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короткий курс

A Виїжджаючи з готелю d’Escoville, Будівля туристичного офісу
Caen la Mer.
B З двору поверніть праворуч, потім знову на бульвар Maréchal
Leclerc. Ліворуч від вас розташований Hôtel de Than.
C

Ідіть назад до церкви Saint Pierre позаду вас.

D Тепер прямуйте до замку, входьте через двері Saint Pierre та
вийдіть із огорожі через двері за назвою ‘’ поля ‘’.
E

Приєднуйтесь до вулиці Vaugueux через rue des Fossés du Château.

Підніміться сходами, що ведуть до Гробу, щоб дістатися до
однойменної церкви.
F

G Приєднуйтесь до вулиці Leroy, поверніть праворуч до її перетину
з rue des Chanoines, йдіть цією вулицею. Зліва від вас, ви приїдете до
церкви Saint Gilles.
H Тепер перейдіть через вулицю Chanoines, щоб потрапити на місце
Reine Mathilde, щоб помилуватися фасадом церкви абатства de la
Trinité.
I Спускайтеся по вулиці Manissier до її перетину з вулицею Haute, на яку
ви повернетеся праворуч, щоб дійти до панелі зі старими кар’єрами цієї
вулиці. Потім спустіться по сходах venelle Maillard, розташованих ліворуч,
а потім перетніть вулицю Basse в напрямку бульвару des Alliés. Праворуч
ви можете побачити вежу Leroy. 9Продовжуйте рух ліворуч у напрямку
Quai Vendeuvre. перетніть площу Courtonne продовжуйте йти по вулиці
Quai Vendeuvre, вирушайте до Bassin Saint-Pierre, щоб відкрити пристань
для яхт Caen. Підійдіть до до Bassin Saint-Pierre, щоб відкрити пристань з
яхтами в Caen.

Зверніться назад і переходьте на світлофорі в напрямку rue
de Bernières до перетину з avenue du 6 Juin, на яку ви переходите
праворуч від вас.
J

K Пройдіться по площі до вулиці Jean Eudes, в кінці якої стоїть церква
Notre-Dame de la Gloriette.

L Потім продовжуйте рух по вулиці Saint-Laurent до її перетину з
вулицею Arcisse de Caumont, на котрій ви маєте повернути ліворуч,
щоб прийти до Place Malherbes.
M Продовжуйте рух по вулиці Arcisse de Caumont аж до церкви
Saint-Etienne-Le-Vieux, від якої ви маєте пройти до кінця вулиці , яка
знаходиться праворуч від вас.
N Тепер перейдіть через площу Louis Guillouard, де ви зможете
споглядати фасад l’Abbaye aux Hommes. Потім, по переходу на рівень
фасаду церкви абатства, перейдіть на вулицю Guillaume le Conquérent.
O Якщо у вас є час, ви можете повернути ліворуч і направитися до
Герцогського палацу, розташованого на бездоріжжі Duc Rollon.
P В іншому випадку продовжуйте свою дорогу Rue Guillaume le
Conquérent і поверніть праворуч, щоб продовжити ваш напрямок до
площі Fontette.
Q Потім прямуйте до площі Saint-Sauver. Під номером 19 на площі
знаходиться Hôtel Canteil de Condé. Перейдіть через площу, щоб
дістатися до номера 20: l’Hôtel Fouet. Продовжуйте рух праворуч
по площі, перетніть вулицю Pémagnie. Під номером 10 на площі
знаходиться готель Marescot de Prémare.
R Place Saint Sauveur, спуститися переднім двором однойменної
церкви в бік вулиці, яка також носить таку ж назву. Поверніть ліворуч,
на рівні площі та відкрийте для себе історію університету та VieuxSaint-Sauveur.
S Продовжуйте рух по rue Saint Sauveur до перехрестя з rue Froide.
Потім поверніть ліворуч на вулицю Saint-Pierre до номерів 52 і 54,
на місці яких побудовані два чудових фахверкових будинки. Ваш
маршрут закінчено, ви можете продовжити в тому ж напрямку до кінця
вулиці Saint Pierre, а потім повернути праворуч, щоб повернутися до
туристичного офісу.
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