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1-De Mont-Saint-Michel krijgt opnieuw zijn magie 

De Mont-Saint-Michel en zijn baai, sinds 1979 door Unesco opgenomen als Werelderfgoed, zullen in 
2015 het einde zien van belangrijke werken die tien jaar hebben geduurd en die als doel hadden het 
maritieme karakter van de site te herstellen. De operatie geeft een nieuw gezicht aan de overgang van 
het vasteland naar de rots, met een totaal vernieuwd ontdekkingsparcours.  
         © Dietmar Feichtinger /Thomas Jouanneau / DFA/SBP  

 
 
 

  Geschiedenis 
 

709: na verschillende verschijningen van de 

aartsengel Michaël laat de bisschop van Avranches, 

Saint-Aubert, een kapel bouwen op een verlaten 

rots met de naam: le Mont Tombe.  

966: benedictijnen vestigen zich op de rots en 

richten er een abdij op.  

Rond 1020: de monnikengemeenschap beslist alles 

grondig te verbouwen en een immense kerk op te 

trekken op de top van de rots om de vele pelgrims 

op te vangen. 

13e eeuw: in het noorden verrijzen nieuwe 

gebouwen, zes prachtige zalen die onmiddellijk de 

naam ‘LA MERVEILLE’ krijgen. We zijn nu op het 

hoogtepunt van de bedevaarten die van de rots een 

van de bekendste plaatsen van het christendom 

maken. 

Vanaf 1490: nadat het romaanse koor in 1424 is 

ingestort, bouwt men een nieuw koor in 

flamboyante gotiek die de abdijkerk een origineel 

uitzicht geeft.  

1791: de monniken worden verjaagd tijdens de 

Franse Revolutie en de abdij wordt omgevormd tot 

gevangenis. Dat blijft ze tot 1864.  

1874: de abdij wordt toevertrouwd aan de dienst 

voor ‘Schone Kunsten’ om gerestaureerd te 

worden.  

1966: voor de feesten van het 1000-jarig bestaan 

van de abdij vestigt zich opnieuw, maar slechts voor 

enkele maanden, een gemeenschap van 

benedictijnen in de abdij.  

1969: een nieuwe en permanente gemeenschap 

van broeders en zusters, die leven volgens de regel 

van Sint-Benedictus, zorgt voor nieuw monastiek 

leven in de abdij van de Mont Saint-Michel. 

Sinds 24 juni 2001: op vraag van Monseigneur 

Jacques FIHEY, bisschop van Coutances en 

Avranches, zorgen de broeders en zusters van de 

‘Fraternités monastiques de Jérusalem’, voor het 

monastieke onthaal. Zij leven in de abdij die 

eigendom blijft van de Overheid en beheerd wordt 

door het ‘Centre National des Monuments 

Historiques et des Sites’.  

In 2013 trokken 2,2 miljoen mensen naar de Mont-Saint-Michel en 1,18 miljoen bezochten ook de Abdij van de Mont-Saint-Michel 
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Het project rond de Mont Saint-Michel 
 

De Mont-Saint-Michel en zijn baai, wonderbaarlijk Werelderfgoed 
De Mont-Saint-Michel bevindt zich in een baai met opmerkelijke landschappen en ecosystemen. 
De site met een zeldzame schoonheid, heeft een dubbele inschrijving in het Werelderfgoed van Unesco. Deze 
uitzonderlijke dimensie bevordert de internationale bekendheid. 
 
De Mont-Saint-Michel was de eerste Franse site die door Unesco erkend werd. Dat was in 1979.  
Het memorandum dat Frankrijk indiende voor de erkenning, legde een nadruk op het feit dat "het verdwijnen 
van de zee rond de rots zou leiden tot het verlies van de originaliteit. Door de aanzienlijke verzanding van de baai 
die het natuurlijke kader vormt en zorgt voor de poëtische uitstraling, ontstaat de noodzaak om de rots blijvend 
door water te laten omringen. Deze omstandigheden leiden ertoe dat de Mont-Saint-Michel moet beschouwd 
worden als een natuursite van primordiaal belang.” 
 
In de loop der eeuwen en als gevolg aan de menselijke activiteit, is de sedimentatie rond de rots toegenomen: 
de inpoldering, de aanleg van een dijk-weg, de bouw van een afdamming. Beetje bij beetje trok de zee zich 
terug en er ontstonden steeds meer kwelders. En een parking aan de voet van de muren van de Mont 
verstoorde het maritieme landschap.  
 
De internationale experts waren formeel. Indien niets werd ondernomen zou de Mont-Saint-Michel tegen 2040 

volledig omgeven zijn door kwelders. Deze landschapswijziging zou het karakter van de rots, zoals de bouwers 

ooit voor ogen hadden, volledig en onomkeerbaar verstoord hebben en de abdij zou veel van haar magie 

verliezen.  

Om deze schat van de mensheid als monument te bewaren voor de toekomstige generaties en toeristen uit de 
hele wereld, beslisten Europa, Frankrijk, Normandië en Bretagne om samen actie te ondernemen. 
 

 
Een grote toeristische erfgoedsite beschermen 
 
De studies voor het herstel van het maritiem karakter van de site begonnen in 1995, de werken in 2005. De 
operatie was één van de meest originele van Europa. De Europese Unie wijst op de duurzame dimensie voor de 
Mont-Saint-Michel en het evenwicht tussen het behoud van een belangrijk erfgoed en het goed beheer van de 
toeristische stromen. 
 
De werf had een grote ambitie: het landschap grondig restaureren dat een Werelderfgoed omkadert en de 
toegang tot de site vernieuwen in de geest van ‘de oversteek van de baai’, op een respectvolle manier. 
 

Om de site te restaureren moesten de parkeerplaatsen aan de voet van de rots worden verwijderd, de 

omwalling diende hersteld en er moesten verschillende toegangen komen in functie van de getijden. 

Ook de toegang naar de rots moest radicaal verbeterd worden en er moest een soort ‘oversteek’ gerealiseerd 

worden tussen het vasteland en de rots in de baai. Voor die oversteek was de aanleg van een vertrek- en 

toegangspunt nodig met een parcours dat de opeenvolgende doorkruiste landschappen met elkaar in relatie 

bracht en rekening hield met de getijden.  
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De nieuwe toegang 

De verschillende werken om het maritiem karakter van de Mont-Saint-Michel te herstellen, zijn nauw 
verbonden door een zoeken naar coherentie tussen de schoonheid van de plek en de technische functie. Ze zijn 
tegelijk sober en elegant, maken gebruik van edele materialen en hebben een grote discretie en technische 
intelligentie gemeen.  
 
De nieuwe parking ligt op 2,5 km, op het vasteland. Hij biedt meer dan 4.000 parkeerplaatsen die verzonken zijn 
in het landschap. Van de parking en het Centrum voor toeristische informatie brengen gratis pendels en 
voetpaden de bezoekers tot aan de Mont. Voetgangers nemen de nieuwe loopbrug die open ging in juli 2014. 
Deze nieuwe toegangsweg wordt sinds de herfst van 2014 ook gebruikt door de pendelbusjes. De passagiers 
worden 400 meter van de Mont-Saint-Michel afgezet, zodat iedereen een vrij uitzicht heeft over de rots en de 
baai. 
De voorzieningen geven het hele jaar toegang tot het dorp, behalve tijdens enkele uren met uitzonderlijke 
coëfficiënten boven 110. Ze zijn zo discreet mogelijk ingeplant in het landschap. 
Later, in de lente van 2015, zal de huidige dijk-weg uit de 19e eeuw afgebroken worden. Daarmee komt een 
einde aan de grote werken voor het herstel van de Mont Saint-Michel in zijn maritiem kader. 
Het einde van alle toeristische voorzieningen is gepland voor de zomer van 2015.  

 

De Mont-Saint-Michel wordt opnieuw een eiland 
 
De nieuwe loopbrug die de dijk-weg naar de Mont Saint-Michel vervangt, zorgt voor een bijzonder spektakel. 
Sinds de zomer van 2013 wordt de Mont opnieuw een eiland van zodra de getijdencoëficiënt 110 passeert. De 
stadswallen baden dan in het zeewater. De rots is afgesneden van haar toegang. Het fenomeen dat telkens 
maar een paar uur duurt, was in 130 jaar niet meer voorgevallen. 
Tijdens de zomer van 2014 werd de Mont een tiental keer opnieuw een eiland. 
 
De rots biedt ongetwijfeld een van de beste belvedères om de springvloed te bekijken. Bezoekers kunnen er zich 
in alle vrijheid verplaatsen om de baai in al haar pracht, weerspiegelingen en fascinerende kleuren te 
observeren. ’s Avonds kan men profiteren van de nocturnes van de abdij, eten in een van de dorpsstraatjes, 
genieten van de sfeer op de rots tijdens het invallen van het duister, of voor vroege vogels, van het 
ochtendgloren. 
Aan de voet van de muren werd de loopbrug aangepast om bezoekers de kans te geven het landschap te 
bekijken, wat vooral interessant is tijdens de springvloed. Het is dankzij de loopbrug dat de Mont dan opnieuw 
een eiland zal worden wanneer de actuele dijk-weg in 2015 zal verwijderd zijn. 
 
Wist u dit? 

 In 2015 zullen we gemiddeld 40 keer een springvloed kennen, op 20 data. Het spektakel, met 
een coëfficiënt die hoger ligt dan 110, zal twee keer per dag zichtbaar zijn: ‘s ochtends vroeg en 
‘s avonds.  

 De volgende ‘springvloed van de eeuw’ zal plaatsvinden op 21 maart 2015, met een coëfficiënt 
van 118. Om het effect te zien van een coëfficiënt 120, moeten we wachten tot 25 maart 2073. 

De geest van een oversteek terugvinden 
 
De Mont-Saint-Michel is vandaag één van de meest bezochte sites van Frankrijk. Ieder jaar komen bijna 2,2 
miljoen bezoekers uit de hele wereld de Mont bewonderen. Maar de onthaalvoorzieningen waren niet meer 
aangepast, niet aan de site en evenmin aan de verwachtingen van het publiek. Vandaag is dat wel het geval. De 
nieuwe toegang is van een niveau dat een Werelderfgoed en zijn symboliek waardig is. 
Nieuw onthaal, nieuwe toegang, nieuw transport, alles werd opnieuw uitgedacht om de Mont toegankelijk te 
maken voor alle soorten publiek. 
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2- Nieuw in de Normandische steden 

 
 

Rouen laat van zich horen! Het Panorama XXL van Rouen: een unieke toeristische site 

in Frankrijk 

 

Eind 2014 zal Rouen een bijzonder cultureel project 

openen dat uniek is in Frankrijk: het ‘Panorama XXL’. 

De site zal bestaan uit uitzonderlijk grote schilderijen 

die gemaakt werden door de Duitse kunstenaar 

Yadegar ASISI en die een zicht op 360° tonen van een 

stad of een natuurlandschap. 

Het Panorama XXL herlanceert en vernieuwt het 

genre van de panorama’s, een kunstvorm die werd 

uitgedacht in de 18e eeuw en die zeer in trek was in 

het begin van de 20e eeuw. Om zijn werken te 

realiseren, gebruikt de kunstenaar verschillende technieken: het schilderij, de tekening en de digitale fotografie, 

wat zorgt voor reliëf en diepte. De panorama’s worden achtereenvolgend voorgesteld in een reusachtige 

rotonde aan de oever van de Seine en in de nabijheid van het centrum van Rouen. 

De site gaat open voor het publiek op 20 december 2014 met een panorama van de stad Rome ten tijde van 

keizer Constantijn. In de herfst van 2015 wordt een panorama van het Amazonewoud voorgesteld terwijl in de 

lente van 2016 een panorama aan de beurt is van de stad Rouen in de gotische periode, ter gelegenheid van de 

Jeanne d’Arc feesten. 

 

 Programma:  
 
- Van december 2014 tot de herfst 2015: Rome 312 
- Van de herfst 2015 tot de lente 2016: Amazonië 
- Vanaf de lente 2016: het gotische Rouen 
 
Open: van dinsdag tot zondag 
Prijs: vanaf € 9,50  
www.panoramaxxl.com  
 

 

 

 

 

 

© Asisi Gmbh 

 

© Asisi Gmbh 

 

© Asisi Gmbh 

 

http://www.panoramaxxl.com/
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Rouen : een Historial voor Jeanne d’Arc 

 

 

© Agence Clémence Farrell 

De naam van Jeanne d’Arc is nauw verbonden met Rouen, de stad waar ze ter dood werd veroordeeld maar 

waar ze nadien ook werd gerehabiliteerd. De herinnering aan haar kleeft aan de stad en zijn erfgoed, van de 

Place du Vieux Marché waar ze stierf op de brandstapel tot het aartsbisschoppelijk paleis waar een gedeelte van 

haar proces plaatsvond.  

In februari 2015 zal het ‘Historial Jeanne d’Arc’ zijn deuren openen in de gebouwen van het Aartsbisdom van 

Rouen.  

Deze site met een mooie architectuur, bevat de resten van de ‘salle de l'Officialité’ waar in 1431 het 

doodsvonnis van Jeanne werd uitgesproken en waar in 1456 ook het tweede proces plaatsvond, dat het vorige 

vonnis vernietigde. Met zijn twee crypten, zijn zalen en zijn toren uit de 15e eeuw draagt het aartsbisschoppelijk 

paleis een middeleeuwse stempel. Het was een ideaal kader om een museum onder te brengen dat de 

geschiedenis van Jeanne d’Arc belicht. Het Historial werpt ook een licht op de historische en politieke 

controverses rond het personage, die elkaar opvolgden na 1429. 

Het museum heeft een oppervlakte van bijna 1000 m² en telt een vijftiental verschillende ruimtes, verdeeld 

over 5 niveaus. De scenografie bevat alle nieuwe digitale technieken: mapping, trompe-l’oeil, animaties in 3D… 

www.historial-jeannedarc.fr 

www.rouentourisme.com    

 

 

 

 

 

 

http://www.historial-jeannedarc.fr/
http://www.rouentourisme.com/
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Le Havre viert 10 jaar erkenning als Werelderfgoed door Unesco  

  

Het erfgoed van Le Havre spruit voort uit zijn maritieme en 

havengeschiedenis. Het vertelt over een stadsepos dat 

geschreven werd door grote architecten: Bellarmato, 

Thibault, Lamandé, Perret, Niemeyer, Reichen & Robert en 

Jean Nouvel. 

Le Havre is de enige Franse stad waarvan de moderne 

architectuur van het stadscentrum door Unesco werd 

opgenomen als Werelderfgoed. 

Auguste Perret, ‘betonpoëet’ en één van de grote namen 

uit de architectuur van de 20e eeuw, slaagde erin een nieuw 

gezicht te geven aan een stad die verwoest was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij hertekende een nieuwe 

stad met een leesbare en luchtige architectuur, die veel aandacht besteedde aan licht. Hetzelfde bijzondere licht 

dat Claude Monet inspireerde voor zijn beroemd schilderij ‘Impression Soleil Levant’. 

In 2015, ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de opname als Werelderfgoed, organiseert Le Havre tal van 

animaties op alle culturele plaatsen en openbare ruimtes. Er komen rondreizende tentoonstellingen, colloquia, 

verlichting van gebouwen, tentoonstellingen met kunstwerken van liefhebbers en professionals, maar ook dans, 

toneel, zang… 

Het Office de tourisme van Le Havre zal in het kader van de verjaardag, van half mei tot het laatste weekend van 

september, de fototentoonstelling op het strand wijden aan de wederopbouw van de stad. 

Er zal een specifiek medium gebruikt worden dat het Werelderfgoed valoriseert: een affiche van Léo Kouper.  

 www.lehavretourisme.com  

 

 

 

 

 

 

 

© Pierre Jeanson 

http://www.lehavretourisme.com/
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3- Nieuw in de Normandische musea 

 

Tentoonstelling in Giverny: Degas, een impressionistische schilder? 

 

Van 27 maart tot 19 juli 2015 zal het Museum van het 

Impressionisme van Giverny een tentoonstelling wijden 

aan Edgar Degas. 

De schilder was één van de hoofdfiguren van de 

impressionistische beweging. Nochtans onderhield hij een 

complexe relatie met zijn vrienden-schilders en het 

schilderen in openlucht, wat zeer kenmerkend was voor 

deze artistieke stroming. Hij onderscheidde zich door zijn 

concentratie op meer persoonlijke motieven, zoals de 

bewegende lichamen van danseressen, waarbij hij 

bijzondere aandacht had voor kunstlicht. 

De tentoonstelling ‘Degas, een impressionistische schilder?’ 

onderzoekt de plaats van de kunstenaar in de 

impressionistische beweging via 60 werken (schilderijen, 

pastels, tekeningen, beelden…) en spitst zich toe op vier 

grote thema’s: de klassieke opleiding van de kunstenaar, de 

impressionistische tentoonstellingen, de vraag van het 

landschap en zijn relatie met de impressionisten na 1890. 

 

© Paris, musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Photo : Patrice Schmidt 

 

www.mdig.fr  

 

 

 

 

 

 

© Patrick Forget 

http://www.mdig.fr/
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Een nieuwe locatie voor de ‘Manufacture de Parapluies de Cherbourg’  

 

De lokalen van de fabrikant van de ‘Véritable Cherbourg’, de beroemde kwaliteitsparaplu, zijn te klein geworden 

en de ateliers verhuizen in de winter van 2014 naar het voormalige gebouw van de Banque de France, quai 

Alexandre III in Cherbourg. 

 

Bezoekers kunnen de knowhow rond dit uitzonderlijk 

product ontdekken. De nieuwe lokalen bieden grotere 

productieruimtes en bezoekers kunnen voortaan een blik 

werpen op de fabricatie. Voordien werden jaarlijks 5.000 

tot 10.000 paraplu’s gemaakt in de rue Carnot in 

Tourlaville en dat door 8 personen.  

 

Er komt ook een museum gewijd aan het beroemde merk en een winkel waar 

men zich een echte paraplu van Cherbourg kan aanschaffen. 

Opening voor het publiek voorzien in de lente van 2015. 

www.parapluiedecherbourg.com 

  

© T. Seni / CDT 50 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Manufacture des parapluies de Cherbourg 

http://www.parapluiedecherbourg.com/
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De ervaring van de Landing beleven met de Amerikaanse parachutisten 

 

De voormalige commandopost van de Duitse majoor Von Der Heydte en zijn ‘groene duivels’, beter bekend als 

Dead Man's Corner, ligt in het hart van de oude dropzones en het slagveld van Carentan. In het gebouw huist 

het ‘Centre Historique des Parachutistes du Jour J’, dat een licht werpt op één van de grote 

luchtlandingsoperaties van de Tweede Wereldoorlog. 

In juni 2015 viert het museum zijn 10e verjaardag en voor de gelegenheid komt er een nieuw gebouw van 1.000 

m² in de vorm van een Amerikaanse vliegtuigloods uit die periode.   

De uitbreiding, ‘D-Day Experience’ genoemd, zal 3 ruimtes 

tellen waarvan één wordt bezet door een vliegtuigromp van 

een C47 vliegtuig dat gebruikt werd voor de tv-serie ‘Band of 

Brothers’. Het zal de bezoeker onderdompelen in de eerste 

minuten van de landing in Normandië. 

In de overige ruimtes zal het publiek originele uitrusting en 

materiaal ontdekken van de Amerikaanse parachutisten van 

de 101e Airborne Division, die gevochten heeft tijdens de 

veldslag van Carentan. Ook de lederen jas die Generaal 

Eisenhower droeg van februari 1943 tot december 1944, staat hier tentoon. 

www.paratrooper-museum.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Centre Historique Parachutistes 

 

http://www.paratrooper-museum.org/
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De Normandische dinosaurussen tonen zich in de Paléospace van Villers-sur-Mer   

 

 

© Ville de Villers-sur-Mer 

 

Ongeveer 160 miljoen jaar geleden was Normandië bedekt met een warme zee. Getuigen uit die tijd zijn de 

kliffen van Les Vaches Noires, die wereldwijd bekend zijn bij paleontologen en die zich uitstrekken tussen Villers-

sur-Mer en Houlgate. Men ontdekte er tal van dierlijke fossielen: pliosaurussen, zeekrokodillen, zee-egels, 

ammonieten, ichtyosaurussen, sponzen en zelfs resten van dinosaurussen! 

De Paléospace van Villers-sur-Mer biedt een echte reis door de tijd en schetst de geschiedenis van het gebied 

tijdens het Jura met spectaculaire wedersamenstellingen.  

Een nieuwe zaal is vandaag volledig gewijd aan de dinosaurussen van Normandië. De fossielen die ontdekt 

werden op Normandische bodem, werden bijeengebracht en bestudeerd door paleontologen en vormen een 

première voor Frankrijk. Een gelijkaardige fossielenverzameling is echt een zeldzaamheid! In een gedempt licht 

en een aangepaste sfeer ontdekt men de grote carnivoren en herbivoren van Normandië: de Streptospondylus, 

de Lexovisaurus, de Dubreuillosaurus valesdunensis (een wereldexclusiviteit!).  

Bij de ontdekking van objecten die uniek zijn in de wereld, voegt zich een levendige en ludieke scenografie, met 

klankeffecten, video’s, een ontdekkingstunnel, een virtuele opgraving… 

www.paleospace-villers.fr 

 

 

 

 

 

 

http://www.paleospace-villers.fr/
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4- Nieuw logies 

 

Les Cures Marines de Trouville: een nieuw 5-sterrenhotel met thalassotherapie 

 

 

                        © Agence Nuel 

Les Cures Marines de Trouville-sur-Mer, opgericht in 1912, staan bekend als een parel voor behandelingen met 

zeewater. Het kuuretablissement krijgt in februari 2015 een nieuw leven met de opening van een 5-sterrenhotel 

met dezelfde naam. Les Cures Marines Trouville is de jongste telg van de unieke hotelgroep M’Gallery en de 

thalassotherapiecentra Thalassa Sea & Spa (Accor). 

Het hotel is ondergebracht in de rechtervleugel van het casino, rechtover de zee, en beschikt over 103 ruime en 

luchtige kamers, waarvan 6 suites. De inrichting werd toevertrouwd aan architect en designer Jean-Philippe 

NUEL. Ze is tegelijk modern en tijdloos, en evoqueert de sfeer van de eerste badsteden en zeebaden. Het 

universum werd opgebouwd rond de mode uit die tijd. Zo zijn de wit-grijze cameeën onderstreept met blauw, 

wat een echo moet vormen op de zee. 

Het restaurant, beladen met geschiedenis en emoties, geeft uit op een terras van 300 m² rechtover de oceaan. 

De keuken onder leiding van David DRANS zal inspiratie zoeken in de zee. Deze talentvolle chef, die 5 jaar 

doorbracht bij Alain DUCASSE, geeft waar mogelijk de voorkeur aan streekproducten. 

Het instituut voor thalassotherapie en esthetiek, verdeeld over 2 niveaus, telt 36 cabines (waaronder een suite 

die bestaat uit 4 cabines) en 2 overdekte zwembaden met verwarmd zeewater. De inrichting doet denken aan 

de strandcabines van de jaren 1920. De aangeboden behandelingen combineren de therapeutische 

eigenschappen van zeewater en innoverende wellness- en cosmetische technieken voor het welzijn van lichaam 

en geest. Op het programma staan kuren om te ontgiften, om af te afslanken, voor de ademhaling, 

sportactiviteiten enz. 

www.mgallery.com 

 

 

 

 

http://www.mgallery.com/
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Een 3-sterrenhotel met een zicht van 180° op de zee nabij Cherbourg  

 

 

© Baptiste Almodovar 

 

Het 3-sterrenhotel Le Landemer is een magische en charmante plaats met zicht van 180° op de zee, gebouwd op 

de rand van de kliffen in de jaren 1870 en volledig gerestaureerd in 2014. 

Le Landemer ligt op het einde van het lange strand met fijn zand van Urville – Nacqueville, op een tiental 

kilometer van Cherbourg, in wat Boris Vian noemde ‘ce chouette merveilleux pays’ (dit leuke heerlijke land). 

Bekende gasten van het hotel waren Jacques Prévert, Edith Piaf, Marcel Cerdan, Françoise Sagan en ook Claude 

Monet, om er maar een paar te noemen. 

Chef Hervé ROY biedt een semi-gastronomische keuken met vooral streekproducten. Het 3-sterren hotel-

restaurant biedt zijn klanten ook een seminariezaal, een tuin met bomen en een rechtstreekse toegang tot het 

strand. De eigenaars, Laurent BLAISE en Lionel LISSOT, streven naar een klassement met 4 sterren tegen 2016.  

Voor wandelaars: Le Landemer is het vertrekpunt van het douanierspad, een kustpad van 80 kilometer (GR-223) 

langs de schitterende kustlijn van La Hague. 

 Prijzen: tweepersoonskamer aan € 85 (laagseizoen) en € 139 (hoogseizoen). Restaurant: dagelijks open behalve 

op zondagavond en maandagmiddag. 

www.le-landemer.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.le-landemer.com/
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Design en luxekamers langs de Côte d’Albâtre 

 

 

© Carré Quartz 

 

Le Carré Quartz, gelegen in een grandioos en intimistisch kader, biedt gastenkamers met een design en luxe-

inrichting en met zicht op zee. De 3 kamers bevinden zich boven op de kliffen, langs de Chemin d’Albion, een 

kleine weg die kronkelt tussen dennen en mooie kustvilla’s uit de 19e eeuw. Met zijn hedendaagse architectuur 

van staal en glas wil Le Carré Quartz een plaats zijn voor herbronning en schoonheid. De kamers bieden een 

onvergetelijk uitzicht op de zee en de kliffen. 

Inslapen met het hoofd tussen de sterren en wakker worden met zicht op zee tijdens de zonsopgang, dat is 

mogelijk in de kamer ‘Platine’ dankzij het kingsize bed dat onder 4 Velux-vensters staat. Er is ook een mooi zicht 

op het platteland via een grote cirkelvormige opening die uitgeeft op de heuvel.  

De bio-ontbijten worden geserveerd in de ‘open space’ van Le Carré voor de zee. 

Prijzen: vanaf € 99 per nacht voor 2 personen (minimaal 2 nachten) 

www.pourville-sur-mer.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pourville-sur-mer.com/
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Karaktervolle woning tussen boomgaarden en bloementuinen in Giverny 

 

 

© Gîtes de France Eure - La Dîme 

 

Tussen groene heuvels, boomgaarden en bloementuinen biedt La Dîme vijf elegante gastenkamers in het 

beroemde dorp Giverny. 

Het gastenhuis, een mooie woning uit de 18e eeuw, ligt op nauwelijks 200 meter van de tuinen van Claude 

Monet. De eigenaars hebben deze opmerkelijke woning schitterend opgewaardeerd met historische en bijeen 

gesnuffelde voorwerpen en hedendaagse toetsen, die allemaal een optimaal comfort beogen. 

Zowel de kamers op het gelijkvloers als op de verdieping bieden uitzicht op de grote tuin en zijn gelegen rond de 

tiendenschuur (13e eeuw) en de patio. La Dîme biedt 3 tweepersoonskamers en 2 familiesuites. 

Een grote gemeenschappelijke zaal met een mezzanine, niet-gepleisterde muren, een trompe-l'oeil en een 

prachtige verlichting, biedt een rustige en charmevolle ruimte. 

 Prijzen: vanaf € 130 per nacht voor 2 personen, ontbijt inbegrepen. 

www.ladimedegiverny.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ladimedegiverny.com/
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Overnachten in een eeuwenoud kasteel in het hart van Le Perche 

 

 

© Le Vieux Château 

Donna Mc Dougall ontvangt u in haar eeuwenoud kasteel, gelegen in de vallei van le Renouard, in het hart van 

de groene heuvels van Le Perche.  

Het kasteel werd gebouwd in de 15e eeuw op de ruïnes van een burcht uit 1060 die verwoest werd door de 

Engelse koning Henry I. Van het begin van de 13e eeuw tot het einde van de 16e eeuw heeft het toebehoord aan 

11 generaties van de familie Bailleul. Twee leden van deze familie werden tot koning van Schotland gekroond.  

In een authentiek en uitzonderlijk kader biedt Le Vieux Château 3 ruime en comfortabele gastenkamers met een 

verzorgde inrichting. De gasten kunnen ook gebruik maken van het grote salon met de open haard. Het domein 

van 12 hectare rond het kasteel zal beslist in de smaak vallen bij gasten die op zoek zijn naar grote groene 

ruimtes. Men kan er wandelen, fietsen, tochten te paard maken. 

 Prijzen: kamer vanaf 155 euro per nacht 

‘Table d’hôtes’ (aan tafel bij de gastvrouw) vanaf € 25 per persoon (op reservering). 

www.levieuxchateaulerenouard.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.levieuxchateaulerenouard.com/
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5-Natuuruitstappen 

 

Uitstap in Le Perche: tocht, paard en bistro  

 

 

© CDT 61 

 

Een dagtocht met vertrek in Moutiers-au-Perche voor de ontdekking van kasteeltjes, mooie woningen en 

verborgen plekjes tussen groene valleien en diepe wouden. 

Een idee om het beste van Le Perche te ontdekken en de tijd te nemen om streekproducten te proeven in een 

gastvrij etablissement met de passende naam ‘Bistrot des Ecuries’… 

Een unieke en gezellige plek in een boerderij uit de 17e eeuw, ingericht door twee vrouwen die een passie 

hebben voor paarden, wijn en Le Perche. De bistro, die een uitzonderlijk uitzicht geeft op de vallei van de 

Huisne, biedt gerechten in de lokale traditie, gaande van ‘cassolette d’andouille à la crème’ tot ‘ravioles de 

boudin noir de Mortagne’ of ‘truite au bleu de l’Huisne’. 

Ruitertocht voor alle natuurliefhebbers die 3 gangen beheersen (stap, draf en galop) vanaf 12 jaar. Ook 

meerdaagse thematochten zijn mogelijk. 

www.perchorizon.com 

www.bistrot-des-ecuries.com  

 

 

 

 

http://www.perchorizon.com/
http://www.bistrot-des-ecuries.com/
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Nieuw in 2015: La Vélo Francette  

 

 

© J. Damase 

In juni 2015 zal een nieuwe fietsroute opengesteld worden die het binnenland van de Manche verbindt met de 

Atlantische Oceaan. De véloroute V43, ‘Vélo Francette’ genoemd, ligt op de as Ouistreham-La Rochelle. Zij is 

607 km lang en zal de stranden van D-day, via het Normandische heggenlandschap van de Calvados, verbinden 

met de stranden van het île de Ré. Het traject door de Orne is 80 kilometer lang. Deze route laat fietsers toe 

Zwitsers Normandië te ontdekken, samen met de middeleeuwse stad Domfront via Flers. In Domfront sluit de 

Vélo Francette aan op een andere grote route, de Véloscénie (Parijs-Mont-Saint-Michel). Voor 

natuurliefhebbers is dat een gelegenheid om hun bucolisch circuit te verlengen, met een spectaculaire 

aankomst bij de Mont-Saint-Michel.  

Voor meer informatie over de route:  

www.calvados-tourisme.com 

www.ornetourisme.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calvados-tourisme.com/
http://www.ornetourisme.com/
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Tochten op het water in de Manche  

De tochten op het water laten bezoekers op een veilige manier kennismaken met de basisprincipes van het 

varen. Met een zeilwagen, kano of kajak ontdekken zij, met hun gezin of met vrienden, de schoonheid van de 

kust en de rivieren. Sommige tochten richten zich tot iedereen en in het bijzonder tot beginnelingen die de 

eerste stap willen zetten en zich willen initiëren in sensaties op het water. Andere zijn dan weer bestemd voor 

een sportiever publiek dat zin heeft in avontuur. 

 

Een halte met de kajak in de archipel van Chausey en kennismaking met de beroepen van de zee  

U vertrekt in Granville aan boord van ‘La Grande Ancre’, een 

vissersboot voor schelpdieren, naar het oosten van de 

ongerepte archipel van Chausey voor een picknick, hetzij aan 

boord van de boot, hetzij op een verlaten strand. U wordt 

vergezeld van de bemanning die u vertelt over het beroep van 

schelpdierenvisser. Bij laagtij ontdekt u de bouchots (palen 

voor de mosselkweek) met een tweezitkajak en bezoekt u te 

voet de oester- of schelpdierenparken. Nadien keert u met de 

kajak terug naar de boot en naar Granville. 

       

                                          

             © Ian Wood  

Sea Kayak Baai van de Mont-Saint-Michel - www.seakayak-fr.com 

 

Tocht met een stand-up paddle tussen de appelbomen van het Land van Coutances 

Langs de Soulles ontdekt u op een stand-up paddle het 

uitzonderlijk erfgoed en de geschiedenis van de rivierhandel 

van de streek van Coutances. Het is een gezellige en ludieke 

tocht door een onvermoede natuur. Op uw plank en op uw 

eigen tempo trekt u naar de molen van la Paillasse om zijn 

weinig gekende geschiedenis te ontdekken. Op het einde van 

de tocht, bij de terugkeer naar de zeilschool, wordt u een 

(welverdiende) lichte maaltijd aangeboden rond de appel.  

Ecole de Voile de Hauteville-sur-Mer - http://anh.free.fr  

      

 

             © Godier 

 

 

 

http://www.seakayak-fr.com/
http://anh.free.fr/
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Ongezien: via ferrata in Normandië 

Met zijn bebost reliëf, zijn diepe valleien, zijn snelstromende 

wateren en zijn rotswanden, is Zwitsers Normandië het ideale 

speelterrein voor natuuractiviteiten. 

Liefhebbers van kicks en openluchtactiviteiten zullen verheugd 

zijn om te vernemen dat zij zich voortaan kunnen wagen aan via 

ferrata in Clécy, de hoofdstad van Zwitsers Normandië. Een 

première voor Normandië! 

Via ferrata situeert zich halfweg tussen een klimtocht en een 

avonturenparcours en vanuit de hoogte kan men de 

landschappen op een andere manier ontdekken.  

De via ferrata van Clécy is 250 m lang, overbrugt een hoogteverschil van 70 m, en biedt een adembenemend 

uitzicht op de Orne en haar viaduct. Het traject is uitgetekend in de wanden van de rotsen van la Cambronnerie. 

Het verloopt langs de meest spectaculaire wanden met balken, apenbruggen en andere loopbruggen. Sensatie 

gegarandeerd! 

Nieuw: volgend seizoen zal een lange tokkelbaan van 400 meter het parcours afronden met een luchtreis boven 

de Orne. De deathride zal ook mogelijk zijn zonder de via ferrata. 

Open van 8 april tot 27 september 2015  - Prijzen vanaf € 15 

www.vertig-sports.com 

 

Rodelbaan op rails aan de Viaduct van la Souleuvre: sensatie voor het hele gezin! 

De rodelbaan op rails, een nieuwe activiteit op de site van de Viaduct van Souleuvre, is uniek in het westen van 

Frankrijk. De site, zeer bekend bij sportieve bezoekers die op zoek zijn naar sensatie en spanning, zoals 

bungeejumping, de reuzenschommel en de tokkelbaan, heeft 

voortaan een attractie voor het hele gezin. Men kan met twee 

op één slee, ouder en kind, samen de schoonheid van de 

omgeving bewonderen en genieten van een ongelofelijk uitzicht 

op de viaduct. Het parcours is 1 kilometer lang en de 

topsnelheid bedraagt 42 km/u.  

Voorwaarden: vanaf 3 jaar, vergezeld van een volwassene, 

alleen vanaf 7 jaar. 

www.ajhackett.com 

   

 

© Calvados Tourisme 

©n.decaen 

http://www.vertig-sports.com/
http://www.ajhackett.com/
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6 –Normandië begroet de Tour de France in 2015! 

 

Le Havre, Livarot: de Tour de France zet Normandië in de kijker! 

 

Drie jaar na de passage van de Ronde van Frankrijk 

in Rouen, zal het parcours 2015 opnieuw in 

Normandië passeren, in de Seine-Maritime, met een 

aankomst in Le Havre. Maar ook de Calvados staat 

in de kijker met een vertrek in Livarot en een 

doortocht van de Orne. Nadien gaat het richting 

Bretagne. 

Het parcours loopt langs de prachtige Côte 

d’Albâtre, met de kliffen van de Seine-Maritime als 

decor, van Le Tréport tot Le Havre. De renners passeren Dieppe, Saint-Valéry en Caux, Fécamp, Etretat… De 

aankomst van deze 6e rit is voorzien in Le Havre, die in 2015 de 10e verjaardag herdenkt van de opname van het 

stadscentrum als Werelderfgoed door Unesco. 

Het vertrek van de 7e rit vindt plaats in Livarot, een première voor deze gemeente uit het Pays d’Auge in de 

Calvados. Livarot is een ideale verblijfplaats voor een ontdekking van het Pays d'Auge, dat vooral bekend is voor 

zijn streekproducten. Producenten laten bezoekers graag kennismaken met hun producten, te beginnen met de 

Livarot voor de liefhebbers van kazen! 

De renners trekken nadien naar Vimoutiers en Mont-Ormel, met een passage voor het herdenkingsmonument 

van de Tweede Wereldoorlog en Le Pin-au-Haras waar zich de Haras du Pin bevindt, symbool van de Franse 

uitmuntendheid op het gebied van paardenfokkerij, en de oudste en meest prestigieuze van de nationale 

paardenfokkerijen. 

Ontdek Normandië met de fiets!  

Ontdek alle fietsroutes in Normandië op: www.normandie-tourisme.fr/nl 

 

 

 

 

 

 

(c) Daniel DECAMPS 

 

http://www.normandie-tourisme.fr/nl
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7- Normandische gastronomie 
 

Specialiteiten van Normandië: 

De Normandische gastronomie is beroemd voor haar vele emblematische producten zoals boter, kazen zoals 

Camembert, Livarot, Neufchâtel, Pont-L'Evêque, sint-Jakobsschelpen, oesters, cider, calvados, enz. Ontdek de 

smaken van Normandië, de streekproducten en de fabricatiegeheimen. Kaasmakerijen, distilleerderijen, 

boerderijen… de producenten laten u hun producten ontdekken en proeven van hun specialiteiten.  

 

 

 

 

 

Agenda van de culinaire evenementen: 

 Het eerste weekend van mei: het festival van de AOC in Cambremer – alle producten met AOC/AOP 
label van Normandië zijn vertegenwoordigd in Cambremer, een charmant dorp van het Pays d’Auge 
(markt, animaties, conferenties en debatten in aanwezigheid van specialisten) 
www.lesrencontresdecambremer.fr 
 

 Van 23 tot 25 mei – 7e editie: Les Camembertises: het Pays du Camembert opent zijn deuren tijdens dit 
weekend om de traditionele waarden en knowhow van de streek te laten ontdekken. Drie dagen 
animaties en een explosie van smaken. www.camembertises.com 
 

 Op 3 en 4 oktober, Feest van de Garnaal in Honfleur - www.ot-honfleur.fr 
 

 Begin oktober, Festival schelp- en schaaldieren in Granville: Granville is de grootste haven voor de 
aanvoer van schelp- en schaaldieren van Frankrijk. Wulken, venusschelpen, kamschelpen, bonte 
kamschelpen, sint-jakobsschelpen worden bereid door grote chefs. Animaties, proeverijen, 
kookdemonstraties. www.granville-tourisme.fr 
 

 Half oktober, het Feest van de Buik en de Normandische Gastronomie in Rouen: een evenement in het 
teken van de culinaire tradities. Animaties door toneelgroepen, muziekformaties, aanwezigheid van 
koeien en kalveren, maken van cider, brandewijnstoker... www.feteduventre.fr 
 

 Begin november, Festival Le Goût du Large in Port-en-Bessin. Feest van de sint-jakobsschelpen en 
producten van de visvangst. Europees festival van zeemansliedjes, verkoop en proeverij en van 
producten uit de zee, rondleidingen op vissersboten en de scheepswerf, demonstratie van het 
herstellen van de netten, atelier zeemansknopen… www.bayeux-normandie.com 
 

 

 
Wist u dit? 

Er zijn 18 kilo appels nodig om 

1 liter calvados van 41% te 

maken 

 

 

 

Wist u dit? 

Er zijn 35 dagen nodig om 

een camembert te laten 

rijpen. 

 

http://www.lesrencontresdecambremer.fr/
http://www.camembertises.com/
http://www.ot-honfleur.fr/
http://www.granville-tourisme.fr/
http://www.feteduventre.fr/
http://www.bayeux-normandie.com/
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Chocolademaker Michel Cluizel 

Sinds drie generaties baadt de familie Cluizel in chocoladegeuren. Bijgestaan door zogenaamde cacaofèviers® 

(vaklui die cacaobonen transformeren in chocolade) en ervaren chocolademakers zet 

ze haar geschiedenis verder waar ze ooit begonnen is: in Damville, in Normandië. De 

Manufacture Cluizel werkt rechtstreeks en op een duurzame manier met cacaotelers. 

Dit ‘fair trade’ engagement is een garantie voor kwaliteit.  

Om een echte, onvervalste chocoladesmaak te bekomen, gebruikt Cluizel enkel 

‘nobele ingrediënten’. De volledige fabricatie gebeurt in de eigen ateliers, van de 

trage branding die perfect de aroma’s vrijmaakt, tot de versiering die vaak manueel 

gebeurt.  

Het Chocolatrium is een museumruimte voor nieuwsgierigen en lekkerbekken, die de verschillende etappes 

belicht van de fabricatie, van de cacaoboon tot de afgewerkte chocolade. Mis zeker de proeverij niet op het 

einde van het bezoek om het palet van smaken te ontdekken uit verschillende streken, kenmerkend voor de 

chocolades van Michel Cluizel. 

www.cluizel.com 

  

Zich initiëren in de ‘mixologie’ met de cocktailateliers van Bénédictine in Fécamp 

Het Palais Bénédictine in Fécamp, de enige plaats waar de beroemde likeur wordt gefabriceerd, organiseert 

voortaan ateliers voor het maken van cocktails.  

Bénédictine, bereid met een subtiele mengeling van 27 planten en kruiden, wordt gedronken als digestief, puur 

of met ijs. Maar de likeur is ook een belangrijk onderdeel voor cocktails. Veel barkeepers gebruiken de drank als 

basis voor hun cocktails. Men vindt hen overal ter wereld, 

in Parijs, Londen en New-York. 

Op de plaats zelf van de fabricatie, in Fécamp, in een 

privésalon van het Palais Bénédictine, ontdekken de 

deelnemers aan de ‘cocktailateliers Bénédictine’ deze 

regionale brandewijn en krijgen allerlei tips om hem te 

gebruiken in cocktails. Het is Marc Jean, chef barman van 

het Hotel Normandy Barrière 5* in Deauville en voorzitter 

van de vereniging van barkeepers van Frankrijk, die zijn 

kennis over ‘mixologie’ deelt. 

Duur: 1.30 u - Atelier van 8 tot 15 personen (enkel volwassenen) 

Prijs: € 45 per persoon (vrij bezoek aan het Palais Bénédictine inbegrepen) 

Reserveren verplicht (particulieren en groepen) 

www.benedictinedom.com 

  

 

© Palais Bénédictine Fécamp 

 

http://www.cluizel.com/
http://www.benedictinedom.com/
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8 – Agenda 2015 
 

ROUEN - SEINE-MARITIME: Panorama ‘Rome 312’ 

Tot september 2015 

Schilderij in zeer groot formaat, gerealiseerd door de Duitse kunstenaar Yadegar Asisi, met een cirkelvormige 

afbeelding van de stad Rome ten tijde van keizer Constantijn. 

Panorama XXL – Tel: +33 (0)6 20 87 51 83 - www.panoramaxxl.com 

 

COURSEULLES-SUR-MER – CALVADOS : Expositie ‘Mamie, c’était comment pendant la guerre?’ in het Centre Juno 

Beach 

Tot 31 december 2016 

De tentoonstelling ‘Oma, hoe was het tijdens de oorlog?’, speciaal ontwikkeld door het Centre Juno Beach ter 

gelegenheid van de 70e verjaardag van de landing en de Slag om Normandië, vertelt het leven van de Normandische 

en Canadese burgers, in het bijzonder dat van de kinderen in de periode 1940 – 1944. De expo wordt verlengd tot 

december 2016 en wil een dialoog tussen de generaties uitlokken. 

Centre Juno Beach – Tel: +33 (0)2 31 37 32 17 - www.junobeach.org 

 

GRANVILLE – MANCHE: Carnaval van Granville 

Van 13 tot 17 februari – 141e editie 

Een populair feest dat dit jaar zijn 140e editie kende. De traditie wil dat de zeelui van de verre visvangst aan de 

oorsprong liggen van het Carnaval van Granville. Het vertrek naar de viswateren van Newfoundland vond ieder jaar 

plaats rond ‘Mardi gras’ (Vastenavond). De oversteek van de oceaan was lang en ruw en de zeelui wilden zich nog 

eens goed amuseren vooraleer ze de stormen moesten trotseren. De Granvillais hebben deze traditie voortgezet en 

zelfs al vertrekken de vissers niet meer aan boord van hun Newfoundlandvaarders, de hele bevolking profiteert van 4 

dagen feest. Meer dan 30 satirische praalwagens, ongeveer 120.000 carnavalsvierders en miljoenen confetti’s maken 

van het Carnaval van Granville het grootste volkstraditie-evenement van het westen. 

Carnaval van Granville – Tel: +33 (0)6 89 71 09 73 - www.carnaval-de-granville.fr  
 

MONT-SAINT-MICHEL - MANCHE: Springvloed van de eeuw 

Op 21 maart 

Met een getijdencoëfficiënt van 118 wordt de springvloed van 21 maart 2015 de ‘vloed van de eeuw’. Om het effect 

te zien van een coëfficiënt 120, moeten we wachten tot 25 maart 2073! 

Office de Tourisme van de Mont-Saint-Michel - Tel: +33 (0)2 33 60 14 30  
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GIVERNY - EURE: Tentoonstelling ‘Degas, un peintre impressionniste?  In het Museum van het Impressionisme van 

Giverny 

Van 27 maart tot 19 juli  

De tentoonstelling stelt de plaats in vraag die Degas innam in de impressionistische beweging, met 60 werken 

(schilderijen, pastels, tekeningen, beelden…) en spitst zich toe op 4 thema’s: de klassieke opleiding van de 

kunstenaar, de impressionistische tentoonstellingen, de vraag van het landschap en zijn relatie met de 

impressionisten na 1890. 

Musée des Impressionnismes van Giverny – Tel: +33 (0)2 32 51 94 65 - www.mdig.fr 

 

CHERBOURG - MANCHE: Tentoonstelling ‘Des objets du Titanic nous racontent…’ in de Cité de la Mer 
 
Van 28 maart tot 15 november  

In de Titanic-afdeling van La Cité de la Mer, zullen uitrusting van het mythische schip en persoonlijke voorwerpen die 

werden gevonden in het wrak, de getuigenissen van passagiers komen aanvullen. Sommige komen misschien uit 

valiezen van passagiers die op de noodlottige 10 april 1912 ingescheept zijn in Cherbourg… 

La Cité de la Mer - Tel: +33 (0)2 33 20 26 44 - www.citedelamer.com 

 

COUTANCES – MANCHE : Festival ‘Jazz sous les Pommiers’ 

Van 9 tot 16 mei – 34e editie 

‘Jazz onder de appelbomen’ is één van de belangrijkste culturele evenementen van de streek. Het festival heeft een 

veeleisend en boeiend programma dat aandacht heeft voor de verschillende ‘kleuren’ van jazz. Het festival trekt 

meer dan 60.000 bezoekers aan. 

Festival Jazz sous les Pommiers – Tel: +33 (0)2 33 45 48 36 - www.jazzsouslespommiers.com 

 

BAYEUX – LONGUES - PORT EN BESSIN - CALVADOS: D-Day Festival Normandy 

Van 1 tot 7 juni 

Op 6 juni 1944 landden de geallieerden op de stranden van Normandië. De 5e editie van het D-Day Festival herdenkt 

de aankomst van de bevrijders met een volksfeest. Op het programma van het festival: vuurwerk, wandelingen in de 

voetsporen van de soldaten, huldeavond voor de soldaten, bevrijdingspicknick en wedersamenstelling van een 

militair kamp. 

Office de Tourisme van Bayeux – Tel: +33 (0)2 31 51 28 28 - http://bayeux-bessin-tourisme.com 
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BAYEUX – CALVADOS: Afspraak bij de kathedraal van Bayeux voor ‘Les lumières de la liberté’ 

Van half juni tot eind augustus, op dinsdag, donderdag en zaterdag 

Spectaculair evenement rond de kathedraal op het thema van de vrijheid. Een spectaculair verhaal in kleur, met 

lichten, speciale effecten, muziek en projecties van monumentale beelden.  

www.bayeux-bessin-tourisme.com 

 

ROUEN – SEINE-MARITIME: Klank- en lichtspel ‘Cathédrale de Lumières’ 

Van half juni tot eind september 

Klank- en lichtspel, geprojecteerd op de kathedraal van Rouen bij het vallen van het duister. 
Nieuwe creatie 2015 op het thema van de Vikings. 
 
Office de Tourisme van Rouen - Tel: +33 (0)2 32 08 32 40 - www.rouentourisme.com 

 

LE NEUBOURG – EURE: Opera in openlucht 

Juni (datum nog te bepalen) – 14e editie 

In het Château du Champ de Bataille van Le Neubourg, op het majestueuze binnenplein van het kasteel, zal de opera 

in openlucht de zomeravonden vullen met zijn lyrisch repertoire.  

Opéra en plein air – Tel: +33 (0)1 82 28 19 59 - www.operaenpleinair.com 

Château du Champ de Bataille – Tel: +33 (0)2 32 34 84 34 - www.chateauduchampdebataille.com 

 

LE PIN AU HARAS - ORNE: De donderdagen van Le Pin in Le Haras National du Pin 

Elke donderdag van juni tot september en de dinsdagen van augustus om 15 u (data nog te bevestigen) 

Voorstelling met muziek, elke donderdag om 15 u, op het prestigieuze Cour Colbert van het ‘Versailles van het Paard’. 

Hengsten, merries en veulens, al dan niet bereden, volgen elkaar op tijdens originele uitvoeringen: steigerende 

paarden, een carrousel van paardenspannen van de Haras National du Pin en nog meer voorstellingen. 

Haras du Pin – Tel: +33 (0)2 33 36 68 68 - www.haras-national-du-pin.com 

 

LE HAVRE - SEINE-MARITIME: Aankomst van de Ronde van Frankrijk 

Op 9 juli 

De Ronde passeert door de Seine-Maritime tijdens de 6e rit van de editie 2015, met een parcours van 191 km tussen 

Abbeville (Somme) en Le Havre. 

www.lehavretourisme.com - www.seine-maritime-tourisme.com 

http://www.chateauduchampdebataille.com/
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LIVAROT - CALVADOS: Vertrek van de Ronde van Frankrijk 

Op 10 juli 

De Ronde passeert door de Calvados tijdens de 7e rit van de editie 2015, met een parcours van 190 km tussen Livarot 

en Fougères (Ille-et-Vilaine). 

www.livarot-tourisme.com - www.calvados-tourisme.com 

 

MONT-SAINT-MICHEL – MANCHE: Avondwandeling in de Abdij van de Mont-Saint-Michel  

Juli en augustus 

Ieder jaar tijdens de zomer, kan men de Abdij van de Mont-Saint-Michel vrij bezoeken bij het invallen van het duister. 

Men volgt een parcours dat op een originele en intimistische manier is opgeluisterd met licht en muziek. De 

avondwandeling kan dagelijks (behalve op zondag) van 19 u tot middernacht. 

Office de Tourisme van de Mont-Saint-Michel - Tel: +33 (0)2 33 60 14 30 - www.mont-saint-michel.monuments-

nationaux.fr 

 

SAINT-VAAST–LA–HOUGUE – MANCHE: Festival ‘Les Traversées Tatihou’ 

Van 19 tot 30 augustus – 21e editie 
 
Bij laagtij te voet oversteken van Saint-Vaast-la-Hougue naar het eiland Tatihou en een wereld vol muziek betreden, 
dat is wat dit festival zo origineel maakt.  
 
Office de Tourisme van Tatihou - Tel: +33 (0)2 33 23 19 92 - www.tatihou.com 

 

DEAUVILLE - CALVADOS: Festival van de Amerikaanse film  

Van 4 tot 13 september – 41e editie 

Films, vedettes, muziek… Amerika is 10 dagen lang present in Deauville. Het Festival van de Amerikaanse film toont 

de cinematografische diversiteit en de mooiste troeven van de Amerikaanse film. 

Festival du Cinéma Américain in Deauville – Tel: +33 (0)2 31 14 14 14 –www.festival-deauville.com 

 

ROUEN - SEINE-MARITIME: Panorama ‘Amazonië’ 

Van september 2015 tot maart 2016 

Schilderij van zeer groot formaat, gerealiseerd door de Duitse kunstenaar Yadegar Asisi, met een cirkelvormige 

weergave van het Amazonewoud. 

Panorama XXL - Tel. +33 (0)6 20 87 51 83 - www.panoramaxxl.com 

 

http://www.tatihou.com/
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9 – Uw contacten in Normandië 
 

Comité Régional de Tourisme de Normandie  
Mariska TREBAOL 
14, rue Charles Corbeau    
27000 Evreux      
Tel. 0033 (0)2 32 33 67 68 
m.trebaol@normandie-tourisme.fr 
www.normandie-tourisme.fr 
 
Comité Départemental de Tourisme du Calvados 
Armelle LE GOFF 
8, rue Renoir 
14054 Caen Cedex 4  
Tel. 0033 (0)2 31 27 90 37  
a.legoff@calvados.fr 
www.calvados-tourisme.com 
 
Comité Départemental de Tourisme de l’Eure   
Capucine D’HALLUIN 
Hôtel du département - Bd Georges Chauvin  
BP 367 – 27003 EVREUX CEDEX  
Tel. 0033 (0)2 32 62 84 32 
capucine.dhalluin@eure-tourisme.fr 
www.eure-tourisme.fr 
 
Comité Départemental de Tourisme de la Manche  
Sophie BOUGEARD – Claire LEHEMBRE 
Maison du Département      
98, route de Candol       
50008 Saint-Lô Cedex 
Tel. 0033 (0)2 33 05 96 08 – 0033 (0)2 33 05 98 89  
sophie.bougeard@manche.fr – claire.lehembre@manche.fr 
www.manchetourisme.com 
 
Comité Départemental de Tourisme de l’Orne 
Carole RAUBER 
Tourisme 61 
Conseil général de l'Orne - Hôtel du Département 
27, boulevard de Strasbourg -CS 30528 
61017 ALENÇON Cedex 
Tel. 0033 (0)2 33 28 83 66 
carole.rauber@cg61.fr 
www.ornetourisme.com 
 
Comité Départemental de Tourisme de Seine-Maritime 
Ivan SALIBA – Estelle CLABAUX 
6, rue Couronné       
BP 60 – 76420 Bihorel 
Tel. 0033 (0)2 35 12 16 11  
ivan.saliba@cdt76.fr - estelle.clabaux@cdt76.fr 
www.seine-maritime-tourisme.com 
 

http://www.seine-maritime-tourisme.com/
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De agenda’s, de persdossiers, de brochures en de contacten vindt u op :  

 

w w w . n o r m a n d i e - t o u r i s m e . f r / p r e s s e  

 

Het fotoarchief vindt u op:  

 

w w w . n o r m a n d y - t o u r i s m . o r g / m e d i a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


