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1- Mataguerre turo 

 
Lasta bastiono de la 
mezepoka 
ĉirkaŭremparo, en la 
estinta tempo konstituita 
de 28 turoj kaj 12 
pordoj. Ambrazuroj – 
krucformaj 
arkembrazuroj – atestas 
la militan arkitekturon 
de la urbo. 
 
2 Navarre placo 
 

 
 
La stratoj la Bride kaj 
Séguier kondukas nin al 
placo Navarre, memore 
al la trairo de Henriko de 
Navarre (16ª  jarcento), 
estonta reĝo Henriko la 
kvara, mirigita de la urba 
arkitekturo. 
 

3 - Palaco Abzac de 
Ladouze 

 
Ĉe numero 16 strato 
Aubergerie, tiu fortika 
palaco el la 15ª   jarcento 
atestas, tute same kiel la 
palaco de Sallegourde 
( numeroj 4 kaj 8), la 
riĉecon de la komercistoj 
dum la 
regado de la reĝo 
Ludoviko la 11ª . 
 
4 – Domo de la Damoj 

de la Fido 

 
Unu el la maloftaj 
ekzemploj de civila 
arkitekturo el la 12ª   
jarcento (numeroj 4 kaj 
6 strato Des Farges), 
ŝanĝita dum la 17ª  kaj 

18ª  jarcentoj en 
monaĥinejon, kies tasko 
estis konverti la 
protestantajn junulinojn 
al la katolikismo. Ĝi 
estus gastiginta la 
konestablon Bertrand du 
Guesclin dum la centjara 
milito, kiu venis por  
forpeli la Anglojn el 
Chancelade. La transiro 
de la pasejo Taillefer kaj 
tiu de la samnomata 
strato kondukas nin al 
strato Saint- Silain, eksa 
disĉiplo de Saint Front. 
Ĉe numero 5, rimarkinda 
flamgotika pordo. 
 

5 - Palaco Gilles 
Lagrange 

 

 
Eksa placo de la 
Urbodomo. Fortika 
domo el la 15ª kaj 17ª  
jarcentoj, utiligita dum 
la tumulta periodo de la 
Fronde. La eksa loĝejo  

de la tragediisto 
Lagrange Chancel, 
disĉiplo de Racine, 
longtempe ŝirmis la 
urbodomon. La strato 
Des Chaînes kondukas 
al Placo Saint-Silain 
(vintra bazaro por la 
trufoj). 
 
6 - Placo Saint-Louis 

 

La strato Eguillerie 
kondukas al la fama 
« Domo de la 
pasteĉfaristo » (14ª   
jarcento), kies belega 
Renesanca pordo (16ª 
jarcento) estas supre 
ornamita per 
ventumilforma konko.            
Ĝi estis dum la 19ª   
jarcento la loĝejo de 
fama « pasteĉfaristo », 
kiu bakis la faman 
pasteĉon de Périgueux.      
 

Bazaro de grasaĵoj de 
Novembro ĝis Marto sur 
tiu placo, merkrede kaj 
sabate, matene.   
Sekvante la paŝojn de la 
pilgrimantoj al Saint-
Jacques de Compostelle 
laŭ la strato Puits 
Limogeanne, oni atingas 
la straton Limogeanne, 
kie la Renesanco 
ankoraŭ montras siajn 
mirindaĵojn: internajn 
kortojn, skulptitajn 
timpanojn, lukojn kun 
ventumilformaj 
konkoj…       Halto 
Place du Marché au 
Bois ebligas admiri la 
Hausmann-arkitekturon 
de la urbo (1860). 

7 - Placo de la Vertu 

 

Trairu la straton Saint-
Front, apertita dum la 
19ª  jarcento, por atingi 
la Place de la Vertu, unu 
el la ĉarmaj lokoj de 
Périgueux. 
 

8 - Palaco de Fayolle 

 

La strato Barbecane, 
nomo de la antaŭlasta 
fortikaĵo vendita al 
‘Ponts et Chaussées’ 
dum la 19ª jarcento, 
kondukas nin al strato de 
l’Abreuvoir (9), 
proponante belegan 
vidaĵon al la palaco de 
Fayolle, loĝejo 
konstruita dum la 16ª 
jarcento sur la remparo 
Puy Saint Front, kiu iam 
superstaris la riveron 
Isle. 

9 - Strato de  
l’Abreuvoir 

 
 



 
10 - Strato Port de 

Graule 

 
 
En la strato Port de 
Graule okazis la filmado 
de ‘Jacquou le Croquant’ 
(Stellio Lorenzi 1967) 
laŭ la romano de la 
perigordano Eugène le 
Roy. 

11 - Domoj de la kajoj 

 
 
Eleganta aro de tri 
loĝejoj fronte al la 
rivero. De maldekstre al 
dekstre, iam laŭflue: la 
palaco de Lur (17ª jc), la 
Domo Brogliodie (15ª 
jc) iama konsula familio, 
la Domo Lambert (16ª 
jc). 

De la angulo de la 
ponto, ĝenerala vidaĵo 
de tiu arkitektura triopo, 
de la katedralo kaj de la 
« malnova muelejo », 
eksa gvatejo. 

En la mallarĝa strato 
Sainte Marthe, belega 
trabfaka domo altiras la 
rigardon. 
La labirinto de la 
stratetoj Tourville kaj 
Nation kondukas la 
promenanton al strato 
De la Constitution, kie 
atendas lin pompa 
loĝejo. 

12 - Loĝejo Saint Front 

 

 
Eleganta interna korto, 
galerio-promenejo, 
fenestrokrucoj kaj puto 
kun bela kupoleto 
substrekas la ĉarmon de 
la loko.  

13 - Galerio 
Daumesnil 

 
La eniro en la labirinton 
de la Galerie Daumesnil 
tra la strato Miséricorde 
ebligas la malkovron de 
diversaj arkitekturaj 
elementoj, bela 
ekzemplo de restaŭrado 
de la protektita sektoro 
(22 hektaroj). 
La eliro tra  strato 
Limogeanne ebligas 
reatingi la vojon de 
Saint Jacques-de-
Compostelle. 
 
14 - Domo Estignard 

         
Strata flanko : malnova 

mezepoka loĝejo 

transformita dum la 
Renesanco laŭ la 
modelo de la kasteloj 
Blois kaj Chambord 
(1520). 
 Korta flanko:  
impona pordo kun 
timpano stampita de la 
Salamandro, amata de 
François la Unua. (En la 
unua etaĝo troviĝis 
longtempe la 
Departementa Servo de 
la Arkitekturo). Belega 
helica ŝtuparo, 
ventumilforme 
disvolvita.  
La strato de la 
« salovendistoj », strato 
Salinière, kondukas al 
strato La Clarté : 
naskiĝdomo de 
Generalo Daumesnil, 
fama defendanto de 
Vincennes. 

15 - Placo de la 
Clautre                  

 
Eksa loko de la 
ekzekutoj ; la nomo 
‘Clautre’ aludas la 
klostron de la katedralo,  

duonromanikan 
duongotikan. Nun, la 
bazaroj (merkrede kaj 
sabate matene) vigligas la 
sensojn pere de siaj 
koloroj, siaj odoroj kaj 
siaj saporoj.                     
Tute proksime, la 
Ĝardeno du Thouin kun 
siaj kanonoj datumantaj 
de la Religiaj Militoj 
proponas belan vidaĵon al 
la rivero piede de unu el 
la sep montetoj 
ĉirkaŭantaj Périgueux. 

16 - Katedralo                      
Saint-Front 

 
Monda kultura heredaĵo 
de la Homaro (1998) kiel 
grava etapo sur la vojo de 
Saint-Jacques-de- 
Compostelle (vojo de 
Vezelay). Unikaĵo pro sia 
orienta grekakruca plano 
simila al tiu de Saint-
Marc de Venise, kies 
centro kaj branĉoj estas 
kovritaj per kupolo.  

Restaŭrita en la 19ª  
jarcento de Abadie, kiu 
uzis ĝin kiel modelon por 
la konstruo de la baziliko 
Sacré-Cœur en 
Montmartre (Parizo).  
La sonorilo el la 12ª  
jarcento disigas la 
malnovan latinan 
preĝejon de la baziliko, 
kies stilo similas la  
bizancan. Interne, belega 
baroka retablo, kaj la 
lustro, kiun oni uzis por 
la geedziĝo de Napoléon 
la Tria kun Eugénie de 
Montijo en la katedralo 
Notre-Dame de Parizo. 

17 - La strato du 
Calvaire 

 
 
Kerno de la mezepoka 
Périgueux, kie 
intermiksiĝis butikoj kaj 
trabfakaj domoj inter la 
fortikaj loĝejoj. 
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