
GESCHIEDENIS EN CULTUUR

PROGRAMMAVOORBEELD

Dag 1: ROUEN - CAEN 
Busreis via de Opaalkust richting 
Rouen, waar we de prachtige 
kathedraal bezoeken en een kleine 
stadswandeling maken. 
Na de middag rijden we verder 
naar Caen, hoofdplaats van de 
Calvados. 
We bezoeken er het ‘Mémorial de 
Caen’ (Musée pour la Paix), een 
reis van 1918 tot heden. Later gaat 
het dan verder naar een 
comfortabel jeugdcentrum of een 
hotel aan de Normandische kust of 
bij gastgezinnen in Rouen, voor 
avondmaal en overnachting.

Dag 2: VILLEDIEU - MONT 
ST.-MICHEL
Na het ontbijt kunnen we eerst 
nog naar Villedieu voor een bezoek 
aan de klokkengieterij en de 
koperslagers of aan een 

oesterkwekerij in de omgeving van 
Grandcamp. Dan naar Mont St.-
Michel, hoogtepunt van 
architectuur, maar eerst nemen we 
wat tijd voor de lunch. In de 
namiddag bezoeken we de 
omwallingen, de Grande Rue, de 
abdij genoemd `La Merveille’, het 
museum... In de late namiddag 
keren we terug naar ons centrum 
voor avondmaal en overnachting.

Dag 3: DE `ROUTE DU 
DÉBARQUEMENT’ - BAYEUX
Terug naar 6 juni 1944, de 
ontscheping van de geallieerde 
troepen. Ouistreham: Pegasus 
Bridge, de Grand Bunker, de 
‘atlantic wall’ of Arromanches: de 
kunstmatige haven, museum van 
de ontscheping, de batterij van 
Longues-sur-Mer of Pointe du Hoc. 
Maar ook de ontnuchtering: het 
reusachtige Amerikaans militair 
kerkhof van Colleville. In de loop 

van de namiddag rijden we naar 
Bayeux voor de ontdekking van het 
beroemde wandtapijt dat het 
ganse verhaal vertelt over de 
verovering van Engeland door 
Willem van Normandië in 1066, en 
vervolgens verkennen we de 
straatjes van dit prachtig stadje.

Dag 4: LISIEUX - PONT 
L’EVÊQUE - HONFLEUR
Normandië is beroemd voor zijn 
kaas, cider en calvados zodat we 
‘s morgens de 
Camembertproductie gaan 
ontdekken in een fromagerie in de 
omgeving van Lisieux. Dan naar 
Pont l’Evêque voor een bezoek aan 
‘les Chais du Calvados’. Niet te 
missen is Honfleur, aan de 
imposante ‘Pont de Normandie’, 
waar we tijd nemen voor de lunch 
en een bezoek aan dit 
middeleeuws stadje. Zou er nog 
tijd overblijven dan kunnen we 

naar het mondaine Deauville om er 
de oude glorie op te snuiven. 

Dag 5: TERUGREIS
Ofwel rijden we over de Pont de 
Normandie naar Etretat voor een 
wandeling langs deze 
wondermooie krijtrotsen en 
vervolgens naar Fécamp voor een 
bezoek aan het uiterst interessante 
Musée des Terre-Nuevas et de la 
Pêche of het bombastische Palais 
Bénédictine waar deze befaamde 
likeur werd gemaakt. 

Of we rijden richting Parijs en 
houden onderweg nog een stop 
in Les Andelys voor een bezoek 
aan de ruïnes van ‘Château 
Gaillard’, de vesting van Richard 
Leeuwenhart. Eventueel nog een 
stop in Gisors voor een bezoek 
aan de legendarische burcht van 
de Tempeliers en dan gaat het 
verder naar de school.

Vanaf 2 dagen met LA NORMANDIE 

❋


