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Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer,

Stad van kunst en geschiedenis
De bovenstad van Boulogne is een echt geschiedenisboek. Omgeven door wallen uit de XIIIe eeuw, die
een adembenemend zicht op de hele stad en de haven bieden, ontsluiert Boulogne-sur-Mer haar geschiedenis via het grafelijke kasteel, met haar uitzonderlijke encyclopedische collecties; de kathedraal
Notre-Dame met haar crypte; de keizerlijke paleizen en gerechtsgebouwen; en het belfort, opgenomen in het UNESCO-Werelderfgoed. Het zicht van

daarboven is, voor diegenen zonder hoogtevrees,
zeker een inspanning waard! Een inspanning die daarna beloond kan worden door een pauze in één van de
vele brasseries aan het stadhuis. In deze wijk lijkt elke
steen wel een geschiedenis te hebben, zoals de bibliothèque des Annonciades, een voormalig klooster, dat
nu omgevormd is tot een plaats voor studie, onderzoek
en lezen.

Een stadskern vol animatie
Door naar de haven te gaan via de Grande Rue roept
een mooie woning vragen op bij de wandelaar. De
naam? De Casa San Martin. Hier blies de Argentijnse
generaal José de San Martin zijn laatste adem uit.. U
kunt het huis van deze held, die nog steeds door de
Argentijnen aanbeden wordt, ontdekken. Een bekende
ontmoetingsplaats voor de Boulonnais is vaak vóór de
kerk Saint-Nicolas - beschermheilige van de zeevaarders - die de place Dalton domineert, waar men tal van
restaurants vindt. Dit is trouwens ook de plaats waar
elke woensdag- en zaterdagmorgen de kleurrijke markt
plaatsvindt. Iets verder zijn er twee voetgangersstraten
aangelegd om het slenteren en shoppen te stimuleren.

Een havenstad
Wat zou Boulogne-sur-Mer zonder haven zijn? In Boulogne is de vis koning, net als op de kraampjes met
verse vis van de kleine bootjes en in Nausicaà, het nationaal zeecentrum, wat onderdak biedt aan 10.000
zeewezens. Een niet te missen plek om de fauna en
fora van de hele wereld te ontdekken, terwijl het Maison de la Beurière, verscholen op enkele stappen van
Nausicaà, het leven oproept van de vissers zoals het
vroeger was. Ernaast zoeven de zeilwagens over het
zand, terwijl de zeilboten, die voor anker lagen in de
jachthaven, op weg zijn naar nieuwe avonturen en langs
de indrukwekkende veerboot glijden die Boulogne-surMer met Engeland verbindt.
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D

ankzij de ligging aan zee en tegenover de eeuwige
en geliefde rivale, Engeland, viel Boulogne-surMer snel in de smaak van militaire strategen,
zoals Julius Caesar en Napoléon Bonaparte die vele
sporen van hun verblijf nalieten. Deze grote haven in
het noordwesten van Gallië is sindsdien omgevormd tot
de grootste vissershaven van Frankrijk en het grootste
Europese centrum voor de verwerking en bereiding van
zeeproducten. Deze zee, en voedingsbron, wordt het
hele jaar door gevierd en bedankt via verschillende manifestaties, zoals het Feest van de vis, of de komst van
wondermooie zeilboten in de haven.
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Office de Tourisme
Parvis de Nausicaà quai de La Poste
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : 33 (0)3 21 10 88 10
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