
CamperMet de
 Normandië, door

Bretagne en
Centraal-Frankrijk

Camper_Nor-Bret-Centre.indb   1 19/03/13   11:49



Camper_Nor-Bret-Centre.indb   2 19/03/13   11:49



Camper_Nor-Bret-Centre.indb   3 19/03/13   11:49



4

In
ho

ud
Kaart met de reisroutes blz. 2-3

Gebruiksaanwijzing blz. 6-9

Verklaring van de symbolen blz. 10-12

Voor het vertrek blz. 14-15

Tijdens de reis blz. 16-19

Reisroutes blz. 20-273

norMandiË
 1 - De Vexin Normand (4 dagen - 140 km) blz. 22
 Inzoomen op... het huis van Claude Monet blz. 26
 Inzoomen op... dierenpark CERZA blz. 27
 Bezoek aan... Rouen blz. 28
 2 - De monding van de Seine (4 dagen - 160 km) blz. 30
 3 - De Côte d’Albâtre (4 dagen - 190 km) blz. 34
 4 - De hoogvlakte van het Pays de Caux (3 dagen - 170 km) blz. 38
 5 - Het Pays de Bray (3 dagen - 160 km) blz. 42
 6 - De Côte Fleurie en het Pays d’Auge (7 dagen - 200 km) blz. 46
 7 - De Orne en de landelijke Perche (4 dagen - 230 km) blz. 50
 8 - Suisse Normande (3 dagen - 120 km) blz. 54
 Bezoek aan... Caen blz. 58
 9 - De Bessin en de invasiestranden (4 dagen - 150 km) blz. 60
 10 - Het schiereiland Cotentin (6 dagen - 220 km) blz. 64
 Inzoomen op... de Cité de la Mer blz. 68
 Inzoomen op... de Fonderie Cornille-Havard blz. 69
 11 - Het zuiden van La Manche (4 dagen - 210 km) blz. 70
 12 - De baai van de Mont-Saint-Michel (4 dagen - 140 km) blz. 74

BretaGne
 13 - De Marches de Bretagne (4 dagen - 180 km) blz. 80
 Bezoek aan... Rennes blz. 84
 14 - Het Pays de Brocéliande: magie en mysterie (3 dagen - 120 km) blz. 86
 15 - Vallée de la Rance, van Rennes tot Dinard (4 dagen - 120 km) blz. 90
 16 - De Côte d’Émeraude (6 dagen - 180 km) blz. 94
 Inzoomen op...de getijdencentrale van de Rance blz. 98
 Inzoomen op... Océanopolis blz. 99
 17 - De Côte du Trégor (6 dagen - 190 km) blz. 100
 18 - De Côte des Bruyères en het Pays de Léon (4 dagen - 150 km) blz. 104
 19 - De Côte des Abers en de Iroise Zee (4 dagen - 200 km) blz. 108
 20 - Omheinde parochie-erven en de Monts d’Arrée (4 dagen - 180 km) blz. 112
 21 - Het schiereiland Crozon (4 dagen - 160 km) blz. 116
 Bezoek aan... Quimper blz. 120
 22 - De Cap Sizun en het Pays Bigouden (4 dagen - 200 km) blz. 122
 23 - De zuidkust van Cornouaille (4 dagen - 290 km) blz. 126
 24 - Rond de Golfe du Morbihan (4 dagen - 180 km) blz. 130
 Inzoomen op... de duikbootbasis Keroman blz. 134
 Inzoomen op... de conservenfabriek Belle-Îloise blz. 135
 25 - Het binnenland van de Morbihan (4 dagen - 190 km) blz. 136
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 26 - Van de Alpes Mancelles naar de Perche (4 dagen - 170 km) blz. 142
 Bezoek aan... Le Mans blz. 146
 27 - Langs de oever van de Sarthe (3 dagen - 180 km) blz. 148
 28 - Het platteland van de Mayenne (4 dagen - 200 km) blz. 152
 Bezoek aan... Angers blz. 156
 29 - De wijnstreek rond Saumur (5 dagen - 190 km) blz. 158
 Inzoomen op... de scheepswerf STX France blz. 162
 Inzoomen op... het Biopark van Doué blz. 163
 30 - De Loire tussen Angers en Nantes (4 dagen - 180 km) blz. 164
 Bezoek aan... Nantes blz. 168
 31 - Brière en het schiereiland Guérande (4 dagen - 150 km) blz. 170
 32 - Noirmoutier en het Marais Breton-Vendéen (4 dagen - 190 km) blz. 174
 33 - De Monts de Vendée (4 dagen - 140 km) blz. 178
 Inzoomen op... Le Puy du Fou blz. 182
 34 - De Marais Poitevin (4 dagen - 180 km) blz. 184

Poitou-Charentes

 Bezoek aan... La Rochelle blz. 190
 35 - Het Île de Ré en de streek van La Rochelle (5 dagen - 180 km) blz. 192
 36 - De Atlantische kust tussen Rochefort en Royan (4 dagen - 180 km) blz. 196
 Inzoomen op... de Corderie Royale blz. 200
 Inzoomen op... de Chantier de l’Hermione blz. 201
 37 - Op pad in de Saintonge (4 dagen - 210 km) blz. 202
 38 - Angoulême en de zuidelijke Charente (4 dagen - 200 km) blz. 206
 Inzoomen op... de Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image blz. 210
 39 - De bovenloop van de Charente en de Confolentais (4 dagen - 250 km) blz. 212
 Bezoek aan... Poitiers blz. 216
 40 - Het zuiden van de Poitou (4 dagen - 210 km) blz. 218
 Inzoomen op... Futuroscope blz. 222
 41 - Het dal van de Vienne en de Gartempe (4 dagen - 170 km) blz. 224
 42 - Op ontdekking in de Deux-Sèvres (4 dagen - 330 km) blz. 228

Centre

 43 - Van Chartres naar de Perche (5 dagen - 300 km) blz. 234
 Inzoomen op... de brandschilderkunst in Chartres blz. 238
 44 - Op de wegen van de Sologne (4 dagen - 200 km) blz. 240
 45 - Het dal van de Loire en de Cher (4 dagen - 180 km) blz. 244
 Inzoomen op... het Parc des Mini-Châteaux en het Aquarium du Val de Loire blz. 248
 Inzoomen op... het Zoo-Parc de Beauval blz. 249
 Bezoek aan... Tours blz. 250
 46 - Kastelen en tuinen van de Touraine (4 dagen - 160 km) blz. 252
 47 - De Brenne en de regio van Valençay (5 dagen - 315 km) blz. 256
 48 - De Orléanais en de Gâtinais (4 dagen - 220 km) blz. 260
 49 - Giennois, Pays-Fort en Sancerrois (4 dagen - 200 km) blz. 264
 Bezoek aan... Bourges blz. 268
 50 - In het hart van de Berry (5 dagen - 280 km) blz. 270

Register van plaatsen en bezienswaardigheden blz. 274-281
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Het kasteel van Miromesnil

Anna G. Tufvesson/NordicPhotos/age fotostock

NR. 4

38

De hoogvlakte van het Pays de Caux

Ingeklemd tussen het Seine-dal en de Côte d’Albâtre ligt een karakteristiek stuk 

Normandisch ruraal gebied met feodale hofstedes, duiventillen, vette kleigronden 

en zwartbonte koeien. Deze route voert via vele tuinen en welvarende kastelen de 

romans en novellen binnen van Guy de Maupassant, kind van het land, die er een 

verrassend realistisch beeld van heeft geschetst.

Dag 1
Deze route door het achterland 

van Dieppe start op symbolische 

wijze in  Tourville-sur-Arques bij 

het kasteel van Miromesnila 

waar Guy de Maupassant in 1850 

werd geboren. Het in baksteen 

en leisteen opgetrokken kasteel, 

de moestuina en de tuin zijn van 

april tot oktober te bezichtigen. 

Bij het dichtbij gelegen Off ran-

ville ligt het Parc Floral Wil-

liam-Farcy in het plaatsje Le Co-

lombier, waar 21 thematuinen 

van het vroege voorjaar tot de 

hele zomer weelderig bloeien. 

Dan het kleine dal van de Scie 

volgen (via Longueville-sur-Scie) 

naar  Auffay, waar het carillon 

met poppen van de indrukwek-

kende abdijkerk de uren slaat (de 

originele poppen zijn te zien in 

het gemeentehuis). Zuidwaarts, 

in  Saint-Maclou-de-Folleville, 

staat de 19de-eeuwse Moulin 

de l’Arbalète, een watermolen 

die tijdens bezichtigingen in 

werking wordt gezet. Vlakbij, 

in het dorpje  Esteville

begraafplaats met het huis van 

de beroemde Abbé Pierre, die 

een twintigtal jaren in het dorp 

woonde. In dit huis worden 

zijn persoonlijke voorwerpen 

bewaard en onlangs is er het 

Centre Abbé-Pierre ingericht, 

een museum dat een beeld wil 

geven van het gepassioneerde 

leven, het werk en de nalaten-

schap van deze bekende pries ter 

en oprichter van de wereldwijde 

Emmaüs-beweging 

opend).

 Vertrek:

Dieppe

 3 dagen

170 km

Normandië

Titel van de reisroute

De streek

Overzicht van de reisroute

Vertrekpunt
Duur

Aantal km

Een beschrijving per dag

Voor elke reisroute
Een beschrijving van het traject met 
een overzichtelijke kaart en foto’s
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 ligt een karakteristiek stuk 

Normandisch ruraal gebied met feodale hofstedes, duiventillen, vette kleigronden 

en zwartbonte koeien. Deze route voert via vele tuinen en welvarende kastelen de 

, kind van het land, die er een 

, 

in het dorpje  Esteville, ligt de 

begraafplaats met het huis van 

de beroemde Abbé Pierre, die 

een twintigtal jaren in het dorp 

woonde. In dit huis worden 

zijn persoonlijke voorwerpen 

bewaard en onlangs is er het 

Centre Abbé-Pierre ingericht, 

een museum dat een beeld wil 

geven van het gepassioneerde 

leven, het werk en de nalaten-

schap van deze bekende pries ter 

en oprichter van de wereldwijde 

Emmaüs-beweging (wo-zo ge-

opend).

Dag 2
Begin de dag in  Clèresa met het 

dierenpark Jean-Delatoura , 

waar roze fl amingo's, antilopen, 

pauwen, maki's, gibbons, hert-

achtigen en kangoeroes in vrij-

heid rondlopen op een terrein 

van 13 ha weiland en bos met op 

de achtergrond een schitterend 

kasteel. Ruim 300 paartjes gan-

zen en zwemvogels dob beren 

in het meer. In het kasteel is een 

ruimte ingericht voor zeldzame 

exotische vogels. 6 km zuid-

waarts ligt  Montville met het 

Musée des Sapeurs-Pompiers 

de France, waar ruim 6000 voor-

werpen zijn te zien met veel 

aandacht voor brandweer- en 

hulpwagens alsook voor soms 

zeldzame zwengelpompen. In 

de middag terug naar Clères, 

dan omhoog naar  Val-de-Saâne 

en  Imbleville waar een massief 

bakstenen kasteel staat met slot-

gracht (bezichtiging alleen buiten-

kant, 's zomers do-zo). Pal west-

waarts laveren over smalle 

weggetjes via  Boudeville naar 

 Doudeville, hoofdplaatsje van 

de vlas cultuur. In het Carrefour 

du Lin (gratis) kunt u alles hierover 

te weten komen. Bekijk ook de 

tuin en het park van het Château 

de Galleville met het label Jardin 

Remarquable. Overnachting in 

Doudeville of Gonzeville, naast 

de École Rurale.

Dag 3
In het dorp  Gonzeville heeft men 

het idee opgevat om de sfeer van 

scholen uit de jaren 1950 op te 

roepen in het kleine Musée de 

l'École Rurale. Van geboende 

tafels, leitjes, inktpotten, het 

schoolbord met wijze les en boe-

ken tot de kachel en het podium 

met het bureau van de meester, 

alles is er. Na een afspraak bij de 

gepensioneerde burgemeester 

(t 02 35 56 74 95 of 06 86 85 12 69) 

kunt u zelf de sfeer opsnuiven 

van deze dorpsschool (gratis). 

Vervolgens naar  Ermenouville 

met het Château du Mesnil-Geof-

froy, waar de grootste rozentuin 

van Normandië is aangelegd in 

een park van 10 ha dat sinds de 

18de eeuw niet is veranderd. Dan 

door naar  Cany-Barville met het 

grootste kasteel van Normandië 

in Lodewijk XIII-stijl en een slot-

gracht (juli en aug. geopend). Mooi 

meubilair, Vlaamse wandtapijten 

en lambriseerwerk in régence-

stijl. Tot slot de D 131 aanhouden 

tot  Yvetot. De 20ste-eeuwse 

kerk aldaar heeft opmerkelijke 

glas-in-loodramenaa van de 

hand van meester-glasschilder 

Max Ingrand. In het Musée des 

Ivoiresa worden ongeveer 200  

objecten uit de 19de en 20ste 

eeuw getoond.
  De openingstijden van 

de bezienswaardigheden 

in het Pays de Caux variëren 

nogal per seizoen. Dus eerst 

bij het Office de Tourisme 

informeren.

Tip van Bib

Een landkaart met het traject
en de rustplaatsen

De bezienswaardigheden onderweg:
cultureel erfgoed, musea, ambacht, gastronomie, natuur

Praktische tips
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NR. 4

 Auff ay

Aire d’Auff ay
Pl. Bleckedé - t 02 35 34 13 26

Sanizuil Eurorelais ä T S € 3

Overnachtingsplaats: gratis

GPS: E 1.0998 N 49.71766

 Cany-Barville

Aire de Cany-Barville
R. du Lac
Geen voorzieningen.

Overnachtingsplaats: gratis

GPS: E 0.63124 N 49.78952

 Clères

Aire de Clères
Bereikbaar via de r. Spalikowski (D 6) - 

t 02 35 33 23 31 - õ 10

Sanizuil ä T S € 4

Overnachtingsplaats: gratis

R Rustig, 700 m van het dierenpark

en 500 m van het centrum

GPS: E 1.11713 N 49.60131

 Dieppe

Aire de Dieppe en camperplaats

Zie blz. 44

 Doudeville

Aire de Doudeville
Pl. du Mont-Criquet, naast supermarkt 

Carrefour Market - t 02 35 56 14 00 - õ 12

Sanizuil ä T S € 3,50

Overnachtingsplaats: gratis

GPS: E 0.78795 N 49.71982

 Off ranville

Aire van de Camping Municipal Le Colombier

453 r. Loucheur - t 02 35 85 21 14 - õ 100

April-half okt.
Sanizuil ä ï T S € 2,65

Overnachtingsplaats: € 4,10

GPS: E 1.04523 N 49.87315

 Val-de-Saâne

Aire de Val-de-Saâne
R. de la Ceinture - t 02 35 32 30 35 - õ 6

Sanizuil Eurorelais ä ï T S € 2

Overnachtingsplaats: gratis

R Rustig
GPS: E 0.96502 N 49.7037 

 Cany-Barville

  h 
 Rte de Barville, afslag Sud van de D 268, 

rte d'Yvetot, na het stadion -  

 Begin april-eind sept. 2,9 ha (100 standpl.) 

 Tarief: (2012)  
 ï 
  ¡  
 Recreatie: 
 Voorzieningen: 

 GPS: E 0.64231 N 49.7834 

 Dieppe

  i 

 Clères

õ

t

 

õ

t

Camperplaatsen

w

h

 Toeristische informatie:

Offi  ce de Tourisme van Cany-Barville – 

32 pl. Robert-Gabel - t 02 35 57 17 70 - 

www.plateaudecauxmaritime.com - april-sept.: 

ma 9.30-12.30 u, wo-za 9.30-12.30 u, 14.00-

18.00 u; rest van het jaar: ma 9.30-12.30 u, 

vr 14.00-18.00 u, za 9.30-12.30 u, 14.00-18.00 u.

Offi  ce de Tourisme van Doudeville – Carrefour 

du Lin - R. Cacheleu - t 02 35 95 68 64 - www.

plateaudecauxmaritime.com - okt.-maart: wo, 

vr en za 9.30-12.30 u, 14.00-18.00 u; april-juni en 

sept.: di-za 9.30-12.30 u, 14.00-18.00 u; juli-aug.: 

ma-za 9.30-12.30 u, 14.00-18.00 u.

Offi  ce de Tourisme du Canton de Clères – 

59 av. du Parc - t 02 35 33 38 64 - www.ot-cleres.fr - 

april-sept.: ma 14.00-17.30 u, di-vr 10.00-12.00 u, 

14.00-17.30 u, za, zo en feestd.14.00-18.00 u; rest 

van het jaar: ma 14.00-17.00 u, di-vr 10.00-

12.00 u,14.00-17.00 u - gesl. 1 jan en 25 dec.

Voor meer informatie:

Michelinkaart nr. 304

De Groene Reisgids Normandië Oost

Normandië

Overnachtingsplaats: gratis

Voor meer informatie:

Michelinkaart nr. 304

De Groene Reisgids Normandië Oost Off ranville

Aire van de Camping Municipal Le Colombier
453 r. Loucheur - t 02 35 85 21 14 - õ 100
April-half okt.
Sanizuil ä ï T S € 2,65
Overnachtingsplaats: € 4,10
GPS: E 1.04523 N 49.87315

en 500 m van het centrum

GPS: E 1.11713 N 49.60131

Aire de Doudeville
Pl. du Mont-Criquet, naast supermarkt 

Carrefour Market - t02 35 56 14 00 - 

Off ranville

Aire van de Camping Municipal Le Colombier
453 r. Loucheur - 
April-half okt.

äïT

Aantal plaatsen

Adres en openingsdata

Parkeerduur, prijs

Type sanizuil
Diensten en prijzen

gps-coördinaten

Voor elke reisroute
Een handig overzicht van een aantal adressen:
tankstations, campings, overnachten bij particulieren en
de beste adresjes
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 Cany-Barville

  h Municipal 
 Rte de Barville, afslag Sud van de D 268, 

rte d'Yvetot, na het stadion -  t  02 35 97 70 37 

 Begin april-eind sept. 2,9 ha (100 standpl.) 

 Tarief: (2012)  I  € 3,40  =  € 1,70  s  € 3,40 – 

 ï  (16A) € 10 
  ¡  Sanizuil € 2,60 – 38  s  € 5,10 

 Recreatie:  ³   ²  
 Voorzieningen:  a   é   Æ   ä   +  wifi , wasruimte 

 GPS: E 0.64231 N 49.7834 

 Dieppe

  i La Source 
 63 r. des Tisserands, 3 km zuidwestwaarts 

via de D 925, rte du Havre dan links de D 153, in 

Petit-Appeville -  t  02 35 84 27 04 

 Half maart-half okt. 2,5 ha (120 standpl.) 

 Tarief:  I  € 6,20  =  € 1,90  s  € 8,90 – 

 ï  (10A) € 4,20 

  ¡  14  s  € 9,90 

 Recreatie:  ô   ³   ²   >   O   B  

 Voorzieningen:  a   ´   Z   Æ   :  wifi , wasruimte 

 GPS: E 1.05526 N 49.89619 

 Off ranville

Municipal du Colombier
453 r. Loucheur - t 02 35 85 21 14 

April-half okt. 2,5 ha (100 standpl.)

¡ Sanizuil -s € 4,10

Voorzieningen: a ä T S ï

GPS: E 1.04523 N 49.87315

 Clères

õ Au Souper fi n
4 km ten noordoosten van Clères via de D 6 en 

de D 100 - 1 rte de Clères - 76690 Frichemesnil - 

t 02 35 33 33 88 - www.souperfi n.com - gesl. 

6-30 aug., kerstvakantie, zo-avond, wo en do - 

€ 35/56. Dit prettige restaurant is modern, met 

smaak en behaaglijk ingericht. Verzorgde, 

eigentijdse keuken, uitstekende wijnen en terras 

met pergola naast de tuin.

 Off ranville

õ Le Colombier
6 km ten zuidwesten van Dieppe - R. Loucheur - 

t 02 35 85 48 50 - gesl. 22 okt.-8 nov., 18 febr.-

7 maart, di-avond buiten het seizoen, zo-avond en 

wo - € 38/65. Dit eerbiedwaardige Normandische 

huis (1509) zou het oudste huis van het dorp zijn. 

Gele muren, gerestaureerde oude balken, fraaie 

antieke schouw en een oud draaispit in de eetzaal. 

Verfi jnde, eigentijdse keuken.

 Vittefl eur

õ Brasserie du Lac de Caniel

3 km ten noorden van Cany-Barville - R. du Dessous 

des-Bois - t 02 35 97 40 55 - www.lacdecaniel.com - 

reserv. verplicht - gesl. jan. - € 13,90/23,90. 

In dit recreatiegebied aan een meer is heel wat te 

doen: bowlen, midgetgolf, natuurpad, waterskiën, 

zomersleeën, waterfi etsen en zandstrand (juli-aug.). 

Het zonneterras van de brasserie kijkt uit op het 

water. Buff etten en overdekt speelparadijs. 

 Yvetot

õ 'L’Oh'
2 r. Guy-de-Maupassant - t 02 35 95 16 77 - gesl. zo- 

en vr-avond - menu € 22/26 - € 30/48. 

Dit restaurant van het hotel met dezelfde naam ziet 

er wat ouderwets en burgerlijk uit, maar is beslist 

niet fantasieloos! De kalender bepaalt de inrichting 

voor Kerstmis, Pasen, enz. Traditionele keuken. 

De beste adresjesw

Campingsh

 – 

Voor de verklaring van de symbolen zie blz. 11-12

41

Een aanbod van restaurants,
ontspanningsmogelijkheden, plaatselijke 

producten en ambachtswerk

 Cany-Barville

  h Municipal 
 Rte de Barville, afslag Sud van de D 268, 
rte d’Yvetot, na het stadion -  t  02 35 97 70 37 
 Begin april-eind sept. 2,9 ha (100 standpl.) 
 Tarief: (2012)  I  € 3,40  =  € 1,70  s  € 3,40 – 
 ï  (16A) € 10 
  ¡  Sanizuil € 2,60 – 38  s  € 5,10 
 Recreatie:  ³   ²  
 Voorzieningen:  a   é   Æ   ä   +  wifi , wasruimte 
 GPS: E 0.64231 N 49.7834 

Prijzen 
in het hoogseizoen

Voorzieningen voor
campers

 02 35 97 70 37 

 Begin april-eind sept. 2,9 ha (100 standpl.) 
 € 3,40 – 

¡  
 Recreatie:  ô   ³   ²   >   O   B 
 Recreatie:  ô   ³   ²   >   O   B 
 Recreatie: 
 Voorzieningen:  a   ´   Z   Æ   :  wifi , wasruimte 

 a   ´   Z   Æ   :  wifi , wasruimte 
 a   ´   Z   Æ   : 

 GPS: E 1.05526 N 49.89619 

Ontspanning en
diensten

 Begin april-eind sept. 2,9 ha (100 standpl.) 
 € 3,40 – 

 wifi , wasruimte 

Openingsdata,
aantal plaatsen

 wifi , wasruimte  wifi , wasruimte 

gps-coördinaten
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Mode d’emploi pp. 12-15

Symboles pp. 16-19

Avant le départ pp. 20-23

Pendant le voyage pp. 24-29

10

Voorzieningen

Drinkwater

Elektriciteit

Legen van afvalwater

Legen van chemisch toilet

Sanizuil

Camperplaats

Goed om te weten

Speciale tarieven voor campers 
op de camping

Informatiecentrum

T

S

¡

R

ä

ï ô

ö

v

u

æ

è

Openbaar toilet

Bar – Café

Wasruimte

Telefoon

Internetaansluiting

Wifi

Supermarkt

Levensmiddelenwinkel

Restaurant

Afhaalmaaltijden
Y

V

M

u

õ

ò

s

Tarieven in € 

Per persoon

Voor het voertuig

Voor de standplaats (tent/caravan/
camper)

Voor het stroomverbruik 
(per aantal ampère)

I€ 5

=€ 2

II 
=

s�€ 25

ï�(10A)

s�€ 6

ï 
€ 6,50
(4A)

Dagtarief

All-intarief 
Standplaats voor 2 personen, incl. voertuig 
en stroomverbruik
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Verklaring van de symbolen
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Verklaring van de symbolen

Bijzondere kenmerken

Camping:  van heel comfortabel tot eenvoudig, maar voldoende

Ligging en voorzieningen

Charme en rust 

Comfort
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Camping die hoog scoort vanwege de mooie ligging, de kwaliteit 
en de verscheidenheid van de aangeboden voorzieningen

Rustig en afgelegen terrein – vooral ‘s nachts heel rustig

Camping die geschikt is om ‘s winters te kamperen

Bewaking

Verboden voor honden

Parkeren buiten het kampeerterrein

Creditcards worden niet aanvaard

Vakantiecheques worden niet aanvaard

Vakantiecheques worden aanvaard

Verwarming in de sanitairblokken

Toegankelijk voor mindervaliden

Individuele wascabines

Voorzieningen voor baby’s

Warm water

Individuele aansluitingen: water - afvoer

Categorieën

ä +
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Verklaring van de symbolen
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Kinderclub

Diverse activiteiten

Watersporten

Kano/Kajak

Recreatiezaal

Fitnessruimte

Vissen

Midgetgolf

Sauna

Niet-overdekte tennisbaan

Overdekte tennisbaan

Zwemmen toegestaan

Buitenbad

Boogschieten

Fietsverhuur

Manege

Langlaufen

Alpineskipistes

Overdekt zwembad
Kabelbaan

Recreatie
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DeGroeneReisgids micheLin
een gids voor elke Franse regio

Ardèche - Drôme
Auvergne
Aquitaine (Frans-Atlantische Kust)
Bourgondië
Bretagne Noord
Bretagne Zuid
Champagne - Franse Ardennen
Corsica
Côte d’Azur
Dordogne - Lot - Périgord - Quercy
Elzas - Vogezen
Franche-Comté - Jura
Franse Alpen
Île-de-France

Kastelen van de Loire
Languedoc
Limousin - Berry
Midi-Pyrénées 

(Zuidwest-Frankrijk)
Natuurreisgids Frankrijk
Normandië Oost
Normandië West
Parijs
Picardië - Nord - Pas-de-Calais
Poitou - Charentes - Vendée
Provence
Roussillon 
Wijnreisgids Frankrijk

DDDeeeGGGroeneroeneroeneRRReisgidseisgidseisgids

Haal meer uit uw vakantieHaal meer uit uw vakantieHaal meer uit uw vakantie
met de Michelinsterrenmet de Michelinsterrenmet de Michelinsterren

rdècherdècherdèche -  -  - drômedrômedrôme

DDDeeeGGGroeneroeneroeneRRReisgidseisgidseisgids

Haal meer uit uw vakantieHaal meer uit uw vakantieHaal meer uit uw vakantie
met de Michelinsterrenmet de Michelinsterrenmet de Michelinsterren

ccchampagnehampagnehampagne
franse ardennenfranse ardennenfranse ardennen

DDDeeeGGGroeneroeneroeneRRReisgidseisgidseisgids

côtecôtecôte ddd’’’azurazurazur

Haal meer uit uw vakantieHaal meer uit uw vakantieHaal meer uit uw vakantie
met de Michelinsterrenmet de Michelinsterrenmet de Michelinsterren

DDDeeeGGGroeneroeneroeneRRReisgidseisgidseisgids

nnnormaormaormannndiëdiëdië oostoostoost

Haal meer uit uw vakantieHaal meer uit uw vakantieHaal meer uit uw vakantie
met de Michelinsterrenmet de Michelinsterrenmet de Michelinsterren

DDDeeeGGGroeneroeneroeneRRReisgidseisgidseisgids

normandië normandië normandië 
westwestwest

Haal meer uit uw vakantieHaal meer uit uw vakantieHaal meer uit uw vakantie
met de Michelinsterrenmet de Michelinsterrenmet de Michelinsterren

DDDeeeGGGroeneroeneroeneRRReeeisisisgggiiidddsss

Haal meer uit uw vakantieHaal meer uit uw vakantieHaal meer uit uw vakantie
met de Michelinsterrenmet de Michelinsterrenmet de Michelinsterren

roussiLLonroussiLLonroussiLLon
katharenland • andorrakatharenland • andorrakatharenland • andorra

DDDeeeGGGroeneroeneroeneRRReisgidseisgidseisgids

Haal meer uit uw vakantieHaal meer uit uw vakantieHaal meer uit uw vakantie
met de Michelinsterrenmet de Michelinsterrenmet de Michelinsterren

LanguedocLanguedocLanguedoc
hérault • lozère • gardhérault • lozère • gardhérault • lozère • gard

Ardèche - Drôme - Rhônevallei
Auvergne
Aquitaine (Frans-Atlantische Kust)
Bourgondië
Bretagne Noord
Bretagne Zuid
Champagne - Franse Ardennen
Corsica
Côte d’Azur

Bourgondië

Limousin
Berry

Auvergne
Ardèche
Drôme

Franse
Alpen

Kastelen
van de Loire

Bretagne
Noord

Bretagne
Zuid

Frans-
Atlantische

Kust

Aquitaine

Parijs

Ile-de-France

Corsica

Côte
d’Azur

Provence

Dordogne

Poitou
Charentes

Vendée

Normandië
West

Normandië
Oost

Picardië
Nord

Pas-de-Calais

Elzas 
Vogezen

Jura
Franche-
Comté

Champagne
Franse

Ardennen

Roussillon

Languedoc

Midi-
Pyrénées

DDD

rdècherdècherdèche

DDD

aaardècherdècherdèche
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 de banden
De banden zijn  essentieel voor de 
veiligheid van uw voertuig. U moet er 
regelmatig aandacht aan schenken, 
vooral wanneer u uw voertuig 
klaarmaakt voor vertrek.
Zo moeten de banden aangepast zijn 
aan het voertuig. Er bestaan specifi eke 
banden voor campers met een eigen 
merkteken.
Controleer voor het vertrek of de 
banden in goede staat zijn en of ze 
nog niet versleten zijn. Let ook op de 
bandendruk. Het is overigens aan te 
raden om de staat van de banden elk 
jaar te controleren als ze meer dan 
vijf jaar oud zijn. Een specialist zal u 
hierbij kunnen helpen. Na tien jaar 
moeten de banden sowieso worden 
vervangen. Wanneer u twee banden 
vervangt, kunt u de nieuwe banden 
het beste achteraan plaatsen.
In elk geval bedraagt de meest 
aangewezen bandenspanning op 
de aandrijfas 5,5 bar. De spanning 
wordt op koude banden gemeten, 
ongeacht het laadvermogen 
van het voertuig en in 
overeenstemming met de 
MTM.
Voor de spanning op de 
vooras houdt u zich aan 
de aanwijzingen van de 
camperfabrikant; die spanning 
staat meestal aangegeven op 
de deur van de bestuurder.

 Voor de bandenspanning 
zijn metalen ventielen aan 
te raden.

 ook te controleren
- Het oliepeil
- De remvloeistof
- De handrem
- De vloeistof voor de ruitensproeiers
- De ruitenwissers
- De sloten
- De accu
- De lichten
- De richtingaanwijzers

 Voor alle veiligheid kunt u een 
deel van deze controles (bijvoorbeeld 
van de remblokken) door uw 
garagehouder laten uitvoeren.

 Denk ook aan een set 
reservelampen.

 Bij pech zijn een veiligheidsvest 
en een gevarendriehoek verplicht. 
Denk eraan!

Even nakijken
Voor het vertrek moet u zeker goed de staat van uw camper controleren. Dat is 
een kwestie van veiligheid en comfort. Hieronder volgt een checklist met enkele 
tips!
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 Het woongedeelte-

  Watervoorziening
Proper water: uitspoelen en voltanken. 
Vuil water: gebruik een schoonmaak- 
en ontsmettingsmiddel. Om vieze 
luchtjes te vermijden, is een product 
uit de handel of azijn beter dan 
chloorwater.

  elektriciteit
Zorg ervoor dat alle elektrische 
toestellen in uw camper werken. Als u 
zonnepanelen hebt, controleer dan of 
ze schoon zijn, want anders werken ze 
mogelijk niet goed.

  Brandblusapparaat
Controleer of de geldigheidsdatum 
van de brandblusser niet verstreken is.

  sluitingen
Controleer de sluitingen van de 
lichtkoepels, ramen, deuren en kasten. 
Zorg ervoor dat er geen lekkage is aan 
de ramen, deuren en lichtkoepels.

  Gas
Controleer de inhoud van de 
gasfl essen (vooral in de winter) en kijk 
na of alle toestellen op gas correct 
werken. Sluit voor het vertrek de 
algemene gastoevoer af.

 Gasslangen moeten regelmatig 
worden vervangen. Controleer de 
vervaldatum.

  Winter
Als u in de winter vertrekt, moet 
u aandacht besteden aan de 
kwaliteit van de vloeistof in het 
verwarmingscircuit en van de 
motorolie. Die moet aangepast zijn 
aan de wintertemperaturen.
Controleer de staat van de accu.
Controleer of de verwarming en alle 
hulpmiddelen die voor een goed zicht 
zorgen, correct werken.

Vergeet niet sneeuwkettingen mee te 
nemen en leer ze om te leggen voor 
het vertrek! Denk ook aan platen om 
niet ‘weg te zakken’ en aan een schop.

  overbelasting
Campers zijn onderworpen aan 
regels over het laadvermogen. Het 
totale gewicht van een geladen 
 camper (MTM) mag niet hoger zijn 
dan 3,5 t (behalve bij voertuigen 
die bij het zwaar vervoer zijn 
ingedeeld). De MTM wordt vermeld 
in de boorddocumenten en aan 
de buitenkant van de deur van de 
bestuurder. Overbelasting van het 
voertuig of een slechte verdeling 
van de belasting kan de veiligheid 
van de passagiers in gevaar brengen. 
Ter info, een druk van 5,5 bar op de 
achteraandrijfas komt overeen met 
een maximumbelasting per band van 
1120 kg. Een te lage bandenspanning 
kan gevaarlijk zijn: bijvoorbeeld een 
onderdruk van 0,5 bar staat gelijk 
aan een overbelasting van ongeveer 
100 kg.

 De MTM komt overeen met het 
lege gewicht plus het laadvermogen.

  in uw bagage
Denk erom de meest noodzakelijke 
geneesmiddelen en een EHBO-kit 
bij u te hebben! Als u een huisdier 
meeneemt, vergeet dan het 
gezondheidsboekje niet. Op de 
 campings wordt ernaar gevraagd.

  Vlak voor het vertrek
Vergeet niet om het trapje naar 
binnen te halen (als u geen 
waarschuwingssysteem hebt). Klap de 
antennes in (tv, schotel).

Voor het vertrek
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Dag 1
Rijd  Le Mansaa aan de zuidkant 
uit (voor het Musée des 24 Heu-
resaa richting La Flèche aann-
houden) en volg de D 323. In het 
dorpje  Spay staat een romaanse 
kerk met een mooi retabel en 
een sierlijke Maria met Kind. Een 
leuk gezinsuitje is een bezoek 
aan de Spaycifi c' zoo, een die-
rentuin met allerlei  katachtigen, 
buideldieren, apen en knaagdie-
ren, maar ook talloze vogels. Het 

kerkje van  Fillé is ook een korte 
stop waard. Iets verderop biedt 
 La Suze-sur-Sarthe mooi uit-
zicht op de rivier. Sla hier even 
af naar  Pirmil, waar een romaans 
kerkje met fraaie kapitelen te 
zien is. Rijd door naar  Malicor-
ne-sur-Sarthe, dat in een bocht 
van de rivier ligt. Er zijn drie mo-
lens, een kerk (St-Sylvestre) en 
een kasteel in classicistische stijl, 
waar Mme de Sévigné heeft ge-
logeerd ('s zomers te bezichtigen). 

Malicorne staat ook van oudsher 
bekend om zijn aardewerk, wat 
te zien is in een oude steenfa-
briek, waar het Malicorne Espace 
Faïence is gevestigd en waar nog 
ovens en een schoorsteen be-
waard gebleven zijn. Er zijn ook 
een paar pottenbakkerswerk-
plaatsen (deels te bezichtigen). Bij 
het Offi  ce de Tourisme worden 
elektrische bootjes en kano's 
verhuurd voor een tochtje over 
de Sarthe.

Het Château du Plessis-Bourré
Philip Craven/LatitudeStock Images/age fotostock

 Vertrek:
Le Mans
 3 dagen
180 km

Langs de oever van de Sarthe
Een reusachtige abdij, romaanse kerkjes met fresco's, pottenbakkerswerkplaatsen… 

het schilderachtige dal van de Sarthe heeft van alles te bieden. Volg dus de 
loop van deze rivier, die als verbindingsroute tussen Le Mans en Angers door het 
landschap meandert.

nr. 27 Pays-de-la-Loire
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Dag 2
Rijd door naar Parcé-sur-Sarthe, 
een leuk dorpje met een ro-
maanse klokkentoren, de Tour 
Saint-Pierre, een 15de-eeuws 
speellokaal (het  Maison de 
l’Ancien-Tripot), een voorma-
lige gevangenis en een tolhuis 
(het Maison du passeur). Steek 
de rivier over en rijd naar As-
nières-sur-Vègrea, een van de 
mooiste dorpjes aan de Sarthe. 
Het heeft een schilderachtige 
brug, een gotisch rechthuis 
(de Cour d’Asnières) en oude 
middeleeuwse huizen. In de 
Église Saint-Hilaire zijn prach-
tige  muurschilderingena met 
zeer levendige voorstellingen. 
Rijd hierna terug naar de rivier 
voor een bezoek aan Solesmes 
en de monumentale Abbaye 
Saint-Pierrea, een benedictij-
nerabdij aan de oever van de 
Sarthe, die teruggaat tot de 
11de eeuw. Aangezien er nog  
steeds monniken wonen, is al-
leen de abdijkerk te bezichtigen. 

Deze is beroemd om zijn Saints 
de Solesmesaa, twee beelden-
groepen van witte natuursteen, 
meesterwerken van de Franse  
beeldhouwkunst uit de re-
naissance. Tijdens de openbare 
missen (om 10.00 u en om 17.00 u), 
kunnen bezoekers genieten 
van de prachtige Gregoriaanse 
gezangen.

Dag 3
Sablé-sur-Sarthe is een leuk 
plaatsje aan het water. Op maan-
dag en zaterdag is er 's morgens 
markt op de Place de la Répu-
blique. Maak dan meteen een 
wandeling door de Grande-Rue 
en de Rue Carnot, waar een paar 
mooie huizen te zien zijn. Bij de 
Square du Jouvencel staan twee 
vakwerkhuizen. In een daarvan 
is een grappig museum over de 
ballonvaart gevestigd; het heet 
'À l’homme volant'. Sablé heeft 
verder nog een kasteel met 
een fraai mansardedak (hier is 
een restauratieafdeling van de 

Franse nationale bibliotheek ge-
vestigd) en een grote tuin aan 
de oever van de Vaige. U kunt 
ook een boottochtje  maken 
op de Sarthe en de abdij van 
Solesmes vanaf het water be-
wonderen. Verlaat Sablé via de 
D 309 en maak een tussenstop 
in Saint-Denis-d’Anjou, dat een 
burchtkerk met mooie fresco's 
heeft. Rijd terug naar de Sarthe 
via Morannes en Châteauneuf-
sur-Sarthe, en ga daarna verder 
in zuidelijke richting naar het 
Château du Plessis-Bourréaa, 
een prachtig 15de-eeuws kas-
teel dat zeer de moeite waard 
is vanwege de prachtige be-
schilderde plafondsaaa , het 
meubilair, de lambrisering en 
de wandtapijten. Overnachten 
kan in Briollay in Villevêque.
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nr.000

Camperplaatsen

nr. 27

 Briollay

Aire de Briollay
Rte de Tierce (D 52) - Aan de oever van de Sarthe, met 
strand - t 02 41 42 50 28 - õ 13
Sanizuil Eurorelais ä ï S  € 2
Overnachtingsplaats: gratis
R Prachtige camperplaats aan de Sarthe
GPS: W 0.50818 N 47.56776

 Châteauneuf-sur-Sarthe

Aire de Châteauneuf-sur-Sarthe
Quai de la Sarthe, buiten het terrein van Camping Le 
Port - t 02 41 96 15 20
April-sept.
Sanizuil ä T S tegen betaling
Overnachtingsplaats: € 9/24 uur (incl. voorzieningen)
R Terrein met schaduw aan de Sarthe
GPS: W 0.48695 N 47.62862

 Le Mans

Zie blz. 146

 Sablé-sur-Sarthe

Aire de Sablé-sur-Sarthe
Allée du Québec, buiten het terrein van Camping 
L’Hippodrome - t 02 43 95 42 61 - õ 3
Sanizuil Flot bleu ä T S € 2
Overnachtingsplaats: gratis
GPS: W 0.33173 N 47.83152

Aire de stationnement de Sablé-sur-Sarthe
R. Michel-Vieille
Overnachtingsplaats: gratis
R Rustige plek aan de Sarthe
GPS: W 0.32859 N 47.84289

 La Suze-sur-Sarthe

Aire de La Suze-sur-Sarthe
Jachthaven achter de gemeentecamping - 
t 02 43 77 30 49 - õ 10
Sanizuil Eurorelais ä ï T S € 2,50
Overnachtingsplaats: € 3/24 uur (incl. voorzieningen)
R Prachtig terrein aan de rivier
GPS: E 0.03066 N 47.88923

 Tiercé

Aire de Tiercé
Rte de Montreuil - t 02 41 31 14 41 - õ 8
Sanizuil ä T S gratis
Overnachtingsplaats: gratis
GPS: W 0.45993 N 47.61428

 Villevêque

Aire de Villevêque
R. du Loir - õ 6
Sanizuil Euroservices ä ï T S € 1,50
Overnachtingsplaats: gratis
R Mooie plek aan de Loir
GPS: W 0.42257 N 47.56222

 Toeristische informatie:
Offi  ce de Tourisme van Sablé-sur-Sarthe – 
R. du Château - t 02 43 95 00 60 - www.tourisme.
sablesursarthe.fr - juni-sept.: 9.30-12.30 u, 14.00-
18.00 u, zo en feestd. 10.15-12.15 u; okt.-mei: ma-
vr 9.30-12.30 u, 14.00-17.30 u, za 10.00-12.00 u, 
14.30-17.30 u - feestdagen gesl.

Voor meer informatie:
Michelinkaart nr. 310
De Groene Reisgids Kastelen van de Loire

Pays-de-la-Loire
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Campingsh

De beste adresjesw
 Fillé-sur-Sarthe

f Auberge du Rallye
13 r. des Gesleries - t 02 43 87 40 40 - 
www.aubergedurallye.com - j õ - gesl. zo-avond, 
ma-avond, di-avond en wo - lunch € 13 - € 24/42. 
Rustig gelegen restaurant met een smaakvol, 
modern interieur. Dagelijks wisselend menu en 
leuke kaart. Bij mooi weer kan er buiten op het 
beschutte terras worden gegeten. Het restaurant is 
aangesloten bij  'Les 19 bonnes tables sarthoises'.

 Sablé-sur-Sarthe

La Maison du Sablé
38 pl. Raphaël-Elizé - t 02 43 95 01 72. Zandkoekjes 
zijn de specialiteit van deze gezellige winkel met zijn 

groene art-decofaçade en zijn donkerrode muren. 
Ze worden hier nog steeds gebakken volgens het 
traditionele recept uit 1932, waar de winkel een 
patent op heeft. Lekker zijn ook de Croq’Amours, 
luchtige meringues met hele amandelen en 
hazelnoten in chocolade-, koffi  e- of vanillesmaak.

 Tiercé

f La Table d’Anjou
16 r. d’Anjou - t 02 41 42 14 42 - www.destination-
anjou.com/tabledanjou - gesl. 2-19 jan., 20 juli-12 aug, 
zo-avond, di-avond, wo   - € 16,50/53. Restaurant in 
een dorpje vlak bij het Château du Plessis-Bourré. 
Lichte eetzaal in een modern-rustieke stijl, klein 
terras met bloeiende planten aan de achterkant en 
aardige bediening.

 Châteauneuf-sur-Sarthe

  h Municipal du Port 
 14 pl. R.-Le-Fort: afslag Sud-Est op D 859, rte de 
Durtal, 2de weg rechts na de brug, vlak bij de Sarthe 
(aanlegplaats) -  t  02 41 69 82 02 
Begin mei- eind sept. 1 ha (60 standpl.) 
 Tarieven (2012): € 10,91  II   =   '   ï  (16A) – 
extra pers.  € 2,40 
  ¡  Sanizuil 
 Voorzieningen:  a   :   J   ö  
 GPS: W 0.48695 N 47.67749 

 Malicorne-sur-Sarthe

  i Municipal Port Sainte-Marie 
 Ten westen van het plaatsje via D 41 - 
 t  02 43 94 80 14 
Begin april -eind sept. 1 ha (80 standpl.) 
 Tarieven (2012): € 14,75  II   =   '   ï  (12A) – 
extra pers.  € 3,25 
  ¡  Sanizuil 
 Recreatie:  ³   ²  
 Voorzieningen:  a   ´  juli-aug.  :  wifi , wasruimte 
  R  Aardige ligging vlak bij de Sarthe 
 GPS: W 0.0893 N 47.81763 

 Sablé-sur-Sarthe

  i Municipal de l'Hippodrome 
 Allée du Québec: afslag Sud naar Angers en dan 
linksaf, naast de renbaan -  t  02 43 95 42 61 
 Eind maart-half okt. 2 ha (84 standpl.) 
 Tarieven (2012): € 13  II   =   '   ï  (16A) – 
extra pers. € 2,75 
  ¡  Sanizuil Flot bleu € 2 
 Recreatie:  ³   .   ²   O   B  
 Voorzieningen:  a   é   Z   :  wifi , wasruimte 
 GPS: W 0.33193 N 47.83136 

 Yvré-l’Évêque

  i Le Pont Romain 
 La Châtaigneraie: dorp via Romeinse brug uitrijden, 
links afslaan, na 200 m  -  t  02 43 82 25 39 
 Half maart-half nov. 2,5 ha (80 standpl.) 
 Tarieven (2012): € 21,75  II   =   '   ï  (16A) – 
extra pers. € 4,19 
  ¡  Sanizuil – 15  s  
 Recreatie:  ³   ²   O  
 Voorzieningen:  é   &   Æ   :   ä   +  wifi , 
wasruimte 
 GPS: E 0.27972 N 48.01944 
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