
Virbo-seniorenreis 2022: 

Normandië van maandag 5 tot zondag 11 september 2022 

(Onder voorbehoud van geen beperkende coronamaatregelen en vrijheid van reizen) 

 Verblijf:   
Hotel Le normandie 
Avenue Michel Cabieu 71 
14150 Ouistreham-Port 
Frankrijk 
Tel . 00 33 2 31 97 19 57   
www.lenormandie.com  
 
Ouistreham (uitgesproken als 
‘wiestrem’) ligt direct aan de kust 
zowat ter hoogte van Caen in het 
departement Calvados. De Orne 
heeft er zijn monding in het 
Kanaal. Het verleden kende er 

Willem de Veroveraar en daardoor ook het bekende tapijt van Bayeux. Maar sedert de invasie van de 
geallieerde troepen in juni 1944 zijn de Normandische stranden een extra aandachtspunt uit de 
geschiedenis geworden. Verplaatsingen gebeuren met eigen vervoer binnen de deelnemers. 
 

Programma: 

Het opgegeven programma is onder voorbehoud van bevestiging van de voorziene bezoeken.  

Kleinere wijzigingen in de volgorde van de activiteiten zijn nog mogelijk. 

Maandag 5 september 2021 

Aankomst in hotel vanaf 15 uur – innemen van de kamers – avondmaal  

 

Dinsdag 6 september 2022. 

Na het ontbijt verkenning van ons vakantiedorp. Wij bezoeken alvast ‘Le grand bunker’ ook gekend 

als het museum over de ‘Mur de l’ Atlantique’ dat zich over vijf verdiepingen uitstrekt. Een wandeling 

langsheen het strand dat tot 1,5 km breed kan zijn,  staat eveneens voorzien. Tot slot kan je ook nog 

even langs de  vuurtoren (de 171 traptreden laten we voor de liefhebbers op eigen kracht) vooraleer 

terug te keren naar ons hotel waar we het avondmaal voorgeschoteld krijgen.  

 

Woensdag 7 september 2022.  

We verplaatsen ons naar Bayeux (40 km) waar we het beroemde tapijt dat de slag bij Hastings in 

1066 vertelt gaan bekijken. Rond 14 uur begeven we ons naar Arromanches om de restanten van de 

kunstmatige oorlogshaven te bekijken. Vandaar rijden we door naar Colleville waar we een bezoek 

brengen aan de Amerikaanse begraafplaats. Afhankelijk van de tijd kunnen we nog even het bekende 

Omaha Beach bekijken of de geschiedenis in duiken met een bezoek aan het Overlordmuseum (apart 

te betalen voor geïnteresseerden). Avondmaal in hotel. 

http://www.lenormandie.com/


Donderdag 8 september 2022.   

Ons eerste reisdoel vandaag wordt Pont-Audemer (75 km), gekend als het Normandische Venetië en 

vroeger stad van de lederbewerking. We brengen een bezoek aan het stadje op eigen kracht aan de 

hand van uitgestippelde wandeling. Na de middag rijden we door naar Honfleur en bekijken daar de 

houten kerk, de pittoreske straatjes en genieten vanop een terrasje in de oude haven. Schilders als 

Monet e.a. wisten dit stadje al te waarderen om zijn pracht. Avondmaal in hotel.  

Vrijdag 9 september 2022. 

Na het ontbijt vertrekken we richting Pont L’ Evêque (45 km). Deze regio is gekend om zijn 

kaasproductie en het stoken van ‘geestrijke’ drank op basis van appels waaronder o.a. ciders en de 

Calvados.  We wandelen  eerst even rond in het oude stadscentrum om nadien op de rand van de 

stad halt te houden voor de productie van de calvados Père Magloir te leren kennen en … te 

proeven. Nadien rijden we nog even verder naar het badplaatsje Trouville (15 km). Daar verkennen 

we nog  de vismarkt en de vissershaven, de allereerste plankenpromenade langs de kust of eventueel 

de muurschilderingen van Savignac. Via Deauville en het uitzichtspunt Mont Casiny,  rijden we langs 

de kust terug naar ons hotel voor het avondmaal. 

 

Zaterdag 10 september 2022. 

Na het ontbijt rijden we naar de stad Caen (15 km). Daar voorzien we in de voormiddag een bezoek 

aan de Abbaye aux Hommes en in de namiddag de Abbaye aux Dames en het Chateau de Caen, 

gebouwen die ooit Willem de Veroveraar liet bouwen. Na deze bezoeken flaneren we op eigen 

initiatief nog wat door de stad waar nog heel wat te beleven valt. Avondmaal in het hotel. 

 

Of je verkiest liever een ‘vrije dag’ waarbij je zelf op ontdekking gaat. Uitstapmogelijkheden (niet 

inbegrepen in de prijs) zijn o.a. voor kaasliefhebbers naar de oorsprong van de camenbertkaas in 

Camenbert (75 km) en het museum in Vimoutiers of een bezoek aan ‘Graindorge’ voor de 

kaasproductie van de pont l’eveque en gratis proeverij in Livarot (60 m); ook het stadje Liseux met 

zijn majestieuze basiliek(55 km) of de prachtige natuur van de regio “Suisse Normende’ (50km). 

Andere mogelijkheid is de Côte de Grâce met zijn historische kapel (55 km) of ga je op zoek naar een 

calvadosstokerij (b.v. Château de Breuil met kelders en proeverij – 50 km) of bekijk je de wonderlijke 

spelingen van de zee en natuur in de rotspoorten van Etretat (120 km). Of gewoon een dagje aan het 

strand?  

 

We sluiten de reis alleszins af met een avondmaal en een gezellig samenzitten in het hotel. 

Zaterdag 11 september 2021. 

Ontbijt, inpakken en terugreis naar huis. Kamers te verlaten voor 11 uur. 

Prijzen: 

De prijs omvat: 

- de entreegelden en/of  gidsen van de bezoeken in de beschreven uitstappen van maandag tot en 

met zaterdag inbegrepen met uitzondering van de eigen keuze op woensdag of keuzemogelijkheden 

op zaterdag.  

- het dagelijks ontbijt  

- elke avond een driegangenmaaltijd in  het hotel 



- de verblijftaksen 

- de 6 overnachtingen 

Niet inbegrepen zijn de dranken bij de maaltijden, eventuele middagsnacks en vrije 

museumbezoeken die ter plaatse moeten betaald worden. 

Dank zij een tussenkomst van Virbo voor zijn leden kunnen we volgende prijzen hanteren: 

- op basis van dubbelkamer en half pension: per persoon 480 euro.  

- op basis van single-kamer en half pension: per persoon 660 euro.  

Verblijf in hotel zonder deelname aan betalende activiteiten kan ook. De prijzen verminderen dan 

met 50 euro. Wel vooraf melden bij inschrijving. 

Inschrijvingen: 

Inschrijvingen via rudy.virbo@gmail.com . Daar kan u eventueel ook meer informatie bekomen. 

We beschikken over een optie van een 10-tal kamers in het hotel tot 17 juni 2022. Inschrijvingen 

moeten  zo spoedig mogelijk gebeuren en uiterlijk  voor 17 juni. Kamerkeuze (single / dubbel) melden 

bij inschrijving. Kamers worden toegewezen op basis van inschrijvingsdatum. Inschrijvingen worden 

pas geldig na storting van een voorschot van 275 euro per persoon op rekeningnummer BE10 4219 

1829 1104 van Rudy Sterck met vermelding van naam deelnemer(s) en de mededeling “Virboreis 

Normandië 2022”. Het saldobedrag dient gestort te worden voor 15 augustus 2022. Annuleren kan 

gratis gebeuren tot 20 augustus, nadien volgens de bepalingen van het hotel. 

 

Meer info? 

Bel of mail naar Rudy Sterck, de Virbo-verantwoordelijke voor deze reis. 

E-mail: rudy.virbo@gmail.com    Tel. 053/68 41 75 of GSM 0477 35 50 58 
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