9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

9:30 - 13:30

Van oktober tot Pasen

alleen in oktober en tijdens de schoolvakanties

Informatiekantoor van Beuzeville
52 rue Constant Fouché, 27210 Beuzeville - tél. +33 (0)2 32 57 72 10 - beuzeville@ot-honfleur.fr
Van maandag t/m zaterdag

Zondag en vrije dagen

Buiten het seizoen

9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

10:00 - 12:30

van Pasen tot half september, behalve op 01/05

Juli en augustus

9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

10:00 - 12:30

Informatiekantoor van Honfleur Normandy Outlet
Avenue de Normandie, 14600 Honfleur - tél. +33 (0)2 31 88 42 82 - outlet@ot-honfleur.fr
Elke dag
Het hele jaar

10:00 - 19:00

Gesloten

01/01; 01/05; 25/12
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Zin in de natuur? Er liggen diverse wandelpaden op u te wachten!
Raadpleeg onze website om ze te bekijken.
Een van de paden, het sentier de l’Anguille, brengt u naar het hart
van een beschermd gebied dat tussen de moerassen en het bos ligt.
U kunt er ooievaars en Camargue-paarden zien.
U zult uw ogen uitkijken bij het sentier de l’Ancien Phare, met het
schitterende uitzicht op de riviermonding, het kasteel La Pommeraye,
de Carbec kapel, en natuurlijk de oude negentiende-eeuwse vuurtoren.
Voor een boswandeling raden we u het bois du Breuil aan. Een prachtige
wandeling met het gezin, lopend, op de fiets of met de wandelwagen.

Een andere Normandische ster is de appel! U kunt deze terugvinden
bij de lokale producenten, waar hij verkrijgbaar is in de vorm van
cider, pommeau, calvados, en natuurlijk sap.
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Bent u een kaasliefhebber? Normandië is rijk aan melkproducten
en serveert u kaas op een dienblaadje. Onze streek telt namelijk
maar liefst vier AOP-kazen: camembert, pont-l'évêque, livarot en
neufchâtel.

www.laforge-honfleur.com
www.musees-honfleur.fr

Naar onze smaak wordt er echter niet genoeg over geitenkaas
gesproken. Méééé, méééé, maar is dat normandisch?! Waarschijnlijk
wel... Want u kunt deze kaas bij onze lokale producenten vinden of
op de markt van Beuzeville (op dinsdagochtend) en Honfleur (een
biologische markt op woensdagochtend en een traditionele markt op
zaterdagochtend).

Klaar om los te gooien? Kom aan boord voor een boottocht en ontdek de opmerkelijke landschappen van de
riviermonding. Ook kunt u de Pont de Normandie bewonderen.

U kunt de Jardin des Personnalités ontdekken in de vorm van een
park van 10 hectare met middenin een twintigtal tuinboten waarop
beelden staan van figuren die de geschiedenis van Honfleur hebben
gemarkeerd.
www.ot-honfleur.fr/je-profite-sur-place/randonnees
www.laseineavelo.fr
www.lavelomaritime.fr
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Op het menu: grijze garnalen en sint-jakobsschelpen, echte sterren
van de Seinebaai. De garnaal wordt "à la locale" gegeten: gepeld, op
toast van brié-brood met gezouten boter.

Kunst is ook aanwezig in de omgeving van Honfleur. Zo kunt u in Beuzeville het werk van glasmeester François
Décorchemont bewonderen als u de Saint-Hélier kerk bezoekt. U wordt meegevoerd door de kleurensymfonie van
de kristallen ramen.

TREK UW SCHIPPERSTRUI AAN...
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www.cnh-honfleur.net
www.promenade-en-bateau-honfleur.fr
www.promenades-en-mer.com

DE SMAKEN VAN HIER...

Uw smaakpapillen worden aangewakkerd door een ruime keuze aan
streekproducten.

Het Musée Eugène Boudin biedt een ruime keuze aan werken, zoals schilderijen van landschapsmeesters of schilders
van de riviermonding. Onze tip: geniet van het uitzicht vanuit de expositieruimtes op de bovenste verdiepingen. Luister
naar fragmenten van de Gymnopédies van de "l’origénial" Erik Satie, door de route te volgen in de Maisons Satie.

Het strand van Honfleur, niet ver van het centrum, biedt het hele jaar door diverse mogelijkheden. ‘s Zomers kunt u er
bewaakt zwemmen. Bij de reddingspost bevindt zich een zone met snacks, verhuur van ligbedden... maar eveneens
speelconstructies om de kleintjes blij te maken. De zeilschool biedt ook zeil-, paddle- of waterwandelcursussen.

Stap op de fiets en verken de routes rondom Honfleur.Er liggen vijf fietsroutes
- van 16 tot 33 kilometer - op u te wachten. Twee langeafstandsroutes - la
Seine à Vélo en la Vélomaritime – komen ook langs Honfleur.
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Honfleur blijft een onuitputtelijke bron van inspiratie voor kunstenaars, of het nu gaat om schilders, musici, zangers,
schrijvers of fotografen. Aan een plein of in de bocht van een steegje komt u kunst tegen en worden uw zintuigen
geprikkeld. Op de ene plek geniet u van een schilderij in een atelier. En ergens anders bewondert u een beeld in
een galerie. Duik in de bijzondere wereld van kunstenares Florence Marie door haar huis la Forge, te bezoeken.

Zeelucht nodig en zin om bij te tanken?

Het sentier de la Vallée de la Claire neemt u mee naar magische plekjes,
zoals een kleine waterval, een wasplaats en uitzicht over Honfleur.
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KUNSTERNAARSLEVEN...

© Les Droners - Calvados Attractivité

10:00 - 17:00
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DE FRISSE LUCHT IN...
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9:30 - 19:00

Juli en augustus
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© Sarah Sergent

10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

eer
M

9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30

© François Louchet

Zondag en vrije dagen

© Grégory Wait - Calvados Attractivité

Van Pasen tot juni en september

Van maandag t/m zaterdag
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Informatiekantoor van Honfleur
Quai Lepaulmier, 14600 Honfleur - tél. +33 (0)2 31 89 23 30 - contact@ot-honfleur.fr

HONFLEUR

MUSEA

Pennedepie

HONFLEUR
NORMANDY
OUTLET

GRESTAIN
ABDIJ
Fatouville-Grestain

La Rivière-Saint-Sauveur

ONTDEK ONZE STREEK

SENTIER DE
L’ANCIEN PHARE

BOIS DU
BREUIL SENTIER DE
LA VALLÉE DE
LA CLAIRE

Cricqueboeuf

Dorst naar cultuur en curiosa?

ROUEN

Conteville

Équemauville

Fiquefleur-Équainville

Foulbec

Ablon

Onze bestemming biedt het hele jaar door een ideale omgeving
voor uw verblijf met zowel het gezin, met vrienden of met uw
partner.

Saint-Pierre-du-Val

Barneville-la-Bertran

Gonneville-sur-Honfleur

MIDDELEEUWS
HUIS

SENTIER DE
L’ANGUILLE

Saint-Sulpice-de-Grimbouville

CAEN

Boulleville

Manneville-La-Raoult

Saint-Maclou

Genneville

Fourneville

Maak een wandeling naar het strand. Geniet van de zeevruchten
die aan wal door de vissers worden verkocht. Bezoek onze
markten en geniet van de versheid van de lokale producten.
Beuzeville en de groene omgeving zullen u ook betoveren.

Le Theilen-Auge

PONT-L’ÉVÊQUE

Honfleur, een maritieme stad met een rijk erfgoed, ligt in de
monding van de Seine en is één van de bakermatten van het
impressionisme. De geplaveide straatjes nemen u mee terug in
de tijd.

Quetteville

Beuzeville

SAINT-HÉLIER
KERK

PONT-AUDEMER

Of u nu een gewone wandelaar of een doorgewinterde loper
bent, u kunt uw hart ophalen in het regionale natuurpark Les
Boucles de la Seine Normande. Natuurliefhebbers ontdekken
rond de monding van de Seine kwetsbare natuurgebieden die
worden gekenmerkt door de aanwezigheid van moerassen,
maar ook een voor moerassen karakteristieke flora en fauna.
In de vier uithoeken van onze streek zullen erfgoedliefhebbers
nooit genoeg krijgen van het bewonderen van kerken,
kapelletjes en wasplaatsen. Er zijn zoveel mooie monumenten
te ontdekken!

Ontdek ons opmerkelijke erfgoed en flaneer door het hart van onze
mooie stad.

Stap in het hoogseizoen aan boord van het toeristentreintje, voor een rit van het historisch centrum van Honfleur
naar het bovenste gedeelte van de kust van Grâce.

Bewonder de Vieux Bassin met zijn bekende gevels van de SainteCatherine kade. Blijf gelukzalig staan voor de prachtige SainteCatherine kerk, de grootste houten kerk van Frankrijk. En loop onder
het gewelf La Lieutenance, de oude middeleeuwse poort van Caen,
door.

Gaat u liever voor een fietsroute? Bij verschillende verhuurpunten kunt u op de tweewieler stappen. Aarzel niet om contact
op te nemen met onze receptiedienst, die u de contactgegevens van de verhuurbedrijven door zal geven. Met uw fiets rijdt
u in alle veiligheid langs de Seine naar het dorp Berville-sur-Mer. Geniet bij het voorbijfietsen van een schitterend uitzicht
over het natuurreservaat, voordat u aankomt bij de Esplanade des Voiles de la Liberté. Een andere mogelijkheid: neem
de richting Pays d’Auge om de landschappen van ons achterland te ontdekken. Een waar concentraat van Normandië!

Op een steenworp afstand van de riviermonding wacht u een ander
facet van onze streek op. Wat u zeker niet mag missen is de Grestain
abdij, een privé maar bezoekbaar domein uit de tiende eeuw, de
Saint-Hélier kerk uit de zestiende en zeventiende eeuw en het
Middeleeuwse Huis uit de vijftiende eeuw, dat nu het gemeentehuis
van Saint-Sulpice-de-Grimbouville is geworden.
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Of u nu liever van de stad of van het platteland houdt, onthoudt
één ding: onze streek heeft alles om u te verleiden en zal u blijven
verbazen!

visites.ot-honfleur.fr
maisondelestuaire.org

VERBORGEN SCHATTEN...

Zin in rust?

U kunt er het hele jaar door voor kiezen om Honfleur te ontdekken door deel te nemen aan één van onze vele
begeleide, verhalende of zelfs theatrale stadswandelingen.
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Ontdek de vele bronnen die de charmante wasplaatsen van
de dorpen Fourneville, Équemauville en Fatouville-Grestain
bevoorraden.
De bron van de Grestain abdij heeft zelfs de bijzonderheid een
kruisvorm te hebben. Onze tip: profiteer ervan om uw dorst te
lessen, het water is drinkbaar!

FLANEREN EN SHOPPEN...

Gaat uw voorkeur uit naar de kust, ga dan richting het Pennedepie
strand. Op dit bewaard gebleven plekje van de kust, kunt u talrijke
kustvogels observeren die daar komen om te rusten of om zich te
voeden.

Honfleur is hét paradijs voor "shopping-addicts". Schattige boetiekjes, waarvan sommigen "logettes" genoemd
werden, met delicatessenzaken, interieurwinkels, kledingzaken en souvenirwinkeltjes. U zult het heerlijk vinden
om door de steegjes te dwalen, op zoek naar nieuwe items voor uw garderobe, om uw interieur op te fleuren of een
souvenir van uw vakantie mee naar huis te nemen... In elk geval kunt u uzelf lekker verwennen!

Tot slot gaat u met uw picknickmand naar Berville-sur-Mer, op de
Esplanade des Voiles de la Liberté. Bewonder hier het uitzicht naar
de Brug van Normandië, dat fantastisch bij zonsondergang is!

Fijnproevers komen ook aan hun trekken. Er zijn talrijke winkeltjes die regionale producten aanbieden: calvados,
cider, kaas...
Wilt u bestellen vanuit huis of vanaf uw vakantieplek? We hebben een online platform gecreëerd waar u een groot
aantal winkels aantreft.
Tenslotte kunnen koopjesjagers het hele jaar door terecht bij Honfleur Normandy Outlet om er een ruime keuze aan
merken tegen gereduceerde prijzen te ontdekken.
eten
w
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w

www.commerceshonfleurbeuzeville.fr
www.honfleuroutlet.com
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DEAUVILLE

NOTRE-DAME
DE GRÂCE

PONT DE
NORMANDIE
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WE GAAN OP PAD...

© Loïc Pilon

JARDIN DES
PERSONNALITÉS
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ONZE OUDE STENEN...
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Berville-sur-Mer

© François Louchet
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ESPLANADE DES
VOILES DE LA
LIBERTÉ
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LE HAVRE

SEINE

© Emmanuel Berthier

VAN DE

© Les Droners - Calvados Attractivité

MONDING

www.abbaye-de-grestain.fr

