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Witamy w
Saint-Germain-en-Laye, 

Miasto Królów !



NATURA
* Ogród Francuski
Ogrody zamkowe były całkowicie zmienione między 1662 a 1674 rokiem 
przez królewskiego ogrodnika Le Nôtre’a, który zaprojektował również 
Boulingrin, Grand Parterre, ogród Daufina.

* Taras (2400 metrów).
To arcydzieło Le Nôtre’a. Między 1668 
a 1675 rokiem Le Nôtre zaprojektował 
kreacje ogrody przed Starym (Franciszka 
I-go) i Nowym (Henrika IV-go) zamkiem. 
Zarówno Nowy Zamek jak i jego ogrody zostały zniszczone z końcem XVIII 
wieku. Droga rozszerza się niezauważalnie w miarę…dajac w ten sposòb 
złudzenie, że jest krótsza niż jest w rzeczywistości.

* Ogród Angielski
W 1845 roku przedłużenie linii kolejowej przecięło ogrody królewskie wraz 
z basenem Le Nôtre’a. W części ogrodu na przeciw zamku powstał dworzec 
kolejowy. Po jego zniszczeniu, na miejscu dworca król Ludwik-Filip, 

zbudował ogród angielski. Jemu to zawdzięcza on swój dzisiejszy wygląd. 

* Winnice „La cuvée des Grottes”. 
Przechodząc z Ogrodu Angielskiego na taras Mały Taras możemy dostrzec 
na zboczu winnice. Rośnie tam około 1850 krzewów winnych. Dwa szczepy 
„Pinot Noir” uprawiane są od 1300 lat.

* „Le Château-Neuf” – Nowy Zamek 
Budowę Nowego Zamku rozpoczął Henryk II (1519-1559), a zakończył 
Henryk IV (1553-1610), nadając mu monumentalny wygląd poprzez 
dobudowanie trzech ogrodów i tarasów schodzących aż do brzegów 
Sekwany. 5ego września 1638 roku przyszedł w nim na Świat Ludwik XIVy. 
Niestety miejsce stopniowo niszczeje, gdyż woda wsiąka w miękką skałę 
wapienną. Dziś z Zamku Nowego pozostała jedynie kaplica królewska 
stanowiąca obecnie część słynnego hotelu-restauracji – „Pavillon Henri IV”.



* Las
Przestrzeń zielona o powierzchni 3500 hektarów wraz ze stawem Corra i 
innym, mniejszym stawikiem, w którym spotkać można kaczki to idealne 
miejsce dla spacerowiczòw i rowerzystów.
Biuro informacji  turystycznej dysponuje przewodnikami z trasami 
spacerowymi. 

Godziny otwarcia Parku 
Otwarte przez cały rok o 8.00 rano.  
Godziny zamknięcia zmienne w zależności od miesiąca - napisane przy 
wejściu do parku.
Wstęp bezpłatny

KULTURA 
* Stary Zamek - Narodowe 
Muzeum Archeologiczne
Zamek został zbudowany na 
zamówienie Franciszka I-ego. 
Zarówno Franciszek I-y jak i 
jego następca przebywali tu 
wielokrotnie. Ludwik XIV-sty rezydował w Saint-Germain-En-Laye od 1666 do 
1681 roku. Saint-Germain-En-Laye jest z racji stanu siedzibą rzadową królestwa. 
Napoleon III odrestaurował Stary Zamek. W 1867 cesarz zainaugurował w 
zamku „Muzeum antycznej sztuki Celtyckiej i Gallo-Romańskiej”. Kolekcja 
archeolgiczna sięga zbiorów sprzed milionów lat; znaczy życie człowieka 
we Francji od jego pochodzenia za średniowiecza. Dzisiaj zreformowane 
muzeum posiada najbogatsza kolekcje sztuki zbiory liczba prezszlo 30 
tysiecy obiektów w tym słynna „Dama z Brassepouy”(Landes).

Plac Charles de Gaulle - +33 1 39 10 13 00
Otwarte codziennie od 10.00 do 17.00, oprócz wtorek.  
Zamknięte 25 grudnia, 1  styczeń, 1 maja.
Bilet normalny : 7€ - Bilet ulgowy : 5,50€
Wstęp darmowy dla osób poniżej de 26 r.ż.i studentów; dla wszystkich w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca



* Kościół Saint-Germain
Obecny kościół został wybudowany i poświęcony w 
1827r.
Podobnie jak poprzednie dwa kościoły powstał 
pod patronatem Świętego Germana i Świętego 
Wincentego. Dzisiejsza nazwa sięga początku XI-
ego roku. Przed frontową częścią kościoła, na dużej 
odsłoniętej przestrzeni rozciąga się Plac zamkowy 
i Ogród Sztuki, w ktòrym można podziwiać 
nowoczesny Teatr miejski im. Aleksandra Dumas.

* Muzeum Clod’a Debussy
Pierwsza stała ekspozycja poświecona jednemu z najwiekszych francuskich 
kompozytorów –Claude’owi Debussy (1862 – 1918). Jego nowatorskie 
dzieła znalazły swoje 
miejsce w historii muzyki. 
W domu, w którym się 
urodził, prezentowane są 
przedmioty, dokumenty 
i zdjęcia z jego życia. 
Utwory artysty miały ogromny wpływ na tendencje ówczesnej epoki. 
W Muzeum odbywają się koncerty muzyczne, wystawy tymczasowe, 
warsztaty pedagogiczne, pracownie. 

Plac Charles de Gaulle, naprzeciwko zamku. 
Wejście - jeśli 3 drzwi sa zamknięte prosimy udać się do furtki po lewej 
stronie kościoła i wejść małymi drzwiami po prawej stronie, w głębi 
dziedzińca.

38 rue au Pain - +331 30 87 20 63 
Otwarte od wtorku do soboty w godzinach 14.00 - 17.30 (do 18.00 od 
maja do września). Zamknięte w dni świąteczne
Wstęp wolny



* Espace Paul et André VERA- Sala Paul’a i Andre VERA
André i Paul Vera to dwie postaci ważne dla ruchu Art Déco. Mieszkali on w 
Saint-Germain-en-Laye przez 30 lat. W hołdzie dla nich miasto uruchomiło 
wystawę, na której można podziwiać prace tych dwóch artystów. 

* Plac Arkady
Domy stanowiące jednolitą całość 
zostały zbudowane z początkiem 
XIX wieku (Arkady w 1820 r.) Z 
drugiej strony placu znajdowała  

się hala do przechowywania zboża i mąki, zbudowana w 1770 r. W 1991 
r. powstała Poczta. Aktualny „Nowy Rynek” powstał w 1776r. na miejscu 
przeniesionego cmentarza zwanego „Cmentarzem Starym”. Rynek jest 
wciąż głòwnym centrum życia miasta.

* Muzeum Departamentalne Maurice’a Denis Le Prieuré
Muzeum znajduje się w dawnej posiadłości Maurice’a Denis (1870-1943). 
Kolekcja zawiera dzieła nabistów, symbolistów, postimpresjonistów i  
przedstawicieli szkoły Pont-Aven. Można tu odkryć obrazy Maurice’a Denis 
w otoczeniu dzieł takich artystów jak Gaugin, Bernard, Sérusier, Bonnard, 
Vuillard, Ranson, Sliwinski...

Ulica Henri IV, 2 - +331 39 73 13 42
Otwarte od środy do piątku, od 14.00 do 19.00
Sobota i Niedziela od 15.00 do 19.00
Zamknięte w dni świąteczne. Wstęp darmowy

2 bis, rue Maurice Denis  - +331 39 07 75 94 
Otwarte od wtorku do piątku w godzinach 10.00 - 12.30 oraz 14.00 - 17.30 
; soboty, niedziele i święta  w godzinach 10.00 - 12.30 oraz 14.00 - 18.30
Zamknięte 25 grudnia, 1 stycznia i 1 maja
Bilet normalny: 7€. Bilet ulgowy : 5,50€
Wstęp darmowy dla osòb poniżej de 26 r.ż.i studentòw; dla wszystkich w 
każdą pierwszą niedzielę miesiąca



Miejsca historii
Czas spaceru: 1h30

Dotrzyjcie do serca Saint-Germain!



1. WYJŚCIE – Biuro Turystyczne, Muzeum 
Clod’a Debussy
N°38 ul.Pain
Witamy !  
Na dziedzińcu mogą państwo podziwiać jedyne 
zachowane i widoczne w Saint Germain en Laye 
balustradowe schody. Pochodzą one z XVII wieku. Po 
wejściu nimi na pierwsze piętro znajda się państwo w 
Muzeum Claude’a Debussy. Kompozytor urodził się tutaj 22-ego sierpnia 
1862 roku. Jego rodzice mieszkali w skromnym mieszkaniu na parterze 
budynku i prowadzili sklep z fajansem i porcelaną. Na piętrach mieszkały 
inne rodziny.
Wychodząc z biura informacji turystycznej prosimy 
skierować się na prawo. Tam zaczyna się ścieżka 
turystyczna, która pozwoli państwu odkryć nasze 
miasto. Życzymy udanego spaceru. 

2. Ulica De la Salle

Nazwa ulicy pochodzi z 1640 roku. Ten deptak istniał 
już w 1542 i należy do najstarszych ulic miasta. Jedna 
z pierwszych hipotez dotyczących nazw ulic mówi, ze pochodzi ona od 
nazwiska kapitana-zarzadcy miasta w XVI i XVII w.
N°16 Najstarszy dom z epoki średniowiecza z golebnikiem (XVI.)
N°18 Hotel Marszałka de Villeroy. Jego właścicielem był Mikolaj de 
Neuville, gubernator Ludwiga XIV, a potem jego syna, 
Franciszek, gubernator Ludwiga XV.

3. Ulica Vieil Abrevoir
Na początku ulicy znajdował sie duży dom z 1547, który 
został zburzony ze wglądu na ułatwienie ruchu ulicznego 
w miescie.
N°24 Hotel zwany „Feuillade” należący do Jana Bernarda 
de Masgontier, pokojowego króla (1708).



N°23 „Hotel markizy de Maintenon”, zwyczajny dom wybudowany po 
1643 i zakupiony przez pania de Maintenon w 1680. Balkon dobudowano 
1880.
N°22 „Hotel zwany duc de Montausier” (1610 – 1690 ) 
zarządcy nieletniego króla.
W tym domu mieszkał w latach 1887 & 1891 marszałek 
Lyautey.

4.  Ulica Coches (Ulica Koczów)
Nazwa ulicy pochodzi z 1700 roku. Była ona niegdyś 
miejscem odjazdu samochodów publicznych - koczów. 
N°17 „Hotel de Guise”, piękny przykład hotelu między podwórkiem a 
ogrodem, zrekonstruowany w XVII w. Należący do Henryka de Guise, 
wnuka „Balfaré”.

5. Ulica Vielles Boucheries (Starych rzeźni)
Ulica ta nazywa się tak od czasów Średniowiecza gdyż 
znajdował się na niej targ mięsny. Na noc ulicę zamykano 
by uniknąć kradzieży.

6. Cour Larcher (Dziedziniec Larcher)
Wejście na Dziedziniec znajduje się przy numerze 40 i 
42 ulicy Paris. Stare domy zbudowane są na kopulastych 
piwnicach - pozostałościach po szpitalu o nazwie Dom 
Boży. Szpital został zbudowany dla mieszkańców miasta 
przez króla Filipa Augusta już w 1225 r.

7. Allée des récollets (Aleja Rekoletów )
Ta wąska uliczka znajduje się w miejscu, w którym 
niegdyś znajdował się klasztor Rekoletów. Rekoleci 
to wspólnota z rodziny franciszkańskiej założona w 
1583 roku przez François Doziech a w 1897 połączona 
z Zakonem Braci Mniejszych. W początkowym okresie 
istnienia byli oni obdarzeni protektoratem Henryka II i 
Katarzyny Medycejskiej.



8. Ulica Voltaire (Voltera)
Ulica ta nazwana została tak na cześć światłego filozofa, 
który w 1729 roku spędził dwa miesiące w Saint-
Germain-en-Laye. 
N°2 „Hotel Fieubet”, powiększony i przebudowany 
dom pzez Gaspara, doradcy króla Ludwika XIV-go 
i przyboczneop zarzadcy krolowej. Nabył on dom 
w 1670r., i sprzedał w 1693r. Drugie pietro zostało 
dobudowane w dopiero w 1790r. 

9. Ul. Saint Pierre (świętego Piotra)
N°19  „Hotel de Folard”, rycerz, żołnierz i strateg wojskowy 
z XVIII wieku.
Fontanna zwana „Colbert” zostala zdemontowana z ulicy 
Surintendence okolo 1970 podczas konstrukcji RER i 
zainstalowana na placu miejskim w 1988. 

10. Ulica Gast
Ta ulica zawdzięcza swoją nazwę szlacheckiej rodzinie 
z XVII w. Jeden z jej członków był dowòdcą oddziału 
wojskowego, inny - garderobianym króla, kolejny - 
zarządcą lasów króla Ludwika XIV-go.
N°6 Tu znajduje się mała wnęka z kapliczką świętego 
Krzysztofa. Na przeciwko, stary mur odsłania widok na 
ogròd Hotelu de Créguy. Wejście do niego znajduje się 
na ulicy Paris pod numerem 10 i 12.

11. Ulica Vieux Marché (Stary Targ)
Franciszek I-y zainicjował dekretem z 13-go kwietnia 
1528 handel tzw. targ. Pierwsza hala targowa powstała 
w 1543r. Miejski targ „Duże skrzyżowanie” powstał na skrzyżowaniu 
aktualnych ulic Pain-Paris-Vieux Marché (Chleba-Paryza-Strarego Rynku.)



12. UIica Louviers
Nazwa „Louviers” pochodzi prawdopodobnie od słowa 
„louviers” określającego handlarzy z miasta Louviers.
N°15 Institut imienia Świętego Tomasza z Villeneuve - 
najstarsza i wciąż działająca szkoła w mieście. 
Pod n°34 Louviers umieszcona jest kapliczka swietego 
Piotra.

13. Ulica Ecuyers (Ul. Giermków)
Nazywana tak od 1618 roku, niewątpliwie w związku z 
dużą liczbą rycerzy żyjących w Saint-Germain-en-Laye 
wraz ze swoimi giermkami. 
Na przeciw szkoły mogą pańswto zobaczyć herb miasta 
Saint-Germain-en-Laye - widnieje na nim złota kołyska 
na niebieskim tle. Nad kołyską znajduje się złoty kwiat 
lilii a pod nią data - 5 września 1638. 
Wtedy to właśnie w Saint-Germain-en- Laye przyszedł na 
Świat Ludwik XIV.

14. Ulica Republiki
N°11 Kaplica Instytutu im. św Tomasza z Villeneuve, 
wcześniej wspomniana pod numerem 12, posiada 
perystyl zbudowany w 1788 roku z czterema kolumnami 
w stylu jońskim.
N°24 et 26 Hotel Henryka Orleańskiego, księcia 
Longueville, którego druga żona była słynna piękność 
XVIIego wieku - Anna Genowefa Burbon - siostrę Kondusza Wielkiego 
i księcia Conti. Posiadłość została całkowicie przerobiona w XIX wieku. 
N°27 Budynek z XVIIego wieku pozostał niezmieniony/
nietknięty od czasów swojej konstrukcji. Balkoniki 
pochodzą z czasów Ludwika XVego.

15. Ul. Pontoise
N°16 Ratusz miejski w Saint-Germain-en-Laye, 
umiejscowiony tutaj w1842 roku w byłym Hotelu 
Rochefoucauld, pochodzącym z XVIIego wieku



16.  Ulica Alzacji
N°11  Hôtel de Noailles Ta okazała siedziba trzech książąt 
Noailles, gubernatorów miasta do czasòw Rewolucji 
Francuskiej, została zbudowana przez Jules’a Hardouin-
Mansart. Mozart przebywał w niej w 1778 roku.

17. Ulica Roger’a z Nézot
Nazwana tak na cześć Roger’a Nézot, radnego miejskiego 
w Saint-Germain-en-Laye za czasów okupacji pruskiej 
(1870-1871)
N°9 Hotel Aleksandra Bontemps, waleta i zaufanego 
człowieka króla Ludwika XIVego.

18. Place Charles de Gaulle
Na przeciw państwa znajdują się: 
•	 Zamek Stary, w którym mieści się dzisiaj 
Muzeum Archeologii Narodowe
•	 Ogrody Lasòw Państwowych
•	 Kościòł  św. Germana z 6-ściokolumnowym 
perystylem w stylu jońskim.

Zapraszamy do kontynuowania zwiedzania!

Każdego lata, Biuro informacji turystycznej  organizuje 
zwiedzanie Hotelu Noaille. Więcej informacji na naszej stronie:
www.saintgermainenlaye-tourisme.fr

Dobry Plan!



Biuro Informacji Turystycznej
Saint Germain Boucles de Seine

Greeters
Greeters zawitali do Saint-Germain-en-Laye.
Zapraszamy na zwiedzanie miasta 29 króli w towarzystwie 
jednego z naszych Greeters. Spacer jest darmowy. To 2 godziny 
wspólnych emocji i dobrych planów. Trasa zaadaptowana jest 
również dla osób niepełnosprawnych.
www.saintgermainenlayegreeters.fr

Audio trasa Zevisit
Dzięki audio trasie Zevisit będą mogli państwo odkryć sześć kluczowych 
miejsc miasta - zamek, plac Marché-Neuf (Nowego targu), posiadłość 
państowową i las, hotel pani de Maintenon, dom narodzin Claude’a 
Debussy, Muzeum Maurice’a-Denis.
Darmowe 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę za pośrednictwem 
QR-Code
Audioguide tour, also available in English! Just scan the QR-Code. 
QR code Zevisit

Dział grup i spraw
Jeśli są państwo kierownikiem stowarzyszenia, członkiem komitetu przedsiębiorstwa, 
osobą odpowiedzialną za zorganizowanie wycieczki dla grupy przyjaciół, studentów, 
klientów, współpracowników, biuro informacji turystycznej może włączyć się w organizację i 
zaproponować atrakcje dopasowane do każdego profilu grupy - zwiedzanie z przewodnikiem, 
trasy spacerowe, gry miejskie, warsztaty kulinarne…..
Kontakt –Mélanie LACROIX, 01 30 87 20 51, melanie.lacroix@saintgermainenlaye.fr

Sezon wakacyjny : 02 maja - 30 września
Poniedziałek: 14.00-18.00
Wtorek-piątek: 10.00-13.00/ 14.00-18.00
Sobota: 10.00-18.00
Niedziela i dni wolne: 9.00-13.00

Dom Clod Debussy
38 rue au Pain - 78 100 Saint-Germain-en-Laye
+331 30 87 20 63
info@saintgermainenlaye-tourisme.fr
www.saintgermainenlaye-tourisme.fr

Sezon zimowy: 01 października - 01 maja
Wtorek - piątek: 10.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30
Sobota: 10.30 - 18.00
Zamknięte w niedziele, poniedziałki i dni 
wolne


