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C5 11 מפה קֹוֶטֶרה 
מלון

 Village de Vacances Les
Marroniers

 ;65110 ,Ave du Mamelon Vert
 ;05-62-92-12-12

www.marronniers-vacances.com
אתר הנופש הוא מקום מושלם הן 

לפעילויות בטבע בקיץ והן לסקי 
בחורף, בעיקר לילדים ולמשפחות. 

החדרים עם המקלחות הצמודות 
פשוטים ועדכניים. יש מגרש משחקים, 

ובחופשות מבתי הספר נפתחים 
מועדונים לילדים מגיל ארבע.

€€  s p f

דירות
 Hotel-Résidence Le Lys
 ;65110 ,Rue de la Feria

 ;05-62-92-11-11
www.hotelresidencelelys.com

במלון הססגוני והעדכני, הסמוך לרכבל, 
יש סוויטות וחדרים יפים עם מרפסות, 

ואם תבקשו תוכלו להתחבר לאינטרנט 
אלחוטי. יש כאן גינה קטנה, פעילויות 

לילדים וחדר כביסה וגם ג'קוזי וטיפולי 
רפלקסולוגיה.

€   k f

B4 11 מפה סאלי ֶדה ֶּבָארן 
מלון

 Hôtel du Parc
 ;05-59-38-31-27 ;64270 ,Blvd St-Guily

www.hotelcasinoduparc.fr
במלון המפואר מהמאה ה־18, ששוחזר 

באופן יפהפה, יש לובי מרהיב עם 
תקרת זכוכית. כמה מהחדרים פשוטים 

וחדישים, ואחרים מעוצבים יותר. יש 
כאן גם מסעדה אלגנטית וקזינו. 

משפחות יכולות לקבל הנחות מיוחדות.
€€   a p f

בד־אנד־ברקפסט
 Demeure de la Presqu'île

 ;64270 ,22 Ave des Docteurs-Foix
www. ;05-59-38-06-22
demeurepresquile.com

בחדריו של בית הכפר השליו מהמאה 
ה־18, המוקף גן, יש מקלחות צמודות 

ורצפות פרקט עתיקות בצבעים 
נעימים. ארוחות הבוקר מצוינות, 

ואפשר להזמין גם ארוחות ערב ביתיות.
€€   p f n

D5 11 מפה לּורד 
מלון

Villa Bon Repos
 ;Gazost-65400 ב ,Ave du Stade

www.bonrepos.com ;05-62-97-01-49
המלון המשפחתי, השייך לאגודת 

המלונות לֹוז'י ֶדה פראנס, שוכן באחוזה 
עתיקה, מרחק נסיעה במכונית של 

שבע דקות מלּורד. הקירות עשויים אבן 
והרצפות מעץ. בכל החדרים יש 

אינטרנט אלחוטי, ובאחדים מרפסות 
ומיזוג אוויר. בחוץ יש גינה וג'קוזי.

€   s p f

דירות
 Victoria Garden

 ;65100 ,13 Ave du Maréchal Foch
 ;05-62-92-77-67

www.victoriagarden.com
במלון־הדירות המשתלם שבמרכז 

העיירה, קרוב לאתרי־הדת, יש דירות 
סטודיו המתאימות למשפחות 

וסוויטות־ג'וניור גדולות יותר. מציעים 
כאן אינטרנט אלחוטי, שירותי כביסה 

של הסירק, וגם חדר משחקים לילדים.
€   n

דירות
 Gîte du Clot

 ;65120 ,Rue Principale
www.leclot.fr ;05-62-92-40-49

הז'יט השוכן על מדרונותיו של מֹון ֶּפרדּו 
(Mont Perdu) הוא מבנה אבן שהיה 

בעבר אסם, ויש בו מקום ל־11. אפשר 
לפצל אותו לשתי יחידות, שבאחת מהן 

מקום לארבעה. יש כאן גינה יפה עם 
בריכה.

€€   p k n

קמפינג
 Le Pain du Sucre

 ;65120 Gavarnie
 ;05-62-92-47-55

www.camping-gavarnie.com
באתר השוכן עשר דקות בלבד מתחנת 
 ,(Gavarnie-Gèdre) הסקי גאבארני ֶז'ְדְר

יש 50 חלקות לאוהלים, בקתות עץ 
וקרוואנים וגם בר, חנות, פיצרייה, 

מגרש משחקים ושירותי כביסה.
€   p k f

B4 11 מפה ּבאיֹון 
מלונות

 Hotel Côte-Basque
 ;64100 ,2 Rue de Maubec

 ;05-59-55-10-21
 www.hotel-cotebasque.fr

במלון עתיר האווירה, השוכן בלבו של 
רובע סנט־ֶאסּפרי (St-Esprit), יש 

חדרים יפים וחדישים עם רצפות עץ, 

A4 11 מפה ביאריץ 
מלון

 Hôtel de l’Océan
 ;64200 ,9 Pl Ste-Eugénie

 ;05-59-24-03-27
 www.biarritz-hotel-ocean.com

המלון, שבו 24 חדרים ססגוניים, נמצא 
במרכז העיר, סמוך לחוף. בחדרים יש 

אינטרנט אלחוטי, וכמה מהמרפסות 
משקיפות לים. המסעדה טובה, ואפשר 

לקנות חבילות מוזלות לגולף 
ולפעילויות נוספות.

€€€  p f

קמפינג
 Camping Le Ruisseau
 ;64210 Bidart ,Rue Burruntz

 ;05-59-41-94-50
www.camping-le-ruisseau.fr

באתר הקמפינג הגדול שמדרום 
לביאריץ אפשר ללון בבונגלו או בבית 

על עץ. אוטובוסים מיוחדים מסיעים 
מכאן נופשים לחוף חינם ביולי 

ובאוגוסט. במקום יש מיני־גולף, 
נערכות כאן פעילויות מים ואחרות, ויש 

בר ומסעדה. 
€  s p k f

מגורים בפירנאים
באזור הרחוק מהחוף הּבאסקי, מקומות הלינה פחות זוהרים ויותר פשוטים, אך יעילים. 

בחורף ובקיץ משכירים באתרי הנופש דירות ללינה עצמאית, פיתרון פופולרי למשפחות, 
ואפשר ללון גם בשלל ז'יט (gîtes - בתים להשכרה), מלונות ובד־אנד־ברקפסט.

 ,Manoir d’Agnès חזיתו היפה של מלון
טאראסקֹון־סּור־ָארֶייז'

עיצוב עדכני במלון Côte-Basque, ּבאיֹון

בניין של לֵבנים־אדומות במתחם הדירות 
ויקטוריה גארדן, לּורד

משרדי־תיווך
Alternative Aquitaine

www.alternative-aquitaine.co.uk
באתר האינטרנט יש רשימה של 

דירות ובתים ללינה עצמאית לאורך 
החוף ובהרים, בכל טווחי המחירים.

French Entrée Midi-
Pyrenees

www.frenchentree.com/
 holiday-pyrenees

באתר יש רשימה של ז'יט, דירות 
ובד־אנד־ברקפסט בכל רחבי אֹוט 

.(Ariège) 'ּפיֶרֶנה וָארֶייז

D5 11 מפה ּבאנֶייר־ֶדה־ּביגֹור 
בד־אנד־ברקפסט

Au Chat Ronfleur
 ;05-62-95-42-87 ;65200 ,3 Rue Cazalas

www.bagneres-chambredhote.com
'החתול המגרגר' ממוקם בלבה של 

ּבאנֶייר. שלושת החדרים הגדולים 
פשוטים, אבל ארוחות הבוקר טעימה, 

והבעלים דוברים אנגלית ונחמדים 
ויוכלו לספק עצות טובות לטיולים 

באזור.
€   k f n

קמפינג
Camping Monloo

 ;65200 ,Route de la Plaine
www.lemonloo.com ;05-62-95-19-65
במיקום שקט, בקצה העיירה, נמצא 

אתר הקמפינג, שיש בו קרוואנים 
ובקתות שאֶלה להשכרה. יש כאן בריכה 

מחוממת, מגלשות מים, מגרש 
משחקים ופעילויות כמו טניס ודיג, 
שיעסיקו את הילדים. בקיץ נערכים 
טורנירים של משחקים, ערבי־נושא 

ופעילויות בידור נוספות.
€  s p f

טאראסקֹון־
F5 12 מפה סּור־ָארֶייז' 

מלון
 Manoir d’Agnès

05-61-02-32- ;09400 ,2 Rue St-Roche
 www.manoiragnes.com ;81

מבחוץ נראה בית־האחוזה המקסים 
מהמאה ה־17 כמו בית מסיפורי אגדות. 

מבפנים זהו מלון חדיש בעיצוב קריר, 
המנוהל ביעילות, ובו אינטרנט אלחוטי, 

ספא ואחת המסעדות הטובות ביותר 
באזור.

€€€  a p f

קמפינג
 (Le Pré Lombard) ֶלה ּפֶרה לוֹמּבאר

F5 12 מפה
05-61-05-61- ;09400 Capoulet-Junac

www.prelombard.com ;94
באתר הקמפינג שלגדת הנהר ָארֶייז' 

מציעים חלקות ומבחר אוהלים 
וקוטג'ים. יש חדר משחקים, ומארגנים 

כאן פעילויות מים. 
€  s p f

F5 12 מפה מֹונֶסגּור 
בד־אנד־ברקפסט

 L’Oustal
 ;05-61-02-80-70 ;09300 ,46 Le Village

tinyurl.com/4xfx985
כאן מציעים ארבעה חדרי שינה נוחים, 

לצד ז'יט מאובזר. יש גינה ורחבה 
המשקיפה לנופים יפים. הבעלים 

נחמדים.
€€   p f n

סן־ֶּברטראן־
E5 12 מפה ֶדה־קֹומאנז' 

מלון
 Hôtel du Comminges

 ;31510 ,Ville Haute
 ;05-61-88-31-43

www.hotelducomminges.fr
לפני כמאה שנים הוסב למלון בית 
ההארחה לצליינים מהמאה ה־15, 

הצמוד לבזיליק דה סנט־מארי. החדרים 
מרוהטים בעתיקות. ניתן לקבל ארוחת 

בוקר, אך אין מסעדה. 
€   p n

קמפינג
Camping Es Pibous

 ;05-61-88-31-42 ;31510 ,D26
www.es-pibous.fr

אתר הקמפינג הקטן והמטופח שוכן 
ממש מעל שרידי העיר הרומית 

שמתחת סן־ֶּברטראן. יש כאן בקתות 

שאֶלה וקרוואנים וכן מגרש משחקים 
לילדים.

€  s p f

הצבועים בגוונים ססגוניים. באחדים יש 
מיזוג אוויר, ובכולם יש חלונות כפולים 

ואינטרנט אלחוטי. 
€€   f

 Hotel Loustau
 ;64100 ,1 Pl de la République

 ;05-59-55-08-08
 www.hotel-loustau.fr

המלון שוכן בבניין עתיק ויפה, מול 
מרכז העיר, מעברו הנגדי של נהר ָאדּור 
(Adour), ומשקיף לנוף נהדר של הנהר 

ושל העיר. החדרים אטומים לעש, ויש 
בהם אינטרנט אלחוטי. בנוסף יש כאן 

מסעדה טובה.
€€   a f

וחניה חינם. חפשו מבצעים באתר 
האינטרנט.

€  a p k

קמפינג
 La Bergerie

 65400 ,8 Chemin de la Bergerie
 ;05-62-97-59-99 ;Argelès-Gazost

www.camping-labergerie.com
מצפון לָארֶז'ֶלז, במפגש של שלושה 

עמקים, נמצא אתר הקמפינג הזה, ובו 
בקתות ושני ז'יט להשכרה לשבוע. יש 

כאן מגרש משחקים. 
€  s p f n

 D5 11 מפה גאבארני 
מלון

 Le Compostelle
 ;05-62-92-49-43 ;65120 ,Rue de l’Eglise

www.compostellehotel.com
המלון ששופץ לאחרונה שוכן על נתיב 

עולי־הרגל אל סנטיאגו ֶדה 
קֹומּפֹוסֶטָלה, ויש בו חדרים נוחים, 

אחדים מהם משקיפים לנופים נפלאים 

F5 12 מפה פּוָאה 
מלון

 Auberge des Myrtilles
 ;09000 Le Bosc ,Col du Marrous

 ;05-61-65-16-46
www.auberge-les-myrtilles.com

במלון המבודד שממערב לפּוָאה יש 
חדרים חדישים מעוצבים בסגנון כפרי, 

ז'יט נעים ומסעדה שבה מתמחים 
בבישול ביתי מסורתי. בנוסף יש כאן 

ג'קוזי, רחבה לישיבה בגינה ושטח 
מיוער גדול, שנחמד לטייל בו. 

€€€  s p f

מגורים בפירנאים | 314315 | דרום־מערב צרפת

התעריפים המובאים הם למשפחה בת 
ארבע נפשות, כולל מסים, ללילה אחד 

בעונת השיא בתיירות.
€ עד €100 €€ €100-200 €€€ מעל €200

טווח המחירים

למקרא סמלים ראו קפל הכריכה האחורית

לאוהבי התרבות
הקדישו יום לביקור באמת המים ּפֹון דּו גאר (עמ' 

334-5) ובמרכז התגליות האינטראקטיבי שיכין 
אתכם לקראת גולת הכותרת של היום, ֶמזֹון קאֶרה 

– מקדש רומי ואמפיתיאטרון שהשתמרו היטב, 
הממוקמים בנים הסמוכה(עמ' 336). עמדו על 

הבמה ובחנו את האקוסטיקה של האמפיתיאטרון 
הרומי של אֹוראנז' (עמ' 345).

חזרו אל ימי הביניים בקארקאסֹון (עמ' 324-5) 
ובארמון האפיפיורים שבָאביניֹון (עמ' 342-3), 
בשניהם אפשר להצטרף לסיורים מודרכים. 

בקרו בֶלה ּבֹו (עמ' 344), שהבליסטראות 
הניצבות בה משמשות תזכורת לקרבות שניהלו 

אדוניה הלוחמים, ובעיירה מימי הביניים 
ּבֹוניפאצ'ֹו (עמ' 370-71) המזדקרת מעל פני 

הים. בָארל (עמ' 344-5) ובסן־ֶרמי־ֶדה־פרובאנס 
(עמ' 344) מצאו את המקומות שהנציח בציוריו 

ואן גוך, ובעקבותיו של מאטיס תוכלו ללכת 
ברחובותיהן של הערים קֹוליּור (עמ' 328), 

כדי לצפות בפלמינגו הוורודים של חבל קאמארג 
 (Sorgue) (עמ' 345). חתירה בקיאקים בנהר סֹוְרג

היא חוויה כיפית. חתרו במורד הזרם עד 
לפֹונֶטן־ֶדה־וֹוקלּוז (עמ' 346-7), השוכנת בלב אחד 

השטחים הפסטורליים ביותר של פרובאנס. אל 
תפספסו את השיט בדוברה בתעלה המוקפת 
עצים קאנאל דּו מידי (עמ' 330-31). משפחות 

שאוהבות טבע ייהנו בהרים הנהדרים וביערות של 
קורסיקה; תצורות האבן המרתקות המקיפות את 
מפרץ ּפֹורטֹו (עמ' 366-7) הן אתר מורשת עולם, 

והחופים שסביב ּפֹורטֹו־ֶוקיֹו (עמ' 371) וסן־פלוראן 
(עמ' 368-9) מסחררים ביופיים.

בשבוע אחד
התחילו ביומיים בעיר התוססת ניס, התרשמו 
מיצירות האמנות הקלילות, ואף משעשעות, 

שבמוזיאון קרן מאכט (עמ' 359), בסן־ּפֹול־ֶדה־ואנס, 
ובלו במתחם הפארקים מאראנלנד שבָאנטיּב (עמ' 

360). סעו למערב, אל ָאביניֹון ובקרו בארמון 
האפיפיורים. לונו בָאביניֹון, צאו מכאן לטיול של 

יומיים בֶלה ּבֹו, בנים ובּפֹון דּו גאר, וקפצו לשחייה 
קלה בנהר גארדֹון. ביום השישי המשיכו בדרככם 

למערב, אל קארקאסֹון, אחר־הצהריים לכו לראות 
מופע דו־קרב וסיימו את טיולכם בשיט אטי ונינוח 

בקאנאל דּו מידי.

בהתאם לעונה
האביב הוא זמן טוב לטיולים באזור ָלה ּבאלאן (עמ' 

368) שבקורסיקה, בנופיה המפורסמים של 
פרובאנס ובאלה של אזור לּוֶּברֹון (Luberon), כמו 

העיירה ָאט (עמ' 348-9) ושל ֶאקס־ָאן־פרובאנס 
(עמ' 352), עיירת הולדתו של סזאן, וכמובן במונקו 
(עמ' 360). בתחילת יוני מומלץ לבקר בֶסֶרה (עמ' 

328-9) בה מבשילים דובדבנים נהדרים. בקיץ 
מוצפים השווקים והמסעדות בתוצרת טרייה, 

ופסטיבלים רבים נערכים בזה אחר זה: החל 
מפסטיבל התיאטרון שבָאביניֹון ועד קרבות המים 
המלהיבים של ֶסט (עמ' 332). כמה מהפסטיבלים 
הגדולים ביותר של הקיץ מתקיימים בּבֹוֶקר (עמ' 

 courses) 336) ולרוב נערכות בהם הקּורס
- 'מלחמות שוורים' ללא פגיעה בחיות) עתירות 

הפעלולים. אם מזג האוויר חם מדי, קפצו אל 
יערות הערמונים של ֶסֶבן (עמ' 336-7), או אל הר 
ֶונטּו (Ventoux) הקריר וסחוף הרוחות שמעל ֶוזֹון־
ָלה־רֹוֶמן (עמ' 348), או בואו להשתכשך בבריכות 
הסלעים שבגֹורז' ֶדה סֶּפלּונָקה (עמ' 366). בסתיו 

נצבעים יערות הערמון העצומים בָקסטאניָצ'ה 
(עמ' 369) שבקורסיקה בצבעים נהדרים. בחופים 
המוגנים של האי המים חמים מספיק לשחייה גם 
באוקטובר, וכך גם בֶּפרּפיניאן (עמ' 328) ובָאנטיּב. 

בחורף סעו ברכבת הצהובה הקטנה (עמ' 329) 
לעומק הפירנאים ותוכלו לצאת לסקי, או קחו לכם 

חופשה בניס או במארסיי שטופות השמש (עמ' 
350-51). מינואר עד מרץ מתקיים בלימּו (עמ' 325) 

קרנבל לֹוס ֶפקֹוס, הכולל תהלוכות ססגוניות 
גדושות מוסיקה, תלבושות וקונפטי.

משמאל חותרים בקיאקים בנהר גארדֹון תחת אמת המים הרומית 
העצומה ּפֹון דּו גאר

המיטב של 
דרום צרפת

המחשבה על דרום צרפת מעלה בדמיון כפרים מוקפים כרמים, שורות של עצי 
זית, שדות של חמניות ושל לבנדר וחופים שטופי שמש הנושקים לים התיכון. 

בפנים הארץ מצויים הרים מרהיבים וערוצים יפהפיים. זהו רקע מושלם לטירות 
מימי הביניים ולמבנים הרומיים המרשימים ביותר בצרפת, כמו גם לערים הגדושות 

אמנות ותרבות מכל התקופות.

משמאל יצירות אמנות למכירה ברחוב בסן־טרֹוֶּפה
למטה חוף סמוך לעיירה ָאז'אקסיֹו, קורסיקה

למעלה הרכבת הקטנה חוצה גשר ומאחוריה מתנשאות החומות האימתניות מימי הביניים של מצודת קארקאסֹון

סן־טרֹוֶּפה (עמ' 354-5) וניס (עמ' 358-9).

בחיק הטבע
החופים של האזור פשוט נפלאים. מהחולות 

הארוכים שליד ֶאג־מֹורט (עמ' 336-7) ועד לּפלאז' 
(plages – חופים) של סן־טרֹוֶּפה. הביאו משקפת 
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מוקדי־עניין עיקריים

בלב צרפת משתרע השטח העצום הגדוש באוצרות 
ההיסטוריה והתרבות של צרפת, ממורשתם של 

הרומאים ושל דוכסי ּבּורגֹון רבי־העוצמה ועד שרידים 
לתפקידו כצומת ראשי בנתיב העלייה־לרגל לצליינים. 
זוהי ארץ נפלאה של מרחבים פתוחים אדירים, זרועי 
יערות, נהרות, הריו הגעשיים של המאסיף סנטראל 

והפסגות המושלגות של האלּפים; שילוב מושלם של 
היסטוריה ואמנות, מוקף טבע מרהיב.

מרכז צרפת
והאלּפים

מימין פסל לכבודו של ד"ר מישל ּפאקאר, שהיה הראשון שטיפס על המֹון ּבלאן, שאמֹוני
למעלה פרות מלחכות עשב בֶלז אֹוט־קֹוְנּב, שמורת הטבע האזורית אֹוט־ז'ּוָרה

דיז'ֹון
בבירתם הנהדרת של דוכסי ּבּורגֹון 

תיהנו גם ממורשת קולינרית נפלאה 
(ראו עמ' 200-201).

שמורת הטבע האזורית 
מורבאן

בילוי בחיק הטבע, המתאים לכל 
המשפחה, בזכות השבילים להליכה 

ברגל, פעילויות המים והסיפורים 
המסעירים על המחתרת הצרפתית 
במלחמת העולם השנייה (ראו עמ' 

.(206-207

גֹורז' דּו טאְרן
בחתירה בקאנו בנקיקים הסלעיים 
יתגלו בפניכם נוף מהיפים ביותר 

באזור ומגוון של בעלי־חיים (ראו עמ' 
.(242

ֶלה ּפּוִאי־ָאן־ֶוֶלה
מבני דת ניצבים בעיירה הנפלאה, 

השוכנת בלב אזור כפרי רחב ידיים, 
על גבי תצורות געשיות משוננות 

(ראו עמ' 244-5).

שאמֹוני
הרכבל העולה לנקודה הגבוהה 

ביותר בעולם מטפס אל ֶאגּוִאי דּו 
מידי ומשקיף מקרוב אל מֹון ּבלאן, 

ובאזור עוברים שבילים להליכה ברגל 
ומסלולי סקי (ראו עמ' 224-5).

גֹורז' ֶדה ל'ָארֶדש
מהקשת הטבעית של ּפֹון ד'ארק ניתן 
לחתור בקיאק לאורך קטע ארוך של 

נהר ָארֶדש, תחת צוקים גירניים 
אדירים, המגיעים לגובה של 300 מ' 

(ראו עמ' 232-3).
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איך להשתמש במדריך זה
מטרתו של מדריך זה לעזור למשפחות למצות 
את ביקורן בצרפת, והוא כולל המלצות של 
מומחים לטיולים עם ילדים ופרקים של מידע 
שימושי מפורט. החלק הראשון מכיל מבוא 
לצרפת ולמוקדי־העניין העיקריים בה, מידע 
שיעזור בתכנון חופשה משפחתית (כולל הגעה, 
מדריך  ותקשורת),  כסף  בריאות,  תחבורה, 
לפסטיבלים המתאימים למשפחות וסקירה 

היסטורית קצרה. 

החלק העיקרי של המדריך מחולק לאזורים, 
פרקים  שלושה  או  שניים  מהם  אחד  ובכל 
המוקדשים לאתרים באזור. בתחילת כל פרק 
מופיע פירוט של 'המיטב' ולאחריו תיאור האתרים 
החשובים ומוקדי־עניין אחרים באזור, וכן מקומות 
שבהם תוכלו לאכול, לשתות, לשחק ולבלות. 
בסוף הספר יש מפות מפורטות של צרפת ושל 
פאריז וכן מדריך לשוני קצר ובו מילות מפתח 
וביטויים בצרפתית, החיוניים למסע משפחתי.

המיטב...
עזר־תכנון הסוקר בקצרה את מוקדי־העניין 

המומלצים ביותר למשפחות בכל אזור, כולל 
הצעות מגוונות לביקורים המותאמים לעונות 
השנה ולשהייה קצרה במקום, אתרי תרבות 

חשובים ובילויים בחיק הטבע.

במסגרת נפרדת מובאת רשימה של 
משרדי התיווך הטובים ביותר להשכרת 

מקומות לינה באזור

התקציר של מוקדי־העניין מספק מושג 
כללי על מוקדי התיירות באזור.

סמלים קלים להבנה מתארים את 
המאפיינים המתאימים למשפחות.

מדריך המחירים מפרט את טווח 
המחירים למשפחה בת ארבע נפשות.

היכרות עם האזור
כל פרק נפתח בכפולת־עמודים שממפה 

את האזור, ובה מבוא קצר, מפת איתור 
ומבחר של מוקדי־עניין עיקריים. 

מגורים
המחברים המומחים שלנו ריכזו טווח רחב של 
המלצות ללינת משפחות, החל במלונות ובד־

אנד־ברקפסט שמתאימים לילדים ועד לאירוח 
בחוות חקלאיות, בדירות להשכרה ובקמפינג.

מפת האיתור ממחישה היכן נמצא 
האזור ביחס לצרפת כולה.

6
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הכי שווה

1 ֶרן

בירתה הצעירה והתוססת של ּבֶרטאן

פינת התכל'ס

ֶרן (Rennes) נקראת על שם שבט קלטי שחי כאן בעבר, אך העיר החלה 
להתפרסם רק בשנים 1356-7, כשאחד מגדולי האבירים של ּבֶרטאן, ֶּברטראן דּו 

ֶגסלאן (Guesclin), הגן עליה מפני הבריטים במלחמת מאה השנים. ב־1551, 
כשהוכרז האזור חלק מצרפת, הפכה ֶרן בירתו של מחוז ּבֶרטאן, וכיום היא אחת 
הערים הצומחות בקצב המהיר ביותר במדינה, עם 60,000 סטודנטים הלומדים 

באוניברסיטה שלה, מרכז התרבות שאן ליְּבר, רשת מטרו חדישה ולוח שנה 
עשיר באירועים מוסיקליים.

בית של 
קורות־עץ, ֶרן

מדברים ְּבֶרזֹוֶנק
אחד מאגפיו של מוזיאון ּבֶרטאן 

מוקדש לשפת ְּבֶרזֹוֶנק 
(Brezhoneg - ּבֶרטאנית), 

שפה קלטית הקשורה 
לוולשית ולקורנית. סדרת 

ספרי אסטריקס 
תורגמה גם לְּבֶרזֹוֶנק.

נסו לומר מספר מילים 
בשפה:

 Demat! !יום טוב
(ֶדה מאט)

 Penaos ‘mañ ?מה שלומך
?kont (ֶּפנסֹוס מאן קֹו?)

 Mat eo ar .שלומי טוב, תודה
trugarez ,jeu. (מאט ָאי אֹו ג'ּו, 

טֶרָגאי)
להתראות! !Kenavo (ֶקנאבֹו)

 Krampouezh קרפים
(קראמּפּוֶאז)

אסטריקס עורך היכרות 
עם הרומאים

אוהבי אסטריקס יכירו את שמה 
הקדום של ּבֶרטאן: ָארמֹוריָקה 

(Armorica - 'מקום לצד 
הים'). סדרת ספרי הקומיקס 
המפורסמת מספקת הקדמה 

מעמיקה לחיי הרומאים 
בתקופתו של יוליוס 

קיסר. באתר אינטרנט 
שיצרו שני מעריצים 
של הגאלי המשופם, 
asterix.openscroll.

org, יש רקע גיאוגרפי 
עם שמות המקומות 
ומידע על החפצים 

התקופתיים המופיעים 
בספרים. 

מפה B1 7 כתובת 35000   
(Ille-et-Vilaine). המוזיאון לאמנות: 20 

 .www.mbar.org ;Quai Emile Zola
 ;Rue de la Monnaie :קתדרל סן־פייר

02-99-78-48-80. מוזיאון ּבֶרטאן ומרכז 
www. ;Cours des Alliés 10 :המדע

musee-bretagne.fr. הפרלמנט של 
 ;Rue Nationale :ּבֶרטאן

 .02-99-67-11-66

רכבת מפאריז.  

 ,Rue St-Yves 11 לשכת מידע לתיירים  
www. ;02-99-67-11-11 ;35000

.tourisme-rennes.com
שעות פתיחה המוזיאון לאמנות: ג'   

10:00-18:00, ד'-א' 10:00-12:00 

ו־14:00-18:00, סגור בחגים. מוזיאון 
ּבֶרטאן ומרכז המדע: ספטמבר-יוני: ג' 
12:00-21:00, ד'-ו' 12:00-19:00, שבת 

וא' 14:00-19:00, סגור בחגים לאומיים. 
הפרלמנט של ּבֶרטאן: הירשמו מראש 

לסיור מודרך. 

דמי כניסה המוזיאון לאמנות: €14-24;   
עד גיל 18 חינם. מוזיאון ּבֶרטאן ומרכז 
המדע: €28-38; עד גיל שמונה חינם. 

הפרלמנט של ּבֶרטאן: €22-33; עד גיל 
שבע חינם. 

קיצור תורים עם הכרטיס החופשי של ֶרן   
(Rennes Metropole City Pass) בררו 

פרטים באתר האינטרנט של לשכת 
המידע לתיירים. 

עסק משתלם
הביקור בֶרן עשוי להיות מהנה 

מאוד, אך בעיקר לבני־נוער, ופחות 
לילדים קטנים.

(Esse) קברי האבן הפרהיסטוריים בָלה רֹוש־אֹו־ֶפה, ֶאס

צדפות טריות טעימות מוגשות לצד לימון 
במסעדה בֶרן

מוציאים אנרגיה
הילדים יוכלו להשתעשע בבריכה 

 Jardin) 'המקורה שבז'ארדן סן־ז'ורז
 ,2 Rue Gambetta ;St-Georges

 Parc du) 35000). בפארק דּו טאּבֹור
Thabor) שממזרח לפרלמנט של 

ּבֶרטאן יש גן בוטאני, מערות ואגם עם 
ברווזים.

איפה אוכלים
פיקניק: עד €20; ארוחה קלה: €20-45; 

ארוחה אמיתית: €45-90; פינוק 
משפחתי: מעל €90 (המחירים 

מתייחסים למשפחה בת ארבע נפשות)
 Pl des) Halles Martenot פיקניק

Lices, 35200) הוא מקום טוב להצטייד 
בו במצרכים. שבו לאכול בז'ארדן 

 Rue) סן־ז'ורז' שברּו גאמֶּבָטה
.(Gambetta

 5 Pl) Miam & Caetera-ארוחה קלה ב
 ;02-99-30-46-43 ;35200 ,Bretagne

סגור בימי א') מכינים סנדוויצ'ים 
טעימים מרכיבים משובחים, מרקים 

אורגניים ושלל מאכלים נהדרים 
נוספים, שתוכלו לאכול כאן או לקחת.

 Le Comptoir des ארוחה אמיתית
 ;35200 ,17 Rue Jules Simon) Halles
 www.lecomptoir ;02-99-78-20-07

deshalles.com) היא מסעדת דגים 
במחירים סבירים, שמגישים בה גם 

מנות בשריות. יש תפריט לילדים.
 La Fontaine aux פינוק משפחתי

 ;35200 ,96 Rue de la Poterie) Perles
www. ;02-99-53-90-90

lafontaineauxperles.com; סגור בימי 

א' בערב ובימי ב') היא מקדש הגורמה 
של ֶרן, השוכנת בגינה נטועת עצים. 

מכינים כאן מנות כמו ריזוטו פירות־ים 
ופילה בקר בֶסּפ (cèpes – פטריות בר), 

ומקבלים בברכה גם ילדים.

קניות
 19 Rue) Flic en Flac היכנסו לחנות
 (02-99-79-30-49 ;35000 ,Penhoët

 5 Quai) Durand-הגדושה צעצועים. ב
02-99-78-10- ;35000 ,Chateaubriand

 (www.durandchocolatier.fr ;00
מכינים את השוקולדים הטעימים ביותר 
 49) Même Pas Peur du Loup-בֶרן. ב

02-99-78-39- ;35000 ,Rue Vasselot
 (www.memepaspeurduloup.fr ;75

מוכרים צעצועים, אביזרי אופנה, 
כנפיים של מלאכים ושמלות לנסיכות. 

רוצים לדעת עוד? 
www.theotherside. אינטרנט בכתובת

 co.uk/tm-heritage/back
ground/100yearswar.htm יש תיאור 

מעניין וברור של מלחמת מאה השנים. 
מוצג כאן פירוט של המלחמות בין 

האנגלים לצרפתים על ציר הזמן.

סיורים מודרכים הירשמו מראש לסיור   
באתר האינטרנט של לשכת המידע 

לתיירים.

טווח גילאים מגיל חמש.   

פעילויות צפו בנופיה של ֶרן מסירת   
התעלות החשמלית השטה לאורך 

 Canal) קאנאל ד'ִאיל־ֶא־ראנס
 ;Vilaine) ונהר ויֶלן (d’Ille-et-Rance

.(www.urbavag.com
טווח זמן יום.  

לאן ממשיכים 
ָלה רֹוש־אֹו־ֶפה סעו 32 ק"מ לדרום, אל 

 ;La Roche-aux-Fées) ָלה רֹוש־אֹו־ֶפה
www.cc-rocheauxfees.fr), אחד מ'קברי 

המעבר' שנשמרו במצב הטוב ביותר 
במערב צרפת, ואחד הגדולים שבהם. 

האגדה מספרת שפיות הקימו אותו 
תוך לילה אחד, כדי להוכיח את קיומן. 

הארכיאולוגים קבעו שהוא נבנה 
בסביבות שנת 3000 לפני הספירה. 
אורכו 20 מ', והוא גבוה מספיק כדי 

לאפשר למבוגר לעמוד בפנים. האבנים 
הובאו מיער ֵתִייל־ֶדה־ּבֶרטאן 

(Theil-de-Bretagne) המרוחק ארבעה 
ק"מ מָלה רֹוש־אֹו־ֶפה, והכבדה שבהן 

שוקלת 45 טון. ביום היפוך־החורף (21 
בדצמבר), נופלות קרני האור 

הראשונות בדיוק על הכניסה למבנה.

המחירים מתייחסים למשפחה בת ארבע נפשות

 Champs) שאן ליְּבר במתחם
Libres) נמצאים מוזיאון ּבֶרטאן 

בו מתוארות תולדותיה של 
ּבֶרטאן בעבר העתיק ובתקופה 
החדשה, ומרכז המדע מוזיאון 
המדע המשוכלל של ֶרן שבו 

נמצאים מעבדתו של המכשף 
מרלין, מצפה כוכבים בתלת 

מימד ותצוגות נוספות.

קתדרל סן־פייר חזיתה של הקתדרלה 
(Cathédrale St-Pierre) התמוטטה 

ב־1490 ונבנתה מחדש במאות הבאות. 
יש כאן תמונת־מזבח מרהיבה מהמאה 

ה־16 של לידתו של ישו.

בתי קורות הבית 
מס' 22 ברּו ֶדה 

 Rue du) שאּפיְטְר
Chapitre) מעוטר 
בגילופים מ־1580.

פלאס ֶדה ליס בכיכר הציורית 
 Place des) ביותר בעיר

Lices) נלחמו בעבר אבירים 
על סוסים. כיום ניצבים בה 
עדיין הבתים מהמאה ה־17, 

ובשבתות נערך כאן אחד 
השווקים הגדולים ביותר 

בצרפת.

המוזיאון לאמנות חפצים 
ממצרים העתיקה מוצגים 
 Musée des Beaux) כאן

Arts) בחלל אחד עם ציורים 
מאת ורונזה, אסכולת 

ּפֹונט־ָאֶבן, ופיקאסו. 

הפרלמנט של ּבֶרטאן מבנה 
הפרלמנט המחוזי מהמאה 
ה־17, עם היכליו האדירים 

והמפוארים, הוא אחת 
הדוגמאות היפות ביותר לסגנון 

הצרפתי העתיק.

אֹוֶטל ֶדה ויל את בית העירייה 
בנה ז'אק גבריאל ב־1720. יש 

לו מגדל פעמונים עם ראש 
מעוגל, גרם מדרגות מפואר 

ואולם לעריכת חתונות.

המוזיאון 
לאמנות
500 מ'

שאן ליְּבר
900 מ'
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כימאי גאון 

ֶרן היא מקום הולדתו 
של אחד מגדולי 

הכימאים של צרפת, 

 ;Robiquet) ז'אן רֹוּביֶקה

1780-1840). ב־1805, 

כשערך ניסויים במיץ־אספר־

גוס, גילה רֹוּביֶקה, יחד עם 

חוקרים נוספים, את הָאסָּפָרגין, 

חומצת האמינו הראשונה 

שזוהתה אי פעם (חומצות 

אמינו הן אבני הבניין הבסיסיות 
של כל יצור חי).

ּבֶרטאן | 158159 | מערב צרפת

ים ד ל י ה ת  נ י פ

פינגווינים משתזפים במתחם שלהם בפארק הציפורים, ֶלה דֹונּב
פסל בכניסה לפארק ֶדה ל'ֶארֹוּפ, סנט־ֶאטֶיין

תצוגה של אופניים במוזיאון לאמנות 
ולתעשייה, סנט־ֶאטֶיין

כיף בין צמרות העצים בִסים ָאבאנטּור, ִוֶיין

תשובות: 1 חצי עיגול. 2 יש להם בליטה 
על הראש, שנראית כמו קרן. 3 הם נסעו 

פנימה ברכבת.

שלוש מי יודע?
התיאטרון הרומי   1

העתיק של ִוֶיין משמש 
כיום להופעות מוסיקה. 

מהי צורתו?
בפארק הציפורים יש   2

כ־400 מינים של עופות מכל 
רחבי העולם. כיצד ניתן לזהות 

מינים של ָקָלאֹו אסיאתי?
במוזיאון המכרות שבסנט־  3

ֶאטֶיין תוכלו לגלות כיצד נראו 
חייו של כורה. באיזה אמצעי־

תחבורה ירדו הכורים אל 
מעמקי המכרה? 

התשובות בתחתית העמוד.

סיפורי רצפה
הרצפה בבתיהם של 

הרומאים העשירים היתה 
עשויה פסיפס. עם הנושאים 

הפופולריים לפסיפסים רומיים 
נמנו אלים וספורטאים.

פיקניק עד €20; ארוחה קלה €20-45; ארוחה אמיתית €45-90; פינוק משפחתי מעל €90 (המחירים מתייחסים למשפחה בת ארבע נפשות) 

2 סנט־ֶאטֶיין

כלי־נשק ואמנות בת־זמננו

 St) במאה ה־19 היתה ָסנט־ֶאטֶיין
Étienne), השוכנת 60 ק"מ מדרום־

מערב לִליֹון, ממובילות המהפכה 
התעשייתית בצרפת. תיעושה של העיר 

החל במאה ה־16, כשהפכה למרכז 
ייצור־הנשק של המדינה. מהפחם 

המצוי בשפע באזור ייצרו דלק מוצק, 
ששימש להתכת ברזל לייצור כלי 

הנשק. הצורך לשנע את הפחם הוביל 
להקמתה של המסילה הצבאית 

הראשונה במדינה, וזו נסללה כאן 
ב־1823. העיר התפרסמה גם כיצרנית 

של סרטים ושל אופניים. כדי ללמוד 
עוד על המורשת התעשייתית 

המקומית, בקרו במוזיאון לאמנות 
 Musée d’Art et) ולתעשייה

d’Industrie), ובמוזיאון המכרות 
(Musée de la Mine) תגלו את עולמם 

של כורי הפחם. במוזיאון לאמנות 
 (Musée d’Art Moderne) מודרנית

מוצג האוסף השני בגודלו בצרפת של 
אמנות בת־זמננו.

מוציאים אנרגיה
סעו באוטובוס מס' 4 או 6 אל פארק 

 Rue de ;Parc de l’Europe) ֶדה ל'ֶארֹוּפ
Coventry, 42100) שבסנט־ֶאטֶיין. 

בפארק יש קרוסלה, רכבת קטנה 
ומספר מתחמי־משחקים הפזורים בין 

חלקות־אוהלים ירוקות, עתירות 
צמחייה. במזג אוויר יפה זהו יעד 

פופולרי לפיקניקים.

Antique), הניצב כאן מאז ימי הגאלים, 
עדיין נערכות הופעות מוסיקה. מול ִוֶיין, 

בעברו הנגדי של הנהר, נמצא האתר 
הארכיאולוגי המרשים סן־רומאן־ָאן־גאל 

(St-Roman-en-Gal), שבמוזיאון 
הגאלי־רומי (Musée Gallo Romain) בו 

מוצגים שרידיה של עיירה רומית 
עתיקה. האתר מספק הצצה אל חיי 
היומיום בימי קדם, ויש בו פסיפסים, 
קווי מתאר של בתים ודרכים סלולות 

מגרניט.

מוציאים אנרגיה
בגן הציבורי של ִוֶיין, שמאחורי לשכת 
המידע לתיירים, יש מגרש משחקים 
לילדים קטנים. תוכלו גם לנסוע 14 

ק"מ ממזרח לִוֶיין באוטובוס מס' 51, אל 
פארק ההרפתקאות ִסים ָאבאנטּור 

www.cimes- ;Cimes Aventures)
aventures.com) שבעיירה ֶסֶטם 

(Septème). יש כאן פעילויות בין 

4 ֶלה דֹונּב

על דגים וציפורים

רמת דֹונּב (Les Dombes) משתרעת 
לכיוון צפון מִליֹון לעבר ּבּורג־ָאן־ּבֶרס 

(Bourg-en-Bresse), המפורסמת 
בתרנגולות המשובחות ּפּוֶלה ֶדה ּבֶרס 

(Poulets de Bresse) שמגדלים בה 
(ראו עמ' 211). העופות הדשנים 

מככבים בתפריטיהן של המסעדות 
הטובות ביותר. ֶלה דֹונּב היא גם אחד 
היעדים העיקריים לציד של עופות בר 

ומספקת לצרפת ולעולם כולו בשר־ציד 
 Parc des) איכותי. פארק הציפורים

Oiseaux) שבִויָאר־ֶלה־דֹונּב 
(Villars-les-Dombes) הוא שמורת 

עופות גדולה, שבשטחה מעופפים יותר 
מ־400 מינים (2000 ציפורים) מכל רחבי 

העולם; ילדים אוהבים את מתחם 
הגוזלים ואת תצוגת 'מעוף הציפורים'. 

ברמה יש יותר מאלף אגמים, וזהו 
האזור העיקרי בצרפת לגידול של דגי 

מים־מתוקים ושל צפרדעים. זהו גם 
אתר מושלם לרכיבה על סוסים, ובו 

מועדוני רכיבה רבים; האזור הוא 
המרכז השני בחשיבותו בצרפת לגידול 

סוסים. 
כדאי לבקר בֶּפרּוז' (Pérouges), כפר 
שהשתמר יפה מימי הביניים, בעיקר 

ביוני, כשמתקיים כאן יריד ימי הביניים 
.(La Fête Médiévale)

תפסו מחסה 
סעו באוטובוס מס' 181 מוִויָאר אל 

Belleville-sur-) ֶּבלוויל־סּור־ָסאֹון
Saône), ומשם בקו 113 אל שאטֹו ֶדה 
www. ;Château de Fléchères) ֶפֶלֶשר

chateaudeflecheres.com) שבכפר 
פאֶרן (Fareins). בטירה תוכלו להתמוגג 

מחדר־השינה הוורוד והחלומי של 
הרוזנת ולהתפעל מהשיטות המעניינות 

של ציורי הקיר המפורסמים מהמאה 
ה־17. נסו למצוא כאן את הרקולס 
ושחקו מחבואים בגן הגדול ובמבוך.

צמרות העצים לילדים מגיל שלוש. 
הרשתות, גשרי החבלים ומגלשות 
האומגה המסחררות יספקו חוויות 
מלהיבות לכל המשפחה. אפשרות 

נוספת היא לשכור אופני הרים, וליהנות 
מרכיבה ביערות.

מה אפשר לעשות כאן 
קראו בספרי אסטריקס ולמדו   1

בדרך מהנה על הגאלים 
והרומאים.

באתר הארכיאולוגי   2
סן־רומאן־ָאן־גאל, נסו למצוא 

נקודות דמיון בין החיים 
באימפריה הרומית הקדומה 

לבין חיינו כיום.
טעמו רגלי צפרדעים ונסו   3

לתאר מה טעמן. 
ציירו גרסאות משלכם   4

לציורים המוצגים 
במוזיאון לאמנות 

מודרנית בסנט־ֶאטֶיין.

3 ִוֶיין

מגרש המשחקים של הרומאים

גם בִוֶיין (Vienne), כמו בִליֹון, השתמרו 
שרידים של ישוב רומי גדול במצב 

מצוין. את הישוב הקימו הגאלים, סמוך 
לנהר רֹון, אך העיירה הפכה ליישוב 

משמעותי רק כשביקר כאן יוליוס קיסר 
בשנת 47. השרידים המרשימים ביותר 

 Le) בעיר הם מקדש אוגוסט וליבָיה
 (Temple d’Auguste et de Livie

והפירמידה של האיצטדיון הרומי של 
 La Pyramide du Cirque Romain) ִוֶיין
de Vienne). האיצטדיון שימש למרוצי 

מרכבות ולשאר אירועי ספורט, 
והפירמידה היא העתק של הפירמידות 
המצריות שהוקמו בכיכרות הערים של 

האימפריה הרומית. בתיאטרון הרומי 
 Théâtre) של העיר, תיאטר ָאנטיק

פינת התכל'ס
 .(Vienne) 38200 כתובת D6 9 מפה  

 ,Rue du Cirque :תיאטר ָאנטיק
04-74-85-39-23. המוזיאון הגאלי־רומי: 

 69560 ,Route départementale 502
 ;04-74-53-74-01 ;St-Roman-en-Gal

.www.musees-gallo-romains.com
רכבת מִליֹון. אוטובוס קו 101 מִליֹון.  

 ,Cours Brillier לשכת מידע לתיירים  
www. ;04-74-53-80-30 ;38200

.vienne-tourisme.com
שעות פתיחה המוזיאון הגאלי־רומי: ג'-א'.  

איפה אוכלים ארוחה קלה קנו מצרכים   
באחד משוקי הבוקר היומיים. תוכלו 

 Jardin du 8 ,לשבת לפיקניק בגן הסמוך
 Le Dos de la ארוחה אמיתית .mai 1945

 ;38200 ,18 Pl St-Maurice) Cuillère
www.ledos- ;04-74-85-43-18

delacuillere.com; סגור בימים א', ב' וג' 
בערב) היא מסעדה אופנתית לשיפודי 

בקר ולעופות שלמים.
פסטיבל ג'אז בִוֶיין (Jazz à Vienne; יוני   

ויולי).

פינת התכל'ס
פינת התכל'ס  Maison איפה אוכלים ארוחה קלה  

 ;42000 ,168 Cours Fauriel) Farinër
04-77-46-79-35; פתוח כל יום) 

מפורסמת במאפים האורגניים שלה בהם 
לחמים, קישים, עוגות וטארט. ארוחה 

 Restaurant du Musée-אמיתית ב
 Quartier ,המוזיאון לאמנות מודרנית)

 ;42270 St-Priest-en-Jarez ,504
www. ;04-77-79-24-52

restaurantdumusee.fr; סגור בימים ג' וא' 
בערב) המעוצבת בסגנון דיינר, מתמחים 

במאכלים צרפתיים, בניהולו של אחד 
השפים הטובים ביותר בעיר.

פסטיבל ֶזסטיָבל (Zestivales) הוא השם   
שניתן ליותר מ־200 אירועים בתחומים 

מגוונים, ממוסיקה עד אמנות רחוב (יולי 
ואוגוסט).

RD 1083) Carpe, 01330 ִויָאר־ֶלה־דֹונּב, 
www.parcdesoiseaux. ;04-74-98-05-54

com) מגישים מנות מסורתיות ברחבה 
מוצלת המשקיפה לאגם הגדול ביותר 

בפארק הציפורים. ארוחה אמיתית 
 135 Rue du) La Grenouille-ב

 ;01330 Villars-les-Dombes ,Commerce
04-74-98-05-10; סגור בימי ב') מתמחים 

במנות מהתוצרת המקומית כמו רגלי 
צפרדעים, דגי קרפיון ובשר ציד. יש כאן 

מגרש משחקים לילדים.
 Fête des) פסטיבל ֶפט ֶדה דֹונּב  

Dombes) היא חגיגה של החיים באזור, 
במסגרתה נערכות פעילויות ותצוגות 

(אוקטובר).

 .(StÉtienne) 42000 כתובת .C6 9 מפה  
 2 Pl Louis :המוזיאון לאמנות ולתעשייה

Comte; 04-77-49-73-06. מוזיאון 
 3 Blvd Maréchal Franchet :המכרות

www. ;04-77-43-83-23 ;d’Esperey
musee-mine.saint-etienne.fr. המוזיאון 
 ,Rue Fernand Léger :לאמנות מודרנית

 ;42270 St-Priest-en-Jarez
www.mam-st-etienne. ;04-77-79-52-52

 .fr
רכבת מִליֹון.  

 16 Ave de la לשכת מידע לתיירים  
 ;04-77-49-39-00 ;42000 ,Libération

.www.tourisme-st-etienne.com
שעות פתיחה המוזיאון לאמנות   

ולתעשייה: ד'-ב'. מוזיאון המכרות 
והמוזיאון לאמנות מודרנית: ד'-ב'.

מפה D5 9 כתובת 01330   
(Villars-les-Dombes). פארק הציפורים: 

RD 1083, ִויָאר־ֶלה־דֹונּב; 04-74-98-05-54; 
www.parcdesoiseaux.com

 (Meximieux) רכבת מליֹון אל ֶמקסימֶייה  
ואל ִויָאר־ֶלה־דֹונּב. אוטובוס קו 132 מִליֹון 

לֶּפרּוז', או קו 102 מליֹון לִויָאר־ֶלה־דֹונּב.
 3 Pl de l’Hotel de לשכת מידע לתיירים  

www. ;04-74-98-06-29 ;01330 ,Ville
www. ;villars-les-dombes.com

.www.perouges.org ;ain-tourisme.com
שעות פתיחה פארק הציפורים:   

מרץ-נובמבר: כל יום.
 Le Petit-איפה אוכלים ארוחה אמיתית ב  

המחירים מתייחסים למשפחה בת ארבע נפשות

מלאכה עדינה

סנט־ֶאטֶיין מפורסמת בּפאסמא־

 passementerie) נֶטרי

– רקמה) שבהן התמחו נשותיה. 

הן שזרו חרוזים ורקמו תחרה, 

צמות וגדילים שעיטרו בגדים 

ורהיטים. בתחילת 
המאה ה־20 

התפרנסו יותר 
ממאה משפחות 

מהאמנות העדינה.
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צפון־מזרח צרפת
שדות הקרב של מלחמת העולם הראשונה, ֶורדּון וסֹום, בולטים לעין בנופים של 
צפון־מזרח צרפת; האתרים והאנדרטאות לזכרם מרתקים ונוגעים ללב. אבל יש 

באזור הזה גם הרבה מקומות פחות קודרים – פלאי־טבע כמו מפרץ סֹום, 
קתדרלות מופלאות כמו אלה של ראְנס ושל ָאמיָאן, ארמונות מעניינים כמו טירת 

שאנִטִיי המפוארת. הנאות בשפע צפויות כאן לכולם. 

בתים חשופי־קורות שמרפסותיהם עטורות בפרחים בֶאגיסהיים, אחת 
'העיירות הקסומות' של ָאלזאס

מכוניות־דוושות עתיקות, 
ממוצגים בעיר המכונית במילּוז

פרט קישוטי בדלת הצפונית של קתדרלת ראנס

החוף הסלעי בקֹוט ד'אֹוּפאל

מוקדי עניין עיקריים

ָאלזאס ולֹוֶרן  
שדה הקרב בֶורדּון  1  

קו מאז'ינֹו  2  
פארק השעשועים ואליגאטֹור  3  

ֶמץ  4  
נאנסי  5  

קֹולמאר  6  
העיירות הקסומות של ָאלזאס  7  

המוזיאון לאקולוגיה של ָאלזאס  8  
מילּוז   9  

סטראסּבּור  10 

ָשמּפאן   
קתדרלת ראְנס  1  

ֶאֶּפרֶנה  2  
טרּוָאה  3  
ָשאּורס  4  
לאנְגר  5  

שאטֹו פֹור ֶדה ֶסדאן  6  

ֶלה נֹור וּפיקארדי  
נֹוזיָקָאה, ּבּולֹון־סּור־ֶמר  1  

סנט־אֹוֶמר  2  
ליל  3  

ָאראס  4  
מֹונטֵריי־סּור־ֶמר  5  

מפרץ סֹום  6  
מערות המסתור של ָנאּור  7  

שדות הקרב של סֹום  8  
ָאמיָאן  9  

פארק ָאסֶטריקס  10 
שאנִטִיי  11 
קֹונּפֶיין  12 

טירת ּפֶיירפֹון  13 
לֹון  14 

פינת התכל'ס
הגעה, עזיבה ותחבורה 

טיסה (ראו עמ' 48). מעבורת  
מעבורות מבריטניה מפליגות 

לקאֶלה, לדאנֶקרק, לדֶייּפ ולּבּולֹון. 
רכבת קווים של רכבת יורוסטאר 
מביאים נוסעים מבריטניה (דרך 
מנהרת התעלה) לליל ולפאריז, 

ואחדים עוצרים גם בקאֶלה. 
באזור פרושה רשת מקומית 

טובה של רכבות TER, חטיבה של 
 SNCF חברת הרכבות הלאומית

www.ter-sncf.com)). רכבות 
 (www.tgv.com) ֶט.ֶז'.ֶו מהירות

מגיעות לאזור בקווים של חברת 
Thalys היוצאים מפאריז ללונדון 

או לבריסל ועוברים דרך ליל; 
לסטראסּבּור מגיעים קווים של 

חברת TGV Est Européen היוצאים 
מפאריז לכיוון מזרח. אוטובוס 

באזור יש קווי אוטובוס מחוזיים 
ומקומיים בלבד. אוטובוסים של 
חברת Soléa נוסעים רק במילּוז 
ובסביבה, ושל חברת Artis - רק 
בָאראס ובסביבה. מכונית בערים 

הגדולות כמו סטראסּבּור, ליל 
ונאנסי, וגם ברבות מהערים 

הקטנות יותר, כמו ּבּולֹון וָאראס, יש 
סניפים של החברות הבינלאומיות 

הגדולות להשכרת רכב. כבישים 
מהירים (אֹוטֹורּוט), רובם כבישי 

אגרה (ֶּפָאז'), מקשרים בין כל 
הערים הגדולות באזור. 
הערים, גדולות וקטנות, יש  סופרמרקטים בשולי כל 

סופרמרקטים גדולים וחדישים 
המצוידים בכל טוב. הרשתות 

 Leclerc, Auchan, העיקריות הן
.Intermarché-ו Super U

ימי שוק ברוב הערים והעיירות    
מתקיימים שווקים, אחדים פתוחים 
מדי יום, ואחרים רק פעם בשבוע. 

תוכלו לברר פרטים בלשכות 
המידע המקומיות לתיירים.

שעות פתיחה החנויות באזור 
פתוחות בימים ב'-שבת; רובן 

נסגרות להפסקת־צהריים, 
ואילו הסופרמרקטים פתוחים 

בדרך כלל שעות רבות יותר. 
המאפיות (ּבּולאנֶז'רי) והמגדניות 

(ּפאטיְסרי) נפתחות מדי יום 
בשעת בוקר מוקדמת, וברוב 

המקומות אלה החנויות 
היחידות הפתוחות בימי א'. 

בתי מרקחת בכל עיירה וברבים 
מהכפרים באזור יש לפחות בית 
מרקחת אחד. תוכלו תזהו אותם 

לפי הצלב הירוק הקבוע מעל 
לדלת. בחלון הראווה של כל 
בית מרקחת תלויה רשימה 
של בתי מרקחת התורנים 

(פארמאסי ֶדה גארד), הפתוחים 
בלילות ובימי א', וכתובותיהם 

מופיעות גם בעיתונים 
www. המקומיים ובאתר

.pharmacies degarde.com
בתי שימוש במרכזיהן של 

רוב הערים והעיירות באזור 
מצויים בתי שימוש ציבוריים, 
רבים מהן מאוישים במנקים.
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פינת הילדים נועדה לעודד 
מעורבות של הילדים בחקר 

של יעד הטיול – דברים 
שצריך לחפש בדרך, 

משחקים הקשורים לנושא, 
ציורים ועובדות משעשעות. 
התשובות לחידות ולשאלות 

נמצאות בתחתית העמוד.
העיר והסביבה פירוט של 

המקומות החשובים, בדגש 
על ההיבטים המעניינים 

ביותר לילדים, כולל סיפורים 
מסקרנים ועובדות 

מפתיעות. 

אתרים נוספים בסביבת 
אתר־הביקור המתוארים 

בעמודים הבאים. כל האתרים 
הנבחרים עשויים לעניין ילדים 

ומבוגרים כאחד.

פינת התכל'ס היא 
ריכוז של כל המידע 

המעשי הדרוש 
לביקור באזור.

פינת הילדים מופיעה 
בכל עמודי הטיולים 

)ראו להלן(.

רוצים לדעת יותר?
הצעות להורדות 

מהרשת, משחקים, 
אפליקציות או סרטים 

שיגרמו לילדים 
להתענין במקום ויעזרו 

להם להרחיב את 
ידיעותיהם עליו. 

לטייל בצרפת
כל פרק המוקדש לאזור מסוים מחולק לשלושה או 

לארבעה אזורים קטנים יותר, שכולם מסומנים במפה 
שבתחילת הפרק. בכל אחד מהם מובאים כמה אתרי 

ביקור )ראו למטה(: תוכניות מעשיות ומענגות לביקור בן 
חצי יום או יום, שבו יזכו המבוגרים והילדים להיכרות 

אמיתית עם האתר וגם להזדמנויות להוציא אנרגיה, 
לאפשרויות לתפוס מחסה ולבלות במקום סגור בימים 

גשומים, ולבסוף להצעות למקומות שבהם אפשר לאכול, 
לשתות ולערוך קניות עם ילדים, לרעיונות לטיולי־המשך 

ולכל המידע המעשי הדרוש, כולל תחבורה.

מוציאים אנרגיה 
בסעיף זה מובאות 
המלצות למקומות 

שבהם יכולים הילדים 
לשחק בחופשיות 

לאחר הביקור 
באתרי־התרבות. 

פינת התכל'ס מידע מעשי מקיף, כולל 
תחבורה, שעות פתיחה, מחירים, טווח 

הגילאים שלו מתאים המקום, וטווח 
הזמן הדרוש לביקור. 

לאן ממשיכים?... הצעות לביקור 
בעוד מקומות, הסמוכים לאתרי־

הביקור או קשורים אליהם בצורה 
כלשהי, או הצעות לבילוי שונה 

לחלוטין בהמשך היום. 

אתרי הביקור, 
המקומות 

המומלצים ביותר 
בכל אזור, מתוארים 

בצורה תוססת 
ומרתקת שנועדה 
לשעשע מבוגרים 

וילדים כאחד. 

מוקדי עניין עיקריים 
גולות הכותרת של 

כל אתר, תוך שימת 
דגש על נקודות 
שעשויות לעניין 

ילדים באופן מיוחד. 

במבוא מתוארים 
המאפיינים העיקריים 

של האזור והגיאוגרפיה 
שלו, ומובא מידע על 

התחבורה אליו.

פינת התכל'ס מידע שימושי 
ותחבורה לכל אתר. 

המפה מראה את כל 
האזורים המתוארים 

ואת כל אתרי הביקור 
- אלה מסומנים 

בצבעים שונים, בהתאם 
לאזור שבו הם נמצאים.

איפה אוכלים רשימת המלצות 
למקומות אכילה ושתייה מתאימים 

למשפחות, ממצרכים שתוכלו לקנות 
לפיקניק או לארוחה קלה, דרך 

ארוחה אמיתית ועד פינוק משפחתי, 
כלומר סעודת גורמה.
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את האפשרות להתוודע, בקנה־מידה צנוע יותר, אל 
היצירות המכאניות המטורפות ביקום של משורר 

הגרוטאות בליזיֹו (עמ' 167). 
הדינוזֹוריה בֶאסֶּפראָזה (עמ' 326) מומלצת ביותר 

לילדים חובבי־דינוזאורים, והגילוי של ביצי־דינוזאור 
מאובנות סיפק השראה לדגמים של לטאות־הענק, 
בגודל טבעי, במוזיאון פארק הדינוזאורים בֶמז (עמ' 

.(333
הצטרפו לשחזור המסע לבטן האדמה של ז'ּול ֶורן 

במערות הנטיפים המרהיבות בָאֶבן ד'אֹורניאק (עמ' 
232) ובָאֶבן ָארמאן (עמ' 240-41). בתוך מערות גּוְפר 
ֶדה ּפאדיראק (עמ' 270) וֶלה גרֹוט ֶדה ֶמדּוז בּבאנֶייר 

(עמ' 307) ניתן לצאת להפלגת־תגליות בלתי נשכחת 
בסירה.

בצרפת אפשר גם ליהנות ממסעות רבים ושונים 
ברכבת. שלושה מהמלהיבים ביותר הם המסע 

ברכבת הקטנה הצהובה (עמ' 329) אל הרי הפירנאים, 
המתקיים בכל עונות השנה, המסע במארֶקז, רכבת־

קיטור מן המאה ה־19, למוזיאון האקולוגי בגראנד 
לאנד (עמ' 297) והמסע במעלה ההר ברכבת 

מֹונטאנֶבר משאמֹוני (עמ' 224) לקרחון הגדול בצרפת, 
ֶמר ֶדה גלאס ('ים הקרח'). 

מימין הנטיפים והזקיפים הקסומים בָאֶבן ָארמאן
למטה 'הרכבת הקטנה האדומה' במֹונטאנֶבר, שאמֹוני

המיטב של צרפת
הגיוון העצום שבצרפת מבטיח בילוי מבדר לכל המשפחה. הרים מרהיבים, מערות 

מרתקות, נהרות מתפתלים ופארקים לאומיים נופיים, לצד טירות נישאות, כפרים מימי 
הביניים ואתרי נופש על חופים שטופי שמש. הערים היפהפיות וסביבותיהן הן חגיגה 

של אמנות ותרבות, ותפארתה של האימפריה הרומית מתחרה בקסמי הרנסאנס 
ובמבחר מרשים של מוזיאונים. גם האוכל בכלל לא רע!

להיטים לילדים
יש מקומות שילדים מגיבים עליהם ב'וואו' מתפעל 

במיוחד. בראש הרשימה נמצאות ארצות־פלאות של 
ממתקים כמו מוזיאון הסוכריות באּוֶזס (עמ' 335) או 
סדנת השוקולד שבּבאיֹון (עמ' 302). ילדים יאהבו גם 
את ההמצאות עתירות־הדמיון והבילויים המלהיבים 
בפארק ֶלה מאשין ֶדה ל'ִאיל בנאנט (עמ' 174-5) או 
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'מסע בּביֹו־חלל', התצוגה האינטראקטיבית בעיר החלל העשירה 
במידע, טּולּוז

מכורים לתרבות
צרפת היא תיבת־אוצרות של אמנות ואדריכלות, ולכל 

תקופה יש בה ייצוג מרהיב. תוכלו להתחיל באזור 
דֹורדֹון, בביקור בלאסקו 2 (עמ' 262-3) העתק מדויק 

של מערת האדם הקדמון, בה נתגלו ציורי־הקיר 
הפרהיסטוריים המפורסמים. האבנים העומדות 

בקארנאק (עמ' 166-7) שבּבֶרטאן הן המקבץ הגדול 
ביותר בעולם של מגאליתים מתקופת האבן החדשה. 
לאבנים העומדות בפיליטֹוָזה (עמ' 372) שבקורסיקה, 

יש פרצופים שקשה לשכוח.
מבין שלל העתיקות הרומיות, שלוש מלהיבות 

במיוחד: אמת־המים ּפֹון דּו גאר (עמ' 334-5), הבית 
המרובע והאמפיתיאטרון בִנים (עמ' 336) והתיאטרון 

העתיק באֹוראנז' (עמ' 345). אם תרצו לראות את 
המרשימה ביותר מכל הטירות מימי־הביניים 

שבצרפת, סעו לקארקאסֹון (עמ' 324-5). הכנסייה 
שעל הצוק ברֹוקאמאדּור (עמ' 268-9) והמנזר 

המרהיב על האי מֹון־סן־מישל (עמ' 152-3) מרגשים 
את המבקרים בהם בכל פעם מחדש. 

ארמון האפיפיורים הענק שבאביניון (עמ' 324-5) הוא 
דוגמה עילאית מרהיבה לאדריכלות הגותית, וכמותו 

גם קתדרלת סנט־ֶססיל ּבָאלּבי (עמ' 274). מהרנסאנס 
הצרפתי במלוא תפארתו תוכלו להתרשם בעמק 

הלואר, בשאטֹו ֶדה שאמּבֹור (עמ' 185) ובשאטֹו 
רּואיאל בּבלּוָאה (עמ' 184-5). במאות ה־17 וה־18, 

נוצל חלק ניכר מהתקציב של צרפת כדי לקשט 
ולפאר את ורסאי (עמ' 124-7).

האימפרסיוניסטים והפוסט־אימפרסיוניסטים מככבים 
במוזיאון אֹורֶסה בפאריז (עמ' 108-9), וגם במוזיאונים 
ברּוָאן (עמ' 144-5) ובסן־טרֹוֶּפה (עמ' 324-5). הערים 

שבקֹוט ד'אזּור משופעות באמנות מהמאה ה־20. 
האוספים המעניינים ביותר מוצגים בניס (עמ' 358-9) 
ובמוזיאון של קרן מאְגט בסן־ּפֹול־ֶדה־ואנס (עמ' 359). 

בילוי במקומות סגורים
גם בסוף הסתיו ובחורף יש מה לראות בצרפת, 

במיוחד בשפע המוזיאונים שלה. רבים מהם ירתקו גם 
ילדים, כמו למשל מוזיאון שטיח־הקיר בּבאֶייה (עמ' 

149), שם נמצאת אותה גרסת־קומיקס מפורסמת על 
טקסטיל לסיפור הכיבוש הנורמאני של אנגליה. תוכלו 
לראות קסמים מתרחשים ממש לנגד עיניכם במוזיאון 

הקסמים על שם רֹוֶּבר־אּודאן בּבלּוָאה (עמ' 185), או 
לחקור את החלל החיצון ב'עיר החלל' (עמ' 276) 

בטּולּוז. במוזיאון האונייה בסן־נאֶזר (עמ' 176) ניתן 
לצאת למסע מדומה בלתי־נשכח באוניית פאר 

טראנס־אטלנטית. בית סאטי באֹונפֶלר (עמ' 147), 
המוקדש למלחין ֶאריק סאטי, הוא מקום רב הפתעות 

ושעשועים. בעלי חיים וים תמיד אהובים על ילדים, 
ובצרפת יש מבחר מרתק של אקוואריומים, ובהם, בין 

השאר, מאֶרה נֹוסטרּום במֹונֶּפלֶייה (עמ' 333), 
נֹוזיָקָאה בּבּולֹון־סּור־ֶמר (עמ' 66-7), האקוואריום ּבָלה 
רֹוֶשל (עמ' 286) והאֹוֶסָאנֹוּפֹוליס בּבֶרסט (עמ' 162-3).

החזית המרהיבה של שאטֹו ֶדה שאמּבֹור, הטירה הענקית מתקופת הרנסאנס בעמק הלואר



יוצאים לטבע
רכסי ההרים המרהיבים של צרפת הם מוקדי־משיכה 

למשפחות בכל ימות השנה, לא רק להנאות 
ספורט־החורף אלא פשוט בשל יופיים. באלּפים 

הצרפתיים תוכלו לצאת למסע מרגש ברכבל לָאגי דּו 
מידי (עמ' 224), מתחת למֹון בלאן, ההר הגבוה ביותר 

במערב־אירופה. לסיור נינוח, סעו לפארק הלאומי 
ואנּוָאז (עמ' 230) על אגמיו הרבים, או אל אגם ָאֶנסי 

היפהפה.
אם תבקרו בפירנאים, עלו ברכבל לּפיק דּו מידי ֶדה 
ּביגֹור (עמ' 306-7) ותזכו לנוף נהדר, או התענגו על 
המפלים בפארק הלאומי של הפירנאים (עמ' 308). 

עם פלאי הטבע של רכס ההרים המרכזי, מאסיף 
סנטראל, נמנים הנקיקים המרהיבים גֹורז' דּו טאְרן 

(עמ' 242) והרי הגעש הכבויים בפארק הלאומי האזורי 
העשיר באֹוֶברן (עמ' 250).

שמורת הטבע האזורית מֹורבאן שבחבל ּבּורגֹון (עמ' 
206-7) פסטורלית במיוחד, ודרך היין של ָאלזאס (עמ' 
56) עוברת בין הכפרים הקסומים ביותר באזור. בנופי 

פרובאנס, המהוללים בעולם כולו, נמצאים כרמי 
הזיתים של ָאלִּפִיי, שצייר ואן־גוך. גם קסמיה השקטים 

של קאנאל דּו מידי בלאנֶגדֹוק יסבו לכם הנאה רבה 
(עמ' 330-1). 

הערים היפות ביותר 
פאריז גונבת את אור־הזרקורים, אבל צרפת נתברכה 

בשפע של ערים מופלאות אחרות, שרבות מהן 
עשויות לשמש בקלות בסיסים לבילוי של חופשה 

משפחתית. ניס שוכנת על חוף־ים ארוך ושטוף־שמש, 
והיא עיר מרובת־מוזיאונים הגדושים יצירות אמנות, 

ובכל ימות השנה ניתן לעסוק בה בפעילויות מהנות. 
למארסיי (עמ' 350-1) יש חוף מרהיב, והיא שוכנת לא 
הרחק מעירו של ֶסזאן, ֶאקס־ָאן־פרובאנס. בליון (עמ' 

220-1) יש היצע גדול של תרבות ובידור לילדים, 
ואפשר לצאת ממנה לטיולי־יום מעניינים.

ערי הנמל שעל חוף האוקיאנוס האטלנטי, ָלה רֹוֶשל 
(עמ' 286-7), בורדו (עמ' 294-5) והנמל הבאסקי ּבאיֹון 

למעלה משתכשכים בנהר מתחת לּפֹון דּו גאר
למטה בתי קפה בכיכר ֶטרֹו, ליון

(עמ' 302-3) הן מקומות נפלאים למשפחות, ומכולן 
יש גישה קלה לחופים. מבין מיטב הערים הקטנות 

יותר, מומלצות במיוחד בירות היין של חבל ּבּורגֹון, ּבֹון 
(עמ' 202) ונים (עמ' 336), היא 'רומא של צרפת'. 

בסטראסּבּור (עמ' 57) יש אינספור אתרים מרתקים, 
בהם הקתדרלה והפרלמנט האירופי, וכך גם בעיר 

העשירה ּבּורז' (עמ' 186-7), שנבנתה בימי־הביניים, 
ובדיז'ון (עמ' 200-1). רּוָאן (עמ' 144-5) מהלכת קסם 

בבנייניה התיקים עם קורות־העץ החשופות בנוסח ימי 
הביניים ובקתדרלה שצייר מֹוֶנה. גם בעמק הלואר יש 

מקבץ מרשים של ערים עתיקות, כמו טּור (עמ' 
180-1), שינֹון (עמ' 182), ֶלה מאן (עמ' 179), וסֹומּור 

(עמ' 178). 

מוציאים אנרגיה 
ילדים שמחים מאוד להתרוצץ במבוכים, ובצרפת 
יוכלו לבחור מתוך כמה וכמה כאלה, כמו למשל 

המבוך של עצי האשור בשאטֹו ֶדה וילאנדרי (עמ' 
181), זה שבָארמאזָיה (עמ' 145-5) סמוך לרּוָאן, 
והמבוך שבשאטֹו ֶדה ואנֶדְבר (עמ' 151). בשאטֹו 

ד'אּוסֹון שבּפֹונס (עמ' 293) יוכלו הילדים לפתור את 
החידה של מסדר הטמפלרים, ובפארק הפרהיסטורי 

בניאֹו (עמ' 311) יוכלו להתאמן בהישרדות נוסח 
תקופת האבן.

פעילות מהנה נוספת למשפחות היא חתירה 
בקיאקים בנהרותיה הרבים של צרפת. עם הנהרות 

היפהפיים בצרפת נמנים סֹורג, סמוך לפֹונֶטן־ֶדה־
וֹוקלּוז (עמ' 346-7), וטאְרן, הזורם בנקיק מפותל. 
משפחות יכולות לשכשך בנהר ֶשר, הזורם ממש 
מתחת לשאטֹו ֶדה ֶשנֹונסוֹ (עמ' 183), ואילו בנהר 

גארדֹון ניתן לשוט בקלות תחת ּפֹון דּו גאר (עמ' 
334-5). כיף לחתור בסירות שטוחות־תחתית במים 
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הירוקים־זוהרים של התעלות במאֶרה ּפּוָאֶטבאן (עמ' 
285), ולצאת לרפטינג בנהר הארוך והמפותל אֹוד 

(עמ' 326). ילדים החל מגיל שבע יוכלו ללמוד 
גלישת־גלים סמוך לּבאיֹון (עמ' 303), גלישת־חולות 

בסן־ז'אן־מֹון (עמ' 177) וטיפוס־צוקים בקורסיקה. 

גני שעשועים וגני חיות 
דיסנילנד פאריז (עמ' 130-33) הוא כמובן הגדול 

שבגני־השעשועים בצרפת, אבל יש בה גם כמה וכמה 
אחרים. המתקנים בפארק אסטריקס (עמ' 174-5) 

מבוססים על צמד הגיבורים הגאליים של הקומיקס 
הצרפתי המפורסם, אסטריקס ואובליקס, ובפארק 

השעשועים ואליגאטֹור (עמ' 52) תוכלו לחוות כמה 
נסיעות מפחידות ביותר. פארק מארינלנד באנטיּב 

(עמ' 360) מבוסס על המערב הפרוע וכולל גם 
פארק־מים ומופעי דולפינים. לבילוי מסוג אחר, תוכלו 
לנסוע לואלֹון דּו וילאֶרה (עמ' 243), פארק־שעשועים 

לא מסחרי השוכן בלב יער ועוצב בידי אמנים. 
בפּוטּורֹוסקֹוּפ (עמ' 282-3) מחכה לכם חוויית ההייטק 

האולטימטיבית: תוכלו לקפוץ לביקור בעתיד, ואפילו 
בממד הרביעי. בגראן פארק ּפּוִאי דּו פּו (עמ' 177) אין 

כלל מתקני שעשועים, אבל מציעים בו התנסות 
חוויתית בתקופות היסטוריות שונות; משפחות יכולות 

אפילו ללון בכפר מימי הביניים, בבקתה הבנויה על 
כלונסאות בתוך אגם. ֶטָרה ּבֹוטאניקה בָאנֶז'ה (עמ' 

179) הוא פארק השעשועים הבוטאני הראשון בעולם. 
המוצלחים שבגני החיות והפארקים שמפגש עם חיות 

הוא חלק מחווית הביקור בהם, הם פארק ֶדה ָלה 
קֹוקסיֶנל הסמוך לבורדו (עמ' 295), שתוכנן במיוחד 
לילדים עד גיל 12, ובנוסף למתקני שעשועים יש בו 

גם פינות ליטוף; וכן ֶלה ֶרקֶרה ֶדה ְטרּוָאה קּוֶרה 
בּבֶרסט (עמ' 163), שיש בו גם פארק־מים ענקי. 

לחוף הים
לחופי צרפת מזומנים לכם בילויים וטיולים לכל טעם. 

אתרי הבילוי האופנתיים סן־טרֹוֶּפה (עמ' 354-5) 
ודֹוביל (עמ' 147), הנמל העתיק מוקף־החומה של סן־

מאלֹו (עמ' 161), שמורת הטבע המרהיבה סקאנדֹוָלה 
שבקורסיקה והדיונה הענקית של ּפיָלה (עמ' 295), 

המשקיפה על מפרץ ארקאשֹון, הם רק כמה מן 
המקומות המענגים שבחופים.

ּבּבֶרטאן תוכלו להתוודע אל הצוקים, חופי הרחצה 
ונמלי הדיג של חוף הגרניט המרשים; או שתרצו 

להשתזף בכיף על חולות החוף בֶלה גרֹו ֶדה רּוָאה 
באזור קאמאְרג (עמ' 345). 

בחופי הנחיתה בנורמאנדי (עמ' 148-9) תוכלו לצאת 
לסיור מעניין בעקבות לוחמי בעלות הברית במלחמת 

העולם השנייה. אִיל סנט־ָמרֶגריט, לא רחוק מקאן 
(עמ' 360), הוא האי שבו הוחזק במאסר 'האיש 

במסכת הברזל' בספרו המפורסם של אלכסנדר 
דיומא. 

משמאל המופע בגראן פארק ּפּוִאי ֶדה פּו
למטה הקשת הטבעית בחוף של חלוקי־האבן בֶאטֶרָטה, נורמאנדי

המיטב של צרפת | 13



מספרי עמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע עיקרי.  

 24 Heures 24 השעות של ֶלה מאן
15 du Le Mans

א
206 Avallon ָאבאלֹון

342-3 ,34 ,15 Avignon אביניון
240-41 Aven Armand ָאֶבן ָארמאן

 Aven d’Orgnac ָאֶבן ד'אֹורניאק
 232

153 Avranches ָאבראנש
332 Agde ָאְגד

 Aiguille (שאמֹוני) ֶאגּוִאי דּו מידי
224 du Midi

56 Eguisheim ֶאגיסהיים
 336 Aigues-Mortes ֶאג־מֹורט

Aubeterre-sur- אֹוֶּבֶטר־סּור־דרֹון
291 Dronne
335 Uzès אּוֶזה
366 Ota אֹוָטה

אוטובוס 23
207 Autun אֹוטּון

180 Hôtel Grüin (טּור) אֹוֶטל גריָאן
 Hôtel de (דיז'ֹון) אֹוֶטל ֶדה וֹוגּוֶאה

200 Vogüé
 Hôtel de Ville (ֶרן) אֹוֶטל ֶדה ויל

158
 Hôtel du (ָאלּבי) אֹוֶטל דּו ּבֹוסק

274 Bosc
אוכל ויין 32

148 Omaha Beach אומהה, חוף
56 Ungersheim אּונֶגרסָהיים

אונסק"ו, אתרי מורשת העולם 
 UNESCO World Heritage Sites

366 ,319 ,307 ,147
147 Honeur אֹונפֶלר
אֹוֶסָאנֹוּפֹוליס (ּבֶרסט) 

162-3 ,137 Océanopolis
אופניים 23

אופרה 
 Opéra (פאריז) אופרה גארנֶייה  

100-101 Garnier
 Opéra (ִליֹון) אופרה נּוֶבל  

221 ,220 Nouvel
345 Orange 'אֹוראנז

אֹורלּו, שמורת הטבע (פירנאים) 
312 Réserve National d’Orlu

187 ,14 Orléans אֹורֵליָאן
276 Auch אֹוש

372 Ajaccio ָאז'אקסיֹו
348-9 Apt ָאט

226-7 Yvoire איבּוָאר
356 Hyères ִאֶייר

163 Île d’Ouessant ִאיל ד'אּוֶאסאן
288-9 Île d’Oléron ִאיל ד'אֹוֶלרֹון

81 Île de la Cité ִאיל ֶדה ָלה סיֶטה
 Île de France ִאיל ֶדה פראנס

123-35
287 Île de Ré ִאיל ֶדה ֶרה

 Il Torrone (ּבוניפאצ'ֹו) ִאיל טֹורֹוֶנה
370

 Île St-Louis (פאריז) ִאיל סן־לואי
91

274-5 Albi ָאלּבי
 Alsace and Lorraine ָאלזאס ולֹוֶרן

49-58
372-3 Aléria ָאֶלרָיה

73 Amiens ָאמיָאן
אמת־מים

ּפֹון־קאנאל ֶדה ל'אֹורּב (ֶּבזֶייה)   
330 Pont-Canal de l’Orb

290-91 Angoulême ָאנגּוֶלם
Angles-sur- ָאנְגל־סּור־ל'ָאנגלאן

284 l’Anglin
(ה)אנדרטה לזכר הז'ירֹונדינים 

 Monument des (בורדו)
294 Girondins

178-9 Angers ָאנֶז'ה
 Parc ,Astérix אסטריקס, פארק

74-5
304 Hasparren ָאסּפאֶרן
326 Espéraza ֶאסֶּפראָזה

62 Épernay ֶאֶּפרֶנה
אקוואריומים

אֹוֶסָאנֹוּפֹוליס (ּבֶרסט)   
162-3 ,137 Océanopolis
ָאקּוָאריּום ֶדה ָלה ּפּודרֶייר   

 Aquarium de La Poudrière (La
 366 Poudrière)

286-7 La Rochelle ָלה רֹוֶשל  
נֹוזיָקָאה (ּבּולֹון־סּור־ֶמר)   

68-9 ,43 Nausicaá
אקולוגיה, המוזיאון של אלזאס 

 Ecomusée (אּונֶגרסהיים)
56 d’Alsace (Ungersheim)

אקולוגיה, המוזיאון של הגראנד 
 Eco-musée de la Grande לאנד

Lande 297

אקולוגיה, המוזיאון של מאֶרה 
 Ecomusée (ִאיל ֶדה ֶרה) סאלאן

 du Marais Salant (Île de Ré)
287

אקולוגיה, המוזיאון של סאנטֹון 
 L’Ecomusée (פֹונֶטן־ֶדה־וֹוקלּוז)

347 du Santon
אקולוגיה, המוזיאון של סן־נאֶזר 

 Ecomusée de (סן־נאֶזר)
176 St-Nazaire (St-Nazaire)

אקולוגיה, המוזיאון של פיקארבי 
 Ecomusée Picarvie (סן־ואלרי)

72 (St-Valery)
Aix-en- ֶאקס־ָאן־פרֹובאנס

352 Provence
70-71 Arras ָאראס

Arromanches- ָארֹומאנש־ֶלה־ֶּבן
148 les-Bains

305 Artouste ָארטּוסט
344-5 ,14 Arles ָארל

 Palais (ָאביניֹון) ארמון האפיפיורים
342-3 ,317 des Papes

214 Arc-et-Senans ָארק־ֶא־ְסנֹון
295 Arcachon ָארקאשֹון

אתר־הזיכרון לגשר ֶּפגאסּוס 
 Memorial Pégasus (ֶּבנּוביל)

148 (Bénouville)

ב
296 Bazas ּבאזאס

302-3 ,34 Bayonne ּבאיֹון
149 ,34 Bayeux ּבאֶייה

 Tapisserie שטיח הקיר של ּבאֶייה  
149 de Bayeux

234 Balazuc ּבאלאזּוק
352-3 Bandol ּבאנדֹול

369 Bastia ּבאסִטָיה
באסקים, חבל, ראו חבל הבאסקים 
באסקי, פסטיבל הפולקלור (ּבאיֹון) 

 34 Festival Basque 'עמ
176 Batz-sur-Mer ּבאץ־סּור־ֶמר

בד־אנד־ברקפסט 28, 29
ִאיל דה פראנס 134  

דרום צרפת 340, 362-4  
דרום־מערב צרפת 278-80,   

314-15 ,298-300
מערב צרפת  170-72, 191  

מרכז צרפת והאלפים 216-18,   
252-3 ,236-8

פאריז  120-22  
צפון־מזרח צרפת 58, 66, 78-9  

אינדקס
416 | אינדקס

מערב צרפת 156, 170-72,   
190-91

מרכז צרפת והאלפים 216-18,   
252-3 ,236-8

פאריז 120-22  
צפון־מזרח צרפת 58, 66, 78-9  

בתי מרקחת 24-5
בתי קברות 

בית הקברות מֹונמארְטר (פאריז)   
117 Cimetière de Montmartre

סיֶמטֶייר מאראן (ּבֹוניפאצ'ֹו)   
370 Cimetière Marin

בתי־שימוש 27
בתי שימוש ציבוריים 27

ג
ג'אז תחת עצי התפוח (קּוטאנס) 

15 Jazz Sous Les Pommiers
 330 ,294 Garonne גארון, נהר
גּוְפר ֶדה ּפאדיראק (ּפאדיראק) 

270 Gouffre de Padirac
348 Gordes גֹורד

 Gorges de גֹורז' ֶדה ל'ָארֶדש
232-3 l’Ardèche

 Gorges du Tarn גֹורז' דּו טאְרן
242

366 Girolata ג'ירֹולאָטה
 Le Parc גן החיות של תּוָארי

128 Zoologique de Thoiry
גני חיות

גן החיות והגן הבוטאני (מּולּוז)   
 Parc Zoologique et Botanique

57
 Zoo גן החיות של ָאֶנוויל  

52 d’Amnéville
 Zoo גן החיות של ָלה ּפאלמיר  

289 de La Palmyre
גן החיות של מֹון פארֹון (טּולֹון)   

353 Zoo du Mont Faron
 Parc גן החיות של שאנּפֶרּפּו  

 Zoologique de Champrépus
155

 Le Parc גן החיות של תּוָארי  
128 Zoologique de Thoiry

חממת האמזונאס (מֹונֶּפלֶייה)   
333s Amazonian Greenhouse

 Jardin des (פאריז) גני טּוֶלרי
110 ,100 ,99 Tuileries

 Jardin du (פאריז) גני לוקסמבורג
113 ,81 Luxembourg
גנים ראו פארקים וגנים

 Boulogne-sur-Mer ּבּולֹון־סּור־ֶמר
68-9 ,43

202 Beaune ּבֹון
370-71 Bonifacio ּבֹוניפאצ'ֹו

336 Beaucaire ּבֹוֶקר
36 Bourgogne ּבּורגֹון

 Bourgogne ּבּורגֹון ופראנש־קֹונֶטה
199-218 et Franche-Comté

294-5 Bordeaux בורדו
186-7 Bourges 'ּבּורז

214 Besançon ֶּבזאנסֹון
330-31 Béziers ֶּבזֶייה

בזיליק נוטרדאם ֶדה פּורִבֶייר (ִליֹון) 
 Basilique Notre-Dame de

220 Fourvière
 Basilique (בורדו) בזיליק סן־מישל

294 St-Michel
בזיליק סן־נאֶזר (קארקאסֹון) 

 Basilique St-Nazaire
324 (Carcassonne)

בחצר המלך פרנסואה (שאטֹו 
 A la Cour du Roy (ד'ָאמּבּוָאז

 François (Château d’Amboise)
34 ,15

בטיחות 25
בידור 34-5

360 Biot ִּביֹו
ביטוח נסיעות 24

 Maison de (שאמֹוני) ביתן ההרים
224 la Montagne

 Maison du ביתן חבל אֹו־ז'ּוָרה
212 Haut-Jura

 Maison (ִליֹון) ביתן פועלי המשי
 220 des Canuts

 Maison (קֹולמאר) בית ּפפיסֶטר
54 Pster

184-5 Blois ּבלּוָאה
 Bligny-sur-Ouche ְּבליני־סּור־אּוש

202
215 Belfort ֶּבלפֹור
267 Beynac ֶּבנאק

 ,Brocéliande ּברֹוֶסליָאנד, יער
160 Forêt de

157-72 ,36 Bretagne ּבֶרטאן
בריאות 24, 27

228-9 Briançon ּבריָאנסֹון
162-3 ,137 Brest ּבֶרסט

בתי מלון 28, 29
ִאיל דה פראנס 134-5  

דרום צרפת 338-40, 362-4,   
374-5

דרום־מערב צרפת 278-80,   
314-15 ,298-300

 Jardin (ָאלּבי) גני ּפאֶלה ֶדה ֶּברּבי
274 du Palais de la Berbie

 Jardin (פאריז) גני ּפאֶלה רּוָאיאל
99 du Palais Royal

154 Granville גראנוויל
 Grand (17המאה ה־) 'גראן סֶיְקל'

38 Siècle
גראן פארק ּפּוִאי דּו פּו (ֶלז ֶאֶּפס) 

 Grand Parc Puy du Fou (Les
177 Epesses)

גראן ְּפרי, מרוץ המכוניות 
הבינלאומי של מונקו 

 International Grand Prix de
14 Monaco

361 Grasse גראס
 Gros Horloge (רּוָאן) 'גרֹו אֹורלֹוז

144
גרֹוט ד'איסטּוריץ ֶאט אֹוצ'ֹוֶסלאָיה 
 Grottes d’Isturitz et (ָאסָּפֶרן)
304 Oxocelhaya (Hasparren)

 Grotte de (ִניאֹו) גרֹוט ֶדה ֶּבֶדיאק
311 Bédeilhac (Niaux)

 Grotte de (ִניאֹו) גרֹוט ֶדה ָלה ואש
311 la Vache (Niaux)

 Grotte de Niaux גרֹוט ֶדה ִניאֹו
310-11

 Grotte du גרֹוט דּו מאס ד'ָאזיל
 Mas d’Azil (Mas d’Azil)

312-13
גרֹוט דּו ֶּפש ֶמְרל (קאּבֶרֶרה) 

 Grotte du Pech Merle
 26 (Cabrerets)

גרֹוט ּפֶרִאיסטֹוריק ֶדה ֶמרֵביי 
 Grotte (רֹוקאמאדּור)

 Préhistorique des Merveilles
269 (Rocamadour)
231 Grenoble גֶרנֹוְּבל

גשרים
274 Vieux Pont (ָאלּבי) וֶייה ּפֹון  
 Pont (ּבריָאנסֹון) ּפֹון ד'ָאסֶפלד  

228 d’Asfeld
 Pont (ֶור־ּפֹון־דּו־גאר) ּפֹון דּו גאר  
 du Gard (Vers-Pont-du-Gard)

334-5
 Pont (ָקאֹור) ּפֹון ואלאנְטְר  

271 Valentre (Cahors)

ד
 297 Dax דאקס

111 Edgar ,Degas ֶדגא, ֶאדגאר
165 Douarnenez דּוָארֶנֶנה

 147 Deauville דֹוביל
 Honoré ,Daumier דֹומֶייה, אֹונֹוֶרה

110
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די־דיי, ראו יום הנחיתה
 Dune de Pyla (ה)דיונה של ּפיָלה

255
200-201 Dijon דיז'ֹון

146 Dieppe דֶייּפ
160 Dinan דינאן

 Dinosauria (ֶאסֶּפראָזה) דינֹוזֹורָיה
326

 Disneyland דיסנילנד פאריז
130-33 Resort Paris

דירות להשכרה 28-9
ִאיל ֶדה פראנס 134  

דרום צרפת 338-40, 362-4,   
374-5

דרום־מערב צרפת 278-80,   
314-15 ,298-300

מערב צרפת 170-72, 191  
מרכז צרפת והאלּפים 216-18,   

252-3 ,236-8
פאריז 120-22  

צפון־מזרח צרפת 66, 79  
דרכונים 24

ה
החזר מע"מ 33

היסטוריה של צרפת 36-9

ו
 Vallée de l’Aude ואֶלה ֶדה ל'אֹוד

324
Vallon-Pont- ואלֹון־ּפֹון־ד'ארק

232 d’Arc
230 Val Thorens ואל טֹוראן

ואלי־קלֹוָזה, בית החרושת לנייר 
 Moulin à (פֹונֶטן־ֶדה־וֹוקלּוז)

346 Papier Vallis Clausa
168 Vannes ואן

 ,Van Gogh ואן גֹוך, וינסנט
345 ,344 ,118 ,110 Vincent

230 Vanoise ואנּוָאז
234 Vogüé וֹוגּוֶאה

39 ,38 Voltaire וולטר
וּולקאנָיה (סנט־אּורס־ֶלה־רֹוש) 

250-51 Vulcania
 Vaison-la-Romaine ֶוזֹון־ָלה־רֹוֶמן

349 ,348
204-5 Vézelay ֶוֶזֶלה

 La Rivière Vézère ֶוֶזר, נהר
262

ויזות 24
274 Vieux Pont (ָאלּבי) וֶייה ּפֹון

222-3 Vienne וֶיין
Villedieu-les- ויֶלדֶייה־ֶלה־ּפֹוֶאל

154-5 Poêles

ויֶלפראנש־ֶדה־קֹונפלאן 
329 Villefranche-de-Conent

272-3 Villeréal ויְלֵריָאל
50-51 Verdun ֶורדּון

 ,Versailles ורסאי, שאטו ֶדה
124-7 Château de

 Vers-Pont-du-Gard ֶור־ּפֹון־דּו־גאר
334-5

ז
264-5 Jumilhac ז'ּוִמיאק

273 ,146 Giverny ז'יֶברני
 Gîtes de France ז'יט ֶדה פראנס

28

ח
 ,302 Pays Basque חבל הבאסקים

 305 ,304 ,303
164 Pays du Léon חבל ליאון

17 Réveillon de Noël חג המולד
חגים לאומיים 17

חופשות פעילות 35
חילופי דירות 29

חירום, טלפונים 27
חנויות אאּוטֶלט 33

חשמל 27

ט
343 Tarascon טאראסקֹון

242 La Rivière Tarn טאְרן, נהר
276 ,36 Toulouse טּולּוז

353 Toulon טּולֹון
180-81 Tours טּור

טּור ֶדה ָלה לאנֶטרן (ָלה רֹוֶשל) 
286 Tour de la Lanterne

 Tour de (ָלה רֹוֶשל) טּור ֶדה ָלה ֶשן
286 la Chaîne

 Tour de France טּור ֶדה פראנס
15

 Tour des (קלּוני) 'טּור ֶדה פרֹומאז
208 Fromages

 Tour (פאריז) טּור מונפארנאס
111 Montparnasse

210-11 Tournus טּורנּו
 Tour (ָלה רֹוֶשל) טּור סן־ניקולא

286 St-Nicolas
טיסות 18, 21, 22, 23

לפאריז 86  
נמלי תעופה מקומיים בדרום   

צרפת 322
נמלי תעופה מקומיים בדרום־  

מערב צרפת 260
נמלי תעופה מקומיים במרכז   

צרפת 142

נמלי תעופה מקומיים במרכז   
צרפת ובאלּפים 198

נמלי תעופה מקומיים בצפון־  
מזרח צרפת 48

טלסקופ ּברנאר ִליֹו (ּפיק דּו מידי 
 Télescope Bernard (ֶדה ּביגֹור

306 Lyot
טלסקוּפ ז'אן רֹוש (ּפיק דּו מידי ֶדה 

 La Lunette Jean Rösch (ּביגֹור
306

63 ,62 Troyes טרּוָאה

י
 Jour de la Bastille יום הבסטיליה

15
 Journées du יום המורשת

16 Patrimoine
יום הנחיתה, חופים (נורמאנדי) 

148-9 D-Day Beaches
 Forêt יער ֶארמאנֹונביל

75 d’Ermenonville
 Forêt de יער ּברֹוֶסליָאנד

160 Brocéliande
יריד הקדושים הקטנים (מארסיי) 

17 Foire aux Santons
 Foire (רּוָאן) יריד סן־רֹוֶמן

16 St-Romain

כ
כביש הטבעת (פאריז) 

123 Périphérique
כנסיות וקתדרלות 

 Église de ֶאגליז ֶדה סן־טרֹוֶּפה  
354 St-Tropez

 Église ֶאגליז ֶדה פֹונֶטן־ֶדה־וֹוקלּוז  
346 de Fontaine-de-Vaucluse
ֶאגליז ֶדה קֹורֶדלֶייה (ּבריָאנסֹון)   
229 ,228 Église de Cordeliers

ֶאגליז סנט־מארי־מאֶז'ר   
Église Ste-Marie- (ּבֹוניפאצ'ֹו)

370 Majeure
בזיליק נוטרדאם ֶדה פּורִבֶייר   

 Basilique Notre-Dame de (ִליֹון)
220 Fourvière

בזיליק סן־מישל (בורדו)   
294 Basilique St-Michel

בזיליק סן־נאֶזר (קארקאסֹון)   
324 Basilique St-Nazaire

ֶלה ָסנקטּוֶאר ֶדה נוטרדאם   
 Le Sanctuaire de (רֹוקאמאדּור)

268 Notre Dame
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 Hameau de (ורסאי) כפר המלכה
125 la Reine
כפרי נופש 29

כרטיס ביטוח־בריאות אירופי
 European Health Insurance

27 ,24 Card (EHIC)

ל
לאטּור־מארליאק (ֶלה ָטמְּפל־סּור־

Latour-Marliac (לֹו
273 (Le Temple-sur-Lot)

Languedoc- לאנֶגדֹוק־רּוִסיֹון
323-40 ,14 Roussillon

63 Langres לאנְגְר
297 Landes לאנד

36 Lascaux לאסקֹו
277 Larressingle לאֶרסאנְגל

146-7 Le Havre ֶלה ָאְבר
 La Balagne (קֹורסיקה) ָלה ּבאלאן

368 (Corse)
 Le Bourg ֶלה ּבּור ד'אֹוֶטפֹור

264 d’Hautefort
266 Le Bournat ֶלה ּבּורָנה

ֶלה ּביזֹון ד'ֶארֹוּפ, שמורה (סנט־
 Les Bisons (ֶאלאלי־ָאן־מארֶז'ריד

d’Europe (Ste-Eulalie-en-
246 Margeride)

223 Les Dombes ֶלה דֹונּב
274 Le Vieil Albi ֶלה וֵיי ָאלּבי

 Les Trois Vallées ֶלה טרּוָאה ואֶלה
230-31

179 ,15 Le Mans ֶלה מאן
230 Les Menuires ֶלה מאנּואיר

 Les (נאנט) ֶלה מאשין ֶדה ל'ִאיל
174-5 Machines de I’Île

 Les Sables ֶלה סאְּבל ד'אֹולֹון
176-7 d’Olonne

ָלה סירק ֶדה ָלה מדֶלן (גֹורז' דה 
 La Cirque de la (ל'ָארֶדש

 Madeleine (Gorges de
232 l’Ardèche)

 Le Puy-en-Velay ֶלה־ּפּואי־ָאן־ֶוֶלה
244-5 ,193 ,16

15 Le Puy du Fou ֶלה־ּפּוִאי־דּו־פּו
 Le Fort des ֶלה פֹור ֶדה רּוס

212 Rousses
230 Le Praz ֶלה ְּפָרה

212 Les Rousses ֶלה רּוס
 La Roque ָלה רֹוק סן־כריסטוף

266 St-Christophe
La Roche-aux- ָלה רֹוש־אֹו־ֶפה

159 Fées

 Le Cloître (ּבאיֹון) ֶלה קלּוָאְטר  
302

 Notre-Dame (פאריז) נוטרדאם  
90-91,105 ,81

נוטרדאם־ֶדה־ָלה־גארד (מארסיי)   
350 Notre-Dame-de-la-Garde

Sacré- (פאריז) סאקֶרה־ֶקר  
114-17 Coeur

סן־דומיניק (ּבֹוניפאצ'ֹו)   
370 St-Dominique

סן־ֶז'רמאן־ֶדה־ְּפֶרה (פאריז)   
112-13 St-Germain-des-Prés

Sainte- (פאריז) סנט־שאֶּפל  
92 Chapelle

קֹוֶלז'יאל נוטרדאם (ּבריָאנסֹון)   
 ,228 Collégiale Notre-Dame

229
קתדרל ֶדה נוטרדאם (ֶלה־ּפּואי־  

 Cathédrale de (ָאן־ואֶלה
244 Notre-Dame

קתדרל נוטרדאם (ראנס)   
 Cathédrale Notre-Dame

60-61 (Reims)
קתדרל נוטרדאם (רּוָאן)   

144 Cathédrale Notre-Dame
קתדרל נוטרדאם (שארְטר)   

 Cathédrale Notre Dame
188-9

קתדרל סן־גאטיָאן (טּור)   
180 Cathédrale St-Gatien

קתדרל סן־נאֶזר (ֶּבזֶייה)   
330 Cathédrale St-Nazaire

קתדרל סן־פייר (ָאנגּוֶלם)   
290 Cathédrale St-Pierre

 Cathédrale (ֶרן) קתדרל סן־פייר  
158 St-Pierre

קתדרל סנט־אנדרה (בורדו)   
294 Cathédrale St-André
קתדרל סנט־מארי (ּבאיֹון)   

302 Cathédrale Ste-Marie
קתדרל סנט־ססיל (ָאלּבי)   

274 Cathédrale Ste-Cécile
קתדרל סנט־ֶרּפאראט (ניס)   

358 Cathédrale Ste-Réparate
 Cathedrale de קתדרלת שארְטר  

188-9 Chartres
שאֶּפל ֶדה נוטרדאם   

 Chapelle de (רֹוקאמאדּור)
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שאֶּפל סן־מישל ד'ֶאגּואי   
 Chapelle (ֶלה־ּפּואי־ָאן־ואֶלה)

244 St-Michel d’Aiguilhe
כסף 25, 27

ֶלה רֹוֶשה ֶדה ָלה קתדרל 
 Le Rocher de la Cathédrale

232
286-7 La Rochelle ָלה רֹוֶשל

 La Rochefoucauld ָלה רֹושפּוקֹו
292

271 ,270 Lot לֹו
173-91 Loire Valley לואר,עמק

77 Laon לֹון
 Los Fécos (לימּו) לֹוס ֶפקֹוס

325 ,17 (Limoux)
308-9 Lourdes לּורד

168 ,34 Lorient לֹוריָאן
349 Lourmarin לּורמאראן

 Les Hautes-Combes ֶלז אֹוט־קֹוְנּב
212

 Les Invalides (פאריז) ֶלז ָאנוואליד
112

 Quartier (פאריז) לטיני, הרובע
92-3 Latin

220-21 ,36 ,34 ,17 Lyon ִליֹון
70 Lille ליל

325 ,17 Limoux לימּו
251 Limoges 'לימֹוז

 Ligne des ִלין ֶדז ִאירֹונֶדל
212 Hirondelles

לשכות מידע לתיירים 26, 27

מ
52 Maginot Line מאז'ינֹו, קו

 ,110 Henry ,Matisse מאטיס, אנרי
358 ,329

 Massif Central מאסיף סנטראל
239-53

211 ,210 Mâcon מאקֹון
243 Marvejols מארֶבז'ֹול

 Marais Poitevin מאֶרה ּפּוָאֶטבאן
285

288-9 Marennes מאֶרן
מארסיי 14, 16, 17, 36, 350-51

 Fort de (ֶורדּון) מבצר דּואֹומֹון
50 Douaumont

 102-5  Eiffel, (פאריז) מגדל אייפל
La Tour 

מגורים 28-9
(ה)מהפכה הצרפתית 38

309 Mauvezin מֹוֶבזאן
מוזיאונים

אֹוֶטל ֶאסטרין: המרכז לאמנות   
 Hôtel (סן־ֶרמי־ֶדה־פרובאנס)

 Estrine: Centre d’Art Presence
344
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מוזיאונים, המשך
 Hôtel-Dieu (לּוָאן) אֹוֶטל־דֶייה  

211 (Louhans)
 Palais des (ליל) ארמון האמנויות  

70 Beaux-Arts
בית המטבחיים העתיק   

 Maison de la ('לימֹוז)
251 Boucherie

בית הפארק (קֹוֶטֶרה) 308   
Maison du Parc (Cauterets)

בית הפרפרים (סן־טרֹוֶּפה)   
 354 Maison des Papillons

 Maison (רֹושפֹור) בית פייר לֹוטי  
288 de Pierre Loti

גן־השעשועים ְּפטי ֶדליר   
 Parc Jeux Petite (קארנאק)

167 Delire
האתר הארכיאולוגי של ָאֶלרָיה   
 Site Archeologique (ָאֶלרָיה)

373 d’Aléria
הבונקר הגדול - מוזיאון 'הכיס'   

 Le Grand (ּבאץ־סּור־ֶמר)
 Blockhaus-Musée de la Poche

176 (Batz-sur-Mer)
הבית לביצות ּפּוָאֶטבאן (מאֶרה   
 Maison des Marais (ּפּוָאֶטבאן

285 Poitevin
החווה העתיקה קֹוֶסנארד   

 Ferme Caussenarde (אֶילזאס)
241 d’Autrefois (Hyelzas)
 Musée du (פאריז) הלובר  

98-9 Louvre
המוזיאון האזורי ּפּוָאטּו־שאראנט   

לאמנות בת־זמננו (ָאנגּוֶלם) 
 Fonds Régional d’Art

Contemporain Poitou-
290 Charentes

המוזיאון האירופי למטוסי קרב   
 Musée Européen (מֹונֶטלימאר)

 de l’Aviation de Chasse
235 (Montélimar)

המוזיאון הבינלאומי לאמנויות   
 Musée (ֶסט) 'צנועות'

 International des Arts
332 Modestes (Sète)

המוזיאון הבינלאומי לאמנות   
נאיבית ע"ש אנאטֹול ז'אקובסקי 

 Musée International (ניס)
 d’Art Naif Anatole-Jakovsky

358
המוזיאון הבינלאומי לתעשיית   

 Musée (גראס) הבשמים
 International de la Parfumerie

361 (Grasse)

המוזיאון הגאלי־רומי (ִוֶיין)   
 Musée Gallo Romain (Vienne)

222
המוזיאון החי לסוסים (שאנִטִיי)   

76 Musée Vivant du Cheval
המוזיאון הלאומי החדש של   
מונקו - וילה סֹוֶּבר (מונקו) 

 Nouveau Musée National de
360 Monaco-Villa Sauber
המוזיאון הלאומי לאמנות   
 Musée (פאריז) מודרנית

94 National d’Art Moderne
המוזיאון הלאומי לספנות (טּולֹון)   

 Musée National de la Marine
353

המוזיאון הלאומי לספנות   
 Musée National de la (רֹושפֹור)

288 Marine
המוזיאון המחוזי של ּבֶרטאן   

 Musée (קאמֶּפר)
 Départemental Breton

169 (Quimper)
המוזיאון התת־קרקעי לקדרּות   

 Musée (סנט־ֶאמיליֹון)
 Souterrain de la Poterie

296 (St-Émilion)
המוזיאון והגן ע"ש כריסטיאן דיור   

 Musée et Jardin (גראנוויל)
154 Christian Dior (Granville)

המוזיאון לאוקיאנוגראפיה   
 Musée (מונקו)

360 Océanographique
המוזיאון לאמנויות אסיה   
 Musée des Arts (טּולֹון)

353 Asiatiques
המוזיאון לאמנויות דקורטיביות   

 Musée des Arts ('ּבּורז)
186-7 Décoratifs

 Musée (בורדו) המוזיאון לאמנות  
294 des Beaux Arts

 Musée (ֶּבזֶייה) המוזיאון לאמנות  
330 des Beaux Arts

המוזיאון לאמנות (ּבלּוָאה)   
184 Musée des Beaux Arts

 Musee (דיז'ֹון) המוזיאון לאמנות  
200 des Beaux Arts

 Musée (טּור) המוזיאון לאמנות  
180 des Beaux Arts

 Musée (ִליֹון) המוזיאון לאמנות  
220 des Beaux Arts

 Musée (נאנט) המוזיאון לאמנות  
175 des Beaux-Arts

 Musée (רּוָאן) המוזיאון לאמנות  
145 ,144 des Beaux Arts

 Musée (ֶרן) המוזיאון לאמנות  
158 des Beaux Arts

המוזיאון לאמנות (שארְטר)   
188 Musée des Beaux-Arts
המוזיאון לאמנות ָאנֹונסיָאד   

 Musée de (סן־טרֹוֶּפה)
354 l’Annonciade

המוזיאון לאמנות בת־זמננו   
 Musée d’Art (בורדו)

294 Contemporain
המוזיאון לאמנות המלחמה   

ולהיסטוריה צבאית ע"ש 
 Musée (פֹונֶטנּבלֹו) נפוליאון

 Napoleon d’Art et d’Histoire
129 Militaire

המוזיאון לאמנות ולארכיאולוגיה   
 Musée d’Art et (קלּוני)

208 d’Archéologie
המוזיאון לאמנות ולארכיאולוגיה   
 Musée (ֶּפריֶגה) של חבל ֶּפריגֹור

 d’Art et d’Archéologie du
265 Périgord (Périgueux)

המוזיאון לאמנות ולהיסטוריה   
 Musée d’Art et (נארּבֹון)

332 d’Histoire
המוזיאון לאמנות ולהיסטוריה   

 Musée d’Art et (קוניאק)
292 d’Histoire (Cognac)

המוזיאון לאמנות ולהיסטוריה   
 Musée d’Art et (שינֹון)

182 d’Histoire
המוזיאון לאמנות ולתעשייה   

 Musée d’Art et (סנט־ֶאטֶיין)
222 d’Industrie

המוזיאון לאמנות מודרנית   
 Musée d’Art Moderne (טרּוָאה)

62
המוזיאון לאמנות מודרנית   
 Musée d’Art (סנט־ֶאטֶיין)

222 Moderne
המוזיאון לאמנות מודרנית (ֶסֶרה)   

 Musée d’Art Moderne (Céret)
328-9

המוזיאון לאמנות מודרנית   
 Musée (סטראסּבּור) ובת־זמננו

 d’Art Moderne et
57 Contemporain

המוזיאון לאמנות מודרנית ע"ש   
רישאר אָנקֶראֹון (גראנוויל) 

 Musée d’Art Moderne
 Richard Anacréon (Granville)

154
 Musée המוזיאון לאסכולת נאנסי  

53 de l’Ecole de Nancy
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המוזיאון לטבע (אקס־אן־  
 Museum d’Histoire (פרֹובאנס

352 Naturelle
 Muséum (טּור) המוזיאון לטבע  

180 d’Histoire Naturelle
המוזיאון לטבע (ָלה רֹוֶשל)   

 Muséum d’Histoire Naturelle
המוזיאון לטבע (מארסיי)   

 Museum d’Histoire Naturelle
350

המוזיאון לטבע (נאנט)   
 Musée d’Histoire Naturelle

175
 Musée (רּוָאן) המוזיאון לטבע  

144 d’Histoire Naturelle
 Musée (ֶשרּבּור) המוזיאון לטבע  

150 d’Histoire Naturelle
המוזיאון לטבע ולאתנוגרפיה   
 Musée d’Histoire (קֹולמאר)

 Naturelle et d’Ethnographie
54

המוזיאון לטבע ולגיאולוגיה (ליל)   
 Musée d’Histoire Naturelle et

70 de Géologie
המוזיאון ליצירת ז'אן לּורָסה   

ולשטיחי־קיר בני־זמננו (ָאנֶז'ה) 
 Musée Jean-Lurçat et

 Tapisserie Contemporaine
179 (Angers)

המוזיאון ליצירתו של ִויֹוֶלה־ֶלה־  
 Musée de l’Oeuvre (ֶוֶזֵלה) דּוק

 Viollet-le-Duc (Vézelay)
204

המוזיאון לכלי־עבודה ולתורת   
 Musée de (טרּוָאה) העבודה

 l’Outil et de la Pensée Ouvrière
62

המוזיאון למטוסים קלים   
 Musée de (דאקס) ולמסוקים

297 l’ALAT (Dax)
המוזיאון למקצועות הסנדלרות   
 Musée des Metiers (ֶלז ֶאֶּפס)

 de la Chaussure (Les Epesses)
177

המוזיאון לפרהיסטוריה (מאס   
 Musée de la Préhistorie (ד'אזיל

312-13 (Mas d’Azil)
המוזיאון לפרהיסטוריה   

 Musée de (קארנאק)
167 ,166 Préhistoire

המוזיאון לפרהיסטוריה   
 Musée de (ואן) ולארכיאולוגיה
 Préhistoire et d’Archéologie

168 (Vannes)

המוזיאון לאקולוגיה של הגראנד   
 Eco-musée de la (לאנד) לאנד

297 Grande Lande
המוזיאון לאקולוגיה של מאֶרה   
 comusée (ִאיל ֶדה ֶרה) סאלאן

 du Marais Salant (Île de Ré)
287

המוזיאון לאקולוגיה של סאנטֹון   
 L’Ecomusée (פֹונֶטן־ֶדה־וֹוקלּוז)

347 du Santon
המוזיאון לאקולוגיה של סן־נאֶזר   

 Ecomusée de (סן־נאֶזר)
176 St-Nazaire

המוזיאון לאקולוגיה של פיקארבי   
 Ecomusée Picarvie (סן־ואלרי)

72 (St-Valery)
המוזיאון לארכיאולוגיה (מֹונֶסגּור)   

 Musée Archéologique
312 (Montségur)

המוזיאון לארכיאולוגיה   
 Musée Archéologique (נארּבֹון)

332
המוזיאון לארכיאולוגיה (ֶסנט)   

292 Musée Archéologique
המוזיאון לארכיאולוגיה (פֶרז'ּו)   

357 Musée Archéologique
המוזיאון לארכיאולוגיה ע"ש   

 Musée (ָאֶלרָיה) ֶז'רֹום קארקֹוּפינֹו
 Archéologique Jérôme

372-3 Carcopino
המוזיאון לארכיאולוגיה תת־ימית   

 Musée de l’Ephèbe (ָאְגד)
333 ,332 (Agde)

המוזיאון לארכיאולוגיה   
 Musée (סן־ָרפאל) תת־מימית
 d’Archéologie Sous-marine

357 (St-Raphaël)
המוזיאון להיסטוריה (מּולּוז)   

57 Musée Historique
המוזיאון להיסטוריה   

 Musée (אֹורֵליָאן) ולארכיאולוגיה
 Historique et Archéologique

187 (Orléans)
המוזיאון לזכר הנחיתה   

 Musée (טּולֹון) בפרובאנס
 Mémorial du Débarquement

353 en Provence
המוזיאון לזכר הקרב על   

Musée- (ּבאֶייה) נֹורמאנדי
 mémorial de la Bataille de

149 Normandie
 Espace המוזיאון לחבל קוניאק  

 Découverte en Pays du
292 Cognac

המוזיאון לריהוט נורמאני   
 Musée du (ויֶלדֶייה־ֶלה־ּפֹוֶאל)

154-5 Meuble Normand
המוזיאון לשטיח־הקיר (ּבאֶייה)   

149 Musée de la Tapisserie
המוזיאון לשטיחי־קיר (ֶאקס־ָאן־  

 Musée des (פרֹובאנס
352 Tapisseries

המוזיאון לתולדות המחתרת   
 Musée de la במֹורבאן

 Résistance en Morvan
206 (St-Brisson)

המוזיאון לתולדות מארסיי   
 Musée d’Histoire de (מארסיי)

350 Marseille
המוזיאון לתולדות מלחמת   

העולם הראשונה (ֶּפרֹון) 
 Historical de la Grande Guerre

72 (Péronne)
המוזיאון לתולדות סן־מאלֹו   

 Musée d’Histoire de (סן־מאלֹו)
161 St-Malo

המוזיאון של המנזר האוגוסטיני   
 Musée des Augustins (טּולּוז)

276 de Toulouse
המוזיאון של מסדר האורסולינות   

 Musée des Ursulines (מאקֹון)
210 (Mâcon)

הסלון של נפוליאון (ָאז'אקסיו)   
372 Salons Napoléoniens

העולם התת־קרקעי (פֹונֶטן־ֶדה־  
 Le Monde Souterrain (וֹוקלּוז

347
ואלֹון דּו וילאֶרה (ּבאניֹול ֶלה ֶּבן)   
 Vallon du Villaret (Bagnols les

243 Bains)
וּולקאנָיה (סנט־אּורס־ֶלה־רֹוש)   

250 Vulcania
 Vieille (מארסיי) ִוֵיי שאריֶטה  

350 Charité
חלל דאלי, מֹונמארְטר (פאריז)   
118 Espace Dalí Montmartre
 Espace Van חלל ואן־גוך, ָארל  

344 Gogh
ל'ֶאסטראן - עיר הים (דֶייּפ)   

146 L’Estran-La Cité de la Mer
 Le (סנט־ֶאנימי) ֶלה וֶייה לֹוז'י  

242 Vieux Logis (Ste-Enimie)
מוזיאון 24 השעות (ֶלה מאן)   

179 Musée des 24 Heures
 Musée (ָאבאלֹון) מוזיאון ָאבאלֹון  
206 de l’Avallonnais (Avallon)
מוזיאון אדריאן־דּוּבּוֶשה (לימֹוז')   
251 Musée Adrien-Dubouché
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מוזיאונים, המשך
מוזיאון אֹוגּוסט ז'אֶקה (ּבֹוֶקר)   

 Musée Auguste Jacquet
336 (Beaucaire)

מוזיאון אֹוט־אֹוֶברן (סן־פלּו)   
 Musée de la Haute-Auvergne

246 (St-Flour)
מוזיאון אּונֶטרלינֶדן (קֹולמאר)   

54 Musée d’Unterlinden
 Musée (פאריז) מוזיאון אֹורֵסה  

110-11 d’Orsay
מוזיאון ֶאֶז'ן ּבּודאן (אֹונפֶלר)   

 Musée Eugène Boudin
147 (Honeur)

מוזיאון אלזאס (סטראסּבּור)   
57 Musée Alsacien

 Musée (ָאנגּוֶלם) מוזיאון ָאנגּוֶלם  
290 d’Angoulême

מוזיאון ָאנגלאדֹון (ָאביניֹון)   
343 Musée Angladon

מוזיאון אנדֶרה ֶלֶמְטְר (פאֶלז)   
 Musée André Lemaitre

151 (Falaise)
 Musée (בורדו) מוזיאון אקוויטניה  

294 d’Aquitaine
מוזיאון ּבאסִטָיה (ּבאסִטָיה)   

369 Musée de Bastia
מוזיאון ּבארתֹולדי (קֹולמאר)   

54 Musée Bartholdi
 Musée (ֶּבזֶייה) מוזיאון ּביֶטרּוָאה  

331 du Bitterois
מוזיאון ביצות המלח (ּבאץ־סּור־  

 Musée des Marais Salants (ֶמר
176 (Batz-sur-Mer)

מוזיאון בית הספר העתיק   
 Musée de (פֹונֶטן־ֶדה־וֹוקלּוז)

347 l’Ecole d’Autrefois
 Musée de (ֶרן) מוזיאון ּבֶרטאן  

15 Bretagne
 Musée (ִליֹון) מוזיאון גאדאן  

220 Gadagne
מוזיאון גראֶנה (ֶאקס־ָאן־  

 Musée Granet (פרֹובאנס
352

 Musée מוזיאון גראנוויל העתיקה  
154 du Vieux Granville

 Musée (פאריז) מוזיאון גֶרוואן  
101 Grévin

 Musée (טּורנּו) מוזיאון גֶרז  
210 Greuze

 Musée de מוזיאון גֶרנֹוּבל  
231 Grenoble

מוזיאון דוכסות ֶּברי (ּבּורז')   
187 Musée du Berry (Bourges)

מוזיאון דּוּפּוִאי־ֶמסטרֹו (ֶסנט)   
292 Musée Dupuy Mestreau

 Musée de (פאריז) מוזיאון האדם  
106 l’Homme

מוזיאון האדם והנוף (סן־ּבריסון)   
 Maison des Hommes et des
206-7 Paysages (St-Brisson)

מוזיאון האונייה (סן־נאֶזר)   
176 Escal’Atlantique

מוזיאון האופניים (קֹורמאטאן)   
209 Musée de Velo (Cormatin)
מוזיאון האימפרסיוניזם (ז'יֶברני)   

 Musée des Impressionismes
146 (Giverny)

מוזיאון האלּפים (שאמֹוני)   
224 Musée Alpin

מוזיאון האמונות העממיות   
 Musée des (ֶלה־ּפּוִאי־ָאן־ואֶלה)

244 Croyances Populaires
מוזיאון האקוואריום (ָארקאשֹון)   

295 Musée Aquarium
מוזיאון הָארָמניאק (קֹונדֹון)   

276-7 Musée de l’Armagnac
 Musée (ּבאיֹון) מוזיאון הּבאסקים  

302 Basque
 Musée (ּביֹוט) מוזיאון הבונסאי  

360 du Bonsaï (Biot)
 Musée (ָשאּורס) מוזיאון הגבינה  

63 du Fromage (Chaource)
מוזיאון הגבישים (שאמֹוני)   

224 Musée des Cristaux
 Musée (טּור) מוזיאון הגילדות  

181 ,180 du Compagnonnage
מוזיאון הדגמים המוקטנים (ָלה   

 Musée des Modèles (רֹוֶשל
286 Réduits

 Musée de (לּוָאן) מוזיאון הדפוס  
211 l’Imprimerie (Louhans)

מוזיאון ההפלגה הארוכה סביב   
 Musée du (סן־מאלֹו) כף הֹורן
161 Long Cours Cap-Hornier

מוזיאון ההרפתקה התעשייתית   
 Musée de l’Aventure (ָאט)

349 Industrielle (Apt)
מוזיאון הוויטראז' (שארְטר)   

189 Musée du Vitrail
 Musée de (ניאֹון) מוזיאון הזיתים  

235 l’Olivier
 Musée (ֶּבזאנסֹון) מוזיאון הזמן  

214 du Temps
מוזיאון הזעקה לחירות   

 Musée (פֹונֶטן־ֶדה־וֹוקלּוז)
 d’Histoire L’Appel de la Liberté

346

(ה)מוזיאון החי להדגמת אמנות   
 Musée Animé du (שינֹון) היין

182 Vin
מוזיאון החיים בּבּורגֹון (דיז'ֹון)   

 Musée de la Vie
200 Bourguignonne

 Musée du (דינאן) מוזיאון הטירה  
160 Château (Dinan)

מוזיאון הטירה של ָאֶנסי   
 Musée-Château d’Annecy

227
 Musée (שֹוֶלה) מוזיאון הטקסטיל  

177 du Textile (Cholet)
מוזיאון היחידות המוטסות   

 Musée (סנט־ֶמר־ֶאגליז)
 Airborne (Ste-Mère-Église)

148
 Musée de (ֶּפנּפֹול) מוזיאון הים  

164 la Mer (Paimpol)
מוזיאון הכובענות (ֶאסֶּפראָזה)   
326 Musée de la Chapellerie
מוזיאון הכוכבים (ּפיק דּו מידי   
 Musée des Etoiles (ֶדה ּביגֹור

306
(ה)מוזיאון הלאומי של שאטֹו ֶדה   

 Musée National du (ּפֹו) ּפֹו
305 Château de Pau

מוזיאון המחבתות (ויֶלדֶייה־ֶלה־  
 Musée de la Poêlerie (ּפֹוֶאל

154
מוזיאון המחתרת והגירוש   

 Musée de la Résistance ('לימֹוז)
 et de

מוזיאון המכוניות, האופנועים   
 Musée (שאֶטֶלרֹו) והאופניים

 Auto Moto Vélo (Châtellerault)
283

מוזיאון המכרות (סנט־ֶאטֶיין)   
 Musée de la Mine (St-Etienne)

223 ,222
מוזיאון המלח (סאלי ֶדה ֶּבָארן)   

 Musée du Sel (Salies de
304 Béarm)

מוזיאון המסחר בימים עברו   
 Musée des (רֹושפֹור)

288 Commerces d’autrefoi
מוזיאון המצודה (סן־טרֹוֶּפה)   
354 Musée de la Citadelle

מוזיאון המריונטות (אֹוֶּבֶטר־סּור־  
 Musée des Marionnettes (ְדרֹון

291 (Aubeterre-sur-Dronne)
מוזיאון המשי (סן־איּפֹוליט־דּו־  

Musée de Soie (St- (פֹור
337 Hippolyte-du-Fort)
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מוזיאון הקרחונים (שאנּפאני־ָאן־  
 Espace Glacialis (ואנּוָאז

230 (Champagny-en-Vanoise)
 Musée (דינאן) מוזיאון הרכבות  

160 du Rail
 Musée (ֶשרּבּור) מוזיאון השחרור  

150 de la Libération
 Musée (סֹומּור) מוזיאון השיריון  

178 des Blindés (Saumur)
 Musée (לּורד) מוזיאון השעווה  

309 de Cire
מוזיאון התאו האירופי (סנט־  

 Musée des (ֶאלאלי־ָאן־מארֶז'ריד
Bisons d’Europe (Ste-Eulalie-

246 en-Margeride)
מוזיאון התחרה (ֶלה־ּפּואי־ָאן־ֶוֶלה)   

244 Musée Crozatier
מוזיאון התלבושות הּבֶרטֹוניֹות   
 Musée du Costume (ֶּפנּפֹול)

164 Breton (Paimpol)
מוזיאון ופארק תקופת האבן   

 Musée et du Parc (סאר)
303 Mégalithique (Sare)

 Musée (נאנט) מוזיאון ז'ּול ֶורן  
175 Jules-Verne

מוזיאון חיילי ההרים (גֶרנֹוּבל)   
 Musée des Troupes de

231 Montagne
 Musée (ֶמץ) מוזיאון חצר הזהב  

53 de la Cour d’Or
מוזיאון טּולּוז־לֹוטֶרק (ָאלּבי)   

274 Musée Toulouse-Lautrec
מוזיאון טּור קאֶרה (סנט־מקסים)   

 Musée de la Tour Carrée
356 (Ste-Maxime)

מוזיאון טֹורֹוֶאנטּום (ּבאנדֹול)   
 Musée Tauroentum (Bandol)

352
 Musée (ֶלה מאן) מוזיאון ֶטֶסה  

179 de Tessé
מוזיאון יוניברסל (ארּפאיארג־ֶאט־  

 Universal Museum (אֹוֵריאק
(ה)מוזיאון לאמנות מודרנית   

 Musée (ניס) ולאמנות בת־זמננו
 d’Art Moderne et d’Art

358 Contemporain
 Musée (ָאלּבי) מוזיאון לאֶּפרּוז  

274 Lapérouse
(ה)מוזיאון לארכיאולוגיה ע"ש   

תיאו ֶדּפלאן (ֶוזֹון־ָלה־רֹוֶמן) 
 Musée Archéologique Théo

348 Desplans
 Musée (ִליֹון) מוזיאון לּומֶייר  

220 Lumière

מוזיאון הנוגט ע"ש ָארנֹו סּוֶּבראן   
 Musée du Nougat (מֹונֶטלימאר)

 Arnaud Soubeyran
234 (Montélimar)

מוזיאון הנייר - הנילוס (ָאנגּוֶלם)   
 ,290 Musée du Papier-Le Nil

291
מוזיאון הסוכריות (אּוֶזה)   

 Musée des Bonbons (Uzès)
335

מוזיאון העולם החדש (ָלה רֹוֶשל)   
 Musée du Nouveau Monde

287 ,286
מוזיאון הערמונים (ז'ּוָאֶייז)   

 Musée de la Châtaignerie
233 (Joyeuse)

מוזיאון הפֹוביזם (קֹוליּור)   
 Espace Fauve (Collioure)

328
מוזיאון הפונוגראף ותיבות   

 Musée du (סנט־מקסים) הנגינה
 Phonographe et de la
 Musique Méchanique

356 (Ste-Maxime)
 Musée (לּורד) מוזיאון הפירנאים  

309 Pyrénéen
מוזיאון הפרפרים (סן־ֶשלי   

 Musée des Papillons (ד'ָאֶשה
246 (St-Chély d’Apcher)

מוזיאון הצדפים (ֶלה סאּבל   
 Muséum du (ד'אֹולֹון

176 Coquillage
 Musée de la (ּבֶרסט) מוזיאון הצי  

163 Marine
 Musée de (פאריז) מוזיאון הצי  

106 la Marine
מוזיאון הצעצועים (קֹולמאר)   

54 Musée du Jouet
מוזיאון הצעצועים הממונעים   

 Musée des (ָלה רֹוֶשל)
286 Automates

מוזיאון הצעצועים הממונעים   
 Musée des Automates (פאֶלז)

151 (Falaise)
(ה)מוזיאון הצף (דּוָארֶנֶנה)   

165 Port-Musée
מוזיאון הקומיקס (ָאנגּוֶלם)   

 Musée de la Bande Dessinée
290

מוזיאון הקוסמים ע"ש הודיני   
 Maison de la Magie (ּבלּוָאה)

185 Robert Houdin
 Musée (פאריז) מוזיאון הקסמים  

94 de la Magie

(ה)מוזיאון לעתיקות ָארל   
 Musée d’Arles (ָארל) ופרובאנס

 et de la Provence Antiques
345

(ה)מוזיאון לקנקני־תה (דינאן)   
 Musée de la Veilleuse Thèiére

160
 Musée (ניס) מוזיאון מאטיס  

358 Matisse
 Musée (ֶלה ָאְבר) מוזיאון מאלרֹו  

147-8 Malraux (Le Havre)
 Musée de (ִמיֹו) מוזיאון ִמיֹו  

241 Millau
מוזיאון מנזר סנט־קרּוָאה (ֶלה   

 Musée de (סאְּבל ד'אֹולֹון
176 l’Abbaye Ste-Croix

מוזיאון מרסל קארּבֹוֶנל (מארסיי)   
350 Musée Marcel Carbonel

 Musée (ָקֵאן) מוזיאון נורמאנדי  
150 de Normandie (Caen)

מוזיאון סן־מרָטן (סן־מרָטן־ֶדה־  
 Musée St-Martin (ֶּבלוויל

231 (St-Martin-de-Belleville)
מוזיאון סנט־קרּוָאה (ּפּוָאטֶייה)   

284 Musée de Ste-Croix
 Musée (מֹונֶּפלֶייה) מוזיאון פאְּבר  

333 Fabre
מוזיאון פארק הדינוזאורים (ֶסט)   

 Musée Parc des Dinosaurs
333 (Sète)

 Musée (גֹורד) מוזיאון ּפֹול מאָרא  
348 Pol Mara

 Musée (לימּו) מוזיאון ֶּפטֶייה  
325 Petiet (Limoux)

מוזיאון ֶּפטָררָקה (פֹונֶטן־ֶדה־  
346 Musée Pétrarque (וֹוקלּוז

 Musée (פאריז) מוזיאון פיקאסו  
94 Picasso

 Musée (ָאמיָאן) מוזיאון ּפיקארדי  
73 de Picardie (Amiens)

 Musée (ִּביֹו) מוזיאון ֶפרנאן ֶלֶז'ה  
360 Fernand Léger (Biot)

 Musée (ָאז'אקסיֹו) מוזיאון ֶפש  
372 Fesch

 Musée (ָאביניֹון) מוזיאון קאלֶווה  
343 Calvet

 Musée de (קאן) מוזיאון קאסְטר  
360 la Castre (Cannes)

 Musée (שאנִטִיי) מוזיאון קֹונֶדה  
76 Condé

 Musée (קֹורט) מוזיאון קורסיקה  
373 de la Corse (Corte)

מוזיאון קלּוני לימי הביניים   
92 Musée de Cluny (פאריז)

מ | 423



מוזיאונים, המשך
 Musée (מארסיי) מוזיאון ָקנטיני  

350 Cantini
מוזיאון קרן מאגט (סן־ּפֹול־ֶדה־  

 Fondation Maeght (ואנס
359 (St-Paul-de-Vence)

מוזיאון ראמּבּוֶייה (ראמּבּוֶייה)   
 Musée Rambolitrain

128 (Rambouillet)
 Musée (פאריז) מוזיאון רֹודן  

112 Rodin
 Musée (אֹוטּון) מוזיאון רֹולאן  

207 Rolin
 Musée (ניס) מוזיאון שאגאל  

358 Chagall
מוזיאון שביתת־הנשק (קֹונּפֶיין)   

76 Musée de l’Armistice
תערוכת מערת האדם הקדמון   

 Exposition שֹוֶבה ּפֹון ד'ארק
 232 Grotte Chauvet Pont d’Arc

מוזיאונים וגלריות לאמנות
בורדו מונומנטל (בורדו)   

294 Bordeaux Monumental
בית הכומר סֹונֶייר (ֶרן־ֶלה־שאטֹו)   

 Le Domaine de l’Abbé
 Saunière (Rennes-le-Château)

327
דינֹוזֹורָיה (ֶאסָּפראָזה)   

326 Dinosauria
 La (רֹושפֹור) המוזיאון הימי  

288 Corderie Royale
המוזיאון לאקולוגיה של אלזאס   

 Ecomusée (אּונֶגרסָהיים)
 d’Alsace

המרכז הבינלאומי לאמנות   
 Centre (ּפֹונט־ָאֶבן) בת־זמננו

 International d’Art
 Contemporaine (Pont-Aven)

169
המרכז לאמנות בת־זמננו   
 Centre d’Art (ּבריָאנסֹון)

228 Contemporain
המרכז לאמנות פרהיסטורית   

 Centre (ָאנְגל־סּור־ל'ָאנגֶלן)
d’Interprétation du Roc-aux-

 Sorciers (Angles-sur-l’Anglin)
284

 Carré (ֶלה מאן) כיכר ּפָלנטאֶז'ֶנה  
179 Plantagenêt

266 Le Bournat ֶלה ּבּורָנה  
מוזיאון הטירה (ּבּולֹון־סּור־ֶמר)   

69 Château-Musée
 Château (דֶייּפ) מוזיאון הטירה  

146 Musée

 Atelier (ּבאיֹון) סדנת השוקולד  
302 du Chocolat

 Cité de (טּולּוז) עיר החלל  
276 l’Espace

 Cité de la Mer (ֶשרּבּור) עיר הים  
150

עיר המכונות מימי הביניים   
 Cité des Machines (לאֶרסאנְגל)

 du Moyen-Age (Larressingle)
277

 Cité de (מּולּוז) עיר המכוניות  
56-7 l’Automobile

 La Cité des (מאֶרן) עיר הצדפות  
288 Huitres (Marennes)

 Cité du (מּולּוז) עיר הרכבת  
56 Train

 Casa (ֶּפרּפיניאן) קאָזה ֶּפראל  
328 Pairal (Perpignan)

קריית המדעים והתעשייה   
 Cité des Sciences et de (פאריז)

118-19 l’Industrie
 Cité de (פאריז) קריית המוסיקה  

119 la Musique
תצפית על עופות פרס   

 La (סן־פייר־ֶדה־טריּפֶייה)
 Belvédère des Vautours

241 (St-Pierre-des-Tripiers)
56-7 Mulhouse מּולּוז

224 Mont Blanc מֹון ּבלאן
 ,111 Claude ,Monet מֹוֶנה, קלוד

273 ,147 ,146 ,145 ,144
34 Monte-Carlo מונטה־קרלו

234-5 Montélimar מֹונֶטלימאר
Montreuil-sur- מֹונטֵריי־סּור־ֶמר

71 Mer
 Montmartre (פאריז) מֹונמארְטר

118 ,117 ,114
כרם (פאריז) 118  

312 ,15 Montségur מֹונֶסגּור
 ,137 Mont-St-Michel מֹון־סן־מישל

152-3 ,138
 Baie du מֹון־סן־מישל, מפרץ

152 Mont-St-Michel
333 Montpellier מֹונֶּפלֶייה

360 ,17 ,14 Monaco מונקו
מוסיקה 34, 35

 region ,Morvan מֹורבאן, חבל
206-7

 Golfe ,Morbihan מֹורּביאן, מפרץ
 166-7 de

248-9 Murol מּורֹול
155 Mortain מֹורֶטן

מחול 34 
מימֹוס, פסטיבל הפנטומימה 

15 Mimos (Périgueux) (ֶּפריֶגה)
 ,24 Sapeurs Pompiers מכבי אש

27
מכונית 20-21, 22-3

מלחמת העולם הראשונה 45, 50, 
183 ,76 ,73 ,51

מלחמת העולם השנייה 52, 137, 
289 ,177 ,169 ,148-9

מלחמת מאה השנים 37, 144, 158, 
337

'מלך הציפורים', פסטיבל 
 Roi de (ֶלה־ּפּואי־ָאן־ֶוֶלה)

16 l’Oiseau
מנזרים

ָאּבאסיאל סנט־אּוָאן (רּוָאן)   
144 Abbatiale St-Ouen
ָאֵּבה סן־ויקטור (מארסיי)   

350 Abbaye St-Victor
ָאֵּבה רּוָאיאל ֶדה פֹונֶטברֹו   

 Abbaye (פֹונֶטברֹו־ל'ָאֵּבה)
 Royale de Fontevraud

178 (Fontevraud-l’Abbaye)
מסעדות 30-31

מס קנייה 33
מעדנים מקומיים 30-31

מערות
 Aven Armand ָאֶבן ָארמאן  

240-41
 Aven d’Orgnac ָאֶבן ד'אֹורניאק  

 232
 Gouffre de גּוְפר ֶדה ּפאדיראק  

270 Padirac
גרֹוט ד'איסטּוריץ ֶאט אֹוצ'ֹוֶסלאָיה   

 Grottes d’Isturitz et (ָאסּפאֶרן)
304 Oxocelhaya (Hasparren)

 Grotte de (ִניאֹו) גרֹוט ֶדה ֶּבֶדיאק  
311 Bédeilhac (Niaux)

 Grotte (ִניאֹו) גרֹוט ֶדה ָלה ואש  
311 de la Vache (Niaux)

 Grotte du גרֹוט ֶדה מאס ד'אזיל  
312-13 Mas d’Azil (Mas d’Azil)
 Grotte de Niaux גרֹוט ֶדה ִניאֹו  

310-11
גרֹוט דּו ֶּפש ֶמְרל (קאּבֶרֶרה)   

 Grotte du Pech Merle
 26 (Cabrerets)

גרֹוט ּפֶראיסטֹוריק ֶדה ֶמרֵביי   
 Grotte (רֹוקאמאדּור)

 Préhistorique des Merveilles
269

Grottes- גרֹוט־ֶרפּוז' ֶדה ָנאּור  
72 Refuges de Naours
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נכים, מתקנים 26
נמלי תעופה מקומיים 36-7

נסיעה 18-23
במכונית 20-21, 22-3  
ברכבת 19-20, 22, 23  

הפלגה 18-19  
טיסה 18, 21, 22, 23  

55 Neuf-Brisach ֶנף־ּבריזאש

ס
247 Salers סאֶלר

226 Samoëns סאמֹוֵאן
סאמּו (עזרה ראשונה דחופה) 

 SAMU (Service d’Aide
27 ,24 Médicale Urgence)

 Sacré-Coeur (פאריז) סאקֶרה־ֶקר
114-17

303 Sare סאר
266-7 Sarlat סארָלה

 337 ,242 Cévennes ֶסֶבן
64-5 Sedan ֶסדאן

Sauveterre-de- סֹובֶטר־ֶדה־ֶּבָארן
304 Béarn

 Batterie (ֶמרוויל) סוללת ֶמרוויל
148 Merville (Merville)

178 Saumur סֹומּור
72 Baie de Somme סֹום, מפרץ

 ,72 La Riviere Somme סֹום, נהר
73

 Somme סֹום, שדות הקרב
72-3 Battleelds
332-3 ,15 Sète ֶסט

57 Strasbourg סטראסּבּור
110 Paul ,Signac סיניאק, פול

סיֶנֶסני (ֶלה־ּפּואי־דּו־פּו) 
 Cinéscénie (Le Puy du Fou)

177
 Cirque de סירק ֶדה גאבארני

307 Gavarnie
St-Hippolyte- סן־איּפֹוליט־דּו־פֹור

337 du-Fort
סן־ֶּברטראן־ֶדה־קֹומאנז' 313 

St-Bertrand-de-Comminges
292-3 Saintes ֶסנט

 70 St-Omer סנט־אֹוֶמר
223 ,222 St-Étienne סנט־ֶאטֶיין

296 St-Émilion סנט־אמיליון
 Ste-Maxime סנט־מקסים

356-7
 ,14-15 St-Tropez סן־טרֹוֶּפה

354-5
Sainte- (פאריז) סנט־שאֶּפל

92 Chapelle
161 St-Malo סן־מאלֹו

 Lascaux II (מֹונטיניאק) לאסקֹו 2  
262-3 (Montignac)

מערות המסתור של ָנאּור 
72 Grottes-Refuges de Naours

מפות 21, 378-413
ִאיל דה פראנס 84-5  
דרום צרפת 320-21  

דרום־מערב צרפת 258-9  
מערב צרפת 140-41  

מרכז צרפת והאלּפים 196-7  
פאריז 84-5, 88-9, 96-7, 102-5,   

114-15 ,108-9
צפון־מזרח צרפת 46-7  

 Cascades du מפלי ֶאריסֹון
213 Hérisson

 Golfe de Porto מפרץ ּפֹורטֹו
366-7

52-3 Metz ֶמץ
מצפה כוכבים (ּפיק דּו מידי ֶדה 

 Observatoire (ּביגֹור
306 Astronomique

 Mer de (שאמֹוני) ֶמר ֶדה גלאס
224 Glace

(ה)מרכז האירופי לטיסות ניסוי 
 Le Centre Européen (נאנט)

174 d’Essai en Vol
מרכז הדימיון של תקופת המלך 
 Centre de (ּברֹוֶסליֹונד) ארתור

 l’Imaginaire Arthurien
160 (Brocéliande)

מרכז המבקרים ג'ּונֹו ּביץ' (חופי 
 Centre Juno Beach ;הנחיתה

148 (D-Day Beaches)
 Centre (פאריז) מרכז פומפידו

95 Pompidou

נ
174-5 ,14 Nantes נאנט

53 Nancy נאנסי
332 Narbonne נארּבֹון

 Nausicaá (ּבּולון־סּור־ֶמר) נֹוזיָקָאה
68-9 ,43

 Notre-Dame (דיז'ֹון) נוטרדאם
200-201

 Notre-Dame (פאריז) נוטרדאם
105 ,90-91 ,81

143-56 ,36 Normandy נורמאנדי
311 Niaux ניאֹו

235 Nyons ניאֹון
337 ,336 ,15 Nîmes נים

נימוסים ומנהגים 27
358-9 ,317 ,17 Nice ניס

St-Martin- סן־מרָטן־ד'ָארֶדש
 232 d’Ardèche

176 St-Nazaire סן־נאֶזר
St-Savin- סן־סאבאן־סּור־גארטאן

 284-5 sur-Gartempe
 St-Cirq-Lapopie סן־סירק־לאּפֹוּפי

270
St-Paul-de- סן־פול־ֶדה־ואנס

359 Vence
St-Pierre-sur- סן־פייר־סּור־דיב

151 Dives
246 St-Flour סן־פלּו

368-9 St-Florent סן־פלוראן
 212 St Claude סן־קלוד

St-Rémy-de- סן־ֶרמי־ֶדה־פרובאנס
 344 Provence

 357 St-Raphaël סן־ָרפאל
ספארי, פארקים

 Le Parc גן החיות של תּוָארי  
 128 Zoologique de Thoiry

ספורט 35
366 Scandola סקאנדֹוָלה

 Réserve סקאנדֹוָלה, שמורת הטבע
366 Naturelle de Scandola

110 Georges ,Seurat 'ֶסָרא, ז'ורז
328-9 Céret ֶסֶרה

סרטים 34

פ
 Palais des (דיז'ֹון) ּפאֶלה ֶדה דּוק

200 Ducs
 Palais de (רּוָאן) ּפאֶלה ֶדה ז'ּוסטיס

144 Justice
 Palais de (פאריז) ּפאֶלה ֶדה שאיֹו

106 Chaillot
 Palais (ניס) ּפאֶלה לאסקארי

358 Lascaris
151 Falaise פאֶלז

80-122 ,37 ,36 ,34 Paris פאריז
פארק החיות של הפירנאים 

 Parc Animalier (ָארֶז'ֶלז גאזֹוסט)
 des Pyrénées (Argelès-Gazost)

308
 Parc (ה)פארק הלאומי ֶדז ֶאקראן

229 National des Ecrins
 Parc (ה)פארק הלאומי ואנּוָאז
230 National de la Vanoise

פארקים וגנים
 Jardin (פאריז) גני לוקסמבורג  

93 ,81 du Luxembourg
 Jardin ז'ארדן בוטאניק ֶדה טּור  

180 Botanique de Tours
 Jardin (פאריז) ז'ארדן ֶדה טּוֶלרי  

110 ,99 des Tuileries
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פארקים וגנים, המשך
ז'ארדן דּו ּפאֶלה ֶדה ָלה ֶּברּבי   

 Jardin du Palais de la (ָאלּבי)
274 Berbie

ז'ארדן דּו ּפאֶלה רּוָאיאל (פאריז)   
99 Jardin du Palais Royal

 Parc (דיז'ֹון) פארק ֶדה ל'ָארֶקּבּוז  
200 de l’Arquebuse

 Parc (פאריז) פארק ֶדה ָלה ויֶלט  
118-19 de la Villette

 Parc פארק ֶדה ָלה ּפֶרִאיסטּוָאר  
311 de la Préhistoire

פארק ֶדה ָלה שאּפ (ּבריָאנסֹון)   
228 Parc de la Schappe
 Parc (ניס) פארק ֶפניקס  

358 Phoenix
ראו גם פארקים לאומיים   

ואזוריים 
פארקים לאומיים ואזוריים
הפארק הלאומי אֹורלּו   

 Réserve National (הפירנאים)
312 d’Orlu

 Parc הפארק הלאומי ֶאקראן  
229 National des Ecrins

 Parc הפארק הלאומי ואנּוָאז  
230 National de la Vanoise

הפארק הלאומי של הרי   
 Parc National des הפירנאים

309 ,308 Pyrénées
שמורת הטבע האזורית אֹו־ז'ּוָרה   

 Parc Régional Naturel du
212-13 Haut-Jura

שמורת הטבע האזורית מֹורבאן   
 Parc Naturel Régional du

206-7 ,193 Morvan
שמורת הטבע האזורית קֹוס דּו   

 Parc Naturel Régional ֶקרסי
 des Causses du Quercy

268-9
שמורת הטבע האזורית של הרי   

 Parc Naturel הגעש באֹוֶברן
 Régional des Volcans

250 d’Auvergne
שמורת הטבע סקאנדֹוָלה   

 Réserve Naturelle de Scandola
366

פארקים עם גני חיות
 Parc פארק החיות של הפירנאים  

 308 Animalier des Pyrénées
 Parc de פארק דה לה קֹוקסיֶנל  

 295 la Coccinelle
פארקי שעשועים 

 Disneyland דיסנילנד פאריז  
130-33 Resort Paris

 Le (סֹוֶלָאה) ֶלה ִּביֹוסקֹוּפ  
56 Bioscope (Soléa)

 Cigoland (קינצָהיים) סיגֹולנד  
56 (Kintzheim)

 Parc (ּפֵלִיי) פארק ָאסֶטריקס  
 74-5 Astérix (Plailly)

פארק ד'אטראקסיֹון ואליגאטֹור   
 Parc d’Attraction (ֶמזֶייר־ֶלה־ֶמץ)

Walygator (Maizières-les-
52 Metz)

פּוטּורֹוסקֹוּפ (שאֶסֵניי־דּו־ּפּוָאטּו)   
Futuroscope (Chasseneuil-du-

282-3 Poitou)
304-5 Pau ּפֹו

 Poitou (אקוויטניה) ּפּוָאטּו וָאקיֶטן
281-300 et Aquitaine

284 Poitiers ּפּוָאטֶייה
פּוטּורֹוסקוּפ (שאסאֵניי־דּו־ּפּוָאטּו) 

Futuroscope (Chasseneuil-du-
282-3 Poitou)

293 Pons ּפֹון
 Pont (רּוָאן) ּפֹון גוסטב־פלֹוֶּבר

144 Gustave-Flaubert
 Pont d’Arc (ואיֹון) ּפֹון ד'ארק

232 (Vallon)
 Pont (ֶור־ּפֹון־דּו־גאר) ּפֹון דּו גאר

 du Gard (Vers-Pont-du-Gard)
334-5 ,317

168-9 Pont-Aven ּפונט־ָאֶבן
129 Fontainebleau פֹונֶטנּבלֹו
Fontaine-de- פֹונֶטן־ֶדה־וֹוקלּוז

346-7 Vaucluse
 ,Pompon ּפֹונּפֹון, פרנסואה

110 François
ּפֹון־קאנאל ֶדה ל'אֹורּב (ֶּבזֶייה) 

330 Pont-Canal de l’Orb
355 Port-Grimaud ּפֹור־גרימֹו

 Fort du (ּבריָאנסֹון) פֹור דּו שאטֹו
228 Château

371 Porto-Vecchio ּפֹורטֹו־ֶוקיֹו
פֹורֶטֶרס ֶדה סאלס (סאלס) 

 Forteresse de Salses (Salses)
327

331 Pézenas ֶּפֶזָנה
 Petit (ארמון ורסאי) ְּפטי טריאנֹון

 Trianon (Château de
125 Versailles)

77 Pierrefonds ְּפֶיירפֹון
 Pic du Midi ּפיק דּו מידי ֶדה ּביגֹור

306-7 de Bigorre
 ,15 Pyrenees (ה)פירנאים, הרים

301-15 ,255
Flavigny-sur- פלאביני־סּור־אֹוֶזֶרן

203 Ozerain

 Plage (ּפיאָנה) פלאז' ד'ָארֹון
366 d’Arone

פלאז' ֶדה גראנֶייה (סן־טרֹוֶּפה) 
354 Plage des Graniers

 Plage de פלאז' ֶדה פיקאז'ֹולה
366 Ficajola

 Plage de (ּפֹורטֹו) פלאז' ּפֹורטֹו
366 Porto (Porto)

 Place (שאמֹוני) פלאס ּבאלָמה
224 Balmat

 Place (ִליֹון) פלאס ֶּבלקּור
220 Bellecour

 Place (ּבריָאנסֹון) פלאס ד'ָארם
228 d’Armes

 Place des (ָאנגּוֶלם) פלאס ֶדה ָאל
290 Halles

 Place des (פאריז) 'פלאס ֶדה וֹוז
94 Vosges

 Place (בורדו) פלאס ֶדה ָלה ּבּורס
294 de la Bourse

פלאס ֶדה ָלה קונקורד (פאריז) 
100 Place de la Concorde

 Place des (ֶרן) פלאס ֶדה ליס
158 Lices

פלאס דּו וֶייה־מארֶשה (רּואן) 
 Place du Vieux-Marché

144
 Place du (פאריז) פלאס דּו ֶטרְטר

118 Tertre
 Place (פאריז) פלאס ואנדֹום

100 Vendôme
 Place (טּור) פלאס ּפלּוֶמרֹו

180 Plumereau
242-3 Florac פלֹוראק
164-5 Paimpol ֶּפנּפֹול

 Panthéon (פאריז) (ה)פנתיאון
93

 festivals et פסטיבלים וחגיגות
35 ,14-17 fêtes

הפסטיבל הבינלאומי לעפיפונים   
 Festival International de (דֶייּפ)

16 Cerf-Volants
הפסטיבל הבינלאומי לפולקלור   

 Festival (איסּואר) של איסּואר
 International de Folklore

34 d’Issoire
הפסטיבל הבינלאומי   

 Festival (ָאנגּוֶלם) לקומיקס
 International de la Bande

17 Dessinée
הפסטיבל הבינלאומי של   

מונטה־קרלו לקרקס (מונקו) 
 Festival International du

17 Cirque de Monte-Carlo
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הפסטיבל העולמי לתיאטרוני   
 Festival (שארלוויל־ֶמזֶייר) בובות

 Mondial des Théâtres de
Marionnettes (Charleville-

35 Mézières)
חג המדורות של סן־ז'אן   

 Les Feux de la (מֹונֶסגּור)
15 St-Jean (Montségur)

 Les (אֹורֵליָאן) חגיגות ז'אן ד'ארק  
14 Fêtes Jeanne d’Arc

 Fête de la (ִליֹון) חגיגת האורות  
17 Lumière

 Fête de la חגיגת המוסיקה  
34 ,15 Musique

 La Fête des Rois חגיגת המלכים  
17

 Fête du (מארסיי) חגיגת הרוח  
16 Vent

ֶפט ֶדה ָלה ּבראבאד (סן־טרֹוֶּפה)   
14-15 Fête de la Bravade

 Fête de (ֶסט) ֶפט ֶדה סן־לואי  
15 St-Louis (Sète)

372 Filitosa פיליטֹוָזה  
 Festival פסטיבל אביניון  

34 ,15 d’Avignon
פסטיבל ֶדה פֹורס ּבאסק   

 Festival de Force (סן־ּפאֶלה)
15 Basque (St-Palais)

(ה)פסטיבל הבין־ֶקלטי (לֹוריָאן)   
 Festival Interceltique (Lorient)

34 ,15
 Festival de פסטיבל קאן  

14 Cannes
פסטיבל קֹורנּוָאי (קאמֶּפר)   

 Festival de Cornouaille
15 (Quimper)

 Feria (נים) ֶפִרָיה ֶדה ּפאנֶטקֹוט  
15 de Pentecôte (Nîmes)

 Feria Pascale (ָארל) ֶפִרָיה פסקל  
14

פסל נֹוטר־דאם־ֶדה־פראנס (ֶלה־
 Statue de (ּפּואי־ָאן־ֶוֶלה

244 Notre-Dame-de-France
פראנס מיניאטּור (ִאיל דה פראנס) 

127 France Miniature
 Provence et פרובאנס וקֹוט ד'אזּור

341-64 la Côte d’Azur
ּפרֹוֶמנאד נֹוקטּורן (שאטֹו ֶדה 

 Promenade Nocturnes (ֶשנֹונסֹו
34 (Château de Chenonceau)

357 Fréjus פֶרז'ּו
265 ,15 Périgueux ֶּפריֶגה

 ,Périgord ֶּפריגֹור, ֶקרסי וגאסקֹון
261-80 Quercy et Gascogne

(ה)פרלמנט של ּבֶרטאן (ֶרן) 
158 Parlement de Bretagne

328 Perpignan ֶּפרּפיניאן

צ
 Le Nord et צפון צרפת וּפיקארדי

67-79 Picardie
צרפת באביב 14, 17

צרפת בחורף 17
צרפת בסתיו 16 

צרפת בקיץ 15, 17

ק
271 Cahors ָקאֹור

 Calanche de קאלאנש ֶדה ּפיאָנה
366 Piana

367 Calvi קאלִבי
 345 Camargue קאמארג

169 ,15 Quimper קאמֶּפר
150 Caen ָקֵאן

360-61 ,14 Cannes קאן
 Canal du Midi קאנאל דּו מידי

330-31
166-7 ,36 Carnac קארנאק

324-5 ,15 Carcassone קארקאסֹון
קבר החיילים האלמוניים בדּואֹומֹון 

 Ossuaire de (ֶורדּון)
50 Douaumont

154 ,15 Coutances קּוטאנס
328 Collioure קֹוליּור

54-5 Colmar קֹולמאר
276-7 Condom קֹונדֹון

292 Cognac קֹוניאק
 Conciergerie (פאריז) קֹונסֶיירֶז'רי

92
76-7 Compiègne קֹונּפֶיין

246-7 Conques קֹוְנק
240 Causse Méjean קֹוס ֶמז'אן

קּוּפֹול דּו טלסקופ ֶדה־אי־ֶאם־ֶאם 
 Coupole (ּפיק דּו מידי ֶדה ּביגֹור)

306 du Télescope DIMM
קּוּפֹול ז'אנטילי (ּפיק דּו מידי ֶדה 

306 Coupole Gentili (ּביגֹור
373 Corte קֹורט

365-75 ,14 La Corse קורסיקה
230 Courchevel קּורֶשֶבל

 Catalan (ֶסֶרה) קטלאני, פסטיבל
34 Festival (Céret)

קידומות טלפון 27
28 Clévances קֶלבאנס

208-9 Cluny קלּוני

קמפינג 29
ִאיל דה פראנס 135  

דרום צרפת 338-40, 362-4,   
374-5

מערב צרפת 156, 170-72,   
190-91

מרכז צרפת והאלּפים 216-18,   
252-3 ,236-8

צפון־מזרח צרפת 58, 66, 78-9  
צפון־מערב צרפת 278-80,   

314-15 ,298-300
קמפינג וקרוואנים, האגודה 

 Féderation Française הצרפתית
 de Camping et de Caravaning

29 (FFCC)
 Carnaval de קרנבל מארסיי

14 Marseille
 Carnaval de Nantes קרנבל נאנט

14
17 Carnaval de Nice קרנבל ניס

קרקסים 34 
 312 ,37 Les Cathars (ה)קתארים

331 ,327 ,326 ,325
קתדרלות ראו כנסיות וקתדרלות 

ר
128-9 Rambouillet ראמּבּוֶייה

60-61 ,43 Reims (ריימס) ראנס
 Réveillon de ראש השנה, חגיגות

17 St-Sylvestre
289 Royan רּוָאיאן

144-5 ,16 Rouen רּוָאן
 Rue des (פאריז) רּו ֶדה רֹוזֶייה

94 Rosiers
118 Rue Lepic (פאריז) רּו ֶלּפיק
רֹון, עמק, והאלפים הצרפתיים 

 Rhône Valley and French Alps
219-38

164 Roscoff רֹוסקֹוף
 ,255 Rocamadour רֹוקאמאדּור

268-9 ,256
288 Rochefort רֹושפֹור

56 Ribeauvillé ריּבֹוִבֶייה
ריימס, ראו ראנס

56 Riquewihr ריֶקִביר
רכבת 19-20, 21, 22, 23

הרכבת הקטנה הצהובה   
 Le (ויֶלפראנש־ֶדה־קֹונפלאן)

 Petite Train Jaune
329 (Villefranche-de-Conent)

הרכבת הקטנה של ארטּוסט 305   
257 Le Petit Train d’Artouste
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הרכבת הקטנה של ָלה רּון (סאר)   
 Petit Train de la Rhune (Sare)

303
רכבת הקיטור של ואֶלה ד'אּוש   

 Le Chemin de (ּבליני־סּור־אּוש)
202 Fer de la Vallée d’Ouche
רכבת הקיטור של פארק ֶסֶבן   

 Le Train à Vapeur des (ָאנדּוז)
337 Cévennes (Anduze)

 Le (ה)רכבת הקטנה של ָארטּוסט
305 Petit Train d’Artouste

רכבת הקיטור של ואֶלה ד'אּוש 
 Le Chemin de (ּבליני־סּור־אּוש)

 Fer de la Vallée d’Ouche
202 Steam Railway

158-9 Rennes ֶרן
 ,Renoir רנואר, פייר־אוגוסט
118 ,110 Pierre-Auguste

 Rennes-le-Château ֶרן־ֶלה־שאטֹו
326-7

(ה)רפובליקה השלישית 39

ש
62-3 Chaource ָשאּורס

שאטֹו גאיאר (ֶלז ָאנְדליס) 
 Château Gaillard (Les Andelys)

145
שאטֹו ד'אֹוטפֹור (ֶלה ּבּור ד'אֹוטפֹור) 

 Château de Hautefort (Le
264 Bourg d’Hautefort)
שאטֹו ד'אּוֶסה (ריני־אּוֶסה) 

 Château d’Ussé (Rigny-Ussé)
182-3

 Château (מארסיי) שאטֹו ד'ִאיף
351 d’If

 Château שאטֹו ד'ָאמּבּוָאז
187 ,186 d’Amboise

 Château שאטֹו ד'ָאנגּוֶלם
290 d’Angoulême

 Château de שאטֹו ֶדה ּבאזֹוש
205 Bazoches

שאטֹו ֶדה ּבֹונאגי (סן־ְפרֹון־סּור־
 Château de Bonaguil (ֶלמאנס

 ,272 (St-Front-sur-Lémance)
273

שאטֹו ֶדה ורסאי (ִאיל ֶדה פראנס) 
124-7 Château de Versailles
 Château de שאטֹו ֶדה ז'ּוִמָייאק

264-5 Jumilhac
 Château שאטֹו ֶדה ָלה רֹושפּוקֹו

292 de La Rochefoucauld
שאטֹו ֶדה מאלֶמזֹון (ִאיל ֶדה 

 Château de (פראנס
128 Malmaison

 Château de שאטֹו ֶדה מֹוֶבזאן
309 Mauvezin

 Château de שאטֹו ֶדה מּורֹול
248-9 Murol

שאטֹו ֶדה סּופראן (סן־טרֹוֶּפה) 
354 Château de Suffren

 Château de שאטֹו ֶדה ּפֶיירפֹון
77 Pierrefonds

 Château de שאטֹו ֶדה רֹוקאמאדּור
268 Rocamadour

 Château de שאטֹו ֶדה ֶשנֹונסֹו
183 Chenonceau

 Château שאטֹו דּו אֹו־קֹוניגסּבּור
56 du Haut-Koenigsbourg

שאטֹו ֶדז ֶאֶווק דה קאּבאיֹון 
 Château des (פֹונֶטן־ֶדה־וֹוקלּוז)

346 Evêques de Cavaillon
 Château Fort שאטֹו פֹור ֶדה ֶסדאן

64-5 de Sedan
שאטו קֹונטאל (קארקאסֹון) 

 Château Comtal (Carcassone)
324

 Château שאטֹו רּוָאיאל ֶדה ּבלּוָאה
 184-5 Royal de Blois

224-5 Chamonix שאמֹוני
שאנז־אליזה, שדרות (פאריז) 

 Avenue de ,Champs-Elysées
107

76 Chantilly שאנִטִיי
158 Champs Libres שאן ליְּבר

Chasseneuil- שאֶסֵניי־דּו־ּפּוָאטּו
282-3 du-Poitou

 Rivière Charente שאראְנט, נהר
 292 ,291 ,290

188-9 Chartres שארְטר

Charleville- שאְרלוויל־ֶמזֶייר
65 Mézières

ֶשבאלֶייה ֶדה ָלה פּוָאה (קארקאסון) 
 Chevaliers de la Foi

15 (Carcassone)
שגרירויות 27

שדות קרב
50-51 Verdun ֶורדּון  

72-3 Somme סֹום  
שדרות שאנז־אליזה (פאריז) 

 Avenue des Champs-Elysées
107

שווקים 32-3
שוחות הכידונים של מלח"ע 

 Tranchée des (ֶורדּון) הראשונה
50 Baïonnettes

שופינג 31-3
 Marché (ָאלּבי) (ה)שוק המקורה

274 Couvert
שיט 18-19, 21

182 Chinon שינֹון
שמורת הטבע האזורית אֹו־ז'ּוָרה 

 Parc Régional Naturel du
212-13 Haut-Jura  

שמורת הטבע האזורית מֹורבאן 
 Parc Naturel Régional du

206-7 ,193 Morvan
שמורת הטבע האזורית של הרי 

 Parc Naturel הגעש באֹוֶברן
 Régional des Volcans

250 d’Auvergne
59-66 Champagne שמּפאן

שמרטפות 25
שעון 27

שעות פתיחה 26, 32
 Arc de (פאריז) שער הניצחון

106-7 Triomphe
150 Cherbourg ֶשרּבּור

ת
128 Thoiry תּוָארי

תיאטרון 34
תיאטרון־הבובות ֶמזֹון ֶדה גיניֹול 

 Théâtre de la Maison de (ִליֹון)
221 ,34 Guignol

תיאטרוני בובות 34-5
תקשורת 26
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