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Het druppelde in Limburg dus tijd om naar Frankrijk te vertrekken voor een tweede reisje 
naar Normandië. Ditmaal gingen we een stukje van de landingsstranden bezoeken. Onze 
eerste overnachting was gepland na een kleine 500 kilometer te Yport, er zou daar een 
camperplaatsje zijn aan de rotsen, als we dat maar vinden bij al die Normandische 
rotsen? 

Veel rotsen gezien maar geen camperplaatsje te Yport aan de rotsen, dus maar eens 
kijken in het dorp zelf, maar de mix parking stond eivol. Dus dan maar even terug naar 
het nabij gelegen Fécamp, daar vindt je wel altijd een plaatse rond de haven. En jawel we 
vonden er eentje langs de vaargeul aan de haven, mooi gelegen het was wel, de kant 
waar dikwijls vissers stonden. We stonden er niet alleen en zo wist mijn Belgische 
buurman mij te vertellen dat er op het einde van de weg hier, aan de lichttoren, een 
sanitairgebouw was dat iedere morgen door de gemeente werd onderhouden. Tijdens 
onze wandeling heerste er een gezellige drukte in Fécamp werd het tijd om te gaan eten. 
Het werd een nachtje met zijn drieën want onze jongste dochter was mee, ver weg van 
de stres van het Leuvense studentenleven. 
  

   
  

Zondag 

We werden ’s morgens wakker door het geschreeuw van de meeuwen, het moet niet 
altijd de wagens of de trein zijn. Na het ontbijt reden we verder naar Etretat waar we een 
wandeling maakten naar de top van de smurf, waar we een mooie uitzicht hadden op zee 
en het stadje. Terug langs het wandelpad naar de parking waar onze mobilhome stond, 
er stonden er nu al een vijftal. 
  

   
  

Zo ging onze rit verder richting Le Havre waar we de Pont de Normandië wilden nemen, 
na het betalen van de 5 € tol reden we in een slakkengangetje naar boven om zo van het 
uitzicht te genieten, het is wel een indrukwekkend brugje moet ik zeggen, de moeite om 
eens te doen. Eenmaal erover namen we de eerste afrit richting Honfleur waar we de 
camperplaats eens wilden zien, om later hier nog eens terug te komen voor een bezoek 

http://www.tourisme-yport.info/
http://www.fecamptourisme.com/
http://www.etretat.net/index2.php
http://www.le-havre-toerisme.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Normandie


aan Honfleur zelf. Het was een heel grote camperplaats met enorm veel campers, we 
parkeerden ons even langs het water, net buiten de camperplaats zelf en maakte een 
praatje met enkele aanwezigen, ze wisten me te vertellen dat het er gisteren avond volzet 
was. 
En zo wij verder langs de kustlijn naar onze eerste echte geplande halte, het 
stadje Deauville waar we ons parkeerden langs de kade. Het was toevallig markt in 
Deauville dus dat was een meevaller. Lekker kuieren langs de markt en enkele staatje van 
Deauville en zo bereikten we weer onze camper waar we na de middag terug vertrokken 
voor een trip langs de landingsstranden Ouistreham, Courseulles sur Mer om uiteindelijk 
aan te komen in Arromanches. Hier aangekomen vonden we een volle mix parking in het 
stadje, men was zowaar bijna aan het vechten voor een plaatsje. Dus wij terug naar 
boven waar we op de parking van de Cinema 360° gingen staan, we vonden een plaatsje 
tegen de straatkant in het gras, voorlopig was dat geen probleem we zouden ons deze 
avond wel achteruit zetten, weg van de straat, als de bezoekers auto’s weg waren. 
Na een bezoek aan de cinema zijn we gaan eten en hebben we nog een avondwandeling 
gemaakt naar het dorp beneden, hier was het heel rustig in de straatjes en bij onze 
terugkeer naar de parking aan de cinema boven begon er al een dikke mist op te komen, 
we zagen echt geen hand meer voor de ogen en moesten bijna op den tast onze 
mobilhome zoeken, we hebben dan maar de grootste genomen waar onze sleutel op 
paste. 
’s Avonds nog een kaartje met ons drieën gelegd met een hapje en een wijntje en zo 
gingen we de avond in na een goed gevulde dag in Normandië. Maar het werk zat er nog 
niet op want ik merkte dat de verwarming afsloeg, dus vlug een andere gasfles aansluiten 
en zo was dit weer ok. 
Marina vroeg: “hoe zou het met onze Limburgse buren zijn”? Dat zullen we direct eens 
vragen en zo ging er een sms-ke van Arromanches naar ergens in Bretagne. En is de 
paashaas ook bij jullie langs geweest? Het berichtje dat we terug kregen voorspelde geen 
goed nieuws, want zij waren met de scooter geslipt en dus had hij een witte voet en zij 
twee pijnlijke ribjes van de paashaas gekregen. Dus dan maar een belleke gedaan voor 
iets meer uitleg en we besloten om de volgende dag Avranches over te slaan en direct 
ons te vervoegen bij onze vrienden in Saint-Malo op de aire de campingcar gelegen in 
Rothéneuf. 
  

   
  

Maandag 

Avranches werd geannuleerd maar eerst gingen we nog eens langs het Pont du Hoc voor 
een bezoek aldaar, het beloofde een mooie dag te worden want de zon was al vlug van 
de partij. Daarna reden we over de route "La voie de la Liberté" om uiteindelijk af te 
draaien richting Saint-Malo, onderweg zijn we even gestopt langs een aire de service om 
een boterhammetje te eten en kwamen we omstreeks 14u30 aan te Rothéneuf waar de 
camperplaats Les Ilôts gelegen was. Het was een redelijk goedkope plaats want voor 

http://www.deauville.org/nl/
http://www.ville-ouistreham.fr/
http://www.courseulles-sur-mer.com/
http://www.arromanches.com/
http://www.arromanches360.com/nl/index.php
http://www.ville-avranches.fr/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pointe_du_Hoc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_de_la_Liberté
http://www.ville-saint-malo.fr/decouvrir/en/index.html
http://www.saint-malo.fr/campings/ne-ilots.html
http://www.saint-malo.fr/campings/ne-ilots.html


3,60€ inclusief elektriciteit moet je ver zoeken. Het werd een gezellig onderonsje met 
onze pechvogels, we moesten zowel de zonnecrème uithalen daar buiten op ons terrasje. 
In de namiddag nog een wandeling gedaan langs de baai waar de boten op het 
hoogwater lagen te wachten. Na een gezellig samenzijn met de nodige wijn en hapjes 
was het bedtijd, want morgen is het vroeg op want de chauffeur van de verzekering 
kwam onze vrienden halen om 7u30 om hun terug naar België te brengen. 
 

Pont du Hoc 
 

  
 

Rothéneuf 
 

  
  

Dinsdag 

Na onze vrienden uitgewuifd te hebben, hebben we ontbeten en ons klaargemaakt voor 
de reis naar Le Mont Saint Michel. Aangekomen aan de parking aire de campingcar, 
tegenover de camping Le Mont Michel, stopte ik voor de slagboom. Daar stopte onze reis 
voorlopig want blijkbaar moest je eerst aan de overkant bij de receptie camping/hotel je 
gaan inschrijven en kreeg men een code mee voor de slagboom, blijkbaar was ik niet de 
enige die dat voor had, het was daar de gewoonte (stoppen voor de slagboom, geen 
code, terug achteruit, code halen, wachten tot het volgende slachtoffer weer achteruit 
gereden was, ...) en dan kon je door op zoek naar een plaatsje. Het kan zijn dat later op 
het seizoen misschien toch iemand aanwezig is in het gebouwtje langs de slagboom, het 
zou in ieder geval gemakkelijker zijn. Het was een mooie camperplaats met grote 
afgebakende plaatsen met elektriciteit vlakbij, welke in de prijs verrekend is. Hebben toen 
onmiddellijk de stoeltjes en tafel uitgehaald om rustig een beetje op adem te komen en te 
genieten van het mooie weer. Na een tijdje hebben we ons klaargemaakt voor de 2 
kilometer lange tocht naar Le Mont Saint Michel welke we vanuit ons privé terrasje zagen 
liggen. Toch maar voor alle zekerheid de paraplu meegenomen je weet maar nooit, maar 
na afloop bleek dat toch maar overbodig gewicht mee sleuren. 
Aangekomen aan het eilandje en overvolle parking ervoor zagen we pas goed hoeveel 
bezoekers er wel rondliepen, wat moet dat in het hoogseizoen zijn, over de koppen lopen 
zeker. Eenmaal boven aan de kapel aangekomen zagen we een enorme wachtrij voor een 
bezoek aan de kerk, hier hadden we totaal geen zin in, dan maar de verschillende musea 

http://www.lemontsaintmichel.info/
http://www.eurocampings.net/nl/europa/frankrijk/basse-normandie/manche/camping-du-mont-saint-michel-100262/


bezoeken. Per persoon koste ons dat 19€ voor toegang aan alle 4 musea, personen onder 
de 25 jaar mochten gratis binnen. Het waren zeer leuke museums alleen jammer dat het 
bijna uitsluitend Franstalig was, maar waar we onze kaartjes aankochten kregen we een 
beknopte Nederlandstalige brochure, wat toch veel goedmaakte, weer een rede om Frans 
te leren. Het was een vermoeiend bezoek of beter gezegd geslenterd. Toen we er na een 
hele tijd genoeg van hadden vatte we onze terugweg aan, ditmaal niet langs de weg 
maar langs het zanderige pad langs de weg. Nog een beetje nagenieten in onze zetel 
buiten in het zonnetje en toen was het tijd voor de eerste barbecue van het nieuwe 
seizoen, wel buiten bakken, wijntje erbij en dan binnen eten want het werd al een beetje 
frisser. 
De avond sloten we af met kaarten, het kraken van een flesje wijn en wat lekkers erbij, 
het was weer een goed gevulde dag. 
  

   

 
  

Woensdag 

’s Nachts verschillende keren wakker geworden van een hels onweer, het water viel met 
bakken uit de lucht. Maar goed dat we niet op de parking aan de Mont zelf stonden. Het 
bleef maar regenen deze morgen dus kozen we een droog moment uit om te vertrekken 
maar eerst nog langs de sani, maar ze waren ons voor, dus even wachten. Maar de 
regengoden hadden ons gezien dus op het moment dat het niet moest kregen we toch 
wel weer een stortbui over ons net tijdens de sani-stop, ondanks regenjas en paraplu 
waren we toch redelijk nat geworden. Het was een zeer natte tocht richting Caen, 
gelukkig klaarde het na verloop van tijd op en kregen we nog een zeer mooie dag. In 
Caen zochten we een plaatsje op het einde van de dokken aan de haven, dat vonden we 
ook en iets later kregen we gezelschap van nog een camper. Zij zouden Caen per fiets 
bezoeken, wij lekker te voet langs de kade op het brede wandel- en fietspad. We gingen 
in de richting van de Kerk waarachter het grote Château de Caen lag, hier zouden we een 
hele tijd doorbrengen waarna we door de smalle straatjes van Caen terug richting camper 
gingen. Nu ging de rit verder naar Rouen waar we hoopten te blijven overnachten langs 
de kade tegenover de Kathedraal. In een echt slakkengangetje reden we richting Seine, 
druk, druk echt niet te doen en om de haverklap voor een rood licht. Aangekomen aan de 

http://www.ville-caen.fr/
http://www.chateau.caen.fr/
http://www.rouentourisme.com/default.asp?ext=nl


kade wisten we niet goed wat te doen, er stonden verbodsborden en er stond echt ook 
niemand geparkeerd laat staan dat er campers stonden, dus maar wat doorgereden en 
even op de toegang naar een bedrijf gaan staan voor overleg en kijken naar een 
alternatieve camperplaats. We kozen Montville uit, dus wij daarheen. Maar dat was 
vlugger gezegd dan gedaan weer hadden wij 1001 rode lichten die net op rood sloegen 
als we eraan kwamen. We hadden wel zeker 1 ½ uur verspeeld in Rouen, niet voor 
herhaling vatbaar. Aangekomen in Montville vonden we een mooie camperplaats gelegen 
aan een park met vijver, er was juist kermis, dus volk genoeg. Hebben toen een 
wandeling gemaakt langs de vijver en de kermis, hier gingen we op zoek naar een frituur 
maar dat viel tegen dus geen frietjes als avondmaal. In de late namiddag zijn we dan 
doorgereden zodoende morgen minder kilometers af te moeten leggen. We zouden wel 
zien waar en om hoe laat we ergens aankomen, te Abbeville besloten we naar de baai 
van de Somme te rijden voor de overnachting te Saint Valerie sur Somme. De 
camperplaats was goed bezet, verschillende Belgen stonden er, nog een avondlijke 
wandeling naar de baai en de dag zat erop. 
  

 
  

Donderdag 

De laatste dag met de terugrit naar huis begon met het ontbijt, de mobilhome 
vertrekkensklaar maken. Nu nog een goede wandeling langs de baai richting haven om zo 
door het dorp terug te keren naar de camperplaats. En weg waren we voor de laatste 
honderden kilometers van dit verlof, aankomst thuis om 16u30 

  

  

  

  
 

http://www.mairie-montville.fr/
http://www.ot-abbeville.fr/office%20de%20tourisme.htm
http://www.saint-valery-sur-somme.fr/

