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Normandië  

 

Zondag 14 tm donderdag 18 november 

5 dagen - 4 nachten 

2390,- per persoon – alles inbegrepen – obv 2 personen / toeslag 1 pers. 820,- 

De hele reis is onder leiding van Gijs van Bilsen en een professionele gids ter plaatse, die ons in drie 

dagen alles zal vertellen over de historische plaats op aarde. 

Vervoer ter plaatse is met een luxe bus maar u mag ook beslissen zelf te rijden;  

in dat geval wordt een nette verrekening van de kosten met u getroffen. 

Deze reis is zo ingericht dat we elke dag een redelijk vol maar relaxed programma hebben (met lunch) 

maar steeds ’s avonds in het hotel terugkomen,  

alle tijd hebben voor onszelf en ook daar het diner gebruiken. 

 

 
Strand van Arromanches-sur-Mer 

 

           U reist op zondag zelf naar Normandië, waar we elkaar in de namiddag ontmoeten bij Chateau 

           La Chenevière*****, gesitueerd net ten zuiden van Bayeux.  

           Daar verblijven we 4 nachten en daar dineren we 's avonds, grote klasse!  

           Donderdagochtend nemen we weer afscheid van elkaar. 

          We staan stil in Arromanches, bij Pointe du Hoc en op het imposante Amerikaanse oorlogskerkhof in 

          Colleville-sur-Mer en het sobere Duitse in La Cambe. Natuurlijk maken we een strandwandeling langs  

          Omaha Beach en Utah Beach en halen we de geschiedenis op in diverse invasiemusea.  

          Oh ja, wie Normandië zegt, zegt ook Fruits de Mer; verser dan hier zult u geen oester vinden. 

 

          Het programma dat ik heb gemaakt, voldoet natuurlijk geheel aan de nieuwe eisen van veiligheid en 

          sociale hygiëne en biedt u alles wat u van mij gewend bent. Het staat u overigens vrij om een dag of 

          dagdeel uw eigen plan te trekken en bijvoorbeeld lekker te gaan golfen op de baan van Arromanches.  

          Vanzelfsprekend kunt u ook een dag eerder arriveren en/of een dag later terugrijden; dat regel ik met 

          plezier voor u. 
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Zondag 14 november 
Op eigen gelegenheid rijdt u naar het hotel. We ontmoeten elkaar daar einde van de middag. Inchecken, 

acclimatiseren voor het apéritief en aansluitend diner. 

 

 

Maandag 15 november 
Na het ontbijt rijden we naar Arromanches-sur-Mer en starten onze kennismaking met D-Day met een bezoek 

aan het invasie- cq oorlogsmuseum in het centrum van Arromanches. 

 

Natuurlijk gaan we ook even naar Cinema 360, waarbij u zich als het ware midden op de invasiestranden  

lijkt te bevinden op 6 juni 1944. Hier wordt op een scherm van 360 graden een impressie van de landing 

gegeven, die u lang zal heugen. 
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De lunch gebruiken we in Arromanches, in de haven, aan de kust. Voor de liefhebber van Fruits de Mer is hier 

keus te over. 

    

 

In de middag brengen we een bezoek aan Bayeux, het stadje zelf en haar wereldberoemde Tappisserie etc. etc. 

 

Het tapijt van Bayeux -waarschijnlijk gemaakt in 1069- schetst een overzicht van de slag bij Hastings in 1066, 

waarbij William The Conqueror Engeland veroverde . 

Willem I (Falaise, ca. 1028 – 9 september 1087), ook bekend als Willem de Veroveraar (Guillaume le Conquérant), 

was de eerste Normandische koning van Engeland van Kerstmis 1066 tot zijn dood. Hij was ook hertog van 

Normandië van 1035 tot zijn dood, onder de naam Willem II. Vóór zijn verovering van Engeland, stond hij bekend 

als Willem de Bastaard omdat hij een buitenechtelijk kind was. Om zijn aanspraken op de Engelse kroon kracht bij 

te zetten viel Willem in 1066 Engeland binnen. Hij leidde een leger van Normandiërs, Bretons, Vlamingen en 

Fransen (van Parijs en Île-de-France) naar de overwinning op de troepen van de Engelse koning Harold II in 

de Slag bij Hastings. De daaropvolgende Engelse opstanden werden door hem onderdrukt in wat bekend is 

geworden als de Normandische verovering van Engeland. 

 

Daarna keren we terug naar ons hotel. Even tijd voor uzelf. Het apéritief wordt om 19.00 uur geserveerd op het 

terras, gevolgd door een licht en verfijnd diner. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Falaise_(Calvados)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1028
https://nl.wikipedia.org/wiki/9_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1087
https://nl.wikipedia.org/wiki/Normandi%C3%ABrs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_hertogen_van_Normandi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_hertogen_van_Normandi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buitenechtelijk_kind
https://nl.wikipedia.org/wiki/Normandi%C3%ABrs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bretons_(volk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlamingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
https://nl.wikipedia.org/wiki/Harold_II_van_Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Hastings
https://nl.wikipedia.org/wiki/Normandische_verovering_van_Engeland
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Dinsdag 16 november 

 

 

Vandaag bezoeken we twee uitersten als we over de grote kerkhoven spreken hier aan de kust: het imposante 

Amerikaanse oorlogskerkhof, dat overwinning en heldendom uitstraalt en anderzijds het zeer ingetogen Duitse 

kerkhof waar meer dan het dubbele gesneuvelde jonge soldaten liggen maar een stuk soberder is van opzet.  

 

We starten deze ochtend met het Amerikaanse kerkhof, in Colleville-sur-Mer, dat tevens een uitzicht verschaft 

op Omaha Beach, een van de aanvalsstranden. Hier liggen maar liefst 9238 gesneuvelden van het eerste uur. 

 

 

Erg indrukwekkend; de gazons zijn hier tot op de millimeter gemaaid. U heeft hier een uurtje de tijd voor uzelf. 
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Hierna vervolgen we onze weg naar Pointe du Hoc, steile rotsformatie waar op de vroege ochtend van 6 juni 

1944  225 man van het US 2nd Ranger Bataljon de schier onmogelijke taak hadden om dit punt op de Duitsers 

te veroveren. Ook hier heeft u een uurtje voor uzelf om deze geschiedenis op u te laten inwerken. 

  

  

Pointe du Hoc is een locatie op een klif langs de Normandische kust in Noord-Frankrijk, in Saint-Pierre-du-

Mont. De rots bevindt zich tussen Omaha Beach en Utah Beach. Aan de voet ervan bevindt zich een smal 

keistrand van een tiental meters breed, waarna Pointe du Hoc 30 meter boven de zee uitsteekt. 

 

Tegen het middaguur rijden we door in westelijke richting naar Sainte-Mère-Eglise; u kent het dorpje wellicht 

van de film The Longest Day, waar een ongelukkige parachutist aan de spits van de kerktoren terecht kwam. Hij 

hangt er nog steeds. Hier gaan we eerst lunchen en brengen we een bezoek aan het Airborne Museum. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klif
https://nl.wikipedia.org/wiki/Normandi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-du-Mont_(Calvados)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-du-Mont_(Calvados)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Omaha_Beach
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utah_Beach
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Na de lunch en bezoek aan het Airborne Museum in St. Mère-Eglíse brengen we, op onze weg terug naar het 

hotel een bezoek aan het Duitse oorlogskerkhof. Hier liggen maar liefst meer dan 21.000 -veelal jonge 

soldaten- begraven. U zult zien dat deze begraaf- cq gedenkplaats een stuk soberder is opgezet dan de 

Amerikaanse. Tot in de jaren negentig was het zelfs ‘not-done’ om deze begraafplaats te bezoeken… 

  
De Duitse begraafplaats in La Cambe 

Aan het eind van de middag arriveren we terug bij ons hotel. 

Om 19.00 uur schenken we een apéritief en aanlsuitend genieten we een heerlijk diner. 

 

 

Woensdag 17 november 

Vandaag rijden we naar Caen, een half uurtje rijden ten oosten van ons hotel. 

Caen heeft een indrukwekkend oorlogsmuseum, dat we natuurlijk bezoeken. Daar beginnen we deze dag mee. 

Maar Caen Is daarnaast een prachtige stad, die we  - ná de lunch – gaan bezoeken. Onder leiding van een 

professionele gids maken we een interessante stadswandeling van anderhalf uur en staan we zeker even stil bij 

het imposante klooster Abbaye aux Hommes, in het centrum. 
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Diegenen die graag in Caen blijven staat dat vrij. 

Zij die graag meegaan naar Chateau du Breuil, volgen mij… 

Om 16.30 uur namelijk worden we verwacht bij een van de meest gerenommeerde Calvadosproducenten van 

deze streek, Chateau du Breuil, 15 km buiten de stad. We krijgen daar een rondleiding, tekst en uitleg…én 

natuurlijk een paar verschillende Calvados te proeven. 

 

Na afloop pikken we de ‘achterblijvers’ in Caen weer op en rijden we terug naar ons hotel. 

Om 19.30 uur schenkt men daar een glaasje champagne als apéritief voor een verfijnd slotdiner. 

 

***** 

 

Zoals gebruikelijk is deze reis van begin tot eind geheel verzorgd. 

“Het zal u aan niets ontbreken”. 

 

Het programma overdag is relaxted maar goed gevuld. Daarom juist is gekozen – zoals te doen gebruikelijk – 

niet alleen voor een perfect hotel dat alle service, luxe comfort biedt, dat u daarvan verwachten mag maar 

tevens een excellente keuken heeft. 

Het diner elke avond immers, gebruiken we, na een dag vol interessante ontmoetingen, steeds in het 

restaurant van het hotel. U kunt dan zeker van een erg goed glas wijn genieten. 

Prijskaartje per persoon bedraagt 2390,-  en de toeslag voor een eenpersoonskamer is 820,- U heeft namelijk 

exact dezelfde luxe kamer maar gebruikt haar slechts alleen. 

U bent van harte welkom om mee te gaan. 

* 

Nadere achtergrondinformatie over de Invasie 1944 wordt u per post toegezonden en zal ook grotendeels op 

de website worden opgenomen. 

* 

Kleine wijzigingen in het programma voorbehouden, zonder dat dit in welk opzicht dan ook afbreuk doet aan 

het niveau van het gebodene.  

 

 

 

 


