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4 ONTDEKKINGSTOURS

DE GRACHTEN

Deze wandeling is een ontdekking van de Thiou, één van de
kortste rivieren van Frankrijk (5 km). Hierdoor kan het

meerwater in de Fier stromen, de Rhône in. De Thiou was een ambachtelijke
spil en heeft vanaf de 19de eeuw de industrieën laten functioneren.

Neem vanaf de Albert-Lebrun brug de promenade Jacquet langs het
Vassé kanaal, die gedeeltelijk het spoor volgt van de oude stadsvestingen.
Bekijk het autenthiek houten paardenmolen uit 1906 en steek de pont des
Amours (brug der geliefden) over. Ga tussen de Jules-Philippe school en het
stadshuis door, tot de apsis van de Saint-Maurice kerk van waar u een stukje
van het Saint-Dominique kanaal �, kan zien, zo genoemd omdat de kerk
vroeger van de Dominicanen was.

Ga na de pont de la Halle linksaf de quai Perrière op, u ziet dan op de
andere oever de mechanische sluisdeuren �, die de ingang van de Saint-
Dominique kanaal afsluiten. Deze gaat onder de kerk door van het eerste
klooster van de Visitatie, nu Sint-Franciscus genoemd, en gebouwd in de
17de eeuw. Vlak voor de aankomst bij de pont Perrière controleert een
elektrische sluisdeur het debiet en reguleert het waterniveau. 

Voor de brug biedt het le Palais de l'Ile � het mooiste uitzicht op de

oude stad. Dit versterkte huis lijkt op een boot van steen, geankerd in de
Thiou. Op het water herinneren zijn stevige tralies eraan dat deze vroeger als
gevangenis diende. Vandaag de dag worden er tentoonstellingen over
architectuur en kunstbezit gehouden (CIAP).

De quai de l'Ile stamt uit het midden van de 19de eeuw. De andere oever
heeft zijn oorspronkelijke aspect behouden: De huizen baden in de Thiou waar
ze hun waterdeuren op openen. De brede waterpoort van het hotel de
Charmoisy heeft zijn bevestingsringen voor de bootjes behouden. De door twee
trappentorens geflankeerde pont Morens � is de eerste stenen brug van de
Thiou. Deze was geheel bebouwd met huizen. Voor hun sloop aan het einde
van de 19de eeuw, werden ze Château Branlant (Gammel Kasteel) genoemd.
De beide uiteinden gaan onder de huizen door.

Wat verder ziet u de pont de l'Evêché. Neem de passage des Célestins,
vervolgens rue Jean-Jacques Rousseau en de rue Filaterie tot aan de place
Notre-Dame. Neem onmiddellijk links de houten voetgangersbrug, onder
uw voeten ziet u het Saint-Dominique kanaal � die, bij de quai de la
cathédrale, in het Vassé kanaal stroomt (vertrekpunt van de wandeling).
Volg daarna de quai Madame de Warens tot aan de rue de la République.

Bij de pont de la République �, zorgden mechanische sluisdeuren
ervoor dat het water naar de turbine van een groot katoenfabriek stroomde,
die zich daar na de Revolutie in het klooster van de Clarisses geïnstalleerd had.
De «sluisdeuren van Thiou » zijn rond 1874 door de hoofd ingenieur Sadi
Carnot gemaakt. Het zijn zowel technische als architecturale hoogstandjes en
hebben het mogelijk gemaakt om
het waterniveau van het meer met
20 cm te verhogen om de
fabrieken het hele jaar door van
een constant waterdebiet te
verzekeren. 

De dijk van het voormalige
molen Les Cordeliers herinnert
eraan dat de middeleeuwse
ambacht van Annecy aan de
rivier is ontstaan. Dezelfde rivier
heeft ook de industriële opkomst
aan het begin van de 19de eeuw
mogelijk gemaakt.

Loop langs de quai des
Clarisses, en tegenover u, op de
quai des Cordeliers �, een
overdekte wasruimte, met
gietijzeren steunbalken, herinnert
aan de wasvrouwen van vroeger.
Aan uw kant van de oever hebben
moderne gebouwen de plaats van
de katoenfabriek ingenomen.

Ga rechtsaf naar de rue de la Gare, en meteen linksaf naar beneden naar
l’île Saint-Joseph �. Een stoffenfabriek nam vroeger het hele eiland in
beslag, en is nu een tuin. Langs het schoolplein van de Vaugelas school, eert
de promenade Louis-Lachenal deze alpinist uit Annecy, die in 1950 de
Annapurna met succes beklommen heeft.

Steek de avenue du Rhône over door de ondergrondse tunnel. De
promenade, voorzien van een speeltuin, gaat verder onder een dik
bladerdek, tot aan de Pont-Neuf 	, gebouwd in 1845 om de doorgang van
de nieuwe weg van Chambèry te verzekeren. Op de charmante promenade
Sainte-Thérèse-du-Québec 
, stad waarmee Annecy een
vrienschappelijke band heeft, is een speeltuin te vinden.

Een metalen brug maakt het mogelijk om op de andere oever de
gemeente Cran-Gevrier te bereiken. De wandelroute wordt nu landelijker en
bebosder, gaat onder de brug door van het voormalige treinspoor Annecy-
Albertville, vervolgens onder die van de lijn Annecy-Aix-les-Bains en
tenslotte onder de viaduct van de rocade. Een dijk en de sluizen zijn enkele
van het vele goed uitgedachte hulpmiddelen die langs de rivier ingezet
waren om de molens en paddels te laten werken.

Een voetgangersbrug brengt het pad naar de andere oever. Wat verder
creëert de Thiou het eiland Cercle de l'Eau. Een stenen schoorsteen en een
waterrad herinneren aan de Weverijen die de katoenfabriek van Annecy hier
had geplaatst. Langs de Cercle de l’eau heeft de gemeente op de Fier een
turbine uit de waterkrachtcentrale van Brasilly laten installeren. Deze maakt

deel uit van een tentoonstelling van het industriële kunstbezit. De Turbine,
belangrijk culturele troef voor Cran-Gevrier, herbergt het “Centre de culture
scientifique technique et industrielle de l’Agglomération d’Annecy” (het
cultureel, wetenschappelijk, technisch en industrieel centrum van Annecy).
Deze presenteert een permanente tentoonstelling over water, en tijdelijke
exposities. Op de avenue de la République kunt u een bus terug naar het

Het VVV kantoor ontvangt u in
het overdekte forum van

Bonlieu, die zijn naam dankt aan een moni-
ale abdij opgeheven in 1793. Na de
Revolutie is het gebouw eerst een kazerne,
vervolgens een wapenfabriek, herberg en
hotel geweest. Het huidige gebouw is het
werk van de architect Maurice Novarina, en
is in 1981 in gebruik genomen.

De Préfecture � is vlak na de
annexatie van de Savoie aan Frankrijk in
1860 gebouwd. De kasteelvorm verwijst

naar de Franse architectuur uit de 17de eeuw. Van daar laat de avenue
d'Albigny �, geopend in 1795 en afgemaakt in 1807, de schoonheid van de
meer dan honderdjarige platanen zien.

Links wordt het meer overheerst door de rotsen van Mont Veyrier
(1299 m) en het indrukwekkende Tournette (2351 m). Rechts bevindt zich
eerst de bebosde rug van de Semnoz (1699 m) gevolgd door de Roc des
Bœufs (1774 m) en de Sambuy (2198 m). 

Het schiereiland Albigny wordt omrand door het strand van Annecy.
Als u voor de ingang van de tennisbaan en de strandingang langs gaat, komt
u in het Parc de l'Impérial � waar u onthaald wordt door vogels in hun
volière, schommels en andere speelinstallaties voor kinderen. 

De Impérial Palace �, geopend
in 1913, en geheel verbouwd in de jaren
80, is meer dan een luxe hotel: hier is ook
een Casino en een Congrescentrum te
vinden.

Aan de voet van het terras, aan het
meer, verspreid een rozentuin een heer-
lijke geur. Achter het Impérial Palace kunt
u de avenue d’Albigny oversteken om de
Sainte-Bernadette kerk � gebouwd in
1964-1965 te bezichtigen.

Le Pâquier �, vroeger een open-

bare weide aan de ingang van
de stad, nu een gebied voor
iedereen. Een oriëntatietafel
geeft u de naam van elke
bergtop. 

Schuitjes, bootjes en
waterfietsen nodigen u uit
voor een tochtje over het meer.
Paardjes met trappers, schom-
mels en andere spelen zijn er
speciaal voor kinderen.
Tegenover u aan de voet van de
Semnoz verschijnen de pijl van
de Visitatie, en de kasteeltorens
die de oude stad bewaken. 

Le pont des Amours � is een voorbeeld van de ijzerarchitectuur uit
het begin van de 20ste eeuw (1907). Deze gaat over de rustig stromende
Vassé kanaal, onder een romantische boog van platanen door, richting de
houten paardenmolen uit 1906. 

Aan de andere kant van de brug vindt u een andere speeltuin in de
Jardins de l'Europe �, een Engelse tuin aangelegd in 1863. U kunt de
bomen herkennen dankzij de bordjes. In het meer ligt een kunstmatig
eiland: l'Ile des Cygnes. Aan de kade is de gnomon een zonnewijzer, in 1874
gemaakt door een kapucijn, vader Arsène. Het beeld is van Berthollet (1748-

1822), beroemde scheikundige geboren in Talloires, die het bleekwater heeft
uitgevonden.

Langs de haven loopt de quai Napoléon III waar een bord eraan
herinnert dat de keizer een stoomboot aan de stad Annecy heeft gegeven, la
Couronne de Savoie. Niet ver hiervandaan staat een steen ter ere van Marc
Leroux, die zijn leven lang de biologie van de meren in de Savoie bestudeerd

heeft. In de haven kunt u
opstappen voor een cruise op een
van de moderne, comfortabele
boten.

L’Hôtel de Ville 	 (1855),
een goed voorbeeld van de
neoklassieke architectuur onder
het Sardische bewind, gebouwd
onder Victor-Emmanuel II. Het
gemeenteplein, met zijn vierkante
waterspiegel, is in 1995 aangelegd
door de architect Jean-Michel
Wilmotte.

Esplanade de l’Hôtel de ville

Van alle steden in de Franse Alpen is Annecy
de enige waar sporen van een verre

geschiedenis ontdekt zijn: overblijfselen van
"onderwatersteden" hebben het mogelijk gemaakt om
de eerste menselijke nederzettingen uit het Stenen
Tijdperk (- 4000 voor J.-C.) te identificeren.

De Romeinen hebben in het midden van de 1ste
eeuw voor J.-C. de eerste stad Boutae gesticht. Vanaf
de 11de eeuw ontwikkelde zich in de buurt van het
kasteel, aan de oevers van de Thiou een nieuw dorp,
Annecy-le-Neuf genoemd, als tegenhanger van
Annecy-le-Vieux. Vele ambachtslieden installeerden
zich aan de oevers van de rivier om te profiteren van
zijn aandrijfkracht.

De komst naar Annecy in het begin van de 13de
eeuw van de graaf van Genève, de integratie van het
Graafschap Genève tot het Huis Savoye en de
oprichting, in 1514, van het koninklijk domein Le
Genevois, zijn evenementen die Annecy een zekere
administratieve en gerechtelijke status geven.

In het begin van de jaren 1530 leidde de religieuze
hervorming in Genève tot het vertrek van de bisschop
die zich in Annecy vestigde, waardoor de stad de zetel
van het bisdom van Genève werd.

In 1602 versterkte de benoeming van Franciscus
van Sales als bisschop van Geneve het religieuze en
intellectuele karakter van Annecy, dat een katholieke
burcht geworden was tegenover het protestante
Genève.

In 1765-1770, onthulde les Confessions,
gepubliceerd door Jean-Jacques Rousseau het intieme
en vredige leven van het landelijk gebleven stadje dat
hij in 1728 ontdekte. 

De grote veranderingen aan het einde van de 18de
eeuw en de eerste hereniging van de Savoie met
Frankrijk in 1792 maken de weg vrij voor een periode
van industriële veranderingen, die de stad geleidelijk
veranderde in een traditioneel industriecentrum. Na
het Eerste Keizerrijk wordt de rehabilitatie van het
Huis Savoye gekenmerkt door een zeker
conservatisme. In 1720 kreeg het hertogdom Savoye de
kroon van de koning van Sardinië en werd hierdoor
een koninkrijk.

Na de hereniging van de Savoie met Frankrijk in
1860, zorgde het opkomend toerisme voor een
gevoelige verandering van het annesisch landschap.
Dit wordt een extra troef bij de ontwikkeling van
stedelijke activiteiten.

Actief centrum voor geavanceerde industrie, een
toeristisch centrum volop in ontwikkeling, een
gevarieerd cultureel leven: Annecy biedt in de 21ste
eeuw, omringt door bergen, het meer en met zijn oude
wijken, vele facetten die bezoekers zal verleiden en al
zijn gastheren het beste van henzelf doen geven.

Trouw aan zijn rijke verleden maar duidelijk
gericht op de toekomst, geeft Annecy het imago van
een stad midden in een zowel economisch als
demografisch snel groeiende agglomeratie, dat dankzij
zijn toeristische ambitie op menselijke grootte heeft
weten te blijven.

HET MEER

Vertrekpunt : De Albert-Lebrun brug (tegenover het VVV kantoor van Bonlieu)
Aankomst : île Saint Joseph, of Pont Neuf, of Cran Gevrier de Turbine  
Duur : 1 uur tot île Saint Joseph, 1u30 tot Pont Neuf, 2 uur tot Cran-Gevrier
Moeilijkheid : geen
Toegankelijkheid : de route gaan veel over de stenen weggetjes 
van de oude stad 
Opmerking : Terugweg per bus mogelijk vanaf Pont Neuf of Cran Gevrier

Vertrekpunt : VVV kantoor van Bonlieu  Aankomst : Stadshuis
Duur : 2 uur  Moeilijkheid : geen
Toegankelijkheid : In z’n geheel
Opmerking : Speciaal geschikt voor kinderen, kan ook met het treintje
gedaan worden

OFFICE DE TOURISME DU LAC D’ANNECY
Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès - F - 74000 ANNECY
Tél. : +33 (0)4 50 45 00 33 
Email : info@lac-annecy.com
Internet : www.lac-annecy.com
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- 10% **
SPECIAL TOURIST OFFER

ON PRESENTATION OF THIS AD AND YOUR FOREIGN PASSPORT BEFORE PAYMENT(1).

- 12% **
TOURIST TAX REFUND 

FOR NON EUROPEAN UNION RESIDENTS ON TOTAL PURCHASE OVER 175€ NET 
(AFTER DISCOUNTS DEDUCTED) 

MADE ON THE SAME DAY, IN THE SAME STORE. 
THE 12% TAX REFUND CAN BE CUMULATED WITH THE 10% DISCOUNT(2).

GALERIES LAFAYETTE ANNECY
 25 AVENUE DU PARMELAN - TEL : +33 (0) 4 50 33 82 12

MONDAY TO FRIDAY 9:30 AM - 7:30 PM AND SATURDAY 9:30 AM - 8:00 PM(3).

*THE ULTIMATE SHOPPING DESTINATION **SEE STORE CONDITIONS.VOIR CONDITIONS EN MAGASIN. 
(1) OFFRE TOURISTE SUR PRÉSENTATION DE VOTRE PASSEPORT ÉTRANGER AVANT LE PAIEMENT EN CAISSE.

(2) DÉTAXE POUR TOUT RÉSIDENT HORS UNION EUROPÉENNE. 
OFFRE VALABLE À PARTIR DE 175 € D’ACHATS NETS RÉALISÉS LE MÊME JOUR DANS LE MAGASIN. 

LA DÉTAXE -12% PEUT SE CUMULER À L’OFFRE TOURISTE -10 %. 
(3) DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 19H30 ET LE SAMEDI DE 9H30 À 20H.

WE
DN
ES
DA
Y 
AG
EN
CY
- 
44
 G
L 
55
2 
11
6 
32
9 
RC
S 
PA
RI
S

® C.Max/ Lac Annecy Tourisme

Le Palais de L’Ile

��

Tijdens uw wandeling ontdekt u de bewegwijzering waarmee u het lokaal erfgoed
beter leert kennen en vooral waarmee u de aanwijzingen in uw document kunt
aanvullen. De aanwijzingen die ontbreken zijn met een rode stip aangeduid in de
tekst van de wandeling. �

GESCHIEDENIS

Tijdens uw wandeling ontdekt u de bewegwijzering waarmee u het lokaal erfgoed
beter leert kennen en vooral waarmee u de aanwijzingen in uw document kunt
aanvullen. De aanwijzingen die ontbreken zijn met een rode stip aangeduid in de
tekst van de wandeling. �
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Promenade le long de l’avenue d’Albigny 
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�� Le Pont des Amours       ® P. Leroy - Semaphore ��

Esplanade 
de l’Hôtel 

de ville

Le Thiou   ® S. Cannessant

��

®H. Bonnel

L’Hôtel de Ville

Jardins de l’Europe

® Dominique Lafon
droits réservés ville d’art et d’histoire
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Waar nu de weg over het Gemeenteplein (place de l’Hôtel-de-
Ville) loopt, liep vroeger de nu opgedroogde Grenouillère. Dit

was een kanaal die de Thiou en de Vassé verbond, en als geul dienst deed aan
de voet van de stadsmuur.

Op de apsis van de Saint-Maurice kerk geven de stenen de route van
de stadsmuur aan. Links van de apsis is een glas-in-loodraam in trompe-
l’œil geschilderd. Achter de Saint-François kerk zijn de zeer dikke muren
van de sacristieën, met de ramen voorzien van tralies, die van de
stadsmuur.

Vanaf de quai Perrière �, ziet u aan de overkant de sluisdeuren,
afsluiting van de ingang van het Saint-Dominique kanaal, die vervolgens
verdwijnt onder de Saint-François kerk.

Op de oever waar u zich nu bevindt gaat een smalle trap naar de
Thiou. Er net naast, links in het water, steekt uit de muur van de kade een
grote steen waaraan een ijzeren ring bevestigd is. Het is een stuk van een
boog dat over de Thiou liep. Zo kon de rivier met kettingen afgesloten
worden.

Neem de passage Golliardi en ga vervolgens rechtsaf naar faubourg
des Annonciades. Hier is de poort Perrière �, ingang van Annecy
vanuit Italië. Op de poort is de forel van het gemeentewapen te zien. 

Maak de beklimming van de Côte Perrière door de borden naar het
kasteel te volgen. U ziet er de omwalling die de impasse van Trippoz overstijgt en wiens naam niet doet denken aan een casino, maar aan het
jeu de paume (Franse balsport) van de hertogen van Geneva-Nemours. Bovenaan de heuvel slaat u rechtsaf naar de Chemin de la Tour La Reine
op uiteindelijk de place du Château te bereiken�.

De tour de la Reine, stevig bouwwerk met weinig openingen en muren van 4,50 m dik, stamt uit de 13de eeuw. De ingangsmuur van het
kasteel heeft bovenop een rond bewakingspad, gebouwd in de 16de eeuw en voorzien van wachtposten. In de holtes van de deur kunt u de gleuf

zien waar het valhek doorheen geschoven werd. Deze deur is rechts van de
Tour de la Reine beschermd door een smalle opening. Bij recente opgravingen
is de geavanceerde verdediging van het kasteel gevonden. Steunend op de
hangbrug die de ingang beschermde, was deze voorzien van schietgaten voor
boogschutters en kanonniers.

De place du Château was vroeger de begraafplaats van de in 1794
vernietigde Saint-Maurice kerk. Op een muur geeft een van ijzer gesmeden
kruis de vroegere aanwezigheid van deze begraafplaats aan. Het wat lager
gelegen oude huis met doorgang en houten trap was de pastorie van Saint-
Maurice. Onderaan het pad van de stadsmuur ligt rechts een klein park �,
vredig groen rustpunt verborgen in het dicht bevolkte oude stadsgedeelte. 

Ga weer terug, van het pad van de stadsmuur af, en rechtsaf een heuvel
op; het begin van de Saint-Maurice heuvel. Vervolgens rechtdoor naar de rue
Basse du Château �. Aan de linkerkant staan huisjes die eigenlijk de laatste
verdieping zijn van de ondergelegen huizen, en de rechterkant wordt
overheerst door een enorme muur met bovenop een terras, wat vroeger het
voorplein was van de Saint-Maurice kerk.

Daar deze kerk vernietigd is, is de naam Saint-Maurice gegeven 
aan de oude Dominicaanse kerk, tegenover het Stadshuis. 

Aan het eind van rue Basse du Château, gaan we de
trap van het Kasteel af die door een smalle doorgang
uitkomt in de rue Sainte-Claire. We steken deze over en
aan de overkant gaan we onder de huizen door om over de
Thiou over te steken met de brug Pont Morens � (de
oudste stenen brug van Annecy) die vroeger geflankeerd
werd door woningen. De straat gaat weer onder een huis
door en we komen uit in rue Jean-Jacques Rousseau. Kijk
naar boven en bewonder de nis met het stadbeeld van Sint
Petrus, en aan de linkerkant het uithangbord met een
gouden koe erop. Neem de straat links en ga meteen
rechtsaf langs de kathedraal. 

Bij de apsis van de kathedraal is een pleintje �
voorzien van een tribune. Let op de bovenrand van een
oude put aan de rechterkant en ga twee stappen naar links
om de Saint-Dominique kanaal te zien die het Vassé
kanaal ingaat.

Ga weer terug naar de huizen die langs de kathedraal
staan en mis niet de overdekte doorgang die u meeneemt
tot onder de bogen van de rue Filaterie. Bijna links
tegenover, een ander mysterieuse passage � dat
uitkomt op rue du Collège. Daar vandaan is het Saint-
Dominique kanaal te zien, met op beide oevers huizen met
houten uitkragingen. Een opmerkelijk beeld, maar wat een 
idee geeft van de Thiou vroeger in de oude stad. 

Vertrekpunt : Apsis van de Saint-Maurice kerk 
Aankomst : Place Saint-Maurice 
Duur : 1u30
Moeilijkheid : de zeer steile impasse du Trippoz, de vele treden
van de Escalier du Château

leven geschreven. De katholieke kerk heeft hem tot beschermheilige
van journalisten en schrijvers benoemd.

Het grote kerkportaal is van de kerk van het tweede klooster
van de Visitatie �, gebouwd rond 1634-1636. Deze wordt nu
bewoond door de zusters van Saint-Jozef. Bel gerust bij het klooster
aan: eventjes verder in de rue de la Providence, bevindt zich het
Maison de la Galerie �. Daar hebben in 1610 Franciscus van Sales
en Jeanne de Chantal de Orde van de Visitatie in het leven geroepen.
Behalve het een eenvoudige kapel en de kamer van Jeanne de Chantal
laten de visitandinnen u misschien het stille klooster en hun tuin zien.

Neem de weg terug naar Faubourg des Annonciades, onder de
Perrière poort door, richting le Palais de l’Ile 	. 

Links op de brug, voor de ingang van het gebouw, kunt u een
stukje van de Thiou zien, met aan beide kanten huizen die vrijwel in
het water staan, wat een idee geeft van hoe de stad eruit zag voor de
aanleg van de kades. Het Palais de l'Ile heeft eeuwenlang als
gerechtsgebouw en gevangenis dienst gedaan. U vindt hier
tentoonstellingen over de architectuur en het kunstbezit. Het oudste
gedeelte dateert uit de 12de eeuw. Vanaf de quai de l’évêché kunt u de
waterpoorten zien. Neem
vervolgens rechts passage des
Célestins.

U bevindt zich nu voor de
kathedraal Saint-Pierre 
.
Deze is rond 1535 gebouwd om
Franciscanen onder te brengen.
Deze werd vrijwel meteen de
tijdelijke kathedraal van de
bisschoppen van Genève, die
vanwege de Hervorming van
Genève naar Annecy gevlucht
waren. De voorgevel kondigt de
Renaissance aan. Binnen is een
preekstoel (18de eeuw) te zien
met een afbeelding van
Franciscus van Sales, prekend
voor de senaat van Savoie. Hij
was van 1601 tot 1622 bisschop
van Genève in Annecy. Een zij-
altaar is aan hem gewijd en zijn
leven wordt weergeven op de glas-in-loodramen van de apsis (1933).
Deze is in 1780 prachtig bewerkt met op marmer lijkend stucwerk.
Betreffende de schilderijen noemen we la Délivrance de saint Pierre van
Mazzola (1781) en de Mise au tombeau geïnspireerd door de schilder
Caravage. Het orgel op de tribune komt uit de 19de eeuw, en staat op de
lijst van historische monumenten.

Na de uitgang ziet u tegenover u een beeld van sint Petrus op de
muziekschool waar Jean-Jacques Rousseau als tiener muziekles gehad
heeft. Rechts het Hotel Lambert (16de eeuw) waar Franciscus van Sales
gewoond heeft. Naast de kathedraal is de episcopale kerk (eind 
18de eeuw) een conservatorium voor muziek en dans geworden (CRR). 
Ga naar binnen en ontdek onder het kerkportaal Suites ovales van de
artiest Claude Viallat (1991). U staat nu op de binnenplaats van de
voormalige episcopale kerk. Voor de bouw eind 18de eeuw stond daar
het huisje waar Madame de Warens woonde, die Rousseau in 1728
ontmoette. Zij was toen 28 jaar, hij 16. Een klein monument, 

le Balustre d’Or (gouden baluster)�, is een
herinnering van deze ontmoeting.

Neem het bruggetje naar de jardin de
l’Evêché, loop vervolgens langs de quai
Madame de Warens (houten voetgangersbrug)
en ga linksaf de rue de la République op.
Vanaf de pont de la République heeft u een
schitterend uitzicht op de Thiou. Het water
kwam via de sluisdeuren op de turbine van de
katoenfabriek (1804-1955).

Op de place Sainte-Claire �,
herinneren de moderne gebouwen aan de
katoenfabriek, in 1804 gesticht in het
voormalige klooster van de Clarisses. Aan de
voet van de steunpilaar van een boog bevindt
zich de Quiberet fontein (1635). Let op de forel,
embleem van de stad. Rechts van de Sainte-
Claire poort is de mooie gevel uit de 18de eeuw
van het huis maison Gallo bewaard gebleven.

Links na de Sainte-Claire poort
loopt de steile Nemours heuvel langs
de voormalige stadsmuur tot aan de
place du château (kasteelplein).

Het kasteel  werd gesticht
door de graven van Genève die daar
vanaf 1219 verbleven. Nadat in 1401 de
Savoie het gebied van de Genevois
gekocht heeft, wordt deze in de 
16de eeuw de verblijfplaats van de
hertogen van Genevois-Nemours.
Kazerne vanaf eind 17de eeuw tot de
jaren 1940, is dit nu een museum en
een overheidsgebouw.

De ingang van Het Kasteel is in de
16de eeuw versterkt door een rond
bewakingspad. De poort werd
beschermd door een valhek en een
ophaalbrug. De enorme tour de la
Reine, het oudste gedeelte, stamt uit de
13de eeuw. Een geavanceerde
verdediging, gevonden tijdens de
archeologische opgravingen, maakt het
geheel compleet.

Rue du Pâquier, het voormalig herenhuis van Sales �
is eind 17de eeuw gebouwd door een achterneef van

Franciscus van Sales. Op de voorgevel zijn borstbeelden van de 
Vier Seizoenen te zien, en die van de Nuit, naar het Oosten

gedraaid. Let op de mooie inrijpoort en het smeedwerk van het
balkon met de in elkaar gedraaide laurierbladen, symbool van
eeuwigheid, en de letters BMS voor Benoît Maurice van Sales.

Vòòr de grote stadsveranderin-
gen aan het einde van de 18de eeuw,
stopte de straat op de kruising met de
rue Carnot onder de gevel van de kerk
Saint-Jean-de-Jérusalem. In 1822 werd
de rue Royale onderbroken. De Saint-
Jean putten � zijn de enige overblijf-
selen van de Saint-Jean ziekenhuizen,
beter bekend onder de naam chevaliers
de Malte (Maltezer Ridders). Op de
putrand zijn de namen te lezen van de
curatoren van Annecy die deze hebben
laten maken in 1689. 

Ga linksaf naar de rue Notre-
Dame. Van de eerste kerk Notre-Dame-
de-Liesse �, is alleen de klokkentoren
uit de 16de eeuw overgebleven. De kerk,
vernietigd tijdens de revolutie, is in

1850 in neoklassieke stijl herbouwd. Kijk goed naar het schitterend
bewerkte hoofdaltaar, een architectuur op zich.
Links van de kerk, het voormalig Stadhuis �, nu een pastorie, met
de forel van het wapen van Annecy in het elegante smeedwerk van
zijn trap (1771). Ga rechtsaf naar rue Notre-Dame en neem
vervolgens de met bogen geflankeerde rue Filaterie. Bewonder aan het
einde van de straat de etalage van de oudste apotheek van Annecy,
beschermd door monumentenzorg.

Saint-Maurice � gebouwd in de 15de eeuw, is de voormalige
kerk van de Dominicanen, en prachtig gelegen aan het Saint-
Dominique kanaal. Bewonder achter het koor het graf in trompe-l'œil
van Philibert de Monthouz (1458), adviseur van de hertogen van de
Savoie en van Bourgondië, en plaatselijk een belangrijk landheer. Het
koorgestoelte komt uit de 18de eeuw en de preekstoel, gedragen door
een indrukwekkend monument, uit 1715. De Saint-Maurice kerk
vervulde in de 15de en 16de eeuw een centrale rol in het dagelijkse
leven. Gilden en belangrijke families stichtten hier kapellen. We zien
hier de schaar van de lakenmaker op de kruising van de tweede kapel
rechts van de kerk. Sint Maurice is beschermheilige van Annecy en
van de Savoie.

De Saint-François kerk � is de kerk van het eerste klooster
van de orde van de Visitatie, in 1610 gesticht door Franciscus van Sales
en Jeanne de Chantal. Deze is in 1644 herbouwd in de architecturale
stijl van de Tegen-Hervorming. De graven van
zijn oprichters zijn hier tot eind 18de eeuw
ondergebracht. In 1795, als gevolg van de
verwijdering van de kloosterspullen, zijn het
klooster en de kerk een fabriek voor door het
Oosten geïnspireerde bedrukte katoenen
stoffen geworden. Na in de restauratie in de
jaren 1890, word de kerk in 1923 aan de
Italiaanse gemeenschap toegewezen. Het
grote koor altaar van de kerk is een
reconstructie uit eind 19de eeuw. De zij-altaren
en kapellen en het goudkleurige houten beeld
van Jeanne de Chantal zijn voorbeelden van
de barokkunst uit de 18de eeuw.

Op de place aux Bois (het houtplein),
waar vroeger timmerhout en stookhout
gestapeld werd, staat nu Franciscus van Sales
omringd door zijn boeken. De heilige
bisschop van Genève, geboren in Thorens in
1567, heeft vele werken over zijn visie op het

U kunt als u dat wilt het pad “chemin de la Tour de la Reine”
en de avenue de la Visitation nemen. Het klooster en de basiliek
van de Visitatie � zijn erg indrukwekkend. De zusters van de
Visitatie hebben zich in 1911 in het klooster gevestigd. 
De bouw van de kerk, met in de kerktoren een klokkenspel, is in
het begin van de jaren ’30 van de vorige eeuw afgerond. De kerk is
in 1949 ingewijd en in 1951 tot basiliek verheven. Binnen zijn op
de glas-in-loodramen de levens van Franciscus van Sales en
Jeanne de Chantal weergegeven. 
Beiden rusten in goudkoperen graftombes. Mooi uitzicht vanaf het
voorplein. Hier vandaan kunt u de ontwikkeling zien van de
omgeving van Annecy, die van een stad met 12 894 inwoners in
1896 nu is uitgegroeid tot een agglomeratie met meer dan 203 078
inwoners.

Anders kunt u ook de helling links van het kasteel nemen,
overheerst door de torens Saint-Paul en Saint-Pierre die het oude
gebouw flankeren. Tegenover u, onder de bogen van de rue de l'Ile,
vindt u een vreemde overhellende deur die zijn stand dankt aan een
grondverzakking.

Vertrekpunt : VVV kantoor van Bonlieu 
Aankomst : Place des Efléchères 
Duur : 2 uur
Moeilijkheid : Flinke helling om tot het kasteel en de basiliek
van de Visitatie te komen 

Tijdens uw wandeling ontdekt u de bewegwijzering waarmee u het lokaal
erfgoed beter leert kennen en vooral waarmee u de aanwijzingen in uw
document kunt aanvullen. De aanwijzingen die ontbreken zijn met een rode stip
aangeduid in de tekst van de wandeling. �
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Tijdens uw wandeling ontdekt u de bewegwijzering waarmee u het lokaal erfgoed
beter leert kennen en vooral waarmee u de aanwijzingen in uw document kunt
aanvullen. De aanwijzingen die ontbreken zijn met een rode stip aangeduid in de
tekst van de wandeling.�
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