
169 le¨Loir
פּל ֶסי־בּוֶּרה53 Plessis¨Bourré
7065
קוּלאן148 Culan
קוּרטאנבוֹ170 Courtanvaux
קלֶבָקאנס199198 Clévacances
קלוֹ־לוּסֶה110-1125 Clos¨Lucé
קליסוֹן188-9 Clisson
ֶראוֹ200 Réaux
רוּאַיאלדֶהטוּרRoyal de Tours
117
רישֶליֶיה102-3 Richelieu
שבֶרני1304320-21 Cheverny
ֶ
שינוֹן100Chinon9889
תפקידןהמקורי¨הגנהעליושביהן
18-19
טלוויזיה239238

ָטל ֵיראן־פֶּריגוֹרשארל־מוריסדֶה
¨Talleyrand¨PérigordCharles
146 Maurice de
טלפונים238
אזוריחיוג239
מספריחירום235
טלפוניםניידים238
טנקים54
במוזיאוןהטנקים סוֹמוּר 83
טקסיםדתיים233
טרוֹאוֹ122 Trôo
טריפטיכוןהצליבהCrucifixion
104 triptych
טרמפים247

י

ה יוםהמשוגע נאנט La Folle
41 Journée
יורוסטאררכבות244
יורשתהעצרהצעירה פָּנטוֹחָהדֶהל ָה
קרוּס Jeunne Infante Pantoja
94 de la Cruz
יין5630-31
אדומים212155
במסעדות212-3
דרכייין26
הגבלתפטורממכס232
טיוליםמאורגנים168-9155
טעימות דֶגוּסטאסיוֹן
22030 dégustations
ייצרנים31
לבנים15529
מהלשתותבעמקהלואר212-13
מוזיאוןהיינותשלטוֶּרן טוּר 
Musée des Vins de Touraine
115
מותגים212
סוגים212
פסטיבלים40
רוֹז ֶה15530
תהליךייצורהשמפניהméthode
8330 champenoise
יינותאדומים212155
שינוֹן100
יינותלבנים15527
יינותרוֹז ֶה21230
בסָנסֶרוּאָה155
ילדים
במלונות197
במסעדות209
ימיםשלמורשתJournées du
40 Patrimoine
יערמֶרבאן־ווּבאן¨Mervant
187 Vouvant
ירידיםFoires
ירידגבינותהעזים סאנסֶר foire
154 aux Crottins
ירידהבשרהמשומר סן־מישל־
סוּר־לואר 40 foire aux Rillons
ירידהיינות בּוּרג ֵיי foire aux Vins
38
ירידהיינות ווּבֶרה foire aux Vins
41
ירידהיינות39 foire aux Vins

254

ירידיםהמשך

ירידהיינותשלאָנז וּ שאלאן־סוּר־
לואר 41 foire aux Vins d’Anjou
ירידהיינותשלצרפת סאנסֶר 
154 foire aux Vins de France
ירידהכפרֵריוֹן ל ֶהלוּד foire aux
167 Raillon
ירידהמכשפות בּוּאֶה foire aux
39 Sorcières
ירידהמלונים ְבּל ֶֶרה foire aux
40 Melons
ירידהערמונים בּוּרג ֵיי foire aux
40 Marrons
ירידהשוםוהריחן טוּר foire à
11739 l’Ail et au Basilic
ירידהתפוחים ל ָה־פְּטי־פֶּרסינ ִי 
40 foire aux Pommes
ירידחגהמולד רישֶליֶיה foire de
41 Noël
ירידייןהבֶּרנאש ֶרני foire à la
40 Bernache
ירידנקניקיותאָנדוִויֶיט ָאתֶה־סוּר־
שֶר 38 foire à l’Andouillette
 ירידשבלולי־המאכל לוֹשֶה־סוּר־
אָנדרוּאָה foire aux Escargots
39
ישובהדרו סן־אֶניָין־סוּר־שֶר Christ
129 in Majesty
ישובכרםהזיתים אנדריאהמאנטֶני ָה 
Christ in the Olive Grove
114 Andrea Mantegna
ישונושאאתהצלב פרנסיסקודֶה
סוּרבּאראן Christ Bearing the
 Cross Francisco de Zurbarán
138

כ

כבישיםהמוביליםאלעמקהלואר
245
כדורפורחטיסהב227
כוריםגרעיניים59
כיסאותגלגליםראונכיםמטיילים
כנסיותומנזרים22-23
ָאבֶּהדֶהל ָהטריניטֶה ואנדוֹם 
123119 Abbaye de la Trinité
ָאבֶּהדֶהנוּאָרלאק סן־אָמאן־
מוֹנרוֹן 51 Abbaye de Noirlac
149
ָאבֶּהדֶהנוטרדאםדֶהפוֹנגוֹנבּוֹ
Abbaye de Notre¨Dame de
147 Fontgombault
ָאבֶּהדֶהסוֹל ְם סאבּל ֶה־סוּר־
סארת 11 Abbaye de Solesmes
162157
ָאבֶּהדֶהסן־בֶּנוּאָה סן־בֶּנוּאָה־סוּר־
לואר 22 Abbaye de St¨Benoît
14037
ָאבֶּהדֶהסן־פייר סאבּל ֶה־סוּר־
סארת Abbaye de St¨Pierre
162
ָאבֶּהדֶהפוֹנטֶברוֹAbbaye de
86-76510 Fontevraud
ָאבֶּהדֶהרוֹנסֶרה אָנז ֶ ה Abbaye
72 de Ronceray

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס
ָאבֶּהסן־מישל־אן־ל'אֶרםAbbaye
185 St¨Michel¨en¨l’Herm
ָאבֶּהסן־פייר מָיֵיז ֶה ¨Abbaye St
185 Pierre
אֶגליזדֶהל ָהמָדל ֶן שאטוֹדוּן 
170 Eglise de la Madeleine
אֶגליזדֶהסן־אֶניָין סן־אֶניָין־סוּר־
שֶר 22 Eglise de St¨Aignan
129
אֶגליזדֶהסן־ז אק־דֶה־ג ֶֶרטEglise
de St¨Jacques¨des¨Guérêts
122
אֶגליזדֶהסָן־פלוֹראן־ל ֶה־ויֶיEglise
6835 de St¨Florent¨le¨Vieil
אֶגליזנוטרדאם ווּבאן Eglise
187 Notre¨Dame
אֶגליזנוטרדאם פוֹנ ָטנ ֶה־ל ֶה־קוֹנט 
186 Eglise Notre¨Dame
אֶגליזנוטרדאם פֶרנ ֶה־סוּר־סארת 
161 Eglise Notre¨Dame
אֶגליזנוטרדאם רישֶליֶיה Eglise
103 Notre¨Dame
אֶגליזנוטרדאםדוּויֵי־פּוּזוֹז Eglise
¨Notre¨Dame du Vieux
188 Pouzauges
אֶגליזסן־וֶטֶראן ז ֶ ן ¨Eglise St
78 Vétérin
שאִין
אֶגליזסן־ז אן־דֶה־ל ָה־ ָ
שאטוֹדוּן ¨Eglise St¨Jean¨de
170 la¨Chaïne
אֶגליזסן־ז ֶ נ ֶה שאטוֹמֵיאן Eglise
148 St¨Genès
אֶגליזסן־ז ֶ נ ֶהEglise St¨Genest
122
אֶגליזסן־לוּאי ל ָה־רוֹש־סוּר־יוֹן 
186 Eglise St¨Louis
אֶגליזסן־מוריס שינוֹן ¨Eglise St
98 Maurice
אֶגליזסן־מרטָן אוֹבּיני־סוּר־נ ֶר 
154 Eglise St¨Martin
אֶגליזסן־מרטָן טרוֹאוֹ Eglise
122 St¨Martin
אֶגליזסן־ניקולא בְּלוּאָה Eglise
124 St¨Nicolas
אֶגליזסן־ניקולא מָיֵיז ֶה Eglise
183 St¨Nicolas
אֶגליזסן־פייר סוֹמוּר ¨Eglise St
8281 Pierre
אֶגליזסן־פייר שארטְר Eglise
171 St¨Pierre
אֶגליזסנט־ז אןד ארק ז יאַן 
140 Eglise Ste¨Jeanne d’Arc
אֶגליזסנט־קרוּאָה מוֹנרישאר 
129 Eglise Ste¨Croix
ז ֶ רמיני־דֶה־פֶּרה סן־בֶּנוּאָה־סוּר־
לואר Germigny¨des¨Prés
140
מסלולתיירים26
נוטרדאם קוּנוֹ 23 Notre¨Dame
7951
נוטרדאםדֶהנאנטִיִי סוֹמוּר 
82 Notre¨Dame de Nantilly
סן־אֶוּז ֶבּ ז ֶ ן 78 St¨Eusèbe
סן־אֶוּזיס סֶל־סוּר־שֶר St¨Eusice
23

סן־ליפאר מֶן־סוּר־לואר ¨St
136 Liphard
סן־מוִֹרי שאלאן 66 St¨Maurille
67
סן־שאפֶּל שאמפּיני־סוּר־וו ֶד ¨Ste
103 Chapelle
קוֹל ֶז יאלסנט־אוֹבּאן ג ֶראנד 
180177 Collégiale St¨Aubin
קוֹל ֶז יאלסנט־אוּר לוֹש 
105 Collégiale St¨Ours
קתדרלדֶהל ָהסנט־טריניטֶה
לאבאל ¨Cathédrale de la Ste
160 Trinité
קתדרלנוטרדאם לוּסוֹן 
186 Cathédrale Notre¨Dame
קתדרלנוטרדאם שארטְר 
51 Cathédrale Notre¨Dame
172-5
קתדרלסן־גאטיֶין טוּר 
23 Cathédrale St¨Gatien
116-7
קתדרלסן־ז'וּליין ל ֶהמאן 
16523 Cathédrale St¨Julien
166
קתדרלסן־לוּאי בְּלוּאָה 
125 Cathédrale St¨Louis
קתדרלסן־מוריס אָנז ֶ ה 
72 Cathédrale St¨Maurice
קתדרלסן־פיירוסן־פול נאנט 
Cathédrale St¨Pierre et St¨Paul
192
קתדרלסנט־אֶטיֶין בּוּרז 
6322 Cathédrale St¨Etienne
152-3
קתדרלסנט־קרוּאָה אוֹרל ֵיאָן 
33 Cathédrale Ste¨Croix
138
שאפֶּלדֶהסןֶרדֶגוֹנד שינוֹן 
Chapelle de Ste¨Radegonde
100
שאפֶּלסן־ז אן־דוּ־ליז ֶ ה מוֹנֶרזוֹר 
Chapelle St¨Jean¨du¨Liget
105
שאפֶּלסן־ז יל מוֹנוּאָר־סוּר־ל ֶה־
לואר 122 Chapelle St¨Gilles
שאפֶּלסנט־אוּבֶּר אַמבּוּאָז 
110 Chapelle St¨Hubert
שארטֶרזדוּליז ֶ הChartreuse du
105 Liget
כנסיותוקתדרלותגותיות
אֶגליזסן־פייר שארטְר Eglise
171 St¨Pierre
ל ָהטריניטֶה ואנדוֹם La Trinité
12323
נוטרדאם שארטְר Notre¨Dame
172-512323
סן־גאטיֶין טוּר 23 St¨Gatien
116-7
סן־ז'וּליין ל ֶהמאן 23 St¨Julien
166165
סן־לוּאי בְּלוּאָה 12523 St¨Louis
סן־פיירוסן־פול נאנט St¨Pierre
192 et St¨Paul
סנט־אוּבֶּר אַמבּוּאָז St¨Hubert
11023

סנט־אֶטיֶין
152-362-3בּוּרז  22 St¨Etienneל
לאבאל16011 Laval
שארטְר22 Chartres
דואר239
כנסיותרומנאנסקיות
ואנרירוּסוֹ25
ָאבֶּהדֶהפוֹנטֶברוֹAbbaye de
מבנידת233
86-72310 Fontevraud
מסעדות218
ָאבֶּהדֶהרוֹנסֶֶרהAbbaye du
ל ָאג ִיוֹן־סוּר־מֶר¨L’Aiguillon¨sur
72 Ronceray
185 Mer
ָאבֶּהסן־ו ָנסאן ניאֶל־סוּר־ל אוֹטיז 
ל אוֹרםפיליבֶּרדֶהL’Orme
23 Abbaye St¨Vincent
171107 Philibert de
אֶגליזדֶהל ָהמָדל ֶן שאטוֹדוּן 
לאנז ֶ ה36 Langeais
170 Eglise de la Madelaine
אֶגליזסן־ז אן־דֶה־ל ָה־שֶן שאטוֹדוּן  לבושבמסעדות209
לָבָרדאן122 Lavardin
Eglise St¨Jean¨de¨la¨Chaine
ל ָהבּוֹל181180 La Baule
170
הפסטיבלהבינלאומילקולנוע
אֶגליזסן־ז ֶ נ ֶה לָבָרדאן Eglise
Festival International de
122 St¨Genest
Cinéma
אֶגליזסן־ז ֶ נ ֶה שאטוֹמֵיאן Eglise
ל ָהבּוְֹרן150 La Borne
148 St¨Genès
ל ֶהבּלאןמלונות206 Le Blanc
בָּזיליקדֶהסן־בֶּנוּאָה־סוּר־לואר
ל ָהבֶּרן14611 La Brenne
¨Basilique de St¨Benoît¨sur
ל ֶהגראן־פֶּרסינ ִי¨Le Grand
14023 Loire
104 Pressigny
מנזרסן־ ֶמסְם שינוֹן St¨Mexme
ל ָהדוֹבֶרסיֶירז ֶ רוֹםל ֶהרוּאָיֶיהדֶהLa
100
DauversièreJérôme le Royer
נוטרדאם בּוֹז אנסי Notre¨Dame
167 de
136
נוטרדאם קוּנוֹ  23 Notre¨Dameל ָהדוּטְר אָנז ֶ ה 7372 La Doutre
ל ֶהדימאנשאָנימֶה שוקקוּנוֹ Les
79
39 Dimanches Animés
סן־אֵוּזיס סֶל־סוּר־שֶר St¨Eusice
ל ָהדיסטיל ֶריקוּמבּי ֶה סוֹמוּר La
23
82 Distillerie Combier
סן־בֶּנוּאָה־סוּר־לואר¨St¨Benoît
ל ֶהדֶמוּ ָאז ֶלחוף סן־ז אן־דָה־מוֹן Les
1403722 sur¨Loire
181 Demoiselles
סן־ל ֵיאוֹנאר־דֶה־בּוּאָה ל ֶזאָלפּ
ל ָהוֶֶררישאטוֹדֶהLa Verrerie
מאנסֶל St¨Léonard¨des¨Bois
154 château de
161
לינה205
סן־ליפאר מֶן־סוּר־לואר ¨St
ל ֶהז אקקֶר בּוּרז Le Jacques
136 Liphard
217 Coeur
סן־מוריס אָנז ֶ ה 23 St¨Maurice
סן־מוריס שינוֹן  23 St¨Mauriceל ָהטוּרז ורז דֶהLa TourGeorges
193 de
98
סן־ ֶסנ ֶרי־ל ֶה־ז ֶ ֶרה ל ֶזאָלפּמאנסֶל  ל ָהטָסד אָרז ָ ןסאנסֶרLa Tasse
155 d’Argent
161 St¨Céneri¨le¨Géres
ל ֶהלוּד168167 Le Lude
קוֹל ֶז יאלדֶהסן־אֶניָין־סוּר־שֶר
ל ָהלוֹרישאטוֹדֶהLa Loriechâteau
¨Collégiale de St¨Aignan¨sur
68 de
22 Cher
ל ֶהמאז ֶלאתרארכיאולוגיLes
כסף237
Maselles archaeological site
אירו237236
129
בנקים236230
ל ֶהמאן164-615911 Le Mans
כרטיסיאשראי236
24השעותשלל ֶהמאן24 Les
מטבעותושטרות237
16759 Heures du Mans
משרדיחלפנות240236
אכסניותנוער233
כרטיסהנחותלצעיריםCarte
בתיחולים235
231 jeunes
דואר239
כרטיססטודנטבינלאומי232231
היסטוריה166
ISIC
לשכתמידעלתיירים231
כרטיססטודנטבינלאומי 232 ISIC
מאןהעתיקהLe Vieux Mans
כרטיסיאשראי236209
164157
כרטיסיטלפון 238 télécartes
מבנידת233
כרטיסיטלפון טלכּארט¨ télécartes
מלונות207
238
מסעדות218
כרטיסים242-3
מפתרחובות164-5
כרכרותסוסים225
משרדיחלפנות236
כתביידמאוירים7651
סקירה166-7
ראוגםספרהשעותשלהדוכס
תחנתרכבת244 railway station
מבֶּרי
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ל ֶהמאן24השעותשל ל ֶהמאן Les
16759 24Heures du Mans
ל ָהמאֶרה אִילד י ֶה 219 La Marais
ל ֶהנ ֶהרוּז  ל ֶהמאן Le Nez Rouge
218
ל ֶהסאבּל ְד אוֹלוֹןLes Sables
181 d’Olonne
חוףהים18139
מופעאורקולי43 son et lumière
מלונות207200
מסעדות219
ל ֶהסאבּל ְד אוֹלוֹןמלונותLes Sables
207 d’Olonne
ל ֶהפּוּאָר־סוּר־וֶיוּאיר¨Le Poiré¨sur
183 Velluire
ל ָהפוֹס אתראנשימערות La
84 Fosse
ל ָהפּוֹסוֹניֶיר169 La Possonière
ל ֶהפְּטי־פֶּרסינ ִיLe Petit¨Pressigny
40
מסעדות217
ל ָהפֶּל ֶטיֶיהֶרנ ֶהLe Pelletier
68 René
ל ָהפל ֶש16816724 La Flèche
ל ָהפֶרטֶה־סנט־אוֹבּאןמלונותLa
205 Ferté¨St¨Aubin
ל ָהפֶּרסק אִיל חציהאיז'וּלייןגראק 
29 La Presqu’île Julien Gracq
ל ֶהקוֹמפָּניוֹןדוּווֹאָיאז Les
244 Compagnons du Voyage
ל ָהקוֹניֶיט איסוּדוּן La Cognette
206
ל ֶהקרוּאָזיק180 Le Croisic
ל ֶהקרוּאָזיקמלונותLe Croisic
207
ל ָהקרוּספָּנטוֹחָהדֶהיורשתהעצר
הצעירהLa CruzPantoja de
94 Jeune Infante
ל ֶהרוֹזיֶיה־סוּר־לואר¨Les Rosiers
35 sur¨Loire
ל ָהרוֹנד מאֶרהפּוּ ָאטֶבאן La Ronde
183
ל ָהרוֹש־סוּר־יוֹן¨La Roche¨sur
186 Yon
דואר239
מסעדות219
ל ָהשאפֶּל־דֶה־מאֶרה¨La Chapelle
180 des¨Marais
ל ֶהשארטְר־סוּר־ל ֶה־לוּאָרמלונותLa
206 Chartre¨sur¨le¨Loir
ל ָהשוֹם181 La Chaume
לוּאֶהמלונות207 Loué
לוּאָזיר ָאקֵיי199 Loisirs Accueil
227
לואיה־11Louis XI
בנייתהשלכנסייתבֶּווּאָר69
בנייתהשלנוטרדאםדֶהנאנטִיי82
בנייתושלשאטוֹדֶהלאנז ֶ ה92
ז אןבתו129
לואיה־5446 12Louis XII
ואןמבֶּרטאן19255
ביסוסחצרובבְּלוּאָה126124
לואיה־9247 13Louis XIII
בשאמבּוֹר134

256

לואיה־ 14מלךהשמש Louis XIV
14047
בשאמבּוֹר134-5132
לואיה־135134 15Louis XV
לואיה־187 16Louis XVI
לואיהראשון דוכסאָנז וּ Louis I
8276 Duke of Anjou
לואיהשביעי13646 Louis VII
לואיהתשיעי7450 Louis IX
לואיהתשיעיהקדושSaint Louis
50 IX
לואיזדֶהלוֶֹרןLouise de Lorraine
109106
לואיזדֶהקֶרוּאָלLouise de
154 Kéroualle
לוּאִין9389 Luynes
אמתמים49
מלונות203
לוארנהר1612-13 LoireRiver
33-7
מבטמהלוויין13
פּאקֶבּוֹ ספינותקיטור 
57 paquebots Inexplosibles
100
ה לוארשלימיהביניים50-51
לואר־אטלנטיקוהוָואנדֶה¨Loire
11 Atlantique and the Vendée
176-193
מופעאורקולי43 son et lumière
מלונות207
מסעדה219
מפה178-9
סקירה178-9
לוּדוֹביקוֹספוֹרצָה דוכסמילאנו 
 SforzaLudovic duke of Milan
105
לוֹז ידֶהפראנסLogis de France
199196
לוחותזמנים243
לוֹם169 Lhomme
לוּסוֹן230186 Luçon
לוּסוֹ־סוּר־לוארLussault¨sur¨Loire
111
לוּרסָהז אןשירתהעולםLurçat
JeanLe Chant du Monde
76-7
לוֹש137104-5 Loches
מופעאורקולי42 son et lumière
מלונות203
לוֹשֶה־סוּר־אָנדרוּאָהירידהאֶסקָרגוֹ
Loché¨sur¨IndroisFoire aux
39 Escargots
ל ֶזאָלפּמאנסֶלLes Alpes
1611582811 Mancelles
ל ֶזאָנפאנטִיאָז  אירועיםלילדים
שוֹל ֶה 39 Les Enfantillages
ל ֶזאָקרוֹש־קֶר אָנז ֶ ה Les
40 Accroche¨Coeurs
ליאונרדודהוינצ יLeonardo da
110-11 Vinci
המצאות5425
שאמבּוֹר132 Chambord
ליבּוֹדיֶיראמילLibaudièreEmile
190
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ה ליגהלהגנהעלציפורים  LPO
Ligue pour la Protection des
71 Oiseaux
לינהעצמאית198
ל ָמוֹט־בֶּברוֹןמסעדות¨Lamotte
217Beuvron
לֶמֶרסיֶיהז אק אדריכל Lemercier
102-3 Jacques
ל ֶפראנקז ולהשקתהשלנורמאנדי
LefrancJulesLe Lancement du
160 Normandie
ל ָקלאנדג ון65 LacklandJohn
104
לשכותמידעלתיירים231230198
לשכותמידעלתייריםSyndicats
230 d’Initiative
לשכתהמידעהאזוריתלצעירים
Centre Régional d’Information
233232 Jeunesse
לשכתהמידעלעניינימכסCentre
des Reseignements des
233232 Douanes
לשכתהתיירותשלממשלתצרפת
231230199
לשצ ינסקיסטניסלאב מלךפולין
הגולה 134133 Leszczynski

מ

מאדאםדהסֶנוֹן ז אן־אוגוסט־
דומיניקאָנג ְר Madame de
¨Senonnes Jean¨Auguste
193 Dominique Ingres
מאהבותמלכותיות
אניֶיססוֶֹרל10472 Agnès Sorel
ד אֶסטֶרהגבריאלEstrées
’20196Gabrielle d
דיאןדֶהפּוּאָטיֶיהראופּוּאָטיֶיהדיאן
דֶהDiane de Poitiers
מאדאםדֶהמָנטֶנוֹןMadame de
157 Maintenon
מאדאםדֶהפּוֹמפָּדוּרMadame de
111 Pompadour
מאדאםדוּבֶּריMadame du Barry
111
מאליקוֹרן־סוּר־סארת¨Malicorne
163159 sur¨Sarthe
חנויות221
מסעדות218
מאנטֶני ָהאנדריאהMantegna
103 Andrea
הקימהלתחייהThe Resurrection
114
ישובכרםהזיתיםChrist in the
114 Olive Grove
מאֶרה ֶד ֶסשֶהMarais Desséché
182-5
מאֶרהמוּאִי ֶה182-5 Marais Mouillé
מאֶרהפּוּ ָאטֶבאןMarais Poitevin
226182-56211
מסלולדרום־ואנדֶהבארצהשל
הפיהמֶלוּזין¨Circuit Sud
Vendéen au Pays de la Fée
26 Mélusine
מפה182-3

מארי־אנטואנטהמלכה¨Marie
148123 Antoinette
מארסוֹן169 Marçon
מאשֶקוּל187 Machecoul
מבצרים
אוֹבּינ ִי154 Aubigny
ָאז ֶה־ל ֶה־פֶרוֹןAzay¨le¨Ferron
146
ָאז ֶה־ל ֶה־רידוֹAzay¨le¨Rideau
96-7631910
מופעאורקוליson et lumière
42
אַמבּוּאָז11033 Amboise
מופעאורקוליson et lumière
42
משכנושלפרנסואההראשון36
ָאנ ֶה171157 Anet
ֶאנ ֶה־ל ֶה־וְיֶי18 Ainay¨le¨Vieil
148
אָנז ֶ ה74-76218 Angers
בּוּקאר154 Boucard
בּוֶֹרגאר5520 Beauregard
130-31
בּוּרדֶזיֶיר111 Bourdaisière
מלון 201
בְּלוּאָה126-76355 Blois
הרצחשלהדוכסמג ִיז126-7
חצרושללואיה־12412
חצרושלפרנסואההראשון27
36
מופעאורקוליson et lumière
584342
בִּריוֹטיֶיר מלון 202 Briottières
בּריסאק786541 Brissac
כּאְרם167 Carmes
שאטוֹדוּן170 Châteaudun
גירושהשלדיאןדֶהפּוּאָטיֶיה
171128
מופעאורקוליson et lumière
42
שוֹמוֹן1283619 Chaumont
שֶנוֹנסוֹ6310 Chenonceau
106-9
שאמבּוֹר635510 Chambord
132-5
היסטוריה134
חצרושלפרנסואההראשון27
ליאונרדודהוינצ י111
מופעאורקוליson et lumière
58
צידמלכותי135
שאמֶרוֹל137 Chamerolles
שאנטֶלוּ111108 Chanteloup
שאטוֹ־נ ֶף84 Château¨Neuf
שאטוֹסוֹ34 Châteauceaux
שאנשֶבִריֶיה93 Champchevrier
שטיחיקיר76-7
מגדלהשעון טוּר Tour de
114 l’Horloge
מגדלהשעון שינוֹן Tour de
98 l’Horloge
ה מדונהוקדושים ברנרדודאדי 
Madonna and Saints Bernardo
193 Daddi

 מוזיאוןדוֹבֶּרה נאנט Musée
מֶדיצ ימארידֶהMédicisMarie
191 Dobrée
16755 de
מוזיאוןהאיגודיםהמקצועייםשל
מֶדיצ יקתריןדֶהMédicis
בעליהמלאכה טוּר Musée du
54 Catherine de
117 Compagnonnage
בשאטוֹדֶהבְּלוּאָה127
ה מוזיאוןהבינלאומילציMusée
בשאטוֹדֶהשוֹמוֹן128
International de la Chasse
בשאטוֹדֶהשֶנוֹנסוֹ106-942
40-41
ה מדריךלמטיילבצרפתThe
מוזיאוןהבריתהצרפתית־סקוטית
199 Traveller in France guide
העתיקה אוֹבּיני־סוּר־נ ֶר Musée
מדריךנסיעהברכבתובאופנייםGuide
¨de la Vieille Alliance Franco
224 du Train et du Vélo
154 Ecossaise
מדריכיםטופוגרפייםTopo¨Guides
מוזיאוןהוויטראז ים טוּר Musée
22428
112 du Gemmail
מהירותנסיעהמירבית246
מוזיאוןהחולצהואופנתהגברים
מוּאִידסוּרלוארמלונותMuides sur
אָרז ָ נטוֹן־סוּר־קֶרז Musée de la
205 Loire
Chemiserie et de l’Elégance
מוזיאוניםוגלריות231
147 Masculine
ה ָאטֶליֶיהההיסטורישלטוּר טוּר 
ה מוזיאוןהחילייןולחביותיין
117 Atelier Histoire de Tours
שינוֹן Musée Animé du Vin et
ביתהביצות קוּלוֹן Maison des
10099 de la Tonnellerie
184 Marais Mouillés
מוזיאוןהטירההעתיקה לאבאל 
ביתהגנן קליסוֹן Maison du
160 Musée du Vieux Château
188-9 Jardinier
מוזיאוןהטנקים סוֹמוּר Musée
ביתהדודהל ֵיאוֹני איליֶיר־קוֹמבֶּרה 
82 des Blindés
La Maison de Tante Léonie
מוזיאוןהייןוהגפנים ו ֶרדיני 
170
Musée de la Vigne et du Vin
ביתהרנסאנס ל ָהרוֹש־סוּר־יוֹן 
155
186 La Maison Renaissance
מוזיאוןהיינותשלטוֶּרן טוּר 
ביתחבריהעירייה בּוּרז Hôtel
Musée des Vins de Touraine
150 des Echevins
115
ביתלאלמאן בּוּרז Hôtel
מוזיאוןהימאותשלהלואר
150 Lallemant
שאטוֹנ ֶף Musée de la Marine
ביתלאנסיֶיה לוֹש Maison
33 de Loire
105 Lansyer
ה מוזיאוןהמחוזישלאוֹרל ֵי ָאנ ֶה
ביתהשלז אןד ארק אוֹרל ֵיאָן 
בּוֹז אנסי Musée Régional de
138 Maison de Jeanne d’Arc
136 l’Orléanais
גלרייתדוידד אָנז ֶ ה אָנז ֶ ה 
מוזיאוןהמכוניות ואלאנסֶה 
73 Galerie David d’Angers
Musée de l’Automobile146
גלרייתהאפוקליפסהGalerie de
מוזיאוןהמכוניותשלסארת ל ֶה
75 l’Apocalypse
מאן Musée de l’Automobile de
ה חממהלחקלאות שארטְר 
166 la Sarthe
Conservatoire de l’Agriculture
מוזיאוןהמכשפות אוֹבּיני־סוּר־נ ֶר 
171
154 Musée de la Sorcellerie
לשכתהתיירותומלאכות־היד
מוזיאוןהמלכהבֶּראנז ֶ ר ל ֶהמאן 
פֶרנ ֶה־סוּר־סארת Maison du
Musée de la Reine Bérengère
161 Tourisme et de l’Artisanat
166
מוזיאוןהאוֹדיטוּאָרMusée de
מוזיאוןהמעוז מוֹנרישאר Musée
161 l’Auditoire Ste¨Suzanne
129 du Donjon
ה מוזיאוןלאמנותדתיתMusée
מוזיאוןהמצנפות פֶרנ ֶה־סוּר־
Diocésain des Arts
סארת 161 Musée des Coiﬀes
מוזיאוןאמיל־שֶנוֹן שאטוֹ־מֶיאן 
מוזיאוןהסוסים סוֹמוּר Musée du
148 Musée Emile¨Chenon
82 Cheval
מוזיאוןאֶסטֶב בּוּרז Musée
מוזיאוןהפאיאנסשלמאליקוֹרן
150 Estève
מאליקוֹרן־סוּר־סארת Malicorne
מוזיאוןבאלזאק סאשֶה Musée
163 Espace Faïence
102 Balzac
מוזיאוןהפטריות סוֹמוּר Musée
מוזיאוןביצותהמלח בָּץ־סוּר־מֶר 
83 du Champignon
180 Musée des Marais Salants
 מוזיאוןהקוּאָנטרוֹ אָנז ֶ ה Musée
מוזיאוןביתהעירייה רישֶליֶיה 
73 Cointreau
103 Musée de l’Hôtel de Ville
מוזיאוןהרפואה שֶביניוֹל Musée
מוזיאוןבֶּרי בּוּרז Musée de
155de la Cure
150 Berry
מוזיאוןואנדֶה פוֹנ ָטנ ֶה־ל ֶה־קוֹנט 
מוזיאוןדוּביניֶיר שינוֹן Musée de
186-7 Musée Vendéen
101 la Devinière
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מוזיאוןואנדוֹם ואנדוֹם Musée de
122-3 Vendôme
מוזיאוןז אןלוּרסָה אָנז ֶ ה Musée
7773 Jean Lurçat
מוזיאוןז ולוורן נאנט Musée
193 Jules Verne
ה מוזיאוןלאמנויותדקורטיביות
בּוּרז Musée des Arts
150 Décoratifs
ה מוזיאוןלאמנויותדקורטיביות
סוֹמוּר Musée d’Arts Décoratifs
82
ה מוזיאוןלאמנויותהיפות
אוֹרל ֵיאָן Musée des Beaux Arts
139
ה מוזיאוןלאמנויותהיפות אָנז ֶ ה 
72 Musée des Beaux Arts
ה מוזיאוןלאמנויותהיפות טוּר 
114 Musée des Beaux¨Arts
ה מוזיאוןלאמנויותהיפות נאנט 
192-3 Musée des Beaux¨Arts
ה מוזיאוןלאמנויותהיפות
שארטְר Musée des Beaux Arts
171
ה מוזיאוןלאמנותולהיסטוריה
שוֹל ֶה Musée d’Art et
69 d’Histoire
ה מוזיאוןלאמנותולהיסטוריה
שינוֹן Musée d’Art et d’Histoire
100
ה מוזיאוןלאמנותנאיבית
לאבאל 25 Musée d’Art Naïf
160
ה מוזיאוןלארכיאולוגיה טוּר 
115 Musée Archéologique
ה מוזיאוןלארכיאולוגיה ֶתז ֶה 
129 Musée Archéologique
ה מוזיאוןלבנייתספינות אִיל
דֶהנוּאָרמוּטיֶיה Musée de la
181 Construction Navale
ה מוזיאוןלהיסטוריה
ולארכיאולוגיה אוֹרל ֵיאָן Musée
Historique et Archéologique
139
ה מוזיאוןלהיסטוריהמקומית
ולמלחמותשלואנדֶה סן־פלוֹראן־
ל ֶה־ויֵי Musée d’Histoire Locale
69 et des Guerres de Vendée
ה מוזיאוןלהיסטוריהשלטוֶּרן
טוּר 117 Historial de Touraine
ה מוזיאוןלטבע בְּלוּאָה Musée
125 d’Histoire Naturelle
ה מוזיאוןלפרהיסטוריה ל ָה־גראן־
פֶּרסינ ִי Musée de Préhistoire
104
ה מוזיאוןלקליעתנצרים וִיֶין־ל ֶה־
רוֹשֶה Musée de l’Osier et de la
102 Vannerie
מוזיאוןמרג ֶריט־אוֹדוּ אוֹבּיני־סוּר־
נ ֶר Musée Marguerite¨Audoux
154
מוזיאוןמשפחת ֶטסֶה ל ֶהמאן 
166 Musée de Tessé
מוזיאוןסוֹלוֹן רוֹמוָֹרנטאן־לאנ ֶתנ ֶה 
141 Musée de Sologne
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מוזיאוניםוגלריותהמשך

שאִיֶיה־ל ֶה־
מוזיאוןפְּטיפּוּאָטוּ ָ
מאֶרה Musée du Petit Poitou
185
מוזיאוןרוֹבֶּרטאטאן ל ָהפֶרנוּז 
160 Musée Robert Tatin
ה מוזיאוןשלמנזרסנט־קרוּאָה
ל ֶהסאבּל ְד אוֹלוֹן Musée de
181 l’Abbaye Sainte¨Croix
מוֹנאוּדוּמלונות207 Monhoudou
מוֹנבּאזוֹןMontbazon
מלונות203
מסעדות215
מונהליזה ליאונרדודהוינצ י Mona
111 Lisa Leonardo Da Vinci
מוֹנ ֶהקלוד24-5 MonetClaude
193147
גשרוֶרבִי25 Le Pont de Vervit
עמקקֶרזהקטןValley of the Petite
147 Creuse
מוֹנז וֹפרוּאָהשאטוֹדֶה
71 Montgeoﬀroychâteau de
מוניות247
נמלהתעופה240
מוֹניֶיהז אן130 MosnierJean
מוֹנלוּאי־סוּר־לואר¨Montlouis¨sur
Loireגני־טירות111מלונות
203201
מוֹנסוֹרוֹ8535 Montsoreau
מסעדות214
מוֹנֶרזוֹר105 Montrésor
מוֹנֵריי־אָן־טוֶּרןחגהלחם
Montreuil¨en¨TouraineFête
40 du Pain
מוֹנֵריי־ ֶבּל ֶה84 Montreuil¨Bellay
מלונות202
מוֹנרישאר128-9 Montrichard
מוסיקהפסטיבליםראוחגים
ופסטיבלים
מוּסקאדֶהיינות17Muscadet
מופעאורקולי42 son et lumière
מופערכיבהעלסוסים שאטוֹ
דֶהשאמבּוֹר Spectacle d’Art
133 Equestre
מוצריםפטוריםממכס232
מזגהאוויר38-41
מֶזוֹןד אדם אָנז ֶ ה Maison d’Adam
72
מֶזוֹןדֶהז יטדֶהפראנסMaison des
198 Gîtes de France
מֶזוֹןדוּואן220 Maisons du Vin
מֶזוֹןדֶזאֶטאן סן־ויאָטְר Maison
141 des Etangs
מֶזוֹןדֶז ֶאטָהז ֶ נ ֶרוֹראוביתאספת
המעמדות
מֶזוֹןד טְריסטאן טוּר Maison de
112 Tristan
מֶזוֹנ ֶהמלונות206 Maisonnais
מֶזיֶיר־אָן־בֶּרןMézières¨en¨Brenne
146
מזכרות222
מזמוריתפילה14050-51
ָאבֶּהדֶהסוֹל ְםat Abbaye de
162157 Solesmes
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מחירים
טיסות240-41
רכבות242
מטבעות237
מֵיאןשאטוֹדֶהMeillantchâteau
149 de
מידעעלהתנועהבכבישיםESCOTA
247CRIR
מֶיֵיז ֶה184-5183 Maillezais
מיכלאנג לוהעבדיםהגוססים
MichelangeloDying Slaves
103
מִילפל ֶר)אלףהפרחים(שטיחיקיר
7774 Mille Fleurs
מיניאָרפיירהרוזנתמשֶבֶרני
MignardPierreCountess of
130 Cheverny
מיסילאקמלונות207 Missilac
מיסים
דיג225
מסמלונות197 tax de séjour
מעמ232221
מכביהאש235 Sapeurs Pompiers
ה מכבסהשלקוֹרדֶליֶיה ואנדוֹם 
123 Lavoir des Cordeliers
מכונית245-7
דלק246-7
השכרתרכב246-7240
חבילותטוסוסע241
חוקיהתנועה246
חניה247234
טרמפים247
מידעשימושי245
מסילותרכבת243240
מכסוהגירה232-3
מכסתקנות232
מכס
בגבולותביןמדינות232
הגבלותיבוא232
מלאכותיד223221
מלונות196-207
אוֹבּינ ִי־סוּר־נ ֶר¨Aubigny¨sur
205 Nère
אוֹנז ֶן204 Onzain
אוֹרל ֵיאָן205 Orléans
ָאז ֶה־ל ֶה־רידוֹAzay¨le¨Rideau
203
איבוּאָה־דֶה־פֶּרהIvoy¨de¨Pré
206
איסוּדוּן206 Issoudun
אַמבּוּאָז203 Amboise
אָנז ֶ ה202 Angers
אָרז ָ נטוֹן־סוּר־קֶרז¨Argenton
205 sur¨Creuse
בּוֹז אנסי204 Beaugency
בּוּזאנסֶה205 Buzançais
בּוּרז 205 Bourges
בְּלוּאָה204 Blois
בּרינוֹן־סוּר־סוֹלדְר¨Brinon¨sur
206 Sauldre
דְֶרה206 Dreux
הזמנות198
ואלאנסֶה206 Valençay
ואנדוֹם205 Vendôme

ווּבֶרה204 Vouvray
ז יאָן204 Gien
ז ֶ ן202 Gennes
טוּר204 Tours
ילדים197
ל ָהבּלאן206 Le Blanc
ל ֶהלוּד168 Le Lude
ל ֶהמאן207 Le Mans
ל ֶהסאבּל ְד אוֹלוֹןLes Sables
207 d’Olonne
ל ָהפֶרטֶה־סנט־אוֹבּאן¨La Ferté
205 St¨Aubin
ל ֶהקרוּאָזיק207 Le Croisic
ל ָהשארטְר־סוּר־ל ֶה־לוּאָרLa
206 Chartre¨sur¨le¨Loir
לוּאֶה207 Loué
לוּאִין203 Luynes
לוֹש203 Loches
מוּאידסוּרלוארMuides sur Loire
205
מוֹנאוּדוּ207 Monhoudou
מוֹנבּאזוֹן203 Montbazon
מוֹנלוּאי־סוּר־לואר¨Montlouis
203 sur¨Loire
מוֹנֵריי־ ֶבּל ֶהMontreuil¨Bellay
202
מֶזוֹנ ֶה206 Maisonnais
מחירים197
מיסילאק207 Missilac
מלונותבטירות200-201196
נאנט207 Nantes
נוּאָרמוּטיֶיה־אָן־ל יל¨Noirmoutier
207 en¨l’Isle
נכיםמטיילים198
סאלבְּרי204 Salbris
סאנסֶר206 Sancerre
סוֹביניאָןסוֹלוֹןSouvigny en
205 Sologne
סוֹמוּר202 Saumur
סןז'וּלייןל ֶהבּוּבְרSt Julien le
207 Buvre
סן־לוֹראןנוּאָןSt¨Laurent Nouan
205
סן־פָּטריס204 St¨Patrice
סן־שארטיֶיה206 St Chartier
פוֹנטֶברוֹ־ל ָאבֶּה¨Fontevraud
202 l’Abbaye
קוֹנפלאן־סוּר־ ָאנ ִיConans Sur
206 Anille
שבֶרני203 Cour¨Cheverny
קוּר־ ֶ
קוּרביל־סוּר־אֶר¨Courville¨sur
206 Eure
רוֹמוָֹרנטאן־לאנ ֶתנ ֶה¨Romorantin
205 Lanthenay
רוֹשֶקוֹרבּוֹן204 Rochecorbon
שאטוֹרוּ206 Châteauroux
שאמבּוֹר204 Chambord
שאמפּיניֶיה202 Champigné
שארטְר206 Chartres
שבֶרני204 Cheverny
ֶ
שיטתהדירוג197
שינוֹן203Chinon
שֶנוּט־ל ֶה־טוּפוֹ¨Chênehutte¨Les
202 Tuﬀeaux
שֶנוֹנסוֹ203 Chenonceaux

ראוגםמלונותבטירות
מנפותהתירס גוסטבקוּרבֶּה The
מלונותבטירות200 Château hotels
 Winnowers Gustave Courbet
שאטוֹד אָרטיני מוֹנבּאזוֹן 
193192
203 Château d’Artigny
מסגדים233
שאטוֹדֶהאִיבוּאָה איבוּאָה־ל ֶה־
מסדרהנזיריםהציסטריאניים51
פֶּרה 206 Château de Ivoy
החייםבמנזר149
שאטוֹדֶהבּוּאֶָרנוֹ־אָנדְר בּוּזאנסֶה
מסלולדרום־ו ָנ ֶדאָןבארצהשלהפיה
Château de Boisrenault¨Indre
מֶלוּזין מסלולתיירים Circuit
204201
Sud¨Vendéen au Pays de la
שאטוֹדֶהבּוּז ֶ ה סאנסֶר Château
18726 Fée Mélusine
206 de Beaujeu
מסלולהיסטוריבעקבותפרנסואה
שאטוֹדֶהבִּריוֹטיֶיר שאמפּיניֶיה 
הראשון מסלולתיירים Route
202 Château des Briottières
27 Historique François I
שבֶרני Château
שאטוֹדֶהבֵּריי ֶ
מסלולהיסטוריבפארקיםובגנים
204 de Breuil
מסלולתיירים Route
שאטוֹדֶהז אלאנז  ווּבֶרה 
Historique des Parcs et Jardins
204 Château de Jallanges
27
שאטוֹדֶהל ָהבּוּרדֶזיֶיר מוֹנלוּאי־
מסלולז אקקֶר מסלולתיירים 
סוּר־לואר Château de la
27 Route Jacques Cœur
203 Bourdaisière
מסלולעמקהמלכים מסלול
שאטוֹדֶהל ָהבָּר קוֹנפלאן־סוּר־
תיירים Route de la Vallée des
אָני 201 Château de la Barre
26 Rois
206
מסלולתייריםביקביםRoute
שאטוֹדֶהל ָהואל ֶהבּל ֶה סן־
26 Touristique du Vignoble
שארטיֶיה Château de la Vallée
מסעדות208-19
206 Bleue
אֶברוֹן218 Evron
שאטוֹדֶהל ָהוֶֶררי אוֹבּיני־סוּר־נ ֶר 
אוכלצמחוניvegetarian food
205 Château de la Verrerie
208
שאטוֹדֶהל ָהמִיֶיר ל ֶה־
אוֹנז ֶן215 Onzain
סאבּל ֶה־ד אוֹלוֹן Château de la
אוֹרל ֵיאָן217 Orléans
207 Millière
אַמבּוּאָז215 Amboise
שאטוֹדֶהמארסֶה שינוֹן Château
אָנז ֶ ה214 Angers
203 de Marçay
בּאנ ֶגוֹן217 Bannegon
שאטוֹדֶהמוֹנאוּדוּ מוֹנאוּדוּ 
בּוֹז אנסי216 Beaugency
200 Château de Monhoudou
בּוּרג ֵיי215 Bourgueil
207
בּוּרז 217 Bourges
שאטוֹדֶהנוּאָריֶיה בִּריוֹל ֶה 
שמֶן214 Bouchemaine
בּוּ ֶ
202 Château de Noirieux
בְּלוּאָה216 Blois
214
ְבּל ֶֶרה215 Bléré
שאטוֹדֶהקוֹליֶיה מוּאיד־סוּר־לואר 
בּראסיֶיה216 Bracieux
205 Château de Colliers
בִּריוֹל ֶה214 Briollay
שאטוֹדֶהרוֹשֶקוֹט סן־פָּטריס 
בּרינוֹן־סוּר־סוֹלדְר¨Brinon¨sur
200 Château de Rochecotte
217 Sauldre
204
בתפריט208-9
שאטוֹדֶהֶרנוֹדיֶיר סן־ז'וּליין־ל ֶה־
גישהלכיסאותגלגלים209
פּוֹבְר Château de la Renaudière
דוּאֶה־ל ָה־פוֹנטֶן¨Doué¨la
207
214 Fontaine
ראוגםמלונות
דמישירות209
מלונותבעיר196
הזמנות209
מלונותרשת197
ווּבֶרה216 Vouvray
מלחמתמאההשנים52-3
ויאָנדרי216 Villandry
מֶןז אןדֶהרומןהוורדMeung
ו ֶני ֶה216 Veigné
Jean deLa Roman de la Rose
ז יאָן217 Gien
13624
ז ֶ ן214 Gennes
מָנוּאָרדֶהל ָהטוּש מוזיאוןדוֹבֶּרה
חיותמחמד209
נאנט Manoir de la Touche
טוּאָרסֶה214 Thouarcé
191 Musée Dobrée
טוּר216 Tours
מָנוּאָרדוּגראןמָרטיניManoir du
ילדיםב209
5 Grand¨Martigny
כללילבוש209
מנותייחודיותלאזור221
כרטיסיאשראי209
מנזריםראוכנסיותומנזרים
לאבאל218 Laval
ֶמנ ֶטֶראוֹל־סוּ־סאנסֶר¨Ménétreol
ל ֶהמאן218 Le Mans
155 sous¨Sancerre
ל ֶהסאבּל ְד אוֹלוֹןLes Sables
מֶן־סוּר־לוארMeung¨sur¨Loire
219 d’Olonne
13624

259

ל ָהפל ֶש168 La Flèche
ל ֶהקרוּאָזיק219 Le Croisic
ל ָהרוֹש־סוּר־יוֹןLa Roche sur Yon
219
ל ָה־פְּטי־פֶּרסינ ִיLe Petit
217 Pressigny
ל ָמוֹט־בֶּברוֹןLamotte¨Beuvron
217
מאליקוֹרן־סוּר־סארת¨Malicorne
218 sur¨Sarthe
מוֹנבּאזוֹן215 Montbazon
מוֹנסוֹרוֹ214 Montsoreau
מחירים209
מסעדותעםחדריםלהשכה197
נאנט219 Nantes
נוֹאָן218 Nohant
סאלבְּרי215 Salbris
סאנסֶר218155 Sancerre
סאשֶה215 Saché
סוגים208
סוֹמוּר214 Saumur
סן־אוּאֶןל ֶהויני ֶהSt¨Ouen Les
215 Vignes
סן־בֶּנוּאָה־סוּר־לואר¨St¨Benôit
217 sur¨Loire
סן־ז ואקים219 St¨Joachim
סָנדָרביל219 Sandarville
סנט־ז ֶ ם־מוֹרוֹנבאל¨Ste¨Gemme
218 Moronval
עישוןבמסעדות209
עםחדריםלהשכרה197
פוֹנדֶט215 Fondettes
פוֹנטֶברוֹ־ל ָאבֶּה¨Fontevraud
214 l’Abbaye
פּוֹרניק219 Pornic
קוֹנטְר216 Contres
קליסוֹן219 Clisson
רוֹמוָֹרנטאן־לאנ ֶתנ ֶה¨Romorantin
217 Lanthenay
רוֹשֶקוֹרבּוֹן215 Rochecorbon
שאטוֹדוּן218 Châteaudun
שאטוֹרוּ217 Châteauroux
שאלאן219 Challans
שארטְר218 Chartres
שינוֹן215
שעותפתיחה209208
מסעדות214
מספריטלפוןלמקריחירום236
מעמ232
החזרים221
מערות
גרוֹטפֶּטריפיאָנט טרוֹאוֹ Grotte
122 Pétriante
דוּאֶה־ל ָה־פוֹנטֶן¨Doué¨la
84 Fontaine
ֶדנֶז ֶה־סוּ־דוּאֶה¨Dénézé¨sous
84 Doué
טיולבעקבותאנשיהמערות
84-5
סן־איל ֶר־סן־פלוֹראן¨St¨Hilaire
83 St¨Florent
סן־סיר־אֶן־בּוּרSt¨Cyr¨en¨Bourg
85
פָּנקְט10099 Painctes
שינוֹן100 Chinon
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מפות
אָנז ֶ ה73 Angers
אָנז וּ66-7 Anjou
בּוּרז מרכזהעירBourges town
151 centre
בְּלוּאָה124-5 Blois
בּל ֶזוּאָהואוֹרל ֵי ָאנ ֶהBlésois and
120-21 Orléanais
בֶּרי144-5 Berry
טוּר115112-13 Tours
טוֶּרן90-91 Touraine
טיולבעקבותאנשיהמערות84-5
טיולייןוגבינות155
טיוליםבמכוניתבעמקהלואר26-7
טיוליםברגלבעמקהלואר28-9
יקבים30-31
ל ֶהמאן164-5 Le Mans
לואר־אטלנטיקוהוואנדֶה¨Loire
Atlantique and the Vendée
178-9
מאֶרהפּוּ ָאטֶבאןMarais Poitevin
182-3
מוקדיענייןעיקרייםבעמקהלואר
62-3 Loire valley highlights
מלונותבטירותChâteau hotels
200-201
מסלולתיירים26-7
מצפוןללואר158-9
מרכזהעירהעתיקשלאוֹרל ֵיאָן
139
נאנט191 Nantes
נהרהלואר36-734-5
סוֹמוּר80-81 Saumur
עמקהלואר168-9
צרפת12-13 France
ה רכבתהמהירהטֶ.ז ֶ'.ו ֶ243 TGV .
מפותמכירה247
מצפוןללוארNorth of the Loire
156-17511
מופעאורקולי43 son et lumière
מלונות206-7
מסעדות218-19
סקירה158-9
מקומותלינהראומלונות
מקריחירום235234
מרגריטדֶהואלוּאָהMarguerite de
24 Valois
מרוציסוסים סוֹמוּר Concours
38 Complet International
מָרטֶלז וֹפרי123 MartelGeoﬀrey
מרטָןהקדושהגמוןטוּרSt Martin
11430 Bishop of Tours
ציורקירשלו116
מרימלכתהסקוטיםMaryQueen
13825 of Scots
מרכזהסחרהאטלנטיהבינלאומי
Centre Atlantique du
17 Commerce Internationale
מרסלפרוסט24 Marcel Proust
מָרשָלדֶהקוֹנטאדMarechal de
71 Contades
משטרה ז אנדארמֶרי Gendarmerie
235234
משפחותמלונות196-7

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס
משקאות212-13
משרדהתיירותOﬃce du Tourisme
230
משרדיחלפנותראובּירוֹדֶהשאנז
משרדינסיעות241240
מתאמיםחשמליים233

נ

נאנט190-93341711 Nantes
אכסנייתנוער233
בנייתספינות58
בתיחולים235
דואר239
חנויות221
לשכתמידעאזוריתלצעיריםCRIJ
233232
לשכתמידעלתיירים231226
לשכתמכס233
מבנידת233
מלונות207
מסעדות219
מפה191
משרדיחלפנות236
נמל56
נמלתעופהנאנט־אטלנטיק
240-41 Nantes¨Atlantique
סקירה190-91
פסטיבלים19138
תחנתרכבת244
נ ֶבי־אָן־סוּלי ָהNeuvy¨en¨Sullias
13949
נגןההארדי־גארדי ז ורז דֶהל ָה
טוּר The Hurdy¨Gurdy Player
193 Georges de la Tour
נוֹאָן147 Nohant
מסעדות218209
נוּאָרלאק ָאבֶּהדֶהNoirlacabbaye
14951 de
נוּאָרמוּטיֶיה־אָן־ל ילמלונות
207 Noirmoutier¨en¨l’Isle
נוטרדאם בּוֹז אנסי Notre¨Dame
136
נוטרדאםדוּבּיאַן־מוּריר¨Notre
147 Dame du Bien¨Mourir
ניאוליתייםאתרים10448-9
אבנימצבה181165 menhirs
דולמן8378
ניאֶל־סוּר־ל אוֹטיז¨Nieul¨sur
23 l’Autise
נימוסין232-3
נכיםמטיילים231199
נאנט־אטלנטיקנמלהתעופה
240 Nantes¨Atlantique airport
נמליתעופה240-41
נסיעות240-47
אוטובוסים247
אופניים227224
בעליחיים232
דרכיהגעהאלעמקהלואר245
246
טיסות240-41
טרמפים247
ילדים242241
ל ֶהשאטל244243 Le Shuttle
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מוניות247240
מכוניות245-7
משרדינסיעות241
סירות226
רכבות242-458
נפוליאוןהראשוןהקיסרNapoléon
167148 IEmperor
נצרות4845
נ ֶָרהפוּלק16050 NerraFoulques
אביושלז וֹפרימָרטֶל123
אָנז ֶ ה7472 Angers
ביצוריםבמוֹנֵריי־ ֶבּל ֶה84
המבצרבלאנז ֶ ה92
המבצרבמוֹנֶרזוֹרfortress at
105 Montrésor
המעוזבלוֹש104

ס

סאבּל ֶה־סוּר־סארת¨Sablé¨sur
162 Sarthe
פסטיבללמוסיקתבארוקFestival
39 de Musique Baroque
סאלבְּריSalbris
מלונות204
מסעדות215
סאנדז ורז  הברוניתאוֹרוֹרדוּ ֶדבַאן 
SandGeorge Baroness Aurore
14724-5 Dudevant
סאנסֶר15414514311 Sancerre
אזורגידולהייןסָנסֶרוּאָה
29 Sancerrois
יינותסאנסֶר3017
מלונות206
מסלולגבינותויין155
מסלוליםלטיוליםברגל29
מסעדות218
סאנק־מארס־ל ָה־פּיל¨Cinq¨Mars
92 la¨Pile
סארדינאנט נאנט 39 Sardinantes
סאשֶה102 Saché
מסעדות215
סֶביניֶיהמאדאםדֶהSévigné
148 Madame de
סֶגֶרה6866 Segré
סוֹביני־אָן־סוֹלוֹן¨Souvigny¨en
Sologne
מלונות205
סוֹז ֶה אתראנשימערות 85 Souzay
ה סוֹלוֹן1412911 The Sologne
טיוליםברגל29
מופעאורקוליson et lumière
42-3
רישֶליֶיה41 Richelieu
שאטוֹדוּפּוּאִי־דוּ־פוּChâteau du
189188 Puy¨du¨Fou
תולדותיה58
סוּלי־סוּר־לוארSully¨sur¨Loire
5937
מסעדות217
סוֹל ְם16211 Solesmes
סוֹמוּר80-83351410 Saumur
מלונות202
מסעדות214
מפתרחובות80-81

סקירה82-3
קוֹנקוּרקוֹמפּל ֶהאינטֶרנ ָסיוֹנ ָל
Concours Complet
38 International
סוסיםטיוליםעלגבי225
סוסים
השכרה225 Louer d’Equidés
מופערכיבהSpectacle d’Art
133 Equestre
מרוצים סוֹמוּר Concours
38 Complet International
רכיבה227225
ראוגםקאדרנוּאָר
סופרים24-5
סופרמרקטים221 hypermarchés
סוּרבּאראןפרנסיסקודֶהישונושא
אתהצלבZurbaránFrancisco
deChrist Bearing the Cross
138
סוֹריאֶלז אןהקרבעלל ֶהמאןב־13
בדצבמר1793SorieulJean
13 The Battle of Le Mans of
1661793December
סוֶֹרלאניֶיס5 SorelAgnès
דיוקנה10472
קברה104
סטודנטיםמידע232
סטיוארטסרג וןStewartSir
154 John
סיועמשפטי234
סינֶסֶני שאטוֹדֶהפּוּאִי־דוּ־פוּ 
1895843 Cinéscénie
סכנותובטיחות234-5
ה סלילשלכדורהארץ ז אק
וארמינסקי L’Hélice Terrestre
79 Jaques Warminsky
ה סלילשלכדורהארץ ז אק
וארמינסקי The Earth’s Helix
79 Jacques Warminsky
סֶל־סוּר־שֶר23 Selles¨sur¨Cher
סן־אוּאֶןל ֶהויני ֶהמסעדותSt¨Ouen
215 Les Vignes
סן־איל ֶר־סן־פלוֹראן¨St¨Hilaire¨St
83 Florent
סן־אֶניָין־סוּר־שֶר¨St¨Aignan¨sur
12922 Cher
מופעאורקולי43 son et lumière
סן־בֶּנוּאָה־סוּר־לואר¨St¨Benoît
14022 sur¨Loire
סנגוריהעלהשפההצרפתית ז ואקים
דוּ ֶבּל ֶה Defence and Illustration
of the French Language
24 Joachim Du Bella
סָנדָרבילמסעדותSandarville
219
סן־וי ָאטְר141 St¨Viâtre
סן־ז אן־דֶה־מוֹןSt¨Jean¨de¨Monts
181
סן־ז ואקיםמסעדותSt¨Joachim
219 restaurants
סן־ז'וּליין־ל ֶה־פּוֹבְרמלונות¨St
207 Julien¨Le¨Pauvre
סנט־אמאן־מוֹנ ְרוֹן¨St¨Amand
Montrond
מלונות201

סנט־ז ֶ ם־מוֹרוֹנבאלמסעדות¨Ste
218 Gemme¨Moronval
סנט־סוזאן161 Ste¨Suzanne
סן־ל ֶאוֹנאר־דֶה־בּוּאָה¨St¨Léonard
161 des¨Bois
סן־לוֹראןנוּאָןמלונותSt¨Laurent
205 Nouan
סן־מישל־סוּר־לואר¨St¨Michel¨sur
40 Loire
סן־נאז ֶר19034 St¨Nazaire
סן־ניקולא־דֶה־בּוּרג ֵיי¨St¨Nicolas
41 de¨Bourgueil
סן־סיר־אֶן־בּוּר טיולבעקבותאנשי
המערות 85 St¨Cyr¨en¨Bourg
סן־סיר־סוּר־לואר¨Saint¨Cyr¨sur
4038 Loire
סן־ ֶסנ ֶרי־ל ֶה־ז ֶ ֶרה¨St¨Céneri¨le
161157 Gérei
סן־פָּטריסמלונותSt¨Patrice
204
סן־פייר־דֶה־קוֹר¨St¨Pierre¨des
90 Corps
סן־פלוֹראן־ל ֶה־ויֵי¨St¨Florent¨le
68-93529 Vieil
סן־קוֹם־פִּריוֹרי טוּר St¨Côme
25 Priory
סן־שארטיֶיהמלונותSt¨Chartier
206
ספרהשעותשלהדוכסמבֶּריTrès
Riches Heures du Duc de Berry
9325
שאטוֹדֶהסוֹמוּרChâteau de
82 Saumur
סֶראןשאטוֹדֶהSerrantchâteau
6920 de
סֶרסוֹאָנדרוּאֶהדוּ אדריכל 
54 CerceauAndrouet du
סרקוזיניקולאSarkozyNicholas
59
סתיובעמקהלואר40

ע

ה עבדיםהגוססים מיכלאנג לו 
103
ה עידןהמודרני58-9
עיתונים239238
עמקהלוארהרומי48-9
עמקהלואר
אביב38
היסטוריה45-53
חורף41
מבטעל62-3
מיקוםבצרפת12-13
מסלול168-9 Loir Valley tour
מסלוליטיולברגל28-9
מסלוליםטיולבמכונית26-7
סתיו40
קיץ39
עמקהלוארתולדותיו45-59
עמקקֶרזהקטן קלודמונה 
Valley of the Petite Creuse
147 Claude Monet
עמקיאנז'והתחתייםBasses Vallées
71 Angevines

ענביםזנים31
גאמֶה31 Gamay
מוּסקאדֶה30 Muscadet
סוֹביניוֹןבּלאןSauvignon Blanc
15531
פּינוֹנוּאָר155 Pinot Noir
ָקבָּרנ ֶה־פראן31 Cabernet¨Franc
שֶנאןבּלאן31 Chenin Blanc
עתיקותגאליות־רומיות48-9
אבןדרך בּרוּאֶר־אָלישאן 149
אמתמים לוּאין 93
ביתקברות טוּר 112
גתיינות טוּר 115
חומות בּוּרז 151
ל ֶהמאז ֶל129 Les Maselles
מגדל סאנק־מארס־ל ֶה־פּיל 
92-3
מוזיאון שאטוֹמֵיאן 148

פ

פּאוֹלוֹ ָמלָטֶסטָהופרנצ סקהדֶהרימיני

אָנג ְרז אן־אוגוסט־דומיניק 
Paolo Malatesta and Francesca
¨da Rimini Jean¨Auguste
72Dominique Ingres
פֶּאַז פוֹרטיפיֶיהדוּקוּל־דוּ־מוּלאן
¨Péage Fortié du Cul¨du
34 Moulin
פֵּאִידֶהמילאֶטאןPays des Mille
146 Etangs
פאיאנסהתערוכהשלבּוּר־ז וֹלי
¨Faïenceries d’Art du Bourg
163 Joly
פאיאנסהתערוכהשלמאליקוֹרן
Faïenceries d’Art de Malicorne
163
פּאל ֶהז אקקֶר בּוּרז Palais
15114427 Jacques¨Cœur
פאליאוליתייםשרידים10448
פּאסאז פּוֹמֶראי נאנט Passage
190-9157 Pommeraye
פּאֶרהאָמבּרוּאָזParéAmbroise
160
פארקהפרפרים גוּל ֶן 189
פארקפלוֹראל אוֹרל ֵיאָן־ל ָה־סוּרס 
139 Parc Floral
פארקיםוגנים108-994-5
גןהחיותבּוֹבאל סן־אֶניָין־סוּר־שֶר 
129 Beauval Zoological Park
ז ארדָןדֶהפּלאנט נאנט Jardin
193 des Plantes
ל ֶהגראןפּארקוּר שאטוֹדוּפּוּאִי־
דוּ־פוּ 188 Le Grand Parcours
ל ֶהמיני סטוּאָר שאטוֹדֶהמֶיאן Le
149 Mini’stoire
מסלולהיסטוריבפארקיםובגנים
Route Historique des Parcs et
27 Jardins
מסלולתיירים27
פארקאוֹ ֶסאָניל אִילדֶהנוּארמוּטֶה 
181 Parc Océanile
פארקדֶהל ָהגאֶרןל ֶמוֹ קליסוֹן 
Parc de la Garenne Lemot
188-9

262

פארקפלוֹראל אוֹרל ֵיאָן־ל ָה־סוּרס 
139 Parc Floral
פארקרוֹנסאר ואנדוֹם Parc
123 Ronsard
שאטוֹדֶהויאָנדריChâteau de
94-5 Villandry
שאטוֹדֶהל ָהבּוּרדֶזיֶירChâteau de
111 la Bourdaisière
פָּגוֹדדֶהשאנטֶלוּ אַמבּוּאָז Pagode
11136 de Chanteloup
פּוּאָטיֶיהדיאןדֶהPoitiersDiane
10555 de
בשאטוֹ ד ָאנ ֶה171157
בשאטוֹדֶהשֶנוֹנסוֹ10742
108-9
גירושהמשאטוֹדֶהשֶנוֹנסוֹ128
פּוּאִי־דוּ־פוּ188 Puy¨du¨Fou
מופעאורקולי43 son et lumière
189
פּוּזוֹז 188178 Pouzauges
פוֹלי־סיפֶה28 Folies¨Siﬀait
פוֹנדֶטמסעדות215 Fondettes
פוֹנטֶברוֹ ָאבֶּהדֶהFontevraud
86-7654110 abbaye de
פוֹנטֶברוֹ־ל ָאבֶּה¨Fontevraud
l’Abbaye
מלונות202
מסעדות214
פוֹנ ָטנ ֶה־ל ֶה־קוֹנט¨Fontenay¨le
186-7 Comte
פּוֹנסֶה־סוּר־ל ֶה־לוּאָרחנויות¨Poncé
221169 sur¨le¨Loir
פוּקֶהז אן25 FouquetJean
פּוֹרניקמסעדות219 Pornic
פּוֹר־סוּר־ויאֶן39 Ports¨sur¨Vienne
פטריות8379
פִיוֹןפרנסואה59 FillonFrancois
פֶּלוּזמאדאםPelouzeMadame
108-9
פּלי ָאדָהחוגמשוררים24 Pléiade
פּל ָנ ָטז ֶ נ ֶהאמאיילPlantagenet
166 Enamel
פּל ָנ ָטז ֶ נ ֶהשושלתPlantagenets
5650
טיול־נושא26
פסלים86
ראוגםהנריהשניריצ ארדהראשון
פּל ֶסי־בּוֶּרה53 Plessis¨Bourré
7065
פָּנטָגרוּאֶל ראבּל ֶה Pantagruel
24 Rabelais
פעילויותחוץ224-7
גולף227226
גלישתרוח227169
דיג227225
חתירהבקאנו227161
חתירהבקיאק227226
טיוליםברגל22428-9
טיוליםעלגביסוסים227225
טיסהבכדורפורח227
רכיבהעלאופניים227224
פעילויותמים226169
פָּרוֹשארל סופר PerraultCharles
101

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס
פֶּרוּגינוֹסבסטיאןואנטוניוסהקדושים קדרות150147
 PeruginoSaints Sebastian andקוּאָנטרוֹליקר73 Cointreau
193 Anthony
קוֹטוֹדֶהל ָהלוארCoteaux de la
פרוטסטנטיותכנסיות233
26 Loire
פרוסטמרסל 171Marcel17025קוּלאןשאטוֹדֶהCulanchâteau
Proust
148 de
פֶרנ ֶה־סוּר־סארת¨Fresnay¨sur
קוֹלבֶּראוֹגוּסטColbertAuguste
161 Sarthe
148
פרנסואההראשון 5445 François Iקוֹלבֶּרז אן־באטיסט¨ColbertJean
ָאז ֶה־ל ֶה־רידוֹ הפקעתהלידיו 96
162148 Baptiste
השפעתהרנסאנסהאיטלקי89
קוֹלוֹמבּמישל פסל Colombe
111
192116-17 Michel
חיבתולציד135130
קוּלוֹן184183 Coulon
חצרובשאטוֹדֶהבְּלוּאָה 126-736קוֹל ֶז יאלסן־מרטָן אָנז ֶ ה Collégiale
יחסיועםליאונרדודהוינצ י25
72 St¨Martin
132110-11
קוּנוֹ793935 Cunault
מסלולהיסטורי27
קוֹנטְרמסעדות216 Contres
סמלהסלמנדרה132127
קונסוליותושגרירויות235234
פרנסואההראשוןציור פרנסואה
קוֹנסֶרשאמפֶּטְר בּוּרז Concert
קלוּאֶה François I François
150 Champêtre
5445Clouet
קוֹסֶהשארלדֶהCosséCharles
צייריחצר25
78 de
שאמבּוֹר בנייתה 134132
קוּרד אָניֶיר אָניֶיר־סוּר־וֶג ְר Cour
פרנסואההשני192110 François II
163 d’Asnières
מותובאוֹרל ֵיאָן138
קוּרבֶּהגוסטבמנפותהתירס
פֶרסֶלין עמקקֶרז Fresselines
CourbetGustaveThe
14727
192 Winnowers
פשע234
קוּרוויל־סוּר־אֶרמלונות¨Courville
206200 sur¨Eurehotels
קוּרטאנבוֹשאטוֹדֶהCourtanvaux
צ
170 château de
צונאנט19282 Edict of Nantes
קוֹרנישאָנז ֶ באןCorniche
ציד140-41135
אמנתהבזיירותוהצידTraités de
686710 Angevine
135 Fauconnerie et de Vénerie
שבֶרנימלונותCour¨Cheverny
קוּר־ ֶ
בשאטוֹדֶהשאמבּוֹר135
203
שבֶרני130
ב ֶ
קיאקים227226
ופרנסואההראשון135130
קיץבעמקהלואר39
ה מוזיאוןהבינלאומילציד Muséeקלוּאֶהז אןפרנסואההראשון
International de la Chasse
4525 ClouetJeanFrançois I
140-41
קלוּאֶהפרנסואהClouetFrançois
ציירים24-25
13025
צמחוניאוכל208
דיאןדֶהפּוּאָטי ֶיהDiane de Poitiers
צפרות70-71
108
ל ָהבֶּרן146 La Brenne
מרימלכתהסקוטיםMaryQueen
מאֶרהפּוּ ָאטֶבאןMarais Poitevin
25 of Scots
184
פרנסואההראשון5425 François I
סוֹלוֹןאזור141 the Sologne
קלוֹביסהראשון4846 Clovis I
קלוֹ־לוּסֶהשאטוֹדוּClos¨Lucé
110-11 château du
ק
קאדְרנוּאָר 2258338 Cadre Noirקֶלטוֹמאני ָה נאנט 40 Celtomania
קלטיתאמנות48-9
קאלדֶראלכסנדר פסל Calder
קליסוֹן193186-7 Clisson
102 Alexander
מסעדות219
קאנאלדֶהסאנק ָאבֶּהCanal des
קמפינג199198
184 Cinq Abbés
קנדינסקיואסיליKandinsky
קאנאללאטֶראלאָל ָהלוארCanal
193 Wasili
37 Latéral à la Loire
קאנד־סן־מרטָן Candes¨St¨Martinקפה213
קֶרז אק151148 CœurJacques
10190
מסלולתיירים27
קאנו227226161
קרוואג ו103 Caravaggio
קאפֶּהאיג מלךצרפת Capet
קרוֹטאןדֶהשֶביניוֹלCrottin de
51 Hugh
211155 Chavignol
קבראדוננו ָאבֶּהדֶהסוֹל ְם The
Tomb of our Lord Abbaye de
קרוּסימאתוּראן אדריכל Crucy
162 Solesmes
190 Mathurin

קרנבלדֶהשוֹל ֶה שוֹל ֶה Carnaval
39 de Cholet
קתדרלותראוכנסיותומנזרים
קתוליתהכנסייה233
ָקתֶלינוֹ אן־לוּאיז ירוֹדֶה־טִריוֹזוֹן 
Cathelineau Anne¨Louis
186 Girodet¨Trioson

ר

ראבּל ֶהפרנסואהRabelais
18610022 François
בשינוֹן10199
ֶראוּנ ִי40 Reugny
ראנדוֹנ ֶה שביליםלטיולברגל 
224-526-7 Randonnées
ראפּאןניקולאRapinNicolas
187186
רדיו239
ֵרהז ילדֶה188 RaisGilles de
רוֹבּי ָהלוּקָה ֶדל ָה פסל Robbia
101 Luca della
רובנספיטרפולRubensPeter
193 Paul
אנריהרביעי55 Henri IV
רוֹמוָֹרנטאן־לאנ ֶתנ ֶה¨Romorantin
141 Lanthenay
מלונות205
מסעדות217
רומןהוורד ז אןדֶהל ָהמֶן Le
Roman de la Rose
13624 Jean de Meung
רוֹנסארפיירדֶה משורר Ronsard
16912324 Pierre de
רוּסוֹאנרי16025 RousseauHenri
רוּסוֹז אן־ז אק¨RousseauJean
109 Jacques
שמֶני ֶה אתראנשימערות 
רוֹ ֶ
84 Rochemenier
רוֹשֶפוֹר־סוּר־לואר¨Rochefort¨sur
6817 Loire
רוֹשֶקוֹרבּוֹן198 Rochecorbon
מלונות204
מסעדות215
ריגוֹז אסנטRigaudHyacinthe
130
ריצ ארדהראשון לבהארי 
98Richard I Lionheart
בטרוֹאוֹ122
בלוֹש104
פסליו8665
רישֶליֶיה102-3 Richelieu
ירידים4139
מופעאורקולי41 son et lumière
רישֶליֶיההחשמןRichelieu
9256 Cardinal
בלוּסוֹן186
בעיירהרישֶליֶיה102-3
רכבת242-458
 SNCFחברתהרכבתהצרפתית 
242-4
העלאתאופניים243
טֶ.ז ֶ'.ו ֶ .רכבתמהירה TGV ¨Train
24058 à Grande Vitesse
242-4

כרטיסיםחופשיים242
מחירים242
מטייליםנכים243
מפאריזלנאנט240
נסיעהמנמלהתעופהלתוךהעיר
244
נסיעהמשולבתבכמהרכבות244
קוויםעיקריים גראנדליני ֶיה
242 Grandes Lignes
רכבותשמסיעותמכוניות
מוֹטוֵֹריילטֶרן־אוֹטוֹ 
244243Motorail trains autos
שירותהנגשהAccessibilité
244 Service
תחנותעיקריות244
רכיבהעלאופניים227224
רכיבהעלסוסיםחוות Ecoles
d’EquitationCentres
225 Equestres
ֶרל ֶהאֶשאטוֹRelais et Châteaux
198196
ֶרל ֶהדֶהגוּאֶהדֶהסֶל אֶברוֹן Relais
218 de Gué de Selle
ֶרל ֶהדוּ ֶבּל ֶה מוֹנֵריי־ ֶבּל ֶה Relais du
202 Bellay
ֶרל ֶהדוּמוּלאן ואלאנסֶה Relais du
206 moulin
ֶרנ ֶההראשון דוכסאָנז וּ René I
74-553 duke of Anjou
בסוֹמוּר8280
רנסאנסאדריכלות54-516-17
בּוֹז אנסי136 Beaugency
בּוּרז 150 Bourges
רנסאנסטירות
אוּסֶה17 Ussé
ָאז ֶה־ל ֶה־רידוֹAzay¨le¨Rideau
96-76317
אַמבּוּאָז11036 Amboise
ֶאנ ֶה־ל ֶה־ויֶי16 Ainay¨le¨Vieil
148
בּוֶֹרגאר130-3118 Beauregard
בְּלוּאָה126-763 Blois
ויאָנדרי94-58963 Villandry
ז יאָן36 Gien
ל ָהוֶֶררי201154 la Verrerie
סוּלי־סוּר־לוארSully¨sur¨Loire
36
שאמבּוֹר132-519 Chambord
שאמֶרוֹל137 Chamerolles
שוֹמוֹן3617 Chaumont
שֶנוֹנסוֹ106-963 Chenonceau
רנסאנסכנסיות
סן־שאפֶּל שאמפּיני־סוּר־וו ֶד ¨Ste
103 Chapelle
רשתותמלונות198

ש

שאטוֹדוּן170 Châteaudun
מסעדות218
שאטוֹמֵיאָן148 Châteaumeillant
שאטוֹרוּChâteauroux
דואר239
מלונות206197
מסעדות217

263

שאִיֶיה־ל ֶה־מאֶרה¨Chaillé¨les
ָ
185 Marais
שאלאןמסעדות219 Challans
שאלאן־סוּר־לואר¨Chalonnes¨sur
6859 Loire
שאמבּוֹרChambord
הטירה132-510 château de
מופעאורקולי42 son et lumière
מלונות204
שאמבְּרד אוֹטChambres d’hôte
195
שאמפּאןבֶּרישוֹןChampagne
144 Berrichonne
שאמפֵּייןפיליפּדֶההבשורה
ChampaignePhillippe de
105 Annunciation
שאמפּיניוֹןדֶהפאריChampignons
21079 de Paris
שאמפּיניֶיהמלונותChampigné
202
שאמפּיני־סוּר־ו ֶד¨Champigny¨sur
103 Veude
שאמֶרוֹלשאטוֹדֶהChamerolles
137 château de
שאנטוֹסוֹ34 Champtoceaux
שאנשֶבִריֶיהשאטוֹדֶה
Champchevrierchâteau de
93
שארדָןז אן־בטיסטסימֶאוֹןChardin
72 Jean¨Baptiste¨Siméon
דיוקןעצמי139
שאֶרטפרנסואהדֶהCharette
191187 François de
שארטְר171-51110 Chartres
דואר239
הפסטיבלהבינלאומילעוגב
Festival International d’Orgue
39
לשכתמידעלתיירים231
מבנידת233
מופעאורקוליson et lumière
43
מלונות206
מסעדות218
משרדיחלפנות236
קתדרלה172-5
שארטֶרזדוּליז ֶ הChartreuse du
105 Liget
שארלהראשוןדוכסאוֹרל ֵיאָן
17024 CharlesDuc d’Orléans
שארלהשביעי14352 Charles VII
וז אןד ארק137104
וז אקקֶר151
שארלהשמיניCharles VIII
נישואיולאןמבֶּרטאן92
שאטוֹד אַמבּוּאָז עיצובהמחדש 
54
שארלהשנימאַמבּוּאָזCharles II
19 d’Amboise
שארלהתשיעי5424 Charles IX
חיבתולציד135
ה שבועותהמוסיקלייםשלטוּר
Semaines Musicales de Tours
115

265

216  ו ֶני ֶהLe Moulin Fleuri
204  סאלבְּריLe Parc
217  בּוּרזLe Piet¨à¨Terre
219  נאנטLe Pressoir
206  מֶזוֹנ ֶהLe Prieuré d’Orsan
Le Prieuré St¨Lazare
202 פוֹנטֶברוֹ־ל ָאבֶּה
218  ויניוּ־סוּר־בָָּרנז וֹןLe Prieuré
202  שֶנוּט־ל ֶה־טוּפוֹLe Prieuré
216  בּוֹז אנסיLe P’tit Bateau
Le Relais de Bonnezeaux
215 טוּאָרסֶה
  בּראסיֶיהLe Relais de Bracieux
216
219  ל ָהרוֹש־סוּר־יוֹןLe Rivoli
214  אָנז ֶ הLe Toussaint
217  אוֹרל ֵיאָןLift
  בְּלוּאָהL’Orangerie du Château
216
 ל ָהפֶרטֶה־L’Orée des Chênes
205 סנט־אוֹבּאן
 אָרז ָ נטוֹן־Manoir de Boisvillers
205 סוּר־קֶרז
 ָאז ֶה־ל ֶה־Manoir de la Rémonière
203 רידוֹ
198197רשתמלונותMercure
234 Mondial Assistance
 משרדNouvelles Frontières
241240 נסיעות
198197רשתמלונותNovotel
  מכירתמפותPlans¨Guides Blay
247
241240 Qantas
244242 Rail Europe
Restaurant Dallais¨La
  ל ָה־פְּטי־פֶּרסינ ִיPromenade
217
 דוּאֶה־ל ָה־Restaurant La France
85 פוֹנטֶן
  ז יאָןRestaurant La Poularde
217
240  השכרתרכבSixt
198 רשתמלונותSotel
247246  מפותStanfords
199198 Tourism for All
241 Travelbag
214  אָנז ֶ הUne Ile

א י נ ד ק ס
198197רשתמלונותKyriad
  חברתטיוליםL’Arche de Meslay
216
 חברתL’Atelier Gourmand
216 טיולים
219  נאנטL’Atlantide
215  סן־אוּל ֶהוִיני ֶהL’Aubinière
219  קליסוֹןLa Bonne Auberge
216  קוֹנטְרLa Botte d’Asperges
207  מיסילאקLa Bretesque
216  ווּבֶרהLa Cave Martin
La Chancelière Jeu de Cartes
215 מוֹנבּאזוֹן
219190  בּראסֶרינאנטLa Cigale
202  סוֹמוּרLa Croix de la Voulte
214  אָנז ֶ הLa Ferme
  סן־ז ואקיםLa Mare aux Oiseaux
219
 מאליקוֹרן־סוּר־La Petite Auberge
218 סארת
203  ָאז ֶה־ל ֶה־רידוֹLa Petite Loge
219  ל ֶהסאבּל ְד אוֹלוֹןLa Pilotine
204  ז יאָןLa Poularde
  בּרינוֹן־סוּר־סוֹלדְרLa Solognote
206
214 שמֶן
ֶ  בּוּLa Terrasse
  סנט־ז ֶ ם־מוֹרוֹנבאלL’Escapade
218
215  שינוֹן30 Les Années
198 Les Castels
  רוֹשֶקוֹרבּוֹןLes Hautes Roches
215
219  נאנטLes Temps Changent
218  ל ֶהמאןLe Beaulieu
205-6  דְֶרהLe Beﬀroy
205  בּוּרזLe Berry
217  שאטוֹרוּLe Bistro Gourmand
  לאבאלLe Capucin Gourmand
218
215203  אַמבּוּאָזLe Choiseul
  שארטְרLe Grand Monarque
218206
  רוֹמוָֹרנטאן־לאנ ֶתנ ֶהLe Lion d’Or
217
207  ל ֶהמאןLe Mans Centre
204  בְּלוּאָהLe Monarque
215  בּוּרג ֵייLe Moulin Bleu

א י נ ד ק ס
Domaine de la Giraudière
216 ויאָנדרי
  ל ָהבּלאןDomaine de l’Etape
206
  סאלבְּריDomaine de Valaudran
215
  שאמבּוֹרDu Grand St¨Michel
204
Elevage Caprin des Garennes
155 וינוֹן
219  פּוֹרניקEntre Vins et Marées
247  מכירתמפותEspace IGN
240  השכרתרכבEurodolla
247  אוטובוסיםEurolines
245234 Europ Assistance
 סוֹביני־אָן־Ferme des Foucault
218205 סוֹלוֹן
198197רשתמלונות1 Formule
207  ל ֶהקרוּאָזיקFort de l’Océan
227 France Montgolères
Grand Hôtel du Lion d’Or
205 רוֹמוָֹרנטאן־לאנ ֶתנ ֶה
 סן־בֶּנוּאָה־Grand Saint Benôit
217 סוּר־לואר
245  ביטוחלרכבGreen card
203  שינוֹןHostellerie Gargantua
202  סוֹמוּרHôtel Anne d’Anjou
202  אָנז ֶ הHotel d’Anjou
 קוּר־Hôtel des Trois Marchands
203 שבֶרני
ֶ
 להשארטְר־סוּר־Hôtel de France
206 לואר
204  בּוֹז אנסיHôtel de la Sologne
204197  טוּרHôtel de l’Univers
  שֶנוֹנסוֹHôtel du Bon Laboureur
203
 נוּארמוּטֶה־Hôtel Fleur de Sel
207 אָן־ל יל
206  לאבאלHôtel Gerbe de Blé
207  נאנטHôtel La Pérouse
  סן־לוֹראןנוּאָןHôtel Le Verger
205
202  אָנז ֶ הHôtel Mail
207  לוּאֶהHôtel Ricordeau
198197רשתמלונותIbis
198197רשתמלונותInter¨Hôtel
205  אוֹרל ֵיאָןJackotel

ת

213תה
תומאסבקטהארכיהגמוןמקנטרברי
Thomas à BecketArchbishop
105 of Canterbury
 תומאסהקדוש דייגוולאסקז
St Thomas Diego Velázquez
139
12949 Théséeֶתז ֶה
247תנועהבכבישיםמידע
208-9תפריטים
235234תרגוםשירותים

שמותמסחריים

241  בריטניהAllez France
 ארגוןטרמפיםAllostop¨Provoya
247
207  נאנטAll seasons
 דוּאֶה־Auberge de la Bienvenue
21485 ל ָה־פוֹנטֶן
Auberge de la Petite Fadette
218209 נוֹאָן
Auberge de la Pomme d’Or
218 סאנסֶר
  פוֹנדֶטAuberge de Pont Vallières
215
  סָנדָרווילAuberge de Sandarville
219
Auberge du Moulin de
217209  בּאנגוֹןChaméron
Auberge du Moulin de Sarré
214 ז ֶ ן
  סאשֶהAuberge du XII Siècle
215
214  סוֹמוּרAuberge Saint Pierre
 השכרתרכבלמחזיקירישיוןAutop
240 TT
202  ז ֶ ןAux Naulets d’Anjou
( )שאטוֹדוּןAux Trois Pastoreaux
218
Au Rendez¨Vous des Pêcheurs
216 בְּלוּאָה
241 British Midland
241240Brit Air
198197רשתמלונותCampanile
241 Can Be Done Ltd
205  ואנדוֹםCapricorne
198 Car Club
Centre Equestre xLe Centaureyet
Sport Equestre Promotion
227
216  טוּרCharles Barrier
219  שאלאןChez Charles
240  השכרתרכבCiter
240  טיסותשכרCorsair
184  קוּלוֹןCoulontourisme
241  בריטניהCresta Holidays
Domaine des Hautes Roches
204198 רוֹשֶקוֹרבּוֹן
Domaine des Hauts de Loire
215204 אוֹנז ֶן
203  לוּאיןDomaine de Beauvois
  ל ֶהמאןDomaine de Chatenay
207

170 Châteaudunשאטוֹדוּן
10098 Chinonשינוֹן
237שטרות
227226שיט
67שיטבנהר
226180163שיטבסירה
98-1015235 Chinonשינוֹן
Marchéהשוקמימיהביניים
39 Médiéval
3130יינות
203מלונות
215מסעדות
98-9מפתרחובות
22מקוםהולדתושלראבּל ֶה
100-101סקירה
235שירותים
235שירותיםציבוריים
Le Chant שירתהעולם שטיחיקיר
77 du Monde
247246שכירתמכונית
שלושהגראציות שארלאָנדֶרהפאן
The Three Graces Charles¨ לוֹ
106 André Van Loo
246שלטיתנועה
46-7שליטיהלואר
שמורותטבע
 גןהחיותדֶהל ָהאוֹט־טוּש ל ָהבֶּרן
Parc Animalier de la Haute¨
146 Touche
La Grande ל ָהגראןבִּריֶיר ג ֶראנד
180 Brière
Parcפארקהטבעהאזוריבִּריֶיר
28 Naturel Régional de Brière
180
Parcפארקהטבעהאזוריל ָהבֶּרן
Naturel Régional de la Brenne
146
שמורתהטבעמישלבּרוֹסֶלאן
Réserve מאֶרהפּוּ ָאטֶבאן
Naturelle Michel Brosselin
182
 שמורתהטבעשֶרין ל ָהבֶּרן
Réserve Naturelle de Chérine
146
שֶנוּט־ל ֶה־טוּפוֹמלונות
202 Chênehutte¨les¨Tuﬀeaux
Chenonceauxשֶנוֹנסוֹ
203מלונות
שֶנוֹנסוֹשאטוֹדֶה
10 Chenonceauchâteau de
106-10963
128גירושהשלדיאןדֶהפּוּאָטיֶיה
171
236230-31שעותפתיחה
236230בנקים
230220חנויות
230-31מוזיאונים
209208מסעדותובתי־קפה
238סניפידואר
220שווקים
שֶֶרהז ן־ז אקז אןד ארקנכנסת
SherrerJean¨Jacquesלאוֹרל ֵיאָן
Joan of Arc Entering Orléans
137

264

155 Chavignolשֶביניוֹל
Chevernyשבֶרני
ֶ
1304320-21הטירה
204מלונות
235שגרירויות
ChoiseulDucשוּ ָאז ֶלהדוכסמ
111 de
שווקים
138 Orléansאוֹרל ֵיאָן
131 Bracieuxבּראסיֶיה
Les Sablesל ֶהסאבּל ְד אוֹלוֹן
181 d’Olonne
22139קניותב
18769 Choletשוֹל ֶה
Carnaval deקרנבלדֶהשוֹל ֶה
38 Cholet
Chaumontשוֹמוֹןשאטוֹדֶה
1283617 château de
 שוֹפּינ ֶלז אן ז אןדֶהמֶן
ChopinelJean Jean de
24 Meung
ChopinFrédéricשופןפרדריק
147
Marché שוקימיהביניים שינוֹן
39 Médiéval
234-5226שחייה

שטיחיהקירשלהאפוקליפסה

7553 Apocalypse Tapestries
76-7
76-721שטיחיקיר
Eglise St¨ אֶגליזסן־פייר סוֹמוּר
8281 Pierre
7553 Apocalypseאפוקליפסה
76-7
150 Bourges בּוּרז
77ייצור
Musée Jeanמוזיאוןז אןלוּרקָה
73 Lurcat
74 Mille Fleursמִילפל ֶרדוגמה
77
8281 Saumurסוֹמוּר
קתדרלדֶהל ָהסנט־טריניטֶה
Cathédrale de la Ste¨Trinité
166
 קתדרלסן־ז'וּליין ל ֶהמאן
166 Cathédrale St¨Julien
Châteauשאטוֹד אוֹבּינ ִי
154 d’Aubigny
Château d’Angersשאטוֹד אָנז ֶ ה
76-77553
Château deשאטוֹדֶהבּוֶֹרגאר
131 Beauregard
Château deשאטוֹדֶהבְּריסאק
78 Brissac
Château deשאטוֹדֶהלאנז ֶ ה
92 Langeais
Château deשאטוֹדֶהלוֹש
104 Loches
Château deשבֶרני
ֶ שאטוֹדֶה
130 Cheverny
Château deשאטוֹדֶהשֶנוֹנסוֹ
107 Chenonceau
Château du Ludeשאטוֹדוּלוּד
167

נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על
עמק הלואר?

למידע נוסף
לחצו כאן
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