
Reis Normandië 

Vrijdag 19 – zaterdag 27 Juli  2019 

 

Voor onze volgende bestemming kiezen we voor Normandië. We volgen de kust en verkennen het 

binnenland tussen Honfleur en Mont Saint-Michel.  

We bezoeken iedere dag een ‘incontournable’ en gaan telkens ook op zoek naar minder bekende 

pareltjes.  

 

 

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit, maar dit kan steeds aangepast worden aan de 

omstandigheden, het weer en de samenstelling van de groep.  

Dag 1  We rijden met de wagen naar Honfleur. Onderweg hebben we de tijd voor enkele 

bezienswaardigheden : Rouen of de Boucles de la Seine.  

 

We verblijven (2 nachten) in Hotel La Diligence, gelegen in het centrum van Honfleur.  

Dag 2 We beginnen rustig en brengen de dag door in Honfleur. We wandelen langs de 

jachthaven, de houten kerk, de prachtige huizen. De winkeltjes in de geplaveide 

straatjes verleidn je gegarandeerd met hun snuisterijen. Vanaf de kapel Nôtre-Dame 

de Grâce hebben we een mooi uitzicht op de stad en de baai van de Seine. Uiteraard 

laten we ons een eerste keer verleiden door de ‘vruchten van de zee’.  



              

 

Dag 3 We volgen de kust naar het westen, langs de mondaine badplaatsen Trouville en 

Deauville, waar de impressionisten zich thuis voelden. Bij Ouistreham komen we de 

eerste landingsplaats tegen. Tegen de avond komen we aan in Arromanches, waar we 

nog de restanten zien van de kunstmatige haven die er na de landing door de 

geallieerden werd aangelegd.            
 

We verblijven 2 nachten in het IBIS hotel in Port-en-Bessin, een rustig havenstadje in 

de buurt van Arromanches.  

Dag 4 We bezoeken het musée du débarquement in Arromanches, waar de aanleg van de 

kunstmatige haven voor de kust van de stad wordt belicht. We gaan op zoek naar 

overblijfselen van de landing : bunkers, caissons, een Amerikaanse en een Duitse 

begraafplaats, … 

 

We gaan ook naar Bayeux om er het beroemde tapijt, dat de slag van Hastings 

voorstelt, te bekijken.  

 
 
 

Dag 5 We rijden vandaag naar Quinéville, op het schiereiland van de Cotentin. Onderweg 

passeren we nog enkele landingsstranden (Omaha en Utah), bezoeken we de stadjes 

Carentan en Sainte-Mère-Eglise, gelegen te midden van het Parc Naturel du Marais 

du Cotentin.  

 

We verblijven 2 nachten in het Chateau de Quinéville.  



              

 

 

Dag 6 We verkennen de kop van het schiereiland, met Cherbourg, de grootste haven, en Cap 

de la Hague. We bezoeken er een botanische tuin, die geniet van de warmte van de 

Golfstroom.  

             

Dag 7 We volgen de westkust van de Cotentin, die opnieuw iets ruwer is. In het stadje 

Coutences bezoeken we de kathedraal, het meesterwerk van de Normandische gotiek. 

 

We verblijven 2 nachten in hotel Relais des Îles in Coudeville-sur-Mer 

                    
 

  



Dag 8 We rijden naar de Mont Saint-Michel, een mythische plaats die je één keer moet 

bezocht hebben.   

                     

 

Dag 9 Terug naar België 

 

We reizen met een kleine groep. Het aantal plaatsen is beperkt tot 14.  

We verblijven in comfortabele 3-sterrenhotels.   

De prijs voor deze reis bedraagt ong. 1.150 EUR per persoon. Voor een éénpersoonskamer is er een 

supplement van 250 EUR.   

Inbegrepen : 

• Vervoer vanuit Denderleeuw. 

• Verblijf van 7 nachten in standaard kamers, inclusief ontbijt en verblijftaksen.  

• Alle uitstappen ter plaatse (vervoer en begeleiding).  

 

De middag-, avondmalen en inkomgelden worden ter plaatse betaald. We eten in principe in groep, 

maar je kan ook individueel iets eten.  

Een annuleringsverzekering is niet inbegrepen, maar wordt ten zeerste aanbevolen.  

 

 

Ga je mee ? 

Bel dan nu naar Frank De Saedeleer (053/66.10.43  of 0477/688.760). 

 

We combineren de flexibiliteit van een individuele reis  

met de gezelligheid en het comfort van een groepsreis. 
 


