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בזכות הסיידר ,הקאלבאדוֹס והקממבר שלה( .לכל אחד יש נורמאנדי משלו ,אך המגוון
שיש לאזור עשיר ומעניין זה להציע גדול הרבה יותר מכפי שאתם יכולים לדמיין.
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רוּאן
ָ 1
 2מנזר ז'וּמיֶ יז'

חבל אוֹז'

 4דיֶ יפּ
 5לֶ ה האבר
ד'אלבּאטר
 6קוֹט ָ
טר ָטה
ֶ 7א ֶ
ֶ 8פקאן
 9לֶ ז ָא ֶנדלי ושאטוֹ גֶ יָ אר
ה־פוֹרה
ֶ
 0ליוֹן־לָ

@

מנזר ז'וּמיֶ יז'

#

ז'יברני
ֶ

$

דיֶ יפּ

שרידיו הקסומים ועוצרי־
הנשימה של המנזר מהמאה
השביעית ,בו שכנה פעם קהילה
של  900נזירים )ראו עמ' .(18-19

ביתו של מוֹנֶ ה בעיירה הוא עתה
פוֹנדסיוֹן קלוד מוֹנֶ ה .תוכלו לחלוק
ָ
כבוד לצייר ולטייל בגנים שהעניקו
לו השראה .במוזיאון לאימפרסיוניזם
תוכלו ללמוד על תולדות
האימפרסיוניזם והפוסט־אימפרסיוניזם
ועל השפעתם האמנותית במאה
העשרים )ראו עמ' .(34-37

העיירה שוכנת במיקום מפעים,
בין צוקי אבן גיר ,היתה אתר־הנופש
הראשון בצרפת לחוף הים .לאורך
ההיסטוריה חשקו בה פולשים זרים
בשל היותה נמל־מוצא לתעלת
למאנש .מזה שנים רבות דיֶ יפּ היא
גם יעד פופולרי לתיירים מבריטניה
הנהנים מהחופים רחבי־הידיים
ומהרובע העתיק התוסס ,שבמרכזו
עובר גראנד רוּ )ראו עמ'  .(58ליד
דיֶ יפּ ניצבת כנסיית סן־ז'אק )Église
 (St-Jacquesמימי־הביניים ,ובה
אנדרטה לזכרם של אלפי החיילים
הקנדיים שנהרגו במבצע ג'וּבּילי
) (Operation Jubileeב־ .1942מעל
העיירה מתנשא מבצר מהמאה

צפון־מזרח נורמאנדי

צפון־מזרח נורמאנדי

!

רוּאן
ָ

הרומאים הקימו את בירתה של
אוֹט־נורמאנדי );Haute-Normandie
נורמאנדי עילית( בסביבות  50לפנה"ס
באתר אסטרטגי לגדות הסן  -הנקודה
האחרונה שבה אפשר להקים גשר
מעל הנהר .לאחר מלחמת מאה
רוּאן
השנים ,בה כבשו הצרפתים את ָ
מידי האנגלים ,החלה העיר לשגשג
בזכות ייצור הטקסטיל והסחר הימי.
במאה העשרים התפשטו אזורי
התעשייה לגדה הדרומית .אלפי
מבקרים נוהרים מדי שנה אל הגדה
הצפונית כדי לחזות באוצרות התרבות
הרבים המצויים בה ,ובהם הקתדרלה
המרהיבה ורחובות הרצופים מבני
עץ־למחצה )ראו עמ' .(20-23

תצפית על דיֶ יפּ מהשאטוֹ

החמש־עשרה הבנוי מצור ומאבני־חול.
היום שוכן בו מוזיאון ,ועם המוצגים בו
נמנים גילופי־שנהב נהדרים מהמאה
השש־עשרה ואוסף נכבד של יצירות
אימפרסיוניסטיות d .מפה  • J1לשכת
המידע לתיירים,pont Jehan Ango :
02-32144060 .quai du Carénage

%

לֶ ה האבר

העיר נוסדה ב־ 1517כדי
להחליף את הנמלים באוֹנפלֶ ר,
ובקוֹד ֶבּק,
ֶ
בארפלֶ ר )(Harfleur
ָ
שנסתמו בסחופת .היום לה האבר היא
עיר הנמל השנייה בגודלה בצרפת
ואתר מורשת עולם של אונסק"ו ,עדות
מעוררת כבוד ליכולת ההתאוששות
שלה מההפצצות האוויריות ב־,1944
שהפכו אותה לעיי חורבות .אחד
המבנים הבודדים ששרדו הוא
קתדרלת נוטרדאם מהמאה השש־
עשרה ,המתהדרת בשילוב של
אדריכלות גותית ורנסאנסית ומעוטרת
בפסלי גָ רגוֹיל רבים .העיר נבנתה
מחדש לפי תכנונו של אוגוסט ֶפּ ֶרה,
שהשתמש בבטון מזוין כחומר הבנייה
העיקרי .דוגמה אופיינית לסגנונו היא
כנסיית סן־ז'וזף המרשימה ,החפה
מעיטורים .מבנה בתכנון עדכני יותר
הוא מוזיאון מאלרוֹ ,הבנוי מזכוכית,
מאלומיניום ומברזל )ראו עמ' .(53
בפרוור מוֹנטיויליֶ יה )(Montivilliers
נמצא מנזר נוטרדאם )Abbaye
 (Notre-Dameהבנדיקטיני לנשים.
 dמפה  • E2לשכת המידע לתיירים:
02-32740404 .186 blvd Clémenceau

מידע נוסף על אתרי־נופש לאורך החופים ראו עמ' 60-61
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חשוב לדעת
תחבורה בנורמאנדי
117
מידע
118

 10הגדולים של נורמאנדי

הגעה ועזיבה
116

דברים שכדאי להימנע מהם
119
טיפים לאוכל ולמשקאות
120
טיפים לקניות
121
טיפים לטיול בזול
122
בנקים ותקשורת
123
בריאות ובטיחות
124
טיפים למגורים
125
מגורים
126-133

134

ג

גאות ושפל ,מוֹן־סן־מישל 9
ג'אז תחת עצי התפוח Jazz
sous les Pommiers
)קוּטאנס( 72
גאסה 111 Gacé
ֶ
גארסיה ,ז'אק Garcia, Jacques
91
גבינה 120 ,55
גוּביל־סוּר־מר Gouville-sur-
ֶ
102 Mer
גוֹלד ,חוף 31 ,29 Gold Beach
גולף 70
ג'וּנוֹ ,חוף 31 ,29 Juno Beach
גיום הראשון "ארוך החרב"
Guillaume Longue-Épée
41 ,21
מטאנקרוויל Guillaume
ָ
גיוֹם
46 de Tancarville
גלישת־רוח בחולות 71
גלריות ראו מוזיאונים וגלריות
גן ֶאל 44 Jardin d’Elle
)ה(גן הבוטני Jardin des
)רוּאן( 44
ָ Plantes
)ה(גן הציבורי של בּאיֶיה Jardin
14 Public de Bayeux
ז'ן־דלאקוּר Parc
גן־החיות ֶ
Zoologique Jean-Delacour
45
גן־החיות ֶסרזָ ה Parc
68 Zoologique Cerzä
גני ָארז'אנס Jardins
44 d’Argences
גני בֶּ לוּו Jardins de Bellevue
45
גניבות 124

אינדקס

אינדקס

אינדקס
נדרוּאה ,אנרי Androuët,
אוֹר ,נהר ) Aure, rivièreבּאיֶיה( ָא ֶ
א
55 Henri
14
ָאבראנש 112 ,107 Avranches
ָאנוויל־סוּר־סי Anneville-sur-
אוֹר ,עמק ‘Eure, Vallée de l
מסעדות 113
82 Scie
93 ,89
ֶא ֶברה 129 ,88-89 Evreux
נסלם מקנטרברי Anselm of
ָא ֶ
אוֹרבֶּ ק 90 Orbec
גוֹן־קוּטנוויל Agon-
ֶ
ָא
47 ,46 Canterbury
אוֹרן ,נהר 42 Orne, rivière
61 Coutainville
אנרי השני ,מלך Henri II, Roi
אוּש ,חבל 43 Pays d’Ouche
מסעדות 103
89
אוֹשדה ,אליס Hoschedé, Alice
ֶ
אדוארד המוודה ,מלך Edward
ֶאקוּאי 80 Ecouis
37 ,35 ,34
40 ,15 ,13 the Confessor
ָאראס נאסיונאל דוּ ֶפּן Haras
אחוזת ֶאוֶ וק Manoir des
אדמס ,הנרי ברוקס Adams,
108 National du Pin
51 Henry Brooks
27 Evêques
ָארוֹמאנש 360 Arromanches
אוֹ 80 Eu
Manoir
’d
A
ngo
נגוֹ
א
ָ
אחוזת
30 360
אוּבּאק 80 Ubac
81
ָארוֹמאנש ,29 Arromanches
אוֹבֶּ רָ ,סנט ,6 Aubert, Saint
אחוזת פּוֹנז'יראר Manoir de
126
107 ,47 ,11
109 Pongirard
ָארזָ 'נטאן 110 Argentan
אוֹדוֹ ,הגמון בּאיֶיה Odon de
אחוזת קוּפּסארט Manoir de
ָא ֶרל ,מארי ,32 Harel, Marie
12 Bayeux
32 Coupesarte
110 ,55
אוֹדוּאן 47 Audoin
ָ
קוּרבּוּאיֶיה Manoir de
ָ
אחוזת
)רוּאן( 73
)ה(ארמדה ָ L’Armada
ָ
אוֹדרוויל 103 Auderville
ֶ
109 Courboyer
ֶארנוָֹ ,אני 51 Ernaux, Annie
אוֹדריוֹ 127 Audrieu
ִ
ֶא ֶ
טר ָטה 126 ,78 ,60 Étretat
ָארקוּר 89 Harcourt
אוֹז' ,חבל ,7 Pays d’Auge
מסעדות 83
רשאוֹסקוֹפּ Archéoscope
ָא ֶ
87 ,71 ,42 ,32-33
)ה(איטר של סן־מאקלוּ Aître
ֵ
)מוֹן־סן־מישל( 9
אוטובוס 116
)רוּאן( 22
ָ St-Maclou
אתרי־נופש 71
122
,117
אוטובוס
אייזנהאור ,דווייט Eisenhower,
אוֹטוויל ,משפחת Hauteville
ב
31 Dwight D
98
בּאטרי ֶדה לוֹנג Batteries de
ייפל ,גוסטב Eiffel, Gustave
ֵא ֶ
120
,57
,54-55
ומשקאות
אוכל
29 Longues
70
שוקים 58-59
בּאיֶיה 87 ,14-15 Bayeux
אינטרנט 123 ,118
קניות 121
הרובע העתיק Vieux Bayeux
אירועי תרבות 112
ראו גם תחת מסעדות
14
אכסניות 122
אוּלגאט 132 ,27 Houlgate
מלונות 131 ,129 ,127
ָאלוּביל־בֶּ לפוֹס Allouville-
אומהה ,חוף Omaha Beach
מסעדות 56
63 Bellefosse
31 ,28
שוקים 59
אלכסנדר לֶ ה גראן Alexandre
ה־פּטיט
אוֹמוֹנוויל־לָ ֶ
בּאיֶיה ,שטיח הקיר Tapisserie
78 le Grand
,101 Omonville-la-Petite
,14 ,12-13 ,6 de Bayeux
ָאלֶ נסוֹן 107 ,53 Alençon
131
52
לפּ־מאנסל Alpes Mancelles
ֶ
אוֹנפלֶ ר ָ 87 ,16-17 ,6 Honfleurא
בּאלרוּאה 56 Balleroy
ָ
109
מוזיאונים וגלריות 52
באנג'י 70
מלונות  131 ,129 ,128 ,127אמבולנס 124
בּאניוֹל־דה־ל'אוֹרן
ֶ
אמנויות ומלאכות־יד 64-65
מסעדות 95 ,57
,61 Bagnoles-de-l’Orne
פסטיבלים ואירועים מיוחדים אמנות ,פסטיבל Art dans
111 ,107
) l’Orneשאטוֹ ֶדה ֶסראן( 112
73
אתרי קמפינג 132
אמנים 48-49 ,17
קניות 94
מלונות 129
אמצעי זהירות 124
אופני הרים 70
מסעדות 56
אופניים ,רכיבה על 117 ,70
אן מאוסטריה  Anne d'Autricheבּארנוויל־פלאז' Barneville-
60
61 Plage
אופני־רכבת ,טיולים 93

בּארנוויל־קארטרה
ֶ
100 Barneville-Carteret
מלונות 126
מסעדות 56
בּארפלֶ ר 101 ,62 Barfleur
מסעדות 103
בּאתילד ,המלכה Bathilde,
18 Reine
בגדים ,חנויות 121
בד־אנד־ברקפסט 125
בּוֹברוֹן־אן־אוֹז' Beauvron-en-
ָ
62 Auge
בּוֹברוֹן־אן־אוֹז' Beuvron-en-
ָ
95 ,56 ,32 Auge
בּוּדןֶ ,אזֶ 'ן ,16 Boudin, Eugène
ֶ
53 ,52 ,49 ,37
בּוֹמוֹן־אן־אוֹז' Beaumont-en-
ָ
94 Auge
בּוֹמוֹן־לֶ ה־רוֹזֶ 'ה Beaumont-le-
90 Roger
בּוֹמניל 95 ,93 Beaumesnil
ֶ
בּוֹנינגטוֹן ,ריצ'רד Bonnington,
49 Richard
בּוֹקאז' 98 ,43 ,31 Le Bocage
בּיגינס ,אלן 51 Biggins, Alan
ביטוח 124
בית־הקברות האמריקני
28 American Cemetery
בית־הקברות ואתר ההנצחה
לחיילים הבריטיים British
Cemetery and Memorial
)בּאיֶיה( 14
בֶּ ל איל־סוּר־ריל Belle
)פּוֹנט־אוֹדמר(
ֶ
Ile-sur-Risle
95
לוּ־אן־אוּלם Bellou-en-
בֶּ ָ
113 Houlme
בֶּ לֶ ם 110 ,109 Bellême
בנקים 123
ֶבּר ָאל 71 Bréhal
בּראק ,ז'ורז' Braque, Georges
80 ,49 ,45
בָּ רבֶּ ה ד'אוֹרבִ יִי ,ז'ול Barbey
100 ,50 d’Aurevilly, Jules
בּרוּאן 111 Brouains
ָ
מלונות 131
מסעדות 113
בריאות 124

בּריוֹן 90 ,89 Brionne
ֵבּריי ,חבל 43 Pays de Bray
ברים 120 ,119
בּריקבֶּ ק 100 Bricquebec
בֶּ רנֶ ה 90 Bernay
ֶבּרסי 92 Brécy
בתי סאטי Les Maisons Satie
)אוֹנפלֶ ר( 17
בתי־חולים 124
בתי־מרקחת 124
בתי־קפה 120 ,119

גני־חיות 68 ,45
גנים 44-45
ג'קיל ,גרטרוד Jekyll, Gertrude
80 ,45
גֶ קלֶ ן ,ברטראן דוּ Guesclin,
9 Bertrand du
גראנוויל 98-99 ,61 Granville
מלונות 131
פסטיבלים ואירועים מיוחדים
72
גראניֶירז ָאה ֶסל Greniers à Sel
16 ((Honfleur
גראנקאן־מזי Grandcamp-
ֶ
126 ,93 Maisy
גראפּה ,וולפגנג Grape,
ֶ
51 Wolfgang
גרוֹ אוֹרלוֹז' Gros Horloge
)רוּאן( 22
ָ
גרוּשי 101 Gruchy

ד

דה גול ,שארל De Gaulle,
41 ,29 ,14 Charles
דוּבּוּר 49 ,17 Dubourg
דוֹביל ,60 ,27 ,26 ,7 Deauville
87
פסטיבלים ואירועים מיוחדים
73
סוסים ,מירוצים 93
מלונות 127 ,126
דוּדוויל 83 Doudeville
דוּמה ,אלכסנדר ,הבן Dumas,
ָ
111 Alexandre fils
ד'ארקוּר Domaine
דוֹמן ָ
ֶ
91 d’Harcourt
דוֹמפרוֹן 110 Domfront
דוֹנוויל־לֶ ה־בּאן Donville-les-
132 Bains
דוּפי ,ראול ,22 ,17 Dufy, Raoul
53 ,49
דוּר־אקוּ ,אחוזה Dur-Ecu,
ֶ
102 Manoir de
פּוּאטיֶיה Diane de
דיאן ֶדה ָ
ָ
91 ,89 Poitiers
דיב־סוּר־מר ,27 Dives-sur-Mer
ֶ
58
דיג 71

135

ה

הארולד השני ,מלך אנגליה
Harold II, King of England
15 ,13
הוגו ,לאופולדין Hugo,
80 Léopoldine
הייסטינגס ,מקס Hastings,
51 Max
היסטוריה 40-41
הליכה 117 ,71 ,70
המחאות נוסעים 123
הנחות 122

ו

ואלוֹניֶיה 100 Valognes
'וויל־סוּר־מר
ֶ
ואראנזֶ
,80 Varengeville-sur-Mer
126
מפוֹנטנֶ ל Wandrille
ֶ
וואנדריי
ֵ
47 de Fontenelle
וֹוביל 101 Vauville
וֵ וייס ,רוברט 51 Wace, Robert
וויסטר ָאם 116 Ouistreham
ֶ
ויֶיה וילֶ ה 83 Vieux Villez
וילארָ ,מ ֶרשאל ֶדה Villars,
81 Maréchal de
ה־פּוֹאל Villedieu-les-
ֶ
וילֶ דיֶיה־לֶ
103 ,99 Poêles
ויליאם הכובש William the
41 ,15 Conqueror
בּארפלֶ ר 101
ז'יזוֹר 80
טוּקה 26
ֶ
מנזרים 46

136

ז

ז'אן ד'ארק ,22 Jeanne d’Arc
47 ,41 ,23
ז'וּאיי־מוֹנדאי Juaye-Mondaye
ָ
92
ִי־סוּז־א ֶנדן Juvigny-sous-
ָ
ז'וּביני
111 Andaine
ז'יבֶ רני ,52 ,34-37 ,7 Giverny
77
מלונות 128
מסעדות 83
ז'יד ,אנדרה 50 Gide, André
ז'יזוֹר 128 ,80 Gisors
ז'יט )בתים להשכרה( 69 gîtes
ז'ירונדינים ,תנועה מהפכנית
40 Girondins
ז'ן ָאנגוֹ 81 Ango, Jehan
זֶ 'נֶ ה 113 Genêts
זֶ 'ריקוֹ ,תאודור Géricault,
48 Théodore

ח

חוות  5העונות 5 Ferme aux
) Saisonsפלָ ָמנוויל( 102
חוות סוסי־העבודה La Ferme
du Cheval de Trait
ִי־סוּז־א ֶנדן( 111
ָ
)ז'וּביני

ט

טאנש ֶבּרה 111 Tinchebray
ֶ
טוּקה 26 Touques
ֶ
טוּראוּבר 111 Tourouvre
ֶטטיאוּ ,איל ֶדה Tatihou, Île de
102 ,100 ,99
טיולי בתי־ספר 119
טיולים במכונית
לאורכו של נהר ריסל 89
הסן 79 Val de Seine
עמק ֶ
נטן 99
קוֹנט ֶ
ָ
טיסה 116
טיפים 120 ,119
טלוויזיה 118
טלפונים 123 ,119
ֶט ֶסה ,איג ֶדה Tessé, Hugues
61 de
טרוּביל־סוּר־מר Trouville-sur-
ֶ
126 ,26 Mer
מסעדות 95
טרלי Trelly
ֶ
מלונות 128
מסעדות 103
טרמבּלֶ ה ,גיוֹם ֶדה לָ ה
ָ
Tremblaye, Guillaume de
46 la
טרנר ,ויליאם ,17 Turner, JMW
48

י

יוטה ,חוף ,31 ,28 Utah Beach
99 ,97
יין 120
ילדים 125 ,68-69
יער ֶא ָאבי 71 ,66 Forêt d’Eawy
יער ָא ֶנדן Forêt des Andaines
66
יער ֶאקוּב 66 Forêt d’Écouves
יער בֶּ לֶ ם Forêt de Bellême
109 ,67
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דיור ,כריסטיאן Dior, Christian
102
דיֶיפּ 77 Dieppe
מסעדות 83
מעבורות 116
שוקים 58
דירות 125
ֶדלאקוּר ,ז'אן Delacour, Jean
45
דרום נורמאנדי 106-13
דרכונים ,אובדן 124
דת ,אישים 47
דת ,מבנים 92 ,46-47

פאלֶ ז 88
ָק ֶאן 87 ,53 ,24 ,7
שטיח־הקיר של בּאיֶיה
52 ,14 ,12-13
וילקיֶיה 80 Villequier
ִ
וילֶ רוויל 27 Villerville
ר־סוּר־מר Villers-sur-Mer
ֶ
וילֶ
130
וימוּטיֶיה 32 Vimoutiers
ויקטוֹ־פּוֹנפוֹל Victot-Pontfol
94
ויקטוריה ,מלכת אנגליה
Victoria, Queen of
81 England
ויר ,עמק 98 Vire, Vallée de la
וֶ ל־לֶ ה־רוֹז 80 Veules-les-Roses
וֶ ֶנדבר 53 Vendeuvre
רגוֹנסיי 128 Vergoncey
וֶ ֵ
וֶ רנוֹן 129 ,92 ,91 ,90 Vernon
יי־סוּר־אבר Verneuil-sur-
ָ
וֶ רנֵ
127 ,92 ,90 Avre

חוות ,פעילויות למשפחות 69
חוף הים ,מלונות 126
חופשות בשירות עצמי ,125
133
חירום ,טיפול רפואי 124
חלפנות ,משרדים 123

יער בּרוֹטוֹן  Forêt de Brotonneכנסיית סן־מאקלוּ Église
לֶ ה מיוּזילוּמיֶיר ֶדה ֶסה Les
)רוּאן( 22
ָ St-Maclou
79 ,67
112 Musilumières de Sées
יער ד'אוּ 67 Forêt d’Eu
כנסיית סן־פייר  Église St-Pierreלֶ ה ֶמניל־סוּ־ז'וּמיֶיז' Le
)מוֹן־סן־מישל( 9
יער ליון 66 Forêt de Lyons
82 Mesnil-sous-Jumièges
יער רוּמאר  Forêt de Roumareכנסיית סן־פייר  Église St-Pierreלָ ה סוִ ויס נוֹרמאנד La Suisse
ָ)ק ֶאן( 25
67
88 ,71 ,42 Normande
כסף 123
יער ֶרנוֹ־ואלדיֶיה Forêt de
פּוּאנט דוּ אוֹק La Pointe
לָ ה ָ
כספומטים 123
109 ,66 Reno-Valdieu
28 du Hoc
כפרים ציוריים 62-63
יערות 66-67
לָ ה ֶפּריֶיר 112 ,109 La Perrière
כרטיס חופשי Normandie
יערות ֶפּרש וטראפּ Forêt du
לָ ה ֶפּרנֶ ל 99 La Pernelle
122 Pass
,67 Perche et de la Trappe
)לֶ ה( ֶפּרש 109 ,107 Le Perche
כרטיסי אשראי 123
71
לָ ה קוֹט פלוֹרי La Côte Fleurie
יריד האמנות  Le Marché d’Artכרטיסי חיוב 123
87 ,60 ,26-27 ,7
)לָ ה ֶפּריֶיר( 112
כרטיסייה 122
קזינו 93
יריד יורדי הים Fête des
לֶ ה רוֹזֶ ל 132 Le Rozel
ל
) Marinsאוֹנפלֶ ר( 73
ל'אייל 110 L’Aigle
ֵ
ד'אוֹאטר La Roche
ֶ
לָ ה רוֹש
יריד נקניקיית־הדם Foire au
) d’Oëtreסן־פילבֶּ ר־סוּר־אוֹרן(
מלונות 129
ֶיה־אוֹ־פּרש(
ֶ
) Boudinמוֹרטאני
111
מסלולי הליכה 71
72
לואי הארבעה־עשר ,מלך Louis
מסעדות 113
נט־קרוּאה Foire de
ָ
יריד ָס
108 ,89 XIV, Roi
שוקים 58
) Sainte-Croixלֶ ֶסה( 73
לואי העשירי ,מלך Louis X, Roi
יריד תרנגולי־ההודו  Foire auxלאנפראנק 47 ,46 Lanfranc
40
לָ ה ָאג ,קאפּ ֶדה Cap de la
)ֶ Dindesסה( 73
97 ,71 Hague
לואי השלושה־עשר ,מלך Louis
ירידים 121 ,65
לָ ה בּוּיֶיה 79 La Bouille
60 XIII, Roi
ק־א ֶ
לֶ ה בֶּ ֶ
כ
לוּאן  Le Bec-Hellouinלואי־פיליפ ,מלך Louis
92 ,89 ,63 ,46
81 Philippe, Roi
כבישים מהירים 116
מלונות 128
לוּביֶיה 92 Louviers
כלוֹביס מלך הפרנקים Clovis,
בּק־א ֶ
ֶ
לֶ ה
41 roi des Francs
טיפן Logis Tiphaine
לוּאן  Le Bec-Hellouinלוֹז'י ֶ
63
כללי התנהגות 123
)מוֹן־סן־מישל( 9
ן־בּאסן Le
בּרוֹי־א ֶ
ָ
לֶ ה
כנסיות 122
לוּטיינס ,אדווין Lutyens, Edwin
130 Breuil-en-Bessin
האבּאסיאל Église
כנסיית ָ
80 ,45
) Abbatialeסן־פייר־סוּר־דיב( לֶ ה האבר 77 Le Havre
לוּק־סוּר־מר 60 Luc-sur-Mer
ֶ
מוזיאונים וגלריות 53
92
לורנס ,סן 80
מעבורות 116
כנסיית ז'אן ד'ארק Église
לֶ ז ָא ֶנדלי 79 Les Andelys
קניות 82
)רוּאן( 22
ָ Jeanne d’Arc
מסעדות 56
לֶ ה ואסט 99 Le Vast
כנסיית נוטרדאם ֶדה גראס
ה־פוֹרה Lyons-la-Forêt
ֶ
ליוֹן־לָ
ואקרי 94 La Vacquerie
 Chapelle Notre-Dame deלָ ה ֶ
79 ,63
) Grâceאוֹנפלֶ ר( 17
לָ ה טראפּ 47 La Trappe
מלונות 128
כנסיית סן־ז'וליאן Église
ניטה )ֶ La Trinitéפקאן(
טר ֶ
לָ ה ֶ
מסעדות 83
) St-Julienדוֹמפרוֹן( 111
47
ליזיֶיה 93 ,32 Lisieux
טרפּוֹר 80 Le Tréport
לֶ ה ֶ
כנסיית סנט אוֹבֶּ ר Chapelle
לֶ ֶסה 97 ,73 Lessay
) St-Aubertמוֹן־סן־מישל( 9
מסעדות 83
לשכת המידע המחוזית לתיירים
סנט־אוּאן Abbatiale
ָ
כנסיית
קניות 82
Comité Départemental du
)רוּאן( 22
ָ St-Ouen
לֶ ה מוּזיקל ֶדה מוֹרטאניֶיה Les
118 Tourisme
כנסיית סנט־קתרין Église
Musicales de Mortagne
) Ste-Catherineאוֹנפלֶ ר( 16
לשכת המידע לתיירים של חבל
112
נורמאנדי Comité Régional
כנסיית סן־לאונר Église
לֶ ה מוּסוֹ ,פייר Le Mousseux,
118 du Tourisme
) St-Léonardאוֹנפלֶ ר( 17
108 Pierre

137

138

נאטוּר־אקוואריום ֶדה טרוּביל
Natur’Aquarium de
68 Trouville
נֶ ה ֶדה ז'וֹבּוּר Nez de Jobourg
101
נהרות ,שיט 116
נוטרדאם ) Notre-Dameוֶ רנוֹן(
92
נוטרדאם Notre-Dame
יי־סוּר־אבר( 92
ָ
)וֶ רנֵ
נוטרדאם ) Notre-Dameלוּביֶיה(
92
נוּנגֶ ֶסר 78 Nungesser
נורמאנים 46-47 ,40 ,12-13
נסיעה 116-17
נסיעה ברכבת ראו רכבות
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מ

מאטילדה ,מלכה Matilda,
46 ,41 ,24 ,15 Queen
מאלֶ ה ,גיוֹם Mallet, Guillaume
45
מאלֶ רבּ ,פרנסואה Malherbe,
51 François
מאנֶ ה ,אדואר Manet, Édouard
35
מאנסאר ,פרנסואה Mansart,
81 ,44 François
מארה ,ז'ן־פול Marat,
ָ
41 Jean-Paul
מארטיני 132 Martigny
מאריניִיָ ,אנגֶ ראן ֶדה Marigny,
80 Enguerrand de
מבצע אוֹבֶ רלוֹרד Operation
31 Overlord
מוּאיוֹ 132 Moyaux
ָ
)ה(מוזיאון האקולוגי של מוּלֶ ן
ֶדה לָ ה ֶסה Ecomusée du
)בּרוּאן(
ָ
Moulin de la Sée
111
)ה(מוזיאון האקולוגי של מפרץ
מוֹן־סן־מישל Ecomusée de
la Baie du Mont Saint
9 Michel
מוזיאון הפארק Maison du
79 Parc
מוזיאון הקממבר La Maison
) du Camembertקממבר(
111
מוזיאון התחרה Conservatoire
) de la Dentelleבּאיֶיה( 14
מוזיאון ויליאם הכובש Centre
Guillaume-le-Conquérant
)בּאיֶיה( 14
מוזיאון כתבי־היד של ָאבראנש
,8 Scriptorial d’Avranches
9
מוזיאונים וגלריות 122 ,52-53
ָארוֹמאנש 30 360
אתר ההנצחה של ָק ֶאן ,25
52
הבונקר הגדול Le Grand
)וויסטר ָאם( 30
ֶ
Bunker
בּוּדן Musée
מוזיאון ֶאזֶ 'ן ֶ
) Eugène Boudinאוֹנפלֶ ר(
52 ,16

)ה(מוזיאון לאתנוגרפיה
מוזיאון אתר ההנצחה לגשר
ֶפּגאסוּס Musée Mémorial
Musée d’Ethnographie
)ֶ Pégasusרנוויל־בֶּ נוּביל( 30
)אוֹנפלֶ ר( 17
מוזיאון אתר ההנצחה לקרב
מוזיאון לֶ ה ֶסק ֶדה טוּרנֶ ל
נורמאנדי Musée Mémorial
Musée Le Secq des
de la Bataille de
)רוּאן( 22
ָ Tournelles
30 ,14 Normandie
)ה(מוזיאון להיסטוריה
מוזיאון הגברת עם הקמליות
Musée Historique
Musée de la Dame aux
)מוֹן־סן־מישל( 9
)גאסה( 111
ֶ Camélias
)ה(מוזיאון לזכר הנחיתה
מוזיאון החירות Musée de la
Musée du Débarquement
) Libertéקינֶ וויל( 30
ָ)ארוֹמאנש( 30
מוזיאון היחידות המוטסות
)ה(מוזיאון לציון ההגירה
Musée Airborne
מפּרש לקנדה Musée de
ֶ
ר־אגליז( 30
)סנט־מ ֶ
ֶ
l’Emmigration
)ה(מוזיאון הימי Musée de
Percheronne au Canada
) la Marineאוֹנפלֶ ר( 17
)טוּראוּבר( 111
)ה(מוזיאון הלאומי לחינוך
)ה(מוזיאון לרהיטים
Musée National de
מיניאטוריים Musée du
)רוּאן( 22
ָ l’Education
) Mobilier Miniatureוֶ ֶנדבר(
)ה(מוזיאון המחוזי של אוֹרן
53
למכבי־אש Musée
)ה(מוזיאון לרכבות
Départmental des
מיניאטוריות Musée du
Sapeurs-Pompiers de
Chemin de Fer Miniature
)בּאניוֹל־דה־ל'אוֹרן(
ֶ
l’Orne
)קלֶ סי( 69
111
)ה(מוזיאון לשרידים טרוּפים
מוזיאון הקרמיקה Musée de
Musée des Épaves
)רוּאן( 22
ָ la Céramique
ן־בּאסן( 30
)פּוֹרט־א ֶ
ָ
מוזיאון הריינג'רס Musée
מוזיאון מאלרוֹ Musée
)גראנקאן־מזי(
ֶ
des Rangers
) Malrauxלֶ ה האבר( 77 ,53
30
מוזיאון נורמאנדי Musée de
טאנש ֶבּרה ֶא פּריזוֹן
ֶ
מוזיאון
)ָ Normandieק ֶאן( 25
רוֹיאל Musée de
מוזיאון סוללת ֶמרוויל Musée
Tinchebray et Prison
de la Batterie de Merville
)טאנש ֶבּרה( 111
ֶ
Royale
30
מוזיאון כריסטיאן דיור Musée
מוזיאון קרב נוֹרמאנדי
) Christian Diorגראנוויל(
)בּאיֶיה( 30
102
מרכז המבקרים של חוף ג'וּנוֹ
)ה(מוזיאון לאימפרסיוניזם
)קוּרסוֹל־סוּר־מר( 30
ֶ
Musée des
)שרבּוּרג(
סיטה ֶדה לָ ה ֶמר ֶ
ֶ
) Impressionnismesז'יבֶ רני(
119 ,102 ,52
77 ,52 ,36
שטיח הקיר של בּאיֶיה ,6
)ה(מוזיאון לאמנות Musée
52 ,14 ,12-13
)ָ des Beaux-Artsק ֶאן( ,24
מוֹן קאניזי 27 Mont Canisy
52
מוֹנֶ ה ,קלוד Monet, Claude
)ה(מוזיאון לאמנות Musée
52 ,49 ,48 ,45 ,22 ,20 ,17
)רוּאן( ,22
ָ des Beaux-Arts
זריחה ,לֶה האבר Soleil
52
37 Levant, Le Havre
)ה(מוזיאון לאמנות ולתחרה
פוֹנדסיוֹן קלוד מוֹנֶ ה )ז'יבֶ רני(
ָ
Musée de Beaux-Arts et
77 ,34-37 ,7
)ָ de la Dentelleאלֶ נסוֹן( 53

מוֹנוויל 63 Montville
מונטגומרי ,ברנרד
31 Montgomery, Bernard
מוניות 119 ,117
ן־סוּר־מר
ֶ
רט
מוֹנמ ָ
ָ
132 Montmartin-sur-Mer
מוֹן־סן־מישל Mont-St-Michel
119 ,107 ,106 ,46 ,8-11 ,6
ילדים ,פעילויות 69 ,68
מלונות 129
פסטיבלים ואירועים מיוחדים
112 ,73
מוסיקה ,פסטיבל Les Estivales
112 d’Avranches
מוסיקה ,פסטיבל Septembre
112 Musical de l’Orne
מוֹפּאסאן ,גי ֶדה Maupassant,
81 ,78 ,51 ,50 Guy de
ֶיה־אוֹ־פּרש
ֶ
מוֹרטאני
,72 Mortagne-au-Perche
110 ,109
מלונות 129
מסעדות 113
מוֹרטן 110 Mortain
ֶ
מוֹרטן ,מפלי Les cascades de
ֶ
71 Mortain
מוֹריסטים ,קהילת־מסדר
19 Mauristes
מטיילים בתקציב מוגבל ,122
131 ,125
מילֶ ה ,ז'ן־פרנסואה Millet,
,97 ,49 ,48 Jean-François
101
מים ,שתייה 120
מכבי אש 124
מכונית
השכרה 117
טוס־וסע 116
טיול עם ילדים 69
נהיגה אל נורמאנדי 116
נהיגה בתוך נורמאנדי 117
עברות תנועה 119
תקלות ,שירותי חירום 124
ראו גם טיולים במכונית
מכס ,תקנות 121
)ה(מלאך מיכאל 11
מלאכות־יד 64-65

מלונות 125-31
טלפונים 119
ילדים 69
מטיילים בתקציב מוגבל ,122
131 ,125
מלחמת־העולם השנייה ,7
97 ,87 ,41 ,28-31
מוֹריאל ֶדה ָק ֶאן Mémorial de
ֶמ ָ
52 ,25 Caen
מנזר אוֹ־דאם Abbaye-aux-
)ָ Damesק ֶאן( 46 ,24
מנזר אוֹז־אוֹם Abbaye-aux-
)ָ Hommesק ֶאן( 46 ,24
מנזר ָאמבּי Abbaye de
98 ,47 Hambye
מנזר ָא ֶרדן Abbaye d’Ardenne
ָ)ק ֶאן( 92
מנזר ז'וּמיֶיז' Abbaye de
,77 ,46 ,18-19 ,6 Jumièges
79
מנזר נוטרדאם Abbaye
לוּאן(
ק־א ֶ
) Notre-Dameלֶ ה בֶּ ֶ
92
ה־פוֹרה Abbaye
ֶ
מנזר ֶסריזי־לָ
100 de Cérisy-la-Forêt
מנזרים 92 ,46-47
נטנוֹן ,מאדאם ֶדה
ֶמ ֶ
Maintenon, Madame de
89
ֶמניל־רוּז' 103 Mesnil-Rogues
מסים 121
מסמכים מזהים 124
מסעדות 120
גורמה 56-57
דרום נורמאנדי 113
ילדים 69
מטיילים בתקציב מוגבל 122
מלכודות־תיירים 119
מרכז נורמאנדי 95
צפון־מזרח נורמאנדי 83
צפון־מערב נורמאנדי 103
שירות וטיפים 120 ,119
מעבורות 116
מרכז המבקרים של חוף ג'וּנוֹ
Juno Beach Centre
)קוּרסוֹל־סוּר־מר( 30
ֶ
מרכז נורמאנדי 86-95
משטרה 124
משפחות ,פעילויות 102 ,68-69

נ

ס

סאטיֶ ,אריק 17 Satie, Erik
ֶסה 110 ,73 Sées
סוסים
ָאראס נאסיונאל דוּ ֶפּן 108
חוות סוסי־העבודה
ִי־סוּז־א ֶנדן( 111
ָ
)ז'וּביני
מירוצים 93
רכיבה 117 ,70
תצוגת הסוסים של נורמאנדי
)סן־לוֹ( 73
סופרים 50-51
סוֹרד ,חוף ,29 Sword Beach
31
סוֹרלָ ,אניֶיס 19 Sorel, Agnès
ֶ
סזאן ,פול ,34 Cézanne, Paul
35
סטאקפּוּל ,דוכס Duc de
80 Stacpoole
סיטה ֶדה לָ ה ֶמר Cité de la
ֶ
ֶ Mer
)שרבּוּרג( 119 ,102 ,52
סיידר 120
סיידר ,מסלול נושאי La Route
32 du Cidre
ן־גוּפרן Silly-en-
סילי־א ֶ
ָ
128 Gouffern
ֶסן ,נהר ,76 ,42 Seine, rivière
78
טיולי־שיט 117 ,116
הסן 79
מסלול נסיעה בעמק ֶ
מסלולי הליכה 71
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צ

ציורים 49
צליינים ,עלייה־לרגל בקיץ
למוֹן־סן־מישל Pèlerinage
d'Été au Mont-St-Michel
73
צמחוני ,אוכל 120
צפון־מזרח נורמאנדי 76-83
צפון־מערב נורמאנדי 96-103
צ'רצ'יל ,ווינסטון Churchill,
29 Winston

קאבּוּר 127 ,94 ,27 Cabourg
קאמפּיני 128 Campigny
ָק ֶאן 87 ,31 ,24-25 ,7 Caen
מוזיאונים וגלריות 53 ,52
מלונות 131 ,129
מנזרים 92 ,46
מסעדות 95 ,56
מעבורות 116
שוקים 58
קאנו 93 ,71
קארטיֶיה וֹוזֶ 'ה Quartier
)ָ Vaugueuxק ֶאן( 25
קוֹ ,חבל 43 Pays de Caux
ק־אן־קוֹ Caudebec-en-
קוֹדבֶּ ָ
ֶ
80 Caux
ד'אלבּאטר Côte d’Albâtre
קוֹט ָ
78 ,76
קוּטוֹנס 98 ,72 Coutances
קוֹלבֶּ ר ,ז'ן בטיסט Colbert,
108 ,66 ,16 Jean Baptiste
קוֹלי 78 Colia
קוֹלינֶ ה 81 Colinet
באנטה Caumont-
קוֹמוֹן־ל'א ֶ
ֶ
93 l’Eventé
קוֹנדוֹ־אוֹ־פּרש Condeau-au-
ֶ
130 Perche
נטן 101 ,99 Cotentin
קוֹנט ֶ
ָ
קוֹנֶ ל 130 Connelles
קוֹנש־אן־אוּש Conches-en-
ָ
92 ,90 Ouche
קוֹסקוויל 103 Cosqueville
ֶ
קוּרבֶּ ה ,גוסטב Courbet,
49 ,48 ,17 Gustave
קוֹרדיי ,שרלוט Corday,
ֵ
41 Charlotte
קוֹרוֹ ,ז'ן־בטיסט Corot,
52 ,48 ,17 Jean-Baptiste
קוֹרנֵ יי ,פייר Corneille, Pierre
50
קוּרסוֹל־סוּר־מר Courseulles-
ֶ
61 sur-Mer
קזינו 93
ָקלוואדוֹס 88 ,32 Calvados
קלֶ סי 90 Clécy
רמוֹן־אן־אוֹז' Clermont-en-
ָ
קלֶ
32 Auge
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נטן ֶאה דוּ
קוֹנט ֶ
מארה דוּ ָ
ֶ
פּר ֶירה ֶדה
בּריאלֶ ,
סן־גָ ֶ
סן־פייר־סוּר־דיב St-Pierre-sur-
בּאסן Marais du Cotentin
ֶ
St-Gabriel, Prieuré de
92 ,32 Dives
97 ,43 et du Bessin
)בּרסי( 92
ֶ
מלונות 131
נוֹרמאנדי־מן Normandie-
ֶ
רי־אן־קוֹ St-Valéry-en-
סן־ואלֶ ָ
שוקים 59
108 ,42 Maine
63 Caux
סן־פרנבּוֹ 62 St-Fraimbault
ֶ
ר־סוּר־מר  St-Pair-sur-Merפארקים וגנים 44-45
סן־ואסט־לָ ה־אוּג St-Vaast-la-
ֶ
ן־פּ
ָס ֶ
ֶפּגאסוּס ,גשר Pegasus Bridge
100 ,99 Hougue
132
29
מלונות 126
נטן־סוּר־לֶ ה־אוֹם
סן־ק ָ
ָ
ֶפ ֶדן ,רובין 51 Fedden, Robert
103
מסעדות
St-Quentin-sur-le-Homme
קרפּאן
ֶיה־פּוֹנט־א ֶ
ֶ
פּוּטאני
סן־וואנדריי ,46 St-Wandrille
ֵ
מלונות 128
Putanges-Pont-Écrépin
82 ,80 ,79
113
מסעדות
113
סן־ז'ורז'־דה־בּוֹשרוויל
ֶ
ספא ואתרי־נופש 60-61
פּוּטוֹט־אן־אוֹז' Putot-en-Auge
ָ
St-Georges de Boscherville
ספורט 70-71
62
80 ,79 ,46
ספורט מים 102 ,71
פּוֹן ֶדה בּרוֹטוֹן Pont de
סן־ז'ורז'־דוּ־ויֶיבר St-Georges-
ספר יום הדין Domesday
79 Brotonne
132 du-Vièvre
15 Book
פּוֹן ֶדה נוֹרמאנדי Pont de
ין־דה־וֹו St-Germain-
'רמ ֶ
סן־זֶ ֵ
) Normandieאוֹנפלֶ ר( 17
ספריות ציבוריות 118
103 ,101 des-Vaux
ל'אבֶ ק 90 Pont-l’Evêque
ֶסר ,עמק  ,99 ,71 Saire, Val deפּוֹן ֶ
סנט־אוֹבּאן־סוּר־מר
ֶ
פוֹנדסיוֹן קלוד מוֹנֶ ה Fondation
ָ
101
132 Saint-Aubin-sur-Mer
) Claude Monetז'יבֶ רני( ,7
סנט־אטיין־דוּ־וֹוברה ֶ St-Étienne-סרבוֹן Servon
ֶ
77 ,34-37
מסעדות 113
95 du-Vauvray
פּוֹנט־אוֹדמר Pont-Audemer
ֶ
ר־אגליז Ste-Mère-Église
נט־מ ֶ
ָס ֶ
95 ,90 ,89
ע
100 ,99 ,28
פּוֹנטוֹרסוֹן 110 Pontorson
עיתונים 118
סנט־מרגריט־אן־אוּש
ָ
פוֹנטיין גֶ ראר ,מנזר Abbaye de
ֵ
 Ste-Marguerite-en-Oucheעמק אוֹר 89 Vallée de l’Eure
80 Fontaine Guérard
ענתיקות ,חנויות 121
94
פּוֹנטיף ,גיוֹם Pontifs,
Ste-Foy
ה
נט־פוּא
ָ
ָס
21 Guillaume
פ
)קוֹנש־אן־אוּש( 92
ָ
פּוֹר ראסין 101 Port Racine
פּאלֶ ה ֶדה ז'וּסטיס Palais de
סניפי דואר 123
פּוֹרבּאי 131 Portbail
)רוּאן( 22
ָ Justice
סן־לוֹ 102 ,100 St-Lô
פוּרז' 83 Fourges
פּאלֶ ה ֶדה לָ ה מיניאטור Palais
מלונות 130
פוֹרז'־לֶ ז־אוֹ Forges-les-Eaux
) de la Miniatureלֶ ה בּאריל(
פסטיבלים ואירועים מיוחדים
82 ,60 ,59
111
73
ן־בּאסן Port-en-Bessin
פּוֹרט־א ֶ
ָ
95
,88
Falaise
פאלֶ ז
שוקים 59
127
נוּאר Falaise des
פאלֶ ז ֶדה ואש ָ
ן־דה־בּוֹשרוויל
סן־מארט ֶ
ֶ
מסעדות 95
27
Vaches
Noires
St-Martin-de-Boscherville
ֶירפיט־אן־אוֹז' Pierrefitte-en-
ָ
פּי
ל'אנז' מישל
לוּאזיר ָ
פארק ֶדה ָ
46
95 Auge
Parc
de
Loisirs
L’Ange
ן־דה־מוֹנדאי
סן־מארט ֶ
ֶ
פיליבֶּ ר מטוּרנוּ Philibert de
68 Michel
St-Martin-de-Mondaye
47 ,18 ,6 Tournus
בּוֹא ֶ
פארק דוּ ָ
)ז'וּאיי־מוֹנדאי( 92
ָ
ה־דה־מוּטיֶיה  Parcפיליפ אוגוסט ,מלך Philippe
45 du Bois des Moutiers
סן־סאנס 130 Saint-Saëns
79 ,40 Auguste, Roi
פארקי טבע אזוריים
סן־סוֹבֶ ר־לֶ ה־ויקוֹנט
פּיסארוֹ ,קאמי Pissarro,
100 St-Sauveur-le-Vicomte
בּוּקל ֶדה לָ ה ֶסן נוֹרמאנד
49 ,35 Camille
Boucles de la Seine
סן־סנֶ רי־לֶ ה־זֶ ֵ'ריי St-Céneri-le-
ֶ
פיקניקים 120 ,69
79 ,42 Normande
110 ,62 Gérei
פישר ,אדריאן Fisher, Adrian
102
דוּ ֶפּרש 43 du Perche
סן־פייר )ָ St-Pierreתאוֹן( 92

פלובר ,גוסטב Flaubert,
51 ,50 ,20 Gustave
)ה(פלישה לנורמאנדי ,חופי
הנחיתה ,7 D-Day Beaches
97 ,87 ,41 ,28-31
פלָ ָמנוויל 102 Flamanville
פלֶ ר 112 Flers
פסטיבל החורף Les
) Hivernalesפאלֶ ז( 112
פסטיבל הסרטים האמריקנים
Festival du Cinéma
) Américainדוֹביל( 73
פסטיבל ימי־הביניים של
דוֹמפרוֹן Les Médiévales de
112 Domfront
פסטיבל רחוב Les Virevoltes
)ויר( 93
פסטיבלים ואירועים מיוחדים
121 ,72-73
פסנתר ,פסטיבל Autour d’un
) Pianoשאטוֹ ֶדה קארוּז'(
112
ֶפקאן 82 ,78 ,47 Fécamp
פקס 123
פּרבֶ ר ,ז'אק Prévert, Jacques
ֶ
101 ,51
ֶפּ ֶרה ,אוגוסט Perret, Auguste
77
ֶפּרוּג'ינוֹ 53 Perugino
פרוסט ,מרסל Proust, Marcel
50 ,27
פרישמניל 83 Frichemesnil
ֶ
פרמיֶיה ,עמנואל Frémiet,
ֶ
11 Emmanuel
פשע 124

ק

מבּר ֶמר Cambremer
ָק ֶ
מלונות 127
מסעדות 95
קניות 94 ,59
קממבר 110 Camembert
קמפינג 132 ,125 ,122
קניות 121
טיולי־יום 121
מרכז נורמאנדי 94
צפון־מזרח נורמאנדי 82
קרוֹלי 94 ,91 Creully
קרנבל גראנוויל Carnaval de
72 Granville
קרפּוֹן 130 Crépon
ֶ
רקוויל 101 Querqueville
ֶק ֶ
קתדרלת נוטרדאם Cathédrale
) Notre-Dameבּאיֶיה( 14
קתדרלת נוטרדאם Cathédrale
)רוּאן( 20-21
ָ Notre-Dame

ר

ראבֶ ל ,מוריס Ravel, Maurice
79
ראדקין ,מרק 36 Rudkin, Mark
ראנסהָ ,אבֶּ ה ֶדה Rancé, Abbé
ֶ
47 de
רדיו 118
רוּאן 77 ,64 ,20-23 Rouen
ָ
מוזיאונים וגלריות 52
מלונות 131 ,129
מסעדות 83 ,57
פארקים וגנים 44
פסטיבלים ואירועים מיוחדים
73
קניות 82
קתדרלת נוטרדאם 20-21 ,7
שוקים 58
רוֹבֶּ ר הראשון )המפואר( ,מלך
88 Robert I le Magnifique
רוֹבֶּ ר ,פיליפ Robert, Philippe
36
רוֹדן ,אוגוסט Rodin, Auguste
ֶ
35
רוזנבלום ,מוֹרט Rosenblum,
51 Mort
רוֹלוֹ 41 ,40 ,21 Rollon
רופאי שיניים 124
רופאים 124
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113 Champeaux שאמפּוֹ
60 Riva-Bella ריבָ ה־בֶּ לָ ה
Château de שאטוֹ ֶדה גראטוֹ
100 Gratot
 סאמוּאל ֶדה,שאמפּלאן
93 ,89 Risle, River  נהר,ריסל
Château שאטוֹ ֶדה ואנדרימאר
,16 Champlain, Samuel de
 מלך אנגליה,ריצ'רד לב־הארי
45 de Vandrimare
41
Richard I Cœur de Lion
Château de שאטוֹ ֶדה ואקוֹי
Chapelle- שאפּל־מוֹנליז'אן
ֶ
79 ,41 ,21
81 Vascoeuil
111 ,109 Montligeon
Richelieu,  קרדינל,רישליֶיה
ֶ
Château de שאטוֹ ֶדה וֶ ֶנדבר
Chartier, Alain  אלן,שארטיֶה
60 Cardinal
32 Vendeuvre
50
117 ,116 ,93 רכבות
Charles  מלך, שארל השביעיChâteau de שאטוֹ ֶדה לאנטוֹי
122 כרטיסים חופשיים
91 ( קרוֹליLantheuil
23 ,19 VII, Roi
102 ,69 ,68 מיניאטורות
Château מירוֹמניל
ֶ
שאטוֹ ֶדה
 מלך, התם,שארל השלישי
Le P’tit Train )ה(רכבת הקטנה
81
de
Miromesnil
40 Charles III le Simple
14 ()בּאיֶיה
אוֹפרוּאה
ָ
ֶשאטוֹ ֶדה ֶמניל־ג
122 ,121 ,58-59 שוקים
63 Renoir, Jean  ז'ן,רנואר
Château
de
Mesnil93 שחייה
Renoir,  פייר אוגוסט,רנואר
81 Geoffroy
שיט
Château de  שאטוֹ ֶדה נאקוויל,37 ,35 ,34 Pierre-Auguste
,116 ,102 ,93 ,69 טיולי שיט
48
101 Nacqueville
117
94 Ranville ֶרנוויל
Château de שאטוֹ ֶדה ֶסראן
116 מעבורות
112 Sérans
102 ,71 ספורט מים
ש
Château פּוֹנטאקוּלאן
ֶ
שאטוֹ ֶדה
Les Jeudis בפּן
ֶ שלישי וחמישי
Chabrol,  קלוד,שאברול
91 de Pontécoulant
Le ,ֿן־אוֹ־אראס
ָ ה־פּ
ֶ ֶ )לdu Pin
63 Claude
Château ן־אנרי
ָ פוֹנט
ֶ שאטוֹ ֶדה
112 (Pin-au-Haras
Château Gaillard שאטוֹ גֶ יָאר
91 de Fontaine-Henry
121  חנויות,שעות פתיחה
79
Château de שאטוֹ ֶדה פיליֶיר
123 שפה
81 Filières
81 Château d’Eu שאטוֹ ד'אוּ
Cherbourg ()שרבּוּר
ֶ ֶשרבּוּרג
Château de שאטוֹ ֶדה פּירוּ
108 Château d’O שאטוֹ ד'אוֹ
97 ,31
100 Pirou
Château ד'אוֹדריוֹ
ִ
שאטוֹ
52 מוזיאונים וגלריות
Château de שאטוֹ ֶדה קאנוֹן
127 d’Audrieu
44 Balleroy
131 מלונות
Château ד'אוֹרשה
ֶ
שאטוֹ
שאטוֹ ֶדה קאני־בּארוויל
116 מעבורות
81 d’Orcher
Château de Cany-Barville
102  פעילויות,משפחות
Château ד'א ֶטלאן
ֶ שאטוֹ
81
81 d’Ételan
 תChâteau de ' שאטוֹ ֶדה קארוּזChâteau d’Anet שאטוֹ ָד'אנֶ ה
112 ,109 Carrouges
92 Thaon ָתאוֹן
91
'ר־אן־אוֹז
ָ קרבֶ ֶק
ֶ שאטוֹ ֶדה
119 תורים
Château בּאלרוּאה
ָ
שאטוֹ ֶדה
Château de Crèvecoeur91 de Balleroy
117 תחבורה בעיר
32 en-Auge
64 ,53 ,14 תחרה
Château de בּוֹמניל
ֶ שאטוֹ ֶדה
שאטוֹ ֶדה שאן ֶדה בּאטאי
91 Beaumesnil
 לשכת המידע של חבל,תיירות
Château de Champ de
Comité Régional נורמאנדי
Château de בּוֹסמלֶ ה
ֶ
שאטוֹ ֶדה
91 ( )לֶ ה נֶ בּוּרBataille
118 du Tourisme
45 Beaumesnil
Château Ducal שאטוֹ דוּקאל
118  לשכות מידע,תיירים
Château de שאטוֹ ֶדה בּיזי
25 ,24 (ָ)ק ֶאן
91 ( )וֶ רנוֹןBizy
120 תפריטים
91 ,81 (שאטוֹ )טירות
תצוגת הסוסים של נורמאנדי
ין־דה־ליבֶ ה
ֶ 'רמ
ֵ ֶ שאטוֹ סן־זChâteau de שאטוֹ ֶדה בֶּ נוּביל
91 Bénouville
Normandie Horse Show
Château St-Germain-de73 ()סן־לוֹ
Château de שאטוֹ ֶדה ֶבּרסי
32 Livet
44 Brécy
123  פרנסואה ֶדה ָארלי תקשורת,שאמפּבאלוֹן
Château de שאטוֹ ֶדה גאלוויל
Thérèse de  תרז מליזיֶיהChampvallon, François ֶדה
19 de Harley de
107 ,87 ,47 ,32 Lisieux
81 Galleville
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Ferme de Malte Camping des Deux Rivières שמות מסחריים
103 (ה־פּוֹאל
ֶ
ֶ)וילֶ דיֶיה־ל
132 ()מארטיני
133 Allez France
Ferme du Mesnil
Camping de la Vée
69 Alligator Bay
94 ()סנט־מרגריט־אן־אוּש
ָ
132 ()בּאניוֹל־דה־ל'אוֹרן
ֶ
( )ז'יבֶ רניAncien Hôtel Baudy
68 Festyland
Camping de l’Ermitage
83
132 ()דוֹנוויל־לֶ ה־בּאן
France et des Fuchsias
(')בּוֹמוֹן־אן־אוֹז
ָ
Après La Pluie
,103 ,99 ()סן־ואסט־לָ ה־אוּג
Camping du Vievre
94
126
132 ()סן־ז'ורז'־דוּ־ויֶיבר
131 ()רוּאן
ָ Arcades
133 French Connections
82 ()רוּאן
ָ Caves Bérigny
69 Artmazia
French Country Cottages
131 ( ָ)ק ֶאןCentral
109 ()נוֹסה
ֶ 3J Auberge des
133
( )סן־לוֹChâteau d’Agneaux
Auberge des Deux Tonneaux
57 ()רוּאן
ָ Gill
130
95 ('ֶירפיט־אן־אוֹז
ָ
)פּי
133 Gîtes de France
Château de Boucéel
Auberge de Brochard
128 (רגוֹנסיי
ֵ ֶ)ו
99 ( )סן־ואסט־לָ ה־אוּגGosselin
109 (ה־רנוֹ
ֶ )סן־ויקטור־ד
ֶ
( )קאניזיChâteau de Canisy ()אוֹדרוויל
Grand Hôtel Mercure
ֶ Auberge de Goury
130
127 ()קאבּוּר
103
 )לֶ הChâteau de Goville
94 ( )אוֹנפלֶ רGribouille
 )לֶ הAuberge de l’Abbaye
130 (ן־בּאסן
ֶ בּרוֹי־א
ָ
94 ( )קרוֹליH20 Parapluies
128 (לוּאן
ֶ ק־א
ֶ ֶבּ
Château de la Chenevière
Hostellerie Genty-Home
 )לֶ הAuberge de l’Ouve
127 (ן־בּאסן
ֶ )פּוֹרט־א
ָ
129 (ֶיה־אוֹ־פּרש
ֶ
)מוֹרטאני
99 (ן־בּוֹפּטוּאה
ָ
ֶה־א
ָ מוּאטי
ָ
( )בּאיֶיהHôtel d’Argouges ( )ז'יזוֹרChâteau de la Rapée
79 Auberge du Bac
128
129
()בּרוּאן
ָ
Auberge du Moulin
Château de Lez Eaux
129 ()רוּאן
ָ Hôtel des Carmes
131 ,113
132 (ר־סוּר־מר
ֶ
ן־פּ
ֶ ָ)ס
Hôtel des Ormes
( ֶ)סרבוֹןAuberge du Terroir
,56 ( )בּאיֶיהChâteau de Sully
126 ()בּארנוויל־קארטרה
ֶ
113
127
Hôtel de Bourgtheroulde
Auberge du Vieux Donjon
Château Les Bruyères
127 ()רוּאן
ָ
89 ()בּריוֹן
127 (מבּר ֶמר
ֶ ָ)ק
Hôtel de la Licorne
Auberge le Clos Saint Julien
()מוּאיוֹ
ָ Château le Colombier
128 (ה־פוֹרה
ֶ
ָ)ליוֹן־ל
95 ()סן־ז'וליאן־סוּר־קאלוֹן
132
Hôtel de la Marine
Auberge St-Pierre
)נוטרדאם־דה־
ֶ
Chez Agnès
126 ,56 ()בּארנוויל־קארטרה
ֶ
129 ()מוֹן־סן־מישל
79 (בּליקטוִ וי
ֶ
Hôtel d’Outre-Mer
131 ( )פּוֹרבּאי13 Arches Aux
113 ( )זֶ 'נֶ הChez François
130 (ר־סוּר־מר
ֶ
ֶ)ויל
Aux Deux Gouttes d’Eau
133 cottages4you
()ל'אייל
ֵ Hôtel du Dauphin
82 ()פוֹרז'־לֶ ז־אוֹ
(טרפּוֹר
ֶ  )לֶ הDelgove et Cie Au Bouquet de Cosqueville
129 ,113
82
( )אוֹנפלֶ רHôtel Les Loges
103 ()קוֹסקוויל
ֶ
133 Discover Normandy
129
Au P’tit Normand
ֵ
Distillerie Busnel
Hôtel Le Central 33 ()קוֹרמיי
95 ('ר־אן־אוֹז
ָ מבּר ֶמ
ֶ ָ)ק
(טר ָטה
ֶ  ֶ)אDomaine St-Clair 83 ()פרישמניל
126 ()טרוּביל־סוּר־מר
ֶ
ֶ
Au Souper Fin
83
( )בּארפלֶ רHôtel Moderne
A La Recherche du Temps
126 (טר ָטה
ֶ  ֶ)אDormy House
103
94 ( )קאבּוּרPerdu
()גראנקאן־מזי
ֶ
Duguesclin
129 ( )לֶ ה האברHôtel Oscar
83 ( )דיֶיפּBistrot du Pollet
126
( )מוֹרטאניֶיהHôtel Tribunal
133 Brittany Ferries
109
93 ()בּוֹמניל
ֶ Eur’Autruche
Calvados Dupont
( )דוֹבילHôtel Villa Josephine
82 ()רוּאן
ָ Fayencerie Augy
94 ()ויקטוֹ־פּוֹנפוֹל
129
Ferme de la Rançonnière
Calvados Pierre Huet
127 ( )אוֹנפלֶ רL’Absinthe
130 ()קרפּוֹן
ֶ
94 (מבּר ֶמר
ֶ ָ)ק
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L’Attelage des Grandes
57 ()רוּאן
ָ Les Nymphéas
ֶ
Marées
95 ( )טרוּבילLes Vapeurs 102 ()גוּביל־סוּר־מר
103 (' ֶ)מניל־רוּזL’Auberge
Le Bistrot d’à Côté
95 (ן־בּאסן
ֶ )פּוֹר־א
ָ
126 ( )דוֹבילL’Augeval
95 ( )אוֹנפלֶ רLe Bréard 56 ( )לֶ ז ָא ֶנדליLa Chaîne d’Or
129 ( ָ)ק ֶאןLe Dauphin
83 ( )ויֶיה וילֶ הLa Closerie
()טרוּביל־סוּר־מר
ֶ
Le Flaubert
La Côte de Nacre
126
132 ()סן־אוֹבּאן־סוּר־מר
ֶ
(לוּ־אן־אוּלם
ָ ֶ )בּLe Grand Turc
La Cour Ste-Catherine
113
131 ()אוֹנפלֶ ר
Le Gué du Holme
La Ferme des Mares
,113 (נטן־סוּר־לֶ ה־אוֹם
ָ )סן־ק
ָ
103 ()סן־ז'רמן־סוּר־איי
ֵ
128
La Ferme de la Haute
( )סן־סאנסLe Logis d’Eawy  )סנט־אטיין־דוּ־Crémonville
130
95 (וֹוברה
ֶ
 )לָ הLe Manoir des Saules ( )אוֹנפלֶ רLa Ferme St-Siméon
130 (סוֹסה
ֶ
127
Le Manoir de Rétival 95 ( )פאלֶ זLa Fine Fourchette
83 (ק־אן־קוֹ
ָ ֶ)קוֹדבּ
ֶ
 )אוֹמוֹנוויל־לָ ה־La Fossardière
Le Moulin de Connelles
131 (ֶפּטיט
130 ()קוֹנֶ ל
( )שאמפּוֹLa Grange de Tom
83 Le Moulin de Fourges
113
 )בּאניוֹל־Le Normandie
La Licorne Royale
129 (ֶדה־ל'אוֹרן
83 (ה־פוֹרה
ֶ
ָ)ליוֹן־ל
Le Pavillon de Gouffern
126 ( ָ)ארוֹמאנשLa Marine
128 (ן־גוּפרן
ֶ )סילי־א
ָ
(גוֹן־קוּטנוויל
ֶ
 ָ)אLa Plancha
Le Petit Coq aux Champs
103
128 ()קאמפּיני
128 ( )ז'יבֶ רניLa Réserve
95 ( ָ)ק ֶאןLe Pressoir
La Terrasse et l’Assiette
132 ( )לֶ ה רוֹזֶ לLe Ranch
57 ()אוֹנפלֶ ר
131 ()שרבּוּרג
ֶ Le Régence
 )ואראנזֶ 'וויל־סוּר־La Terrasse
126 (ֶמר
113 ( ָ)אבראנשLe Tripot
132 ( )אוּלגאטLa Vallée
83 ()רוּאן
ָ Le Vieux Carré
82 ( )דיֶיפּL’Epicier Olivier
( )ליבארוֹLe Village Fromager
94
Les Agriculteurs
131 ()סן־פייר־סוּר־דיב
 )פּוּטאניֶיה־פּוֹן־Lion Verd
113 (קרפּאן
ֶ ֶא
Les Comptoirs de l’Océan
( )בּאיֶיהLogis Les Ramparts
83 (טרפּוֹר
ֶ )לֶ ה
131
רטן־סוּר־
ָ )מוֹנמ
ָ
Les Gravelets
69 ( )קאפּ ֶדה לָ ה ָאגLudiver
132 (ֶמר

אינדקס

82 ( )רוּטוֹMaison du Lin
Manoir de la Drôme
56 ()בּאלרוּאה
ָ
( )אוֹנפלֶ רManoir du Butin
128
 )בּאניוֹל־Manoir du Lys
56 (ֶדה־ל'אוֹרן
131 ( )גראנווילMichelet
94 (ואקרי
ֶ  )לָ הMiel Charozé
Monique de St-Romaine
82 ()רוּאן
ָ
ין־דה־
ֶ 'רמ
ֵ ֶ )סן־זMoulin à Vent
103 (וֹו
Moulin de Villeray
130 ()קוֹנדוֹ־אוֹ־פּרש
ֶ
133 Normandie Vacances
127 ( )דוֹבילNormandy
82 ( ֶ)פקאןPalais Bénédictine
(')בּוֹברוֹן־אן־אוֹז
ָ
Pavé d’Auge
56
Poterie du Mesnil du Bavent
94 (ֶ)רנוויל
133 Pour les Vacances
125 Relais et Châteaux
127 ( )דוֹבילRoyal Barrière
57 ( )אוֹנפלֶ רSa.Qua.Na
( )לֶ ה האברSaveur Chocolat
82
Souterroscope
93 (באנטה
ֶ )קוֹמוֹן־ל'א
ֶ
(ֶיה־אוֹ־פּרש
ֶ
 )מוֹרטאניTribunal
130 ,113
102 Vélorail
68 Vélo Rail Experience
,103 ()טרלי
ֶ Verte Campagne
128
68 Village Enchanté
133 Welcome Cottages
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נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על נורמאנדי?

למידע נוסף
לחצו כאן

© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ.
עמודים אלו מוגשים לכם חינם ,וללא הגבלות דיגיטליות .בתמורה ,אנו חושבים שיהיה הוגן לבקש
שהם יישארו לשימושכם האישי בלבד .במילים אחרות ,אל תשתפו את הקובץ באינטרנט ,אל
תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים ,ואל תמכרו אותו.

