HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË
WEEKEND NAAR NORMANDIË : KASTELEN & TUINEN

Mevrouw, Mijnheer,
Beste leden,
Om aan de wens van verschillende leden tegemoet te komen, organiseert de Historische
Woonsteden een bezoek aan Normandië, in het departement Seine maritime op vrijdag 25, zaterdag
26, en zondag 27 september e.k.
Het is wellicht niet toevallig dat deze wonderlijke landschappen, het prachtig licht, de nabijheid van
de zee de impressionisten inspireerden… Daarenboven is het gebouwd erfgoed even
«impressionant»: landhuizen, abdijen, kathedralen, kastelen en natuurlijk de bijbehorende parken en
tuinen… Dit weekend zal gevuld zijn met talrijke bekoorlijke wandelingen in dikwijls buitengewoon
prachtige natuur, met bezoeken aan verborgen parels van woonsteden rijk aan kunst en
geschiedenis.
Inderdaad, drie intense dagen buiten de gebruikelijke paden met bezoeken aan soms minder
bekende maar daarom niet minder fraaie kastelen en tuinen. Ziehier het programma:
Vrijdag 25 september
6u-7u : vertrek uit Brussel
9u : ontbijt in de bus
10u30-12u : Aankomst bij Alain Germain in kasteel Bosmelet te 76720 Auffay.
Bezoek aan het kasteel en de tentoonstelling van theaterkostuums van Alain Germain, bezoek aan de
tuinen
13u-16u30 : Kasteel van Le Taillis, te 76480 Duclair
Lunch in het Chinese salon van het kasteel, vervolgens bezoek van dit familiekasteel met de eigenaar
Nicolas Navarro, lid van la Demeure Historique.
16u45- 17u30 : Richting hôtel Acadine, 27110 Le Neubourg
19u: diner in een restaurant in de nabijheid
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Zaterdag 26 september
8u30 : vertrek naar het kasteel van Champ-de-Bataille 27110 Sainte Opportune du Bosc
9u – 12u : geleid bezoek aan het kasteel Champ-de-Bataille met zijn collecties die aangekocht en
gerestaureerd werden door Jacques Garcia, de befaamde Parijse decorateur-ondernemer.
Vervolgens een bezoek aan de tuinen en een wandeling in het park.
12u30 – 16u30: kasteel van Beaumesnil 27410 Mesnil-en-Ouche voor de lunch en vervolgens bezoek
aan het verfijnde Louis XIII kasteel, eigendom van de Stichting Fürstenberg. Prachtige collectie en een
schitterende bibliotheek. Als afsluiter van deze dag, een wandeling in de tuinen.
Rit terug naar hotel Acadine, Le Neubourg
Diner in de nabijheid (vb. : kleine dorpen La Bouille of Sahurs of Louis XIII in Beaumesnil …)
Zondag 27 september
8u30 : check-out
10u – 14u : bezoek aan het kasteel van en in 14170 Vendeuvre, in het gezelschap van de eigenaar,
graaf de Vendeuvre. Een charmante collectie van miniatuur voorwerpen en een bezoek aan de
tuinen met hun talrijke groene kamers. Lunch in de stallen .
15u30 -17u : bezoek aan het kasteel van Vascoeuil 27910 Vascoeuil
17u30-18u30: bezoek van Jardin Plume
18u30: terugreis naar Brussel.
Geschat aankomstuur : 21u30.
Tijdens deze bezoeken zullen wij hoofdzakelijk ontvangen en begeleid worden door de eigenaars van
de kastelen, dikwijls leden van la Demeure Historique, onze Franse nicht.
Indien u geïnteresseerd bent, wacht zeker niet om in te schrijven. Mocht u vragen hebben, neem
gerust contact op met ons, wij zullen u graag verder informeren.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Raad van Bestuur,
Louise van de Werve
Deelname in de kosten : 650€/pers. gerekend op basis van 30 deelnemers.
Inbegrepen: de reis per autocar, het bezoek aan de kastelen en tuinen, 2 overnachtingen, de
maaltijden en dranken.
Als waarborg voor uw deelname verzoeken wij u vriendelijk 250€ voorschot/pers. te willen
overschrijven voor 1 maart 2020, op rekeningnummer BE04 3100 0112 9431 van de HW, met
vermelding “reis naar Normandië, voorschot”.
Mocht u de reis annuleren dan zal het voorschot niet terugbetaald kunnen worden.
Het saldo van 400€ wordt verwacht tegen 30 juni 2020.

