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-

Granville : het Monaco van het noorden is een bad- en havenplaats aan de Baai van de
Mont-Saint-Michel. Vergeet u vooral niet om de historische bovenstad te bezoeken, het
aquarium du Roc, het museum Richard Anchreon, het huis van Christian Dior, de talloze
winkels in het centrum en restaurants, het casino en de haven met de vissersschepen.
- De eilandenarchipel Chausey : een echt paradijs voor natuurliefhebbers, de archipel
leeft op het ritme van de getijden en biedt een ongeëvenaard landschap dankzij het grootste
getijdenverschil in Europa (14 meter bij springgetijden). Dagelijks onderhouden veerboten de
overtocht vanaf het Gare Maritime in Granville.
- De Mont Saint Michel : de abdij en wandeltochten dwars door de baai (onder leiding van
een gids). De Mont Saint Michel staat op de lijst van wereldcultuur- en natuurerfgoed van de
UNESCO.
- Coutances : vermaard om de kathedraal, het jazz festival “Sous les Pommiers” (in mei)
en het park.
- Cherbourg : havenstad met de grootst aangelegde rede (ankerplaatsen) ter wereld, de
“cité de la mer” met bezichtiging van de onderzeeboot Le Redoutable. En niet te vergeten de
overweldigende kustlijn vanaf de haven van Barfleur in het oosten tot aan de Nez de Jobours in
het westen, waar de kust gaat lijken op die van Ierland.
- Sainte Mère Eglise : een plaats vol emotie en historie sinds de landing op Utah-beach op
D-day tijdens de Tweede Wereldoorlog.
- Caen : hoofdstad van Basse-Normandie heeft veel monumenten om te laten zien,
waarvan Willem de Veroveraar en koningin Mathilde de grondlegger zijn geweest zoals het
kasteel, de Vrouwenabdij en de Mannenabdij.
- Het Gedenkteken van Caen : een museum voor de vrede, dat zich richt tot het hele
gezin om de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog beter te leren begrijpen. Daarbij staat
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de geschiedenis van de landing en de slag in Normandië centraal.
- Villedieu les Poeles : stad van koper en tin ambachten, waar u om de hoek van een
steegje een klokkengieterij kunt bezoeken of over de markt slenteren….. Een architectonisch en
ambachtelijk erfgoed als nergens anders.
- En vele andere verrassingen : het kasteel van Gratot, de abdijen van d’Hambye en
Lucerne, het dropje Régnéville, en op een uurtje rijden komt u uit in Bretagne en kunt daar een
bezoek brengen aan Cancale en Saint-Malo, een berucht zeeroversnest en beroemd om de
stadswallen…
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