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 4-DAAGSE - CULTUURREIS   

 VAN 9 TOT EN MET 12 MEI  2019 

 

VVOG – PLUS ! 
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 Tapisserie van Bayeux 

 Caen en Rouen 

 Abdij van St. Wandrille 

 Abdij van St. Martin de Boscherville 

DAG 1:                    Antwerpen – Fécamp -  Villerville  
 

07.00 uur :  Vertrek Antwerpen (hotel Crown Plaza).  

08.00 uur:   Vertrek Gentbrugge.  

09.00 uur:   Vertrek Kortrijk – Lille – Amiens – Neufchâtel-en-Bray – Saint-Saëns. 

Lunch in visrestaurant LA MAREE aan de Jachthaven van Fécamp.  

Na de lunch, bezoek aan de « Abbaye de la Trinité »  in  Fécamp. 

De meeste inwoners van het Normandische kuststadje Fécamp waren vissers op kabeljauw en haring. 

De kabeljauw haalden zij ver van huis, uit de wateren bij IJsland en Groenland. Maar sinds dertien 

jaar vissen ze daar achter het net van de Europese vangstquota. De vissersschepen zijn uit de haven 

van Fécamp verdwenen. Ze maken plaats voor (zeil)jachten en een enkele vrachtboot met hout. 

Fécamp, ook  de stad van Guy de Maupassant, is vooral bekend omwille van de abdijkerk “ de la 

Trinité”. We bezoeken de abdijkerk. 

   

Vertrek naar Etretat via Froberville. 

Wandeling langs de kliffen. De mooiste zijn  de “Falaise d’Aval en de Falaise d’Amont. 
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Vertrek naar Villerville via de ”Pont de Normandie”. 

 

Omstreeks 18.00u: inchecken in het hotel Bellevue in Villerville. 

20.00u:  Diner in het hotel. 
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DAG 2:                           CAEN – BAYEUX -DEAUVILLE  
 
09.00u Vertrek naar CAEN.(70 km) Voor vandaag en morgen doen we een beroep op 
Mevrouw Irène Beausire-Maitre, guide Interprète- Conférencière. 
Bezoek aan het kasteel van Willem.  Het kasteel van Caen was een van de kastelen van Willem 

de Veroveraar in Normandië. Deze hertog maakte in 1066 aanspraak op de Britse troon. Toen 

een ander in Engeland zijn plaats in nam, trok hij ten strijde en bedwong in enkele maanden 

het belangrijkste deel van dit land en later lijfde hij ook Wales en Schotland in. 

In Engeland bouwde Willem de Veroveraar talrijke kastelen, zoals de Tower in Londen. Ook in 

Frankrijk liet hij zich niet onbetuigd. Willem vestigde zich in Caen, waar hij onder meer dit 

kasteel liet bouwen. Het kanaal bleek toch een te grote hindernis voor de bestuurder. Na zijn 

dood werd het rijk van Willem de Veroveraar gesplitst: Willem II werd koning van Engeland en 

zijn oudste zoon Robert Courteheuse werd heer en meester in Normandië. 

 

 

Nadien bezoeken we de “ Abbaye des Hommes et des Dames.” 
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Middagmaal in Restaurant AU  LION D’OR in Bayeux. 

Na de lunch bezoek aan het Musée de la tapisserie de Bayeux. 

Het tapijt van Bayeux is een borduurwerk van 70 meter lang en 50 cm hoog, dat de 

geschiedenis uitbeeldt van de slag bij Hastings in 1066. Hierbij viel Willem de Veroveraar 

vanuit Normandië Engeland binnen en versloeg hij de Angelsaksische koning Harold. Het 

tapijt is vernoemd naar de stad Bayeux in Frankrijk en werd vermoedelijk vervaardigd in 

1068. 

 

 

Vertrek uit Bayeux naar Deauville. 

 

 

Bezoek aan Deauville (wandeling langs de cabines of “les Planches” aan het strand)  

Vertrek naar Villerville ( 10 km) 

Omstreeks 18.00uur: Aankomst in het hotel. 

20.00 u : Avondmaal in het hotel 
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DAG 3:  HONFLEUR  – ST WANDRILLE – ST MARTIN DE BOSCHERVILLE  
09.00u: Vertrek naar Honfleur (10 km) 

Bezoek aan Honfleur met onze gids. Honfleur is een middeleeuws havenstadje, gelegen aan de kust 

van de Calvados, aan de bloemrijke Côte Fleurie en dichtbij badplaatsen als Trouville-sur-Mer, 

Deauville en Cabourg, is de ligging van Honfleur ideaal.  

 

Na wat vrije tijd in Honfleur, lunch in Le Tourbillon ( restaurant van La Maison de Léa) in Honfleur. 

Bezoek aan de abdij van SAINT-WANDRILLE, onder leiding van Frère Lucien. 

 

Verderop ( 15 km) bezoek aan het uniek abdijkompleks van SAINT MARTIN DE BOSCHERVILLE, met 

zijn prachtige kapittelzaal en mooie tuinen.  

 

Vertrek naar Villerville ( 95 km) en omstreeks 18.00u aankomst in het hotel. 

20.00 u :Avondmaal in het hotel. 
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DAG 4:                                            ROUEN 
 
09.00u: Na het uitchecken, vertrek naar Rouen.(95 km) 

Bezoek aan de hoofdstad van de Haute Normandie. De stad was in de 15e eeuw getuige van 
het beroemd proces tegen Jeanne d’Arc; ze werd er op de oude markt levend verbrand. 
Sedert 1920 is ze patroonheilige van Frankrijk. 

 

 

We bezoeken er één der mooiste kathedralen van Frankrijk: Cathédrale Notre-Dame. Hier 
zien we prachtige pure gotiek uit de 12e  eeuw. In de Maagdkapel zien we het prachtig 
houtsnijwerk uit de 14e eeuw: het graf van de kardinalen van Amboise. 
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Vervolgens wandeling in “Le Vieux Rouen”, met de Rue St. Romain, de kerk St. Maclou 
alsook het “atrium”, of aître St. Maclou.( kan nog gesloten zijn voor restauratie) 

 

We eindigen onze wandeling met het Justitiepaleis. 

Middagmaal in Rouen  Restaurant LA COURONNE, ( “ La plus vieille Auberge de France”) en 
omstreeks 15.00u terugreis naar België. (Antwerpen = 380km) 

 
VERTREK  9 MEI 2019 :  PRIJS PER PERSOON:  1.095€  in dubbele kamer; (single +190€) 

minimum 20 personen  

INBEGREPEN 

 Alle toegangsgelden voor de vermelde bezoeken 

 Autocar vanaf Antwerpen via Gent/ Kortrijk naar Normandië 

 Reisbegeleiding  

 In Caen en Rouen:  “ Guide - Conférencière” van hoog niveau. 

 Overnachting in charmant  gelegen ***hotel Bellevue in Villerville; alle 
kamers met zeezicht ! Uitstekende keuken! 

 Alle maaltijden met dranken. 

 VVOG-Plus -Aperitief bij het laatste diner. 

 Fooien voor gidsen en chauffeur ( waarde 30€pp) 
 

NIET INBEGREPEN:   Bijstandsverzekering en/of annulatieverzekering 

SPECIALE    ANNULATIEVOORWAARDEN     

 Tot 60 dagen voor de afreis : 30% van de reissom, met minimum 500€ per persoon 

 Van 60 tot 30 dagen voor de afreis : 60% van de reissom, met minimum 750€ pp. 

 van 30  dagen voor afreis tot de dag van vertrek  : 100% van de reissom 
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HOTEL BELLEVUE IN VILLERVILLE 

Dit mooi “boetiekhotel” ligt naast Honfleur (8km). Het hotel is gebouwd in 

Normandische villastijl.  Dit villahotel werd gebouwd door de dircteur van de 

Opéra Comique uit Parijs. U zal genieten van mooi zeezicht (alle kamers met 

zeezicht !). Er is een rustige tuin met terras.  Geniet van Normandische gerechten 

en visspecialiteiten in het uitstekend restaurant (“3 cheminées en 3 cocottes 

Logis”). Er wordt elke ochtend een ontbijtbuffet geserveerd.  Het  hotel biedt 

een zeer aangename familiale service. Wifi gratis.  
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INSCHRIJVINGSFORMULIER  OPSTUREN NAAR ASTERIA  
TEN LAATSTE OP 30 JANUARI 2019  

 
VOORNAAM: (identiek als op de identiteitskaart) 

NAAM 

STRAAT                                     NUMMER 

POSTCODE .  .  .  .      GEMEENTE 

TELEFOON                                                  G S M   

EMAIL:                                     @ 

 
Reserveert voor 

BESTEMMING: 4 - DAAGSE NORMANDIE   -  VVOG-PLUS!   
HOTEL: Bellevue in Villerville. 

REISPERIODE: van  9 MEI     t/m  12 MEI 2019              

TOTAAL AANTAL PERSONEN: 

TYPE KAMER  / tweebeddenkamer / dubbelbedkamer   of    single kamer  (*)             

 
Medereiziger 2 
VOORNAAM: (identiek als op de identiteitskaart) 

NAAM 

STRAAT                          NUMMER 

POSTCODE .  .  .  .      GEMEENTE 

TELEFOON                                                   G S M   

EMAIL:                                     @ 

 

 Prijs per persoon 1.095 €  per persoon (dubbele kamer) 190 € single suppl. 
 

 Wij wensen een annulatieverzekering :   JA /  NEEN (5.7% van de reissom) (*) 
 

 Wij wensen een verzekering bijstand/ongevallen en bagage JA / NEEN (prijs14 €) (*) 
 

 Wij storten ten laatste op 30/01/2019 een  voorschot van 250€ per persoon  op rek N° BE70 
470-0513131-25   met vermelding   2019NORMANDIEVVOG  
 

 (*): Schrappen aub 

Handtekening 
 

SPECIALE ANNULATIEVOORWAARDEN: 

 Tot 60 dagen voor de afreis : 30% van de reissom met een minimum van € 450 per persoon; 

 Van 60 tot 40 dagen voor de afreis : 40% van de reissom 

 van 40 tot 25 dagen voor afreis : 75% van de reissom  

 minder dan 25 dagen voor afreis of bij niet aanmelding: 100% van de reissom. 

__________________________________________________________ 
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