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Alliance Française Dordrecht Informatie Reis naar Normandië 2020 

 

Geachte leden en cursisten, 

We zijn heel verheugd om u een zeer interessante reis naar Normandië aan te bieden die ook 

dit jaar weer is georganiseerd door ons lid Frans van der Walle. 

De reis zal plaatsvinden van donderdag 16 april tot en met zondag 19 april 2020.  Het vervoer 

zal plaatsvinden per touringcar. 

Het programma: 

 

Donderdag 16 april: busreis naar Deauville (545 km). Inchecken in Hotel Ibis Styles 

Deauville Centre ***, 100 m van zee. Geleide wandeling door Deauville (veel gebouwen uit 

de belle époque). ’s Avonds welkomstdiner (inclusief) in Novotel Deauville Plage (aan zee).  

Vrijdag 17 april: Bezoek aan het “Overlord Museum” in Colleville sur Mer, vlakbij “Omaha 

Beach”. Het museum toont een totaaloverzicht van de landing in Normandië 75 jaar geleden, 

met talloze authentieke voorwerpen en voertuigen. Gezamenlijke lunch in het “Domaine de 

l’Hostréière”, een gerestaureerde herberg die tussen het museum en de Amerikaanse 

begraafplaats in ligt. Geleid bezoek aan het “Normandy American Cemetary and Memorial”. 

Bezoek aan het bezoekerscentrum en de begraafplaats, een indrukwekkende monumentale, 

prachtig naar de zee aflopende Amerikaanse begraafplaats, de grootste in Europa.  

Daarna dégustation de Calvados in de “Coeur de Lion” bij Christian Drouin in Coudry-Rabut, 

schilderachtig gelegen in het knusse dal van de Touques. Diner op eigen gelegenheid. 

Zaterdag 18 april: Naar Le Havre: bezoek aan de “Eglise St-Joseph”. Pal onder de 109 m 

hoge toren bevindt zich de kerk. In de betonnen naald die de toren in wezen is, bevinden zich 

12.786 verschillend gekleurde ramen. Een werkelijk uniek bouwwerk. Geleid bezoek aan het 

“Musée Malraux”, een rijk museum met vooral impressionisten als Monet, Manet, Pissaro, 

Sisley,  Boudin, Dufy, enz. 

Dan vertrek naar Etretat; vrije lunch aldaar. Vervolgens een geleide wandeling door Etretat, 

een volstrekt authentiek badplaatsje uit de belle epoque. Per treintje naar de kliffen ( 85m 

hoog) met bezoek aan de visserskapel “Notre-Dame-de-la-garde” en naar de zich daar onder 

bevindende tuinen. Gezamenlijk slotdiner in Restaurant “Le Homard Bleu”, pal aan zee 

gelegen in Etretat. 

Zondag 19 april: Uitchecken uit het hotel, transfer naar Honfleur. Geleide rondwandeling 

door de stad, parel van de Côte Fleurie en het mooiste havenstadje van Normandië. Boottocht 
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over zee naar de imposante “Pont de Normandie” ( 215 m hoog). Vrije lunch. Terugreis naar 

Dordrecht.  

De reis is inclusief 3 nachten hotel en ontbijt; inclusief de lunch op vrijdag, de Calvados – 

proeverij, het treintje en de vaartocht naar de Pont de Normandie, en inclusief 2 diners, nl. op 

donderdag- en zaterdagavond. Ook alle entrees van de genoemde musea zijn inclusief. 

De overige lunches zijn voor uw eigen rekening (behalve op vrijdag) plus het avondeten op 

vrijdag en zondag. 

De kosten voor deze prachtige reis zijn: 

499 euro p.p. in een tweepersoonskamer en 

639 euro p.p. voor een eenpersoonskamer. 

De reis kan doorgaan bij een minimum van 25 personen. 

BELANGRIJK: als u mee wilt, dient u 100 euro vóór 14 maart a.s. over te maken op:  

NL07 INGB 0002 7351 00 ten name van Stg. Alliance Française des Pays-Bas  

Afdeling Dordrecht, o.v.v. van het aantal personen en eenpersoonskamer(s) of 

tweepersoonskamer. 

Zodra bekend is of er genoeg deelnemers zijn, vragen wij u uiterlijk 31 maart het 

restant van de totale kosten naar ons over te maken.  

N.B. U moet zelf zorgen voor een annuleringsverzekering en/of een reisverzekering! 

Let op: mocht u m.b.t. de twee diners op donderdag en zaterdag speciale wensen hebben waar 

wij rekening mee dienen te houden, geeft u deze dan z.s.m. aan mij door. 

Mochten er belangstellenden zijn die geen lid of cursist zijn, maar die ook mee willen met 

onze reis, dan is dat mogelijk, maar ook zij dienen uiterlijk 14 maart 100 euro p.p. betaald te 

hebben. Leden en cursisten hebben echter voorrang. 

Later ontvangt u uiteraard nog een meer gedetailleerde planning met tijden. 

Nous nous réjouissons déjà du voyage ! 

 

Stella Maaswinkel 

Secrétaire Alliance Française Dordrecht 

secr.dordrecht@afpb.nl 

mailto:secr.dordrecht@afpb.nl

