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Een ideale badstad

1912

150 jaar oud

2

1923

© Donnation Gilbert Hamel

Deauville werd gebouwd temidden van duinen en
moerassig laagland en is éénvoudig het resultaat
van de visionaire verbeelding van, welbepaald,
vier personen. De hertog Auguste de Morny,
halfbroer van Napoleon III en belangrijk figuur
van de parijse «High society», vat het plan op,
terwijl hij op vakantie is bij zijn vriend, dokter
Olliffe, in Trouville, om een «ideale badstad» te
stichten, in de vlakbij gelegen moerassen. De twee
heren associëren zich met een bankier, M. Donon
en een architect, M. Breney. Samen stichtten ze
«Deauville», badplaats, dicht bij Parijs! Deauville,
gevestigd tussen zee en platteland, ziet het daglicht
in amper vier jaren tijd, van 1860-1864. De
eerste luxevilla’s worden gebouwd, een renbaan
voor paarden, een plezierhaven en een eigen
spoorlijnverbinding met Parijs. Alle mogelijke
architectonische
stijlmogelijkheden
vinden
toepassing in Deauville. Fantasie, assymetrie en
extravagantie vieren hoogtij. Dit alles heeft een
typische «badstadstijl» architectuur gevormd,
die heden als beschermd patrimonium wordt
beschouwd en door vele toeristen, jaarlijks,
bezocht.

Na de val van de «Second
Empire», blaast burgemeester Désiré le Hoc, het station
nieuw leven in, geholpen door
Eugène Cornuche van de «Société des Casinos et Hôtels de
Deauville», die het casino laat
bouwen, evenals de prestigehotels «Normandy» en «Royal».

In de jaren na de eerste wereldoorlog, togen parijsenaren naar
de badstad om zich te tonen op
de intussen beroemd geworden
«Planches» (planken), gebouwd in 1923. De hippodroom
van
Deauville-Clairfontaine
(1928) et het vliegveld (1931)
worden gebouwd en een derde
«Palace»: L’Hotel du Golf
(1929) en een golfparcours met
27 Tees.

1960

Deauville legt achter het
strand voorzieningen aan voor
ontspanning, groenzones, een
spa, een zwembad met zeewater (1966) en bouwt een
tweede plezierhaven (1972).
Zomerbestemming bij uitstek,
de badstad tracht vervolgens
haar aantrekkingskracht te vergroten met, in 1975 voor de
eerste keer, een «Amerikaans
Filmfestival». Het organiseren
van evenementen is sindsdien
een belangrijke factor gebleven voor de ontwikkeling van
Deauville.

1992

Deauville wordt een belangrijke pool voor zakentoerisme. De stad bouwt zich een
waar congrescentrum, «le
Centre International de Deauville» (C.I.D.), met een aula,
gebouwd onder de zeewaterlijn, waarin 1500 personen kunnen plaatsnemen. Hier vinden
elk jaar klinkende internationale happenings plaats.

1996

Deauville is bij uitstek een plaats
waar, sinds haar onstaan, artisten
en uitvinders inspiratie gevonden hebben. Sinds 1996 vinden
er ook velerlei kulturele activiteiten en evenementen plaats :
het Paasfestival (1996), het
Asiatische filmfestival (1999),
het seizoen «Kulturele winter»
(1997), het festival «boeken
& muziek (2001), «musicale
augustus», Foto-expo «les
Planches» (2009), Planche(s)
contact, Foto-festival (2010).

2010

Deauville is sinds lang nauw met
de paardewereld verbonden.
Economisch gezien neemt deze
activiteit zelfs een belangrijke
plaats in. In 2010 wijdde de
badstad de «Pôle International
du Cheval» in, een instantie
gewijd aan de paardesport in het
algemeen en vorming in de klassieke rijkunst in het bijzonder.
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Deauville s’ouvre
au monde

D

eauville is heden één der meest toonaangevende toeristische badplaatsen
van onze tijd, en zeker niet minder
voor zakentoerisme. De stad is dan ook
steeds op zoek naar verbetering vergroting van die
aantrekkingskracht door middel van belangrijke
en vaak grootschalige projekten, bvb. het behoud
en de waardering van haar architectonisch erfgoed;
de herwaardering van het schiereiland van de
Touques ; een grootschalig urbanisatieproject ter
herwaardering van de zeefrontbebouwing ; de
omvorming van een oud Franciscaner klooster in
een plaats voor kultuur en vrije tijd ; de ontwikkeling van een «Pôle international du Cheval»,
die Deauville een vooraanstaande rol doet spelen
in het regionale en nationale paardewezen ; De
stichting van «CreActive Place, een denk-en doe
platvorm voor de toekomst ; De stad hanteert, zoals
reeds gezegd, een politiek die heel sterk gericht is
naar het «evenementiële».
www.deauville.fr
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Een passie
voor het
paard
D

eauville heeft sinds haar
ontstaan altijd een speciale band gehad met
het paard. De stichter
van de badstad, de hertog de Morny, gaf voorrang aan de bouw van
een hippodroom eerder dan die
van de kerk. In 1928 werd zelfs
de beslissing genomen om er een
tweede te bouwen : DeauvilleClairfontaine. Deauville is vandaag een ware, regionale attractiepool voor alles wat met paarden te
maken heeft, met een grote internationale uitstraling. De badstad
organiseert in haar beide hippodromen en met haar «Pôle International du Cheval, belangrijke
paarderennen, winter en zomer.

Zij herbergt ook : een trainingscentrum voor niet minder dan
300 paarden (op jaarbasis) (600
in de zomer), een internationaal
gekende verkoopbeurs voor volbloedpaarden, een wereldkampioenschap Polo, Jumping- gespan- en dressuurwedstrijden...
Vermeldenswaard zijn zeker ook
de niet minder dan 75 stoeterijen in haar directe omgeving, die
niet zelden «succespaarden»
voortbrengen.
www.deauvillecheval.com
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événements équestres

Lucien Barrière Deauville

Polo Cup

Al sinds 1907 wordt er Polo gespeeld in de hippodroom van «Deauville-La Touques. Maar de
badstad is een referentie geworden op dit gebied
al in 1950 met het «La Coupe d’Or» (Gouden
beker Toernooi). De grootste spelers ter wereld
komen sindsdien elk jaar weer (in augustus)
dingen naar die prestigieuse trofee en bieden
aldus aan het publiek, onveranderlijk, een onvergetelijk spektakel.
www.deauvillepoloclub.com
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Sinds de stichting van de «Pôle International du
Cheval» in 2010, is Deauville een belangrijk platvorm geworden voor de organisatie van sportieve
hippische evenementen zoals : Jumpings, dressuurwedstrijden, paddock polo, horse-ball enz...
zowel voor amateurs als voor professionelen, vaak
grote internationale ruiters.
www.pole-international-cheval.com

© Jean-Claude Boscher

© Virginie Meigné

Jumping, dressuur,
horse-ball

Paardenverkoop...
per opbod

Sinds 1887 worden er in Deauville paardeverkopen georganiseerd en die maken integraal deel uit van
de identiteit van de badstad en zij gelden, heden ten dage, als een ware referentie voor de «per opbod»
verkoop van volbloeden. Professionelen et gepassioneerden, aangetrokken door het label «made in
France», komen van overal naar Deauville, voor deze verkopen, specifiek voor de «Yearlings» (18
maanden oud ongeveer), in augustus. De beste engelse volbloeden worden er te koop aangeboden.
Het hele jaar door trouwens vinden zulke verkopen plaats : verkoop van fokpaarden, veulens, trainingspaarden enz...
www.arqana.com
www.arqana-trot.com
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à savoir

Paarderennen

Clairefontaine

Hippodroom van Deauville-

Drafrennen, galoprennen, hindernis lopen en
steeple chase, wisselen elkaar af op deze hippodroom. Paarden, jockeys en drivers gaan hier
onafgebroken de strijd aan, wat onveranderd
voor spektakel zorgt. Kom dit ontdekken! Ook
geleide bezoeken worden georganiseerd, evenals initiaties, themadagen en animaties voor
kinderen. Rennen in juli, augustus en october.
www.hippodrome-deauvilleclairefontaine.com

© Gilles Targat

-La Touques

Deze renbaan organiseert prestigieuse internationale meetings ( in augustus), vooral
galoprentoernooien. Een formidabele site
met een heel eigen charme en architectuur.
Trefplaats voor amateurs en experts uit
alle landen, maar ook sympatieke attractie
in familieverband. Rennen worden georganiseerd in januari, maart, juli, augustus,
october en december.
www.france-galop.com
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Hippodroom van Deauville

Pôle International du Cheval

Het gaat om een 9 hectaren groot, internationaal, ruitersport-komplex, volledig gewijd aan «het paard».
Alle mogelijke hippische activiteiten worden er georganiseerd (sportieve en vrije tijds...), het hele jaar
door. Het komplex is volledig overdekt en dat staat
evenementen toe het hele jaar door plaats te vinden.
Een ruitersportcentrum zorgt voor opleidingen. Het
komplex is een ideale plaats daarvoor maar ook voor
seminaries en natuurlijk wedstrijden of het nu om
schoolkampioenschappen gaat, amateurwedstrijden
of professionele meetings.
www.pole-international-cheval.com
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KULTUUR
O
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ok al is Deauville onafscheidelijk verbonden met paarderennen, polo of de verkoop
van yearlings... sinds haar
ontstaan trekt onze badstad ook schrijvers, schilders, fotografen en cineasten
aan... Zij kwamen toen en komen nog
steeds, zoals vroeger de impressionisten,
om zich te laten inspireren door de zee,
het bijzondere licht in Normandië en de
welbepaalde atmosfeer van het stadje...
Schilderijen, geschriften, caricaturen
en fotografieën zijn gebleven en vertellen de geschiedenis van deze heerlijke
«wirwar» van momenten uit verleden
en heden. Deze ontegensprekelijk kreatieve ondertoon inspireert Deauville een
uiterst brede en open kulturele politiek,
met nadruk op : ontdekking, samen beleven en samen delen.
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Festival van de

Ongetwijfeld het meest beroemde evenement in Deauville, georganiseerd sinds 1975. Een moment waarop
avant-premières voor grote amerikaanse producties worden getoond vooraleer ze hun wereldwijde «release»
krijgen. Er is ook, sinds 1995, een competitie voor de
«onafhankelijke film»... Het festival neemt actief deel aan
de promotie van de amerikaanse film in Europa, maakt
kontact en uitwisselingen tussen professionelen mogelijk
en brengt ook hommages aan grote persoonlijkheden van
deze kunstvorm, door middel van retrospectieven, documentaires et series. Het festival is verder toegankelijk voor
het grote publiek en vindt plaats in de maand september.
www.festival-deauville.com

Asiatischefilm

Dit festival wordt gehouden sinds 1999 en doet de promotie van films uit Zuid Korea, Japan, China of
Indië. Het wordt beschouwd als Europa’s grootste festival voor asiatische filmkunst, met, zoals voor het
amerikaanse festival, ook een competitie, een overzicht van de verschillende producties en hommages
aan toonaangevende cineasten. Elk jaar, in maart, wordt één der landen uitgekozen om in Deauville een
«economische ontmoetingsdag» te houden, georganiseerd door de stad.
www.deauvilleasia.com
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Het

Muziek

Paasfestival

Dit festival is een belangrijk treffen
voor de nieuwe generatie jonge
virtuosen zoals dat waren : Renaud
Capuçon, Jérôme Pernoo, Jérôme
Ducros, Nicholas Angelich en anderen... Het principe is sinds 1996
hetzelfde gebleven, namelijk het
«lezen» van een maximum aantal
werken en die dan, vaak voor de
eerste keer, in concert, spelen. Vindt
plaats in april.
www.musiqueadeauville.com

Muzikale augustus

In 2002 opgericht met als doel om jonge solisten te ontdekken et steeds meer
muziek te lezen. Muzikale augustus kan als een soort «antichambre» beschouwd
worden van het Paasfestival. Een 15-tal jonge solisten werken, in een academie-residentie, aan stukken uit een barok repertoire. Vindt plaats in augustus
www.musiqueadeauville.com
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Francis Ford
Coppola
in 2011

Amerikaanse Filmfestival

© Gilles Targat

Het

Cinema

DEAUVILLE

Boeken & muziekfestival

© Virginie Meigné

Sinds 2004 vormt dit festival het «orgelpunt»
van het literaire leven in Deauville. Het doel van
dit festival is het in de verf zetten van schrijvers
die, specifiek, over muziek schrijven, door muziek
geïnspireerd werden. Elk jaar wordt een nieuw
thema uitgekozen. Het festival beoogt ook lezen
geliefd te maken, bij jongeren in het bijzonder. Het
gaat om uitwisselingen, praatstondes, kontakt met
de auteurs enz... Tussen improvisaties en kreaties worden 30 rendez-vous, lezingen, concerten,
gesprekrondes gratis aangeboden. Vindt plaats in
april of mei.
www.livresetmusiques.fr

Deauville

«Open boek»

Het boek staat in Deauville in het centrum van het kultuurprogramma.
Deauville «Open boek», is een serie van meetings tussen schrijvers en
groot publiek. Het gaat om voordrachten, lezingen, educatieve projecten,
onder leiding van onderwijzers. vindt plaats van oktober tot april.
www.deauville.fr
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Kulturele evenementen
Het

kulturele seizoen

Van oktober tot april stelt Deauville haar «kulturele seizoen» voor, in het verlengde van haar rijk kultureel verleden.
Het gaat om een rijk en gevarieerd programma van een 15tal spectakels... dans, theater, zang, jazz... Het ontdekken van
nieuwe talenten. Van oktober tot april.
www.deauville.fr

© Elizabeth Parker

Literaire evenementen

Planche(s) Contact
kontakt plaatje

In het verlengde, deze keer, van haar fotografische
verleden, stichtte Deauville in 2010 een nieuw festival, Bekende fotografen, maar ook jonge talenten en
zelfs studenten fotografie stellen hun visie van Deauville voor. Tijdens het openingsweekeinde nodigt het
«concours de la 25eme heure» amateurs uit om hun
visie van Deauville (nachtelijk) te geven. In oktober
en november.
www.deauville-photo.fr
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Een open-lucht

museum
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In de loop der jaren is Deauville er in geslaagd om
haar uitzonderlijk erfgoed te bewaren. Wanneer u
rondwandelt in het stadje, staat u vaak oog in oog
met vreemde villa’s en herenhuizen... de ene heeft al
meer aantrekkingskracht dan de andere, de ene exotischer dan de andere... Eén ding is zeker, er is veel
architecturale verscheidenheid, en zeker een grote
kreativiteit en originaliteit te vinden. Dit draagt bij
tot de heel bijzondere algemene atmosfeer in Deauville, een waar open-lucht museum, beschermd
trouwens, sinds 2005.

Natuur
D

eauville is een
ideale plaats om
in famillieverband
of met vrienden
te bezoeken, om er aan vrijetijdsbesteding te doen of
een sportieve aktiviteit te
doen... Voor elk seizoen,
een brede waaier aan mogelijkheden : op het strand,
in het water, op het land
of in de lucht. Als u er het
binnenland bijrekent, nl. de
«Pays d’Auge», dan worden de mogelijkheden voor
ontspanning en activiteit
nog veel groter...

DEAUVILLE

Het strand

Née du

sable etdelamer

De

aantrekkingskrachtvandezee..
Deauville is één van de belangrijkste plezierhavens in
heel Normandië, met 1250
aanlegplaatsen. Sinds meer
dan een eeuw worden hier
regatta’s georganiseerd, tot
op heden, van regionale of
nationale omvang, maar
vaak ook met internationale
allure... ondersteund door de
«Deauville Yacht Club» en
de zeilschool.
www.dyc14.fr
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Het strand van Deauville bestaat uit een fijnzand-strook van 2 kilometer. Een mythische
plaats, een plaats van verhalen, over hen die haar ooit bezochten, de afgelopen 150 jaren...
De beroemde «Planken», de «Bar du Soleil», de «bains Pompéiens», de parasols in
5 kleuren, de namen van beroemde amerikaanse acteurs op de strandhuisjes... Het gaat
om hemels geschilderd
door Raoul Dufy en
Eugène Boudin, scènes
uit het leven geschetst
door James Rassiat,
foto’s getrokken door
de gebroeders Seeberger of Robert Capa...
en zovele anderen.
Het strand spreekt
over zovele sportieve
prestaties in de tennisclub,
gebroken
records in het olympisch zoutwaterzwembad, uitstapjes met
strandzeilers, regatta’s
voor de kust, lange
wandelingen te paard
langs de waterlijn...
www.deauville.fr

De zee

DEAUVILLE

vrijetijd en welzijn
Olympisch
zwembad

© Virginie Meigné

Deauville bouwde voor haar bezoekers een olympisch zwembad (50m) gevuld met zeewater dat ver
van de kust werd opgepompt en verwarmd tot 28° C.
www.deauville.fr

Voor Kayak, zeilen (catamaran), strandzeilen
enz... huur van materiaal, mogelijkheid tot stages
en lessen.
www.lasolutionloisirs.com/normandie.html

Fitness-parcours

Net voor het strand, een Fitness-terrein met afgebakend parcours en talrijke oefeningen, ideaal
voor joggers die willen genieten van de zeelucht.
www.deauville.fr
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Thalasso Spa
ALgotherm

Calouste Gulbenkian

In 1937 doet de petroleummagnaat en kunstliefhebber
Calouste Gulbenkian de
aquisitie van het «Domaine
des Enclos», een kasteel
en park uit de 17e en 18e
eeuw. Deze man droomt
van een heel persoonlijke
tuin voor meditatie en rust.

Hij laat het kasteel afbreken
en vertrouwt aan de tuinarchitekt Achile Duchêne de
aanleg toe van een park.
Eigendom van de stad sinds
1973, Deauville bewaarde
de oorspronkelijke charme
en schoonheid van de
plaats... zeldzame planten
en boomsoorten.
www.deauville.fr

Een hele menukaart met kuurmogelijkheden, een
fitnesszaal, een solarium en toegang tot het olympisch verwarmd zwembad. Volledig gemoderniseerd in 2014.
www.thalasso-deauville.fr

Tennis
Alle gevestigd vlak bij het strand, de 19 openlucht
tennisterreinen (10 gravel, 3 Quick, 4 Classic Clay
et 2 Resisoft) alsook een trainingsmuur. Alle toegankelijk voor het publiek.
www.deauville.fr

© Gilles Targat

Watersportcentrum

Het park

De Promenade
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GOLF

LE PAYS D’AUGE

Green & tee

Deauville routed’entrée
Vanuit Deauville kunt u heel gemakkelijk het Normandische binnenland in en
uitstapjes maken naar prachtige oorden, zoals de Mont Saint Michel (2 uur),
Cherbourg (2 uur), Caen (1uur), Rouen (1uur), beide laatste zijn de regionale hoofdsteden... of Giverny, waar Claude Monet woonde, of de landingsstranden. De regio heeft ongelofelijk veel te bieden, wat betreft : wandelwegen ,
tuinen, distilleries, stoeterijen,
historische monumenten... en
nog veel meer.

Deauville bezit 4 golfterreinen, die bezocht worden door amateurs en professionelen van over de hele
wereld. Vijvers en bunkers, techische parcours, andere meer ludiek... voor ierder wat wils, of u speelt om
een sportieve prestatie neer te zetten of om pure ontspanning, u speelt in de open lucht, in een prachtig
landschap.
www.deauville.fr
Golf Barrière de Deauville
Bevindt zich in de heuvels boven de stad, op enkele minuten van
«Les Planches». Een terrein van 90 ha onderverdeeld in twee circuits : Eén circuit van 18 Tee’s designed door Tom Simpson in 1927
en een ander circuit van 9 Tee’s designed door Henri Cotton in 1964.
www.golf-barriere-deauville.com

© Elizabeth Parker

Golf Barrière de Saint-Julien
Een heuvelachtig golfterrein in een geklasseerd domein, bedacht en
designed door Alain Prat en Bill Baker. Met grote «greens», delikaat
golvend, die amateurs van snelheid niet zullen teleurstellen.
www.golf-barriere-saintjulien.com

© Photothèque L.Barrière
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Trouville

© CRT Normandie

Honfleur

Amirauté Golf
Door Bill Baker gekreëerd in 1991, een circuit met vele vijvers en
grote «greens»
www.amiraute.com
Golf de Deauville Saint-Gatien
Gekreëerd door Olivier Brizon in 1988. Een golfterrein met 3 circuits met bedekt met overblijfselen uit de tempelierstijd.
www.golfdeauville.com

De Régionale Dienst voor Toerisme van Normandië (CRTN) :
www.normandie-tourisme.fr
De Departemtale Dienst voor
Toerisme van de Calvados
(CDT Calvados) :
www.calvados-tourisme.fr

23

DEAUVILLE

Gedurende
de dag...
maar ook ‘s
nachts
V
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© Naïade Plante

Vanaf het vallen van de nacht, baadt Deauville in een rijke verlichting. De
casino garandeert dan een zekere atmosfeer met natuurlijk vele geldautomaten in prachtige speelzalen. Geeft u de voorkeur aan een spektakel? Of
kulturele aktiviteiten? Die liggen altijd binnen handbereik. U kunt ook
vertoeven aan een uitstekende tafel in één van de smakelijke restaurants, om dan
de avond te beëindigen in één van de bars of in een discotheek.

15

* bedenkt u wel dat overmatig alcoholgebruik gevaarlijk is voor uw gezondheid, dus met mate te verbruiken.

DEAUVILLE

Casino

GASTRONOMIE

Barrière de Deauville

Het beste van

De wekelijkse markten : Op de marktplaats,
op dinsdag, vrijdag en zaterdag, in de ochtend,
het hele jaar door... en ook op zondag van
maart tot oktober, en zelfs elke dag tijdens de
schoolvakanties.

* bedenkt u wel dat overmatig alcoholgebruik gevaarlijk is voor uw gezondheid, dus met mate te verbruiken.
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Appels, Cider (appelwijn), Calvados, melk,
room, Camenbert, Pont L’évêque, Livarot, boter, garnalen, oesters, sol, St. Jacobs schelpen...
en de lijst is nog veel langer!
Deauville bevindt zich tussen zee en land, en
maakt deze unieke gastronomische rijkdom
heel toegankelijk.

© Patrice Le Bris

© Naïade Plante

Het casino van Deauville gaat terug
tot 1912. Binnen bevinden zich de
speelautomaten, speeltafels en restaurants die samen een belangrijke
vorm van ontspanning vormen in
Deauville. U kan er ook een klein italiaans theatertje (stijl : XVIIIe eeuw)
vinden (een kopij van de «Petit
Trianon» in Versailles), waar vaak
kulturele evenementen plaatsvinden, in een «intieme» atmosfeer.
www.lucienbarriere.com

Normandië

DEAUVILLE

SHOPPING

Meer dan

400winkels

Business
Tourism

In Deauville kunt u naar hartelust winkelen
: de meeste internationale modemerken
zijn vertegenwoordigd in Deauville, accessoire-winkels, decoratie-boutiques, bloemenwinkels, delicatessenshops enz... maar
ook kunstgalerijen en kunstenaarsateliers,
antiek-en brocantwinkels... En... de meeste
winkels blijven geopend in de weekends!

M
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et 2000 hotelkamers in
een straal van twee kilometer, een congrespaleis
en een eigen luchthaven,
plaatst Deauville, op slechts twee
uren van Parijs verwijderd, zich
mede aan de top van Normandische
steden waar gewerkt en uitgewisseld
kan worden... tussen zakenmensen
en politiekers, tussen kulturele, sportieve, sociale en karitatieve actoren,
tussen fransen en buitenlanders. Van
overal komen mensen om deel te
nemen aan : congressen, conventies,
conferenties, festivals, top meetings
en forums.
15

15
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30

van de personeelsvergadering voor 50 personen tot
het congres voor 4000...
van de commerciële lancering van een nieuw produkt
tot de uiterst selekte galaavond... Alles in het centrum
past zich perfekt aan aan alle
noden.
www.congres-deauville.com

Pour le

futur

CreActive Place heeft als doel bedrijven en collectiviteiten te begeleiden
in hun prospecties en hun kreatieve innovaties en de gekozen «prospectives» te behandelen met een open, pluridisciplinaire en wetenschappelijke benadering. Het is een plaats waar kennis gemutualiseerd wordt,
ideeën en competenties geconfronteerd worden met andere, een platvorm voor uitwisselingen rond één thema : «bouwen aan de toekomst».
CreActive Place legt de verbinding tussen de bedrijfswereld, wetenschappelijk onderzoek, kunst, design en de gemeenschapswereld...
www.creactiveplace.eu

Women’s Forum for the
economy and society

© Guy Isaac

© Jacques Basile

© Patrice Le Bris

Onder een enorm vensterdak gaat een ruimte schuil
van 18000 m2, volledig
gewijd aan het onthaal en de
organisatie van evenementen (congressen, seminaries,
festivals, spectakels, concerten, forums...). Alles is erin
aanwezig om elke missie
tot een succes te maken...
Aula’s,
commissiezalen,
expo-ruimtes, lounge-bars...

CreActive place

Een forum voor debat, uitwisseling
en konkrete akties, voor de promotie van de visie van vrouwen in grote
societale en economische kwesties.
Het initiatief draait om een jaarlijkse conferentie in Deauville, in de
maand oktober.
www.womens-forum.com

à savoir

© Women’s Forum

Het Internationale
congrescentrum van
Deauville
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Nuttige adressen

Kulturele centra
Le Point de Vue
(expositieruimte)
Boulevard de la Mer
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 02 02
www.deauville.fr

Hippodrome de Deauville-La Touques
45 avenue Hocquart de Turtot
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 20 00
www.france-galop.com

Théâtre du Casino
2 rue Edmond Blanc
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 31 14 - +33 (0)2 31 98 66
00 (Espace Club)
www.lucienbarriere.com

Hippodrome de Deauville-Clairefontaine
Route de Clairefontaine
F-14800 Tourgéville (3 km)
+33 (0)2 31 14 69 00
www.hippodrome-deauville
-clairefontaine.com

Biblio’tech - Espace Gustave Flaubert
(médiathèque)
Cour du Champ Colette - F-14800
Deauville
+33 (0)2 31 88 79 37

Pôle International du Cheval
(ruitersporten en paarderijschool)
14 avenue Ox and Bucks
F-14800 Saint-Arnoult (3 km)
+33 (0)2 31 14 04 04
www.pole-international-cheval.com

Antenne Biblio’Tech
(met computerruimte en internet)
42 bis rue Albert Fracasse
(école primaire unité B)
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 98 49 26
www.deauville.fr
Cinémas
Cinéma du Casino Barrière
2 rue Edmond Blanc
F-14800 Deauville
Cinéma Morny Club
23 avenue du Général de Gaulle
F-14800 Deauville
34

PLaatsen waar
paarden thuis zijn

Poney club de Deauville
Rue Reynaldo-Hahn
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 98 56 24
www.poneyclubdedeauville.com

Aan de zee
Etablissement des bains de mer
(verhuur van cabines, parasols en ligzetels)
Les Planches - Place Claude Lelouch F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 02 16
www.deauville.fr

Olympisch zwembad (zeewater)
Boulevard de la Mer - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 02 17
www.deauville.fr
Tennis
Boulevard de la Mer
+33 (0)2 31 98 62 85
www.deauville.fr
Sport-gezondheidsparcours
skate parc - speelruimte
Les lais de mer - F-14800 Deauville
www.deauville.fr
Deauville strand voor adolescenten
(club voor jongeren, open in juli
en augustus)
Les Planches - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 98 13 94
+33 (0)2 31 14 02 16
www.deauville.fr
Centre nautique
Promenade Michel d’Ornano
F-14800 Deauville
+33 (0)6 73 70 79 67
www.lasolutionloisirs.com/normandie.html
Thalasso & spa Algotherm Deauville
3 rue Sem - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 87 72 00
www.thalasso-deauville.com
Golf miniature
Boulevard de la mer - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 98 40 56
www.minigolfdeauville.com

NAUTISME
Port de deauville (bassin morny)
Quai de la Marine - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 98 50 40
www.deauville.fr
Port-Deauville – Les Marinas
3 quai des Marchands - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 98 30 01
Deauville Yacht Club
(école de voile)
Quai de la Marine - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 88 38 19
www.dyc14.fr

GOLF
Voir page 22

Parken
Parc Calouste Gulbenkian
(park van 34 ha, open in juli en
augustus)
bereikbaar vanuit Deauville zelf :
neem de Avenue de la République
in de richting van Bénerville sur
mer (D513). Ter hoogte van de
kerk, draai links af in de richting van
«chemins des Enclos»
www.deauville.fr
Tussen strand en stad
(park aan de rand van het strand)
Les lais de mer
F-14800 Deauville
www.deauville.fr

Pretparken
RD 27 - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 88 54 49
www.coeurcotefleurie.org
Mont-Canisy
(historische en beschermde site)
bereikbaar vanuit Deauville : neem
de Avenue de la République in de
richting van Bénerville sur mer
(D513). Ter hoogte van de kerk,
draai links af in de richting van «Le
Mont Canisy».
www.mont-canisy.org
www.calvados-littoral.fr

CASINO
Casino Barrière
Boulevard Cornuché
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 31 14
+33 (0)2 31 98 66 00 (Espace club)
www.lucienbarriere.com

Tradart Deauville
(verkoop van objecten)
Le Galaxy - Route des CréActeurs
BP 60089 – F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 88 18 18
www.tradart-deauville.auction.fr

geleide bezoeken
Verschillende themas : geschiedenis, patrimonium, cinema, paarden... voor groepen
en individuele bezoekers.
Deauville Tourisme
112, rue Victor Hugo
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 40 02
stephane.langevin@deauville.org
www.deauville.org

Verkoop «per opbod»
Arqana
(verkoop van paarden)
www.arqana.com
www.arqana-trot.com
Artcurial Deauville
(verkoop van objecten)
www.artcurial-deauville.com
Etablissement Elie-de-Brignac et Salle Kergorlay
32 avenue Hocquart de Turtot
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 81 81 00
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Deauville ontdekken betekent : wandelen over de fameuse «planches» met de zee als landschap ; haar architectuur ontdekken, die een mengeling is van de frivoliteit van de «Second
Empire», het gouden tijdperk van de typisch anglo-normandische stijl en de merkwaardige realisaties van de jaren 1890... Een bestudeerd, gevaloriseerd en beschermd patrimonium, in een badplaats waar alles bereikbaar is te voet of met de fiets. Deauville ontdekken
betekent : golf spelen in het hart van Normandië ; op een boot stappen en het estuarium
bevaren, precies waar ooit Dufy zijn inspiratie vond ; een onvergetelijk spektakel bijwonen
zoals een paarderace, een polo match of een internationale paardewedstrijd ; luisteren naar
een concert of een spektakel in het theater «à l’italienne» van het casino ; nieuwe talenten
ontdekken tijdens de amerikaanse of asiatische filmfestivals ; de prijsuitreiking bijwonen
van een jonge fotograaf of een schrijver ; artisten en kunstenaars ontmoeten die hun inspiratie vonden in het licht en de speciale atmosfeer van Deauville ; wandelen door de markt, een
kelder ontdekken van een lokale Calvadosproducent ; de plaatselijke produkten proeven uit
een regio waar excellentie troef is ; of gewoon niets doen en wat te dagdromen op het strand.
Deauville beleven is ook een beetje zich kunnen afsluiten van de wereld om zich beter te
kunnen herbronnen en beter aan morgen te kunnen denken. Dat betekent het vastleggen
van ervaringen en nieuwe uitdagingen aanvaarden...
Deauville delen betekent meewerken aan een duurzaam toerisme, die de voorkeur geeft
aan waardevolle uitwisselingen en welzijn samen. De ontdekking van een regio, met haar
eigenheid en zin voor vernieuwing en verbetering.
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