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Welkom  IN DE BAAI VAN DE COTENTIN, 

In Normandie, gelegen in het hart van het  » Parc des Marais du Cotentin et du Bessin.  »

Geniet van uw bezoek en het bijzondere patrimonium. Trek rond, geniet van de 

mooie landschappen en herbeleef de sterke historische momenten die deze streek 

tekenden langsheen de verschillende bezienswaardigheden rond de Landing van 1944.

Van harte welkom !!
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Een toeristische
dienst ter uwer BESCHIKKING... … en tot uw DIENST

Toeristische diensten van 
de “Baie du Cotentin”
Voor toeristische documentatie : tourisme@ccbdc.fr

CARENTAN LES MARAIS
24, place de la République 

00 33 (0)2 33 71 23 50
ot.carentan@ccbdc.fr

APRIL – MEI – JUNI – SEPTEMBER
Van maandag tot zaterdag : 9 u 30 -12 u 30 / 14 
u 00 -18 u 00.
Feestdagen (enkel op 1 mei) : 9 u 30 -13 u 30.
JULI EN AUGUSTUS 
Van maandag tot zaterdag : 9 u 00 -18 u 30
Zon en feestdagen: 9 u 30 -13 u 30.
VAN OKTOBER TOT MAART
Van maandag tot vrijdag : 9 u 30 -12 u 30 en 14 u 
00 -18 u 00.
Gesloten 25 december en 1 januari

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
6, rue Eisenhower 

00 33 (0)2 33 21 00 33
ot.sme@ccbdc.fr

APRIL -  MEI – JUNI - SEPTEMBER
Van maandag tot zaterdag : 9 u 00 -13 u 00 /14 
u 00 -18 u 00.
Zon en feestdagen : 9 u 30 -13 u 30.
JULI EN AUGUSTUS
Van maandag tot zaterdag : 9 u 00 -18 u 30
Zon en feestdagen : 10 u 00 -16 u 00.
VAN OKTOBER TOT MAART
Van maandag tot vrijdag : 9 u 30 -12 u 30 / 13 u 
30 -17 u 00.
Open de zaterdag de schoolvakanties : 10 u 00 
-13 u 00 / 14 u 00 -17 u 00
Gesloten 22 en 25 december en 1 januari. 

RESERVEER UW FERRYTOCHTEN EN RIVIERBOOTTOCHTEN

RESERVEER UW BEZOEKEN HUUR UW TABLET

• Ferrydienst naar Jersey, Guernesey, Sercq et 
Aurigny met “Manche Îles Express” 

• Riviertochten een boord van de “La Rosée du 
Soleil” et du “Barbey d’Aurevilly II” 

• Ferrydiensten naar les Îles Chausey vanuit 
Granville met “Vedettes Jolie France” 

• Uitstappen en visvangst op zee met de Flipper II 
vanuit Carentan les Marais

• Cité de la Mer te Cherbourg: 
Bespaar 1,50 € /persoon en 
vermijd zo een lange wachttijd ! 

• Groepen (20 pers. min) : Geleide 
bezoeken aan Sainte-Mère-Église 
na reservering

RESERVEER UW 
TANDEMPARACHUTESPRONG

GENIET VAN KORTINGEN 
DANKZIJ DE PASS’ BAIE DU 
COTENTIN ! 

boven Sainte-Mère-église en Utah 
Beach tijdens de herdenkingsfeesten 
van de Landing 1944. 

Meer info blz. 47

Voor € 1, geniet u tot € 70 
korting op de sites van onze 
deelnemende partners  (musea, 
activiteiten, natuuruitstappen en 
lokale producten)

• Om het toeristisch circuit 
van de app Kit’M te 
volgen. Beschikbaar op 
iPad. Meer info op blz. 23

VERWEN UZELF
(Souvenierswinkeltjes, geschenken, boeken , wandelgidsen ….)

MANCHE BOX
Voor een kennismakingsdag, een verkwikkende uitstap,

activiteiten aan de kust of een culinaire uitstap, denk aan de Manche Box !

Vind alle info op www.ot-baieducotentin.fr
En volg ons op Facebook et Pinterest 

Sainte Mère Eglise/Utah Beach/Carentan en Baie du Cotentin

SHOPPING

TICKET
TICKET

BESCHIKKING...

• Om het toeristisch circuit 
van de app Kit’M te 
volgen. 

Toeristische diensten van 

MANCHE BOX

PASS’
- 2018 -

Baie

 du Cotentin
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Toeristische
KAART

INFORMATIE

Park en tuin 

Opmerkelijke natuurlandschappen

Picknickplaats

Wandelpad

Fietsroute

Boottochten

Dienst voor toerisme

 WANDELINGEN, REKREATIEVE 
ACTIVITEITEN IN DE NATUUR
EN LANGS HET WATER

Musea over de landing

Ambachten

Producten van de streek

PATRIMONIUM EN TE 
BEZOEKEN PLAATSEN

LEGENDE
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AFSPRAAK

• FEBRUARI : Winter in het - Parc des Marais. 

• APRIL : Festival "Theatre des Marais”- Carentan les Marais

• MEI :  Internationale mars voor de vrede
Boekenbeurs " Geschiedenis en herdenking" - Sainte-Mère-Église  

• VAN 28 MEI TOT 6 JUNI : 74ste verjaardag van Landing in Normandië
(ceremonies en festiviteiten ; parachutages, reconstructie van 
militaire kampen, militaire beurzen, historische wandelingen, 
tentoonstelling van oldtimers...) 

• JUNI : Spel en feesten - Picauville 

Feest van de Sport - Carentan les Marais 

• JULI : Waterfeesten - haven-Carentan les Marais 

• 13 JULI : Nationale feestdag met vuurwerk - Carentan les Marais 

• VAN 10 JULI TOT 21 AUGUSTUS IEDERE DINSDAG VAN 16 U 30 TOT 19 U 30 :
Markt van de streekproducten en ambachten - Sainte-Mère-Église

• AUGUSTUS : Lokale kermis met vuurwerk - Ravenoville et Sainte-Marie-du-Mont 
Waterfeesten - haven-Carentan 

• SEPTEMBER : Normandisch feest - Carentan les Marais 

• OKTOBER : Festival “Mange ta soupe” - Carentan les Marais

• DECEMBER : Kerstmarkten

                                 Filmfestival “Les Egaluantes” - Carentan les Marais

2018

Vind het
COMPLETE PROGRAMMA TERUG 

VAN DE ACTIVITEITEN

www.ot-baieducotentin.fr
EN IN DE TOERISTISCHE BUREAUS.

6 JUNI 1944 ∧ 2018

VERJAARDAGVERJAARDAGVERJAARDAGVERJAARDAG
van de landing

in  Normandië

74
van de landingvan de landing

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE ∧ UTAH BEACH ∧ CARENTAN LES MARAIS

STESTE
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Sainte-Mère-Église Carentan les Marais

ONTDEKKEN VAREN SHOPPEN

Deze kleine gezellige stad ziet zijn geschiedenis 

veranderen tijdens de ochtend van 6 juni 1944. Para’s 

van het 82e Airborne bevrijden het stadje van de 

Duitse bezetting.

De pop aan de kerktoren, die John Steele 

voorstelt, de kilometerpaal 0 van de bevrijding, 

het Airbornemuseum, de moderne glasramen van 

de kerk van de Notre Dame de la Paix en ook het 

memorial van de para’s aan La Fière getuigen van 

deze gebeurtenis.

De fi lm uit 1962 « The longest day » maakt het stadje 

mee bekend.

Aan de poorten van de Cotentin, in de Baai van Veys, getuigt deze stad met zijn atypische 
haven van een rijke geschiedenis, te ontdekken via de wandeling « Les trésors de 
Carentan ». zie blz. 28.

In 1944 is Carentan een strategische plek in de Baai van de Veys die moet bevrijd worden 
door de 101e Airborne om zo de verbinding te verzekeren tussen de landingsstranden 
Utah Beach en Omaha Beach. Na 6 dagen van gevechten bevrijdt Kolonel Cole met zijn 
troepen op 12 juni Carentan. Ter ere van hen is een herdenkingsplaats opgericht. In de 
serie « Band of brothers » is een afl evering gewijd aan de bevrijding van Carentan. Via 
het circuit 44 kan u de gebeurtenissen van toen volgen.

BEZOEKEN PROEVEN FOTOGRAFEREN

Maakt U een stop ?
VOLG DE 15 PANELEN MET 

UITLEG OP DE TOERISTISCHE 
WANDELING

Gratis begeleidend document verkrijgbaar
in het toeristisch bureau.



HERINNEREN VLUCHTEN PROEVEN 13

Utah Beach
Als enige landingsplaats in La Manche, ontvangt Utah niet minder dan 23 250 soldaten, 1700 

gevechtsvoertuigen en 1695 ton materiaal in het kader van de operatie Overlord, gestart 6 juni 1944 

op de Normandische stranden door de geallieerden. Bezoek zeker het museum van de landing met 

zijn esplanade en zijn monumenten.

Saint-Martin-de-Varreville
Vlakbij op de stranden van SAINT MARTIN DE VARREVILLE, vindt u ook het monument ter ere van 

Generaal Philippe Leclerc de Hauteclocque, aangeland hier op 1 augustus 1944. Na vele gevechten 

in Normandië, zal de Divisie Leclerc, Parijs bevrijden op 25 augustus 1944, nadien Straatsburg op 23 

november 1944 en zal zijn tocht eindigen in het Adelaarsnest van Hitler in Berchtesgaden. 



NORMANDY Victory
             MUSEUM 

Gelegen aan de ingang van Carentan, tussen Utah en 

Omaha, getuigt het Normandy Victory Museum over de 

gevechten in het Normandische hagenlandschap van de 

bevrijding tot de overwinning.

DE +

• Simulatoren : tanks, 
jachtvliegtuigen, parachutages.

• Rondritten in tanks.

• Bar-restaurant toegankeijk voor 
iedereen.

• Bioscoop 

• Een hindernissenparcour.

OpeningOpening : Iedere dag van oktober tot maart : 10 u 00-18 u 00
April tot september : 10 u 00 -19 u 00. Jaarlijkse sluiting in januari

Nieuwigheid vanaf de lenteNieuwigheid vanaf de lente : Hindernissenparcours (Activiteit met individuelle 
begeleiding-duurtijd een halve dag) 40 €/persoon. Escape game: 20€/per persoon
Tarieven : Volwassenen  : 9 € - Kinderen  (7 tot 16 j) : 6 €. Rondrit met tank (10 
min.) : 39 € en voor 1 € meer toegang tot het museum. Simulatoren met tanks 
en voertuigen uit WO II - Simulator 360° : 25 €. 1 toegangsticket + 1 rondrit tank 
+ 10 min simulator : 50 €. Duur van het bezoek : 1u30

i

Gevechten in het 
Hagenlandschap

P.A. La Fourchette
CATZ
00 33 (0)2 33 71 74 94 
www.normandy-victory-museum.com

14

-1€

PAS S ’

DE NIEUWIGHEDEN
•  Vanaf 15 mei : Dankzij virutele 

realiteit, duik je met « l’HistoPad » 
in de geschiedenis van Sainte-Mère-
Eglise tijdens de bezetting en tijdends 
de zomer van 44 : ontdek het leven 
van de burgers onder de bezetting, 
spring met de Amerikaanse para’s, 
ontmoet sleutelfi guren van de 
gevechten, hanteer de wapens en 
het materiaal van de twee kampen 
en herbeleef de emoties van deze 
historische gebeurtenissen! 

• Van 31/03  tot e,n met 30/09 : 
tentoonstelling «De agenten van de 
schaduw »: de geheime diensten 
tijdens de bevrijding van Frankrijk van 
1940 tot 1945 ».

Via een spectaculaire en realistische tentoonstelling, laat 

het museum u kennismaken met de gebeurtenissen van 

de para’s van het 82ste en 101ste Airborn op D-Day.

Ontdek ook een uitzonderlijke collectie historische 

voorwerpen, een authentiek zweefvliegtuig C-47 dat 

deelnam aan de landing. In het nieuwe gebouw « Operatie 

Neptunus », kunt u aan boord gaan van een echte C-47 en 

samen met de para’s landen in Sainte-Mère-Eglise voor 

de bevrijding.

Alle dagen open - Van mei tot augustus : 9 u 00 -19 u 00 
April en september : 9 u 30 -18 u 30 
Van oktober tot maart : 10 u 00 -18 u 00

Gesloten in december en januari, behalve de kerstvakantie van 
22 /12 tot 06/01/19 (behalve 24, 25, 31/12 et 01/01/19)
Tarieven : Volwassenen  : 9,90 € - Kind (6 tot 16 j) : 6 €. 
Familietarief ( vanaf 2 Volw. en 2 Kind. ) : 28 € + 4 € / kind. (+5  
per kind suppl.). Duur van het bezoek: 2h00

14, rue Eisenhower
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
00 33 (0)2 33 41 41 35 
www.airborne-museum.org

In de voetsporen van 
82ste et 101ste Airborne

AIRBORNE
museum

i
-1€

PAS S ’



NIEUW
• Bezoeken in 9 talen Utah Inside 

verrijkt zich. Bekijk de fi lm « 
Het overwinningsstrand » in de 
gekozen taal en personaliseer 
uw ontdekking van het museum 
met extra inhoudelijke info (op 
smartfoon of tablet zonder het op 
te laden.) 

DE +
• Tentoonstelling : Een kamp 

voor Duitse krijgsgevangenen te 
Foucarville, van 1944 tot 1947. 

• Begeleide bezoeken van het 
museum zonder meerprijs (in het 
Frans en het Engels): variabele uren.

• Rondleidingen op Utah site en VIP-
toer bezoeken (op reservering).

16 17

Alle dagen open. Van oktober tot mei : 10 u 00 -18 u 00
Van juni tot september : 9 u 30 -19 u 00 
Gesloten van 1 tot 25 december. Geopend van 26 tot 30 dec. : 10 u 00 -18 u 00.

Sluiting van de verkoop van tickets 1 uur voor sluitingstijd.
Tarieven : Vrij bezoek: Volwassenen 8 € - Kinderen (6 tot 15j) 4 €. Geleid bezoek  (op reservering) 
: Volwassenen 12 € - Kinderen 8 € - Verminderd tarief: 7 € - VIP rondleiding Volwassenen : 50 €. 
Gratis voor veteranen van WO II, gidsen en begeleiders; Kaartenverkoop tot 1 u voor sluitingstijd. 
Gratis : begeleiders van mindervaliden, veteranen WOII, VIP, professionelen uit de toeristische 
sector, bewoners van Sainte Marie du Mont.
Duur van het bezoek: 2h00

Utah Beach
SAINTE-MARIE-DU-MONT
00 33 (0)2 33 71 53 35
www.utah-beach.com

i

Opgericht in 1962 op de plaats waar de Amerikaanse 

troepen voet op Normandische bodem zetten, de 6de 

juni 1944. Het Utah Beach museum getuigt over de 

gebeurtenissen van D-Day, vanaf zijn voorbereiding tot de 

overwinning.

Ontdek D-Day, dankzij het chronologisch parcours 

met een rijke collectie aan voorwerpen en voertuigen, 

waaronder een authentieke B26 Marauder, uniek in 

Europa. De fi lm « Strand van de Overwinning » toont u met 

pakkende getuigenissen van veteranen, de belevenissen 

en offers die de Amerikaanse soldaten geland op Utah 

Beach, brachten om Europa zijn vrijheid terug te geven.

HET MUSEUM
van de landing

-1€

PAS S ’



DE +

• Originele en innoverende 
setting : hologram, hangar met 
4-D-simulator. 

• Authentieke en rijke collectie 

• Goed gevulde boetiek met 
authentieke militaire antiquiteiten

• Leerboekjes voor kinderen tot 12 j. 
gratis te downloaden 

Alle dagen open 
Van april tot september : 9 u 30 -19 u 00
Van oktober tot maart : 10 u 00 -18 u 00

Jaarlijkse sluiting 24, 25, 31 december en 1 januari 2019.
Bijkomende sluiting van 9 tot 14 januari 2019.
Kaartenverkoop tot 1 u voor sluitingstijd.
Tarieven : Vrij bezoek: Volwassenen 12 €  - Kinderen (6 tot 17 j) 9 €. Kinderen (< 6 j) 
(zonder vliegsimulator) : gratis. Familiepas (2 Volwassenen + 3 Kinderen) : 40,00 €.
Duur van het bezoek: 2h00

2, Village de l’Amont
Saint-Côme-du-Mont
CARENTAN LES MARAIS
00 33 (0)2 33 23 61 95
www.dday-experience.com
Online shop :
www.paratrooper.fr

D-DAY
EXPERIENCE

i

Leer niet meer over de geschiedenis, maar beleef ze !
Volg het realistisch parcours en beleef wat de paratroepen 
meemaakten op D-Day.
Twee musea : Dead Man’s Corner voor de Duitse troepen 
en D-Day Experience voor de Amerikaanse troepen.
Neem plaats in een virtuele briefi ng in 3D en neem deel 
aan uw missie. Ga daarna aan boord van een echte C-47, 
een unieke en realistische attractie, zoals de veteranen ze 
beleefden. Herbeleef de oversteek naar La Manche in de 
huid van een para.

Het C-47 vliegtuig van D-Day Experience werd gebruikt door Steven 
Spielberg voor de opnames van de serie Band of Brothers, een serie 
geïnspireerd op waar gebeurde feiten meegemaakt door de para’s van 
het 101ste Airborn. U vindt ook enkele persoonlijke getuigenissen van 
veteranen in dit museum.

WIST U ?
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ICI, VOTRE PUB !
Contactez-nous au 02 33 21 00 33

-1€

PAS S ’



DE +
• U kan ook kennismaken met modellen van 

voertuigen en fi guren op schaal 1/6.

DE +

• Audiogids bezoeken (meertalig)

• Begeleide bezoeken van 1.30 uur lang, 
iedere dinsdag om 14 u 00 (juli en augustus 
op reservatie)

• Expositie over de geschiedenis van de 
batterij, vertaald naar het Engels

NIEUW IN 2018
• Commandopost tegen luchtaanvallen,

• Kenniscentrum voor volwassenen en kinderen.

DE +
• Snacks in juli en augustus

Alle dagen open. Van april tot november : 10 u 00 
-18 u 00. Juli en augustus : 10 u 00 -19 u 00

Tarieven : Vrij bezoek: Volwassenen 10 € - Kinderen (6 
tot 14 j) 6 €. Verminderd tarief ( 15- 18 jarigen, militairen, 
partners) : 9 € - Geleid bezoek op reservatie : + 1€/pers. 
Duur van het bezoek : 1u/1u30 

Alle dagen open.  April – oktober : 14 u 00 -18 u 00
Mei (gesloten de 1st ) –  Sept. : 11 u 00 -18 u 00
Juni, juli en augustus : 10 u 00 -19 u 00

Tarieven : Vrij bezoek : Volwassenen 6,50 € - Kinderen 
(7 tot 13 j) 3 € / (14 tot 18 j)  : 3,50 €. Familiepas (2 
Volwassenen + 3 Kinderen) : 19 €. Verminderd tarief: 5 €
studenten, werkelozen, gehandicapten : 5 €.
Kaartenverkoop tot 1 u voor sluitingstijd.
Duur van het bezoek: 1u00

Route de Crisbecq
SAINT-MARCOUF-DE-L’ISLE 
00 33 (0)9 82 57 61 92 – 00 33 (0)6 68 41 09 04
www.batterie-marcouf.com

i
i

Dompel je onder in de meest krachtige 

gevechtsbatterij van de landsingstranden. Een niet 

te missen bezoek met de 22 bunkers waardoor het 

meer een echt dorp is dan een gevechtsbatterij  ! 

Naast de geschiedenis , kan je het eerste schot van 

het kanon van de 6 de juni 1944 herbeleven !

Dompel je onder in het hart van de geschiedenis 

doorheen de 350 meter ondergrondse galerijen, 

die bergruimten herbergen van munities en 

een onderkomen waren voor het personeel. 

Dankzij een parcours met de audiogids, ontdek 

je de constructie van de batterij, het leven van 

de bezetters en de relatie met de plaatselijke 

bevolking., de indrukwekkende kazematten in 

ruines van Normandische huizen alsook een 

tentoonstelling opgesteld met materiaal van 

Duitse, Amerikaanse en Franse archieven.

De ARTILLERIE-EENHEID 
van Crisbecq

BATTERIJ
van Azeville

La Rue - AZEVILLE
00 33 (0)2 33 40 63 05
patrimoine.manche.fr

20 21

Overblijfselen van de 
"Atlantikwall"

Nieuwe site te bezoeken op Utah Beach, de 

commandopost van de Duitse Batterij van 

Crisbecq.

U ontdekt er de overblijfselen van de Atlantikwall, 

gesloten gedurende 72 jaar en in de vergetelheid 

gebleven. Deze commandopost bestaat uit 

9 zalen op 3 verdiepingen. Deze vestiging is 

onveranderd gebleven sinds de gevechten in ’44. 

Een bezoek zal u helemaal onderdompelen in de 

geschiedenis van de landing.

Marcouf 44

Opening :Opening : Van 1 juli tot 30 september : Zondag tot 
donderdag : 11 u 00 -19 u 00
Buiten de zomerperiode: raadpleeg de website.
Kaartenverkoop tot 1 u voor sluitingstijd.

Kaartenverkoop tot 1 u voor sluitingstijd.
Tarieven : Geleid bezoek : Volwassenen 6 € - Kinderen (< 15 
j) gratis. Duur van het bezoek: 30 mn

Route de Crisbecq
SAINT-MARCOUF DE L’ISLE
00 33 (0)6 82 01 49 08 
www.marcouf44.com

i OpeningOpening :  Alle dagen open 
Van april tot augustus : 10 u 00 -19 u 00
Van september tot oktober en Allerheiligenvakantie 
voor Frankrijk : 10 u 00 - 18 u 00 
Kaartenverkoop tot 1 u voor sluitingstijd.

Tarieven : Vrij bezoek: Volwassenen 7 € - Kinderen (6 tot 12 j) 
5,50 €. Duur van het bezoek: 1u30

i

1000 m2 expositieruimte tonen u het leven en de 
sfeer gedurende WO II via realistische taferelen. 
Wandel door een straat uit de jaren ’40, met 
zijn winkels en woonhuizen. Verschillende oude 
voertuigen, authentieke voorwerpen, een bunker 
en het bestaande deel van de anti-tankmuur op 
het strand van Quinéville, maken deel uit van de 
tentoonstelling. U kan ook kennismaken met 
schaalmodellen van voertuigen en fi guren op 1/6de. 
Een bezoek de moeite waard op slechts 10 minuten 
van Sainte-Mère-Eglise.

World War II
MUSEUM

18, Avenue de la plage
QUINÉVILLE
00 33 (0)2 33 95 95 95
www.memorial-quineville.com

-1€

PAS S ’

-1€

PAS S ’
-1,50€
PAS S ’



HET OPENLUCHTMUSEUM
50 km - 11 becommentarieerde punten. 

Bezoeksduur : MINIMUM 3 uur 

Aanbevolen vertrekpunt : Sainte-Mère-Eglise 

Werkboekje te verkrijgen op aanvraag

HET HISTORISCH TRAJECT VAN 44 
De bevrijding van Carentan via de 101e Airborne

40 km - 13 gedocumenteerde punten. Duur van de 

rondrit : 3 Uur. Aanbevolen vertrekpunt: De kerk 

van Saint-Côme-du-Mont

Virtueel bezoek op www.carentan-circuit-44.com

DE +

• Mogelijkheid om indoor te vliegen 
met een eenpersoons zeppelin 
(enkel in juli en augustus).

• Tijdelijke tentoonstellingen

Ontdek deze unieke site, geklasseerd als historisch 
monument, gemaakt door de Nationale Marine tijdens WO I, 
om de zeppelins te herbergen die ingezet werden in de strijd 
tegen de Duitse onderzeeërs. Nadien gebruikte de Marine 
dit gebouw om kanonnen in onder te brengen. In 1944 
installeert het Amerikaans leger er een onderhoudsatelier 
voor voertuigen en wapens. Er werkten verschillende 
gevangenen, vandaar de tweetalige graffi ti. De hangar is 
helemaal in beton gebouwd en uniek ter wereld.

Het bezoek verloopt in twee fasen; het museum stelt 
de geschiedenis in verschillende perioden van de 
loods voor, aan de hand van historische documenten, 
maquettes en video’s alsook de slag van Montebourg in 
1944 en in een tweede fase kan je de hangar bezoeken.

OpeningOpening : April en mei : woensdag, zaterdag en zondag 
14 u 00 - 18 u 00. Juni en september : alle dagen open  
behalve op vrijdag 14 u 00 -18 u 00. Juli en augustus : 
alle dagen open behalve op vrijdag 10 u 00 -18 u 00.

(Onder voorbehoud van verandering van dag). 
Tarieven : Volwassenen : 5 € - Kinderen (8 tot 14 j) : 2 €.
Verminderd tarief : 4 €. Duur van het bezoek :1u00

La Lande
ECAUSSEVILLE
00 33 (0)2 33 08 56 02 
00 33 (0)6 41 98 32 97
www.aerobase.fr

22

LOODS
voor de zeppelins

i
PASS’

Dankzij het circuit van de app Kit’M, downloadbaar op smartphone 

of tablet, kan u volgens uw ritme, met familie of vrienden alle 

strategische sites van de landing bezoeken.

Getuigenissen, archiefbeelden en video’s helpen u om de gebeurtenissen 

beter te begrijpen.

DUIK ONDER 

IN DE 

GESCHIEDENIS

PRAKTISCH
VERHUUR TABLETS (iPad) per dag : 8 € 
Bij voorkeur na reservatie : tourisme@ccbdc.fr - 00 33 (0)2 33 21 00 33 / 00 33 (0)2 33 71 23 50 
Waarborg : 250 €/tablet en identiteitsbewijs vereist. Best ‘s morgens af te halen. 
Gans het jaar, volgens de openingsuren van het toeristisch bureau (zie blz.4).

Bij voorkeur na reservatie : tourisme@ccbdc.fr - 00 33 (0)2 33 21 00 33 / 00 33 (0)2 33 71 23 50 

-2€

PAS S ’



Volg de gids…
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Maak
DE UNIEKE BELEVENIS MEE AAN BOORD

van een authentieke
WILLY JEEP

JEEP TOUR
Le Holdy - SAINTE-MARIE-DU-MONT

00 33 (0)2 33 44 81 20 – 00 33 (0)6 37 99 08 68 
www.batterie-du-holdy.com

Tarieven : Van commentaar vooziene circuits, het hele jaar 
door, enkel op reservering.
• Rondrit van 1 u 00 : 50 €
• Rondrit van 2 u 00 : 100 € (onafhankelijk van het aantal 

personen in de jeep).
• Nachtelijk geënsceneerd bezoek met jeep : ludiek 

parcours dat je terugbrengt naar het verleden. 250 €/jeep.
• Doop van 20 min.: 30 € (groepen tot 8 pers.)
• 2 weken op voorhand boeken : herleef de nacht van D-day.
• Verschillende verrassingen zoals de aanval op de Holdy 

batterij : 400 € voor groepen tot 8.personen.

NORMANDY JEEP TOUR
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

00 33 (0)2 33 41 39 81 – 00 33 (0)6 76 16 95 20
www.normandyjeeptours.com

Open het hele jaar. Er zijn alternatieven mogelijk bij slecht 
weer. We maken ook aangepaste programma’s..
Maandag en zondag op afspraak(6 u 00 -23 u 00)

Tarieven Ondekkingsrondrit 50 min. : 75 € / Jeep. 
• Historisch circuit van 2 u : 150 € / Jeep. 
• Een halve dag van 4 u : 270 € / Jeep. 
• Een volledige dag en andere formules op aanvraag

OOK TE ONTDEKKEN ... 
HET  HISTORISCHE  PARCOURS
AMFREVILLE, HIESVILLE, PICAUVILE EN UTAH 

BEACH dat u kunt doen met gids ter gelegenheid 

van de “sentiers de la mémoire” gedurende de 

herdenkingsfeesten van de landing in juni.* 

Boekjes te koop in het toeristisch bureau. 
*Programma te raadplegen op www.ot-baieducotentin.fr 

LANDINGSVAARTUIG
VAN HET TYPE L.C.V.P. “PA30-4” 
Een autenthiek platbodemmvaartuig van de 

Amerikaanse bevrijding van het type L.C.V.P. en het 

enige nog varende in Europa, is hier ook aangemeerd.

BAILEYBRUG 
SAINT-HILAIRE-PETITVILLE
De Baileybrug, van de Engelse uitvinder Donald Bailey, 
is een prefab draagbare brug, ontwikkeld voor militair 
gebruik en kan een draagwijdte van 60 meter overbruggen. 
Zij vereist geen speciale werktuigen, noch zwaar materiaal 
om haar op te bouwen. De stukken van de brug zijn klein 
genoeg om vervoerd te worden met een vrachtwagen. De 
brug is robuust genoeg om gevechtsvoertuigen te dragen. 
Ze wordt bekeken als een model van militair genie.

BEGELEIDE BEZOEKEN OP DE SITES 

van de landing 
ENKEL IN HET ENGELS

ALL ABOUT
NORMANDY

0033 (0)2 33 43 94 76
0033 (0)7 83 89 71 65

wwww.allaboutnormandy.com
 
Rondrit langs de landingsstranden 
en van de historische Normandische 
sites voor een halve of een hele dag. 
Het hele jaar door.
Verschillende ophaalpunten of opha-
ling aan uw verblijfplaats. 

Groep tot 8 personen, wagen inbegre-
pen. Halve dag €300 /Dag €500
In eigen voertuig Halve dag € 200 / 
Dag € 320

FIRST NORMANDY
BATTLEFIELD TOURS

0033 (0)2 33 42 13 92
www.fi rstnormandybattle-

fi eldtours.com 

Voor private groepen tot 6 per-
sonen. Verschillende rondritten  
naar alle landingsstranden.
48 uur op voorhand reserveren.

Prijs per dag per groep: Van 1 
maart tot 14 november € 565
Afhalen aan de ferry in Cherbourg 
voor een Amerikaanse ééndags-
rondrit € 750

BAYEUX SIGHTSEEING TOURS
0033 (0)6 70 35 72 10

www.bayeuxsightseeingtours.com
Start vanaf Parijs, Ste Mère Eglise, 
Bayeux of een andere locatie. Ver-
schillende opties: halve dag, hele dag 
of tweedaagse van Normandische lan-
dingsstranden. Gemengde groep, hele 
dag, Amerikaanse sector vanaf € 110/
persoon. Privérondrit, hele dag, Ameri-
kaanse sector, groep tot 8 personen.
Van 15 maart tot 31 oktober, vanaf € 
575 per groep. Van 1 november tot 30 
november en van 1 maart tot 14 maart, 
vanaf € 450 per groep. Van 1 december 
tot 28 februari, vanaf € 395 behalve van 
22 December tot 6 Januari, vanaf € 450.

-25€

PAS S ’

jusqu'à 
-8€
PAS S ’



DE +
• Heropbouw van een legerkamp, spektakels, theateravonden

• Tentoonstellingsruimte met  ter plaatse gevonden militair-en burgermateriaal 

• Laat al je zintuigen werken met materiaal van toen: tasten, dragen, ruiken …

• Mogelijkheid om ter plaatse te ontbijten in een tent van de US van 1944 tussen juni en september.

• Ontvangst in een kruidenierswinkel van 1944

DE +
• Kinderatelier
• Thematische animatie 
• Pedagogische ondersteuning van de 

tentoonstellingen. 
• Virtueel bezoek met de tablet “ De 

Normandische boerderijen tijdens de 
Duitse bezetting" : 2 €. Bezoek aangepast 
aan slechtzienden en slechthorenden. 

• Tentoonstellingen over de rijke geschiedenis 
van het rurale- en landbouwleven van 
Normandië: “A Hue et a Dia ! geschiedenis 
van het trekpaard normandie”. Vanaf 1 juli 
“De kleine handen »- De kinderen in de 
Normandische boerderijen”

HERDENKINGSMUSEUM
van Bloody Gulch
Het museum van de "Bloody Gulch", dat zich 

binnen de muren van het kasteel Donville bevindt, 

is het enige Franse archeologisch museum van de 

2de WO waar geen enkele moderne constructie te 

zien is. Uniek museum van de beroemde slag van 

Bloody Gulch zoals in de serie « Band of brothers »

Het publiek wordt begeleid door de eigenaar langs 

de plaatsen waar slag geleverd werd, het museum, 

de tuinen en de ingerichte kamers van de manoir.

De manoir van 

DONVILLE
De manoir van Donville, waarvan de schriftelijke 

sporen teruggaan tot de XIde eeuw, is de 

enige manoir in leem en aarde. De manoir is 

ingeschreven in de aanvullende inventaris van 

de historische monumenten. Sterk veranderd 

in de 18de eeuw, is zij eigendom van invloedrijke 

families in het noorden van de Cotentin. 

Museumboerderij
van de COTENTIN
Een museum en een boerderij 
Sainte-Mère-Église, is ook de bakermat van het 

paardenzadel, van de Normandische koe, van 

melk en boter ! Ontdek deze rijke geschiedenis 

en duik in de sfeer van een boerderij, een eeuw 

geleden. Van de gemeenschappelijke zaal 

tot aan de ciderpers, alles wat het landelijke 

leven en werken bepaalde, is tentoongesteld.  

Tentoonstelling van landbouwmachines, een 

hoenderhok met Normandische rassen,, een 

groententuin en een bijenkast.

Alle dagen open 
Januari tot april van 10u tot 17u30
April tot September van 9u30 tot 18u30

Oktober tot December  van 10u tot 17u30
Reserveringen aanbevolen voor groepen of families
Tarieven : Geleid bezoek : Volwassenen 7,50 € - Kinderen (6 
tot 12 j) 6 €.

1, route de la chapelle
MEAUTIS
00 33 (0)2 33 42 03 22 – 00 33 (0)6 47 51 02 69
www.museebloodygulch.com

i OpeningsurenOpeningsuren : April, mei, juni, september, paasvakantie en carnaval-  : April, mei, juni, september, paasvakantie en carnaval- 
en Allerheiligenverlof: van zondag tot vrijdag van 14.00 u tot 18.00 u . 
Gesloten op 1 mei. Juli en augustus, dagelijks van 11.00 u tot 19.00 u 

Kaartenverkoop tot 1 uur voor sluitingstijd.
Tarieven : Volwassenen 5 € - Kinderen : (3 tot 18 j) : 2 € - Verminderd tarief : 3,50 € : Volwassenen 5 € - Kinderen : (3 tot 18 j) : 2 € - Verminderd tarief : 3,50 €
Familiepass (2 Volw. en 3 kind.min.) : 14 €. Getrouwheidskaart : volwassenen : 7 
€ ; kinderen :3,50 €. Vanaf de tweede visite gedurende één jaar betaal je alleen. 
1,80 €/per persoon per activiteit. Laatste ticketverkoop 1 uur voor sluiting.
Duur van het bezoek : 1 tot 1.30 uur.

1, Chemin de Beauvais
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
00 33 (0)2 33 95 40 20 
patrimoine.manche.fr

i

26 27

-1€

PAS S ’

-1,50€

PAS S ’



Carentan les Marais
EEN PATRIMONIUM OM IN FAMILIE
TE ONTDEKKEN

VOOR DE OUDERS VOOR DE KINDEREN
DE  SCHATTEN  VAN CARENTAN CIRCUIT "NESTPLAATSEN"
Kuier doorheen de straten van de stad die een 

rijk patrimonium bezit. Ga terug in de tijd door 

de overblijfselen van de site te ontdekken  : het 

prachtige, zeventien-eeuwse klooster van de 

Augustijnen, de imposante achttien-eeuwse 

fontein, het middeleeuwse hart van de stad, de 

« place de la République » de plechtige arcaden 

dichtbij de grootse kerk Notre Dame geklasseerd 

als historische monument van de XIde-XVde eeuw 

en zijn bijzondere hotels van de XVIIde-XVIIIde eeuw. 

Een begeleidend 

document geeft je 

de kans het circuit, 

stap per stap, te 

volgen. Op aanvraag 

op het toeristisch 

bureau. Alleen 

beschikbaar in het 

frans.

De vogel is een essentieel element voor 

het goede evenwicht tussen de natuur en 

de mens in de stad. Door hun dagelijkse 

voedingspatroon, fonden ze het ongedierte 

onder controle (rupsen, bladluizen,…). Ze zijn 

een kostbare hulp voor tuiniers. 

Amuseer u door de 10 vogelnesten te 

vinden op het parcours met behulp van een 

klein ludiek documentje beschikbaar bij de 

toeristische dienst. Bij je terugkomst wacht 

je een kleine verrassing.Circuit Histoire & Patrimoine

Les Trésors de Carentan
Les Marais

Baie du Cotentin

De PLEZIERHAVEN
Sedert 1983 kan je een copie van een Viking 
Drakkar ontdekken in de haven die geklasseerd is 
als « Blauwe haven van Europa ». Ze ontvangt nu 
watersporters nadat ze vroeger een commerciële 
haven was in de XIXde en XXde eeuw. Een wandelpad 
langs de oevers, laat u toe een aangename 
wandeling te maken rond de haven waar je de 
«  Pont-Canal  » passeert en ook de sluizen die 
uitkomen op de magnifi eke en wilde «  Baai van 
de Veys ». Voor beschikbare plaatsen richt je tot de 
kapiteinspost : 02 33 42 24 44 - www.ccbdc.fr

Ontdek de Dreknor
Bijzondere copie van een vikingschip

06 85 48 04 13 - www.dreknor.fr

De Pont-Canal 
De kanaalbrug werd zo ontworpen dat het zicht 
op de kwetsbare site van de moerasgebieden 
niet werd beschadigd. Dit kunstwerk van de 
20 ste eeuw is uniek in Frankrijk : ze staat de 
doorgang van de viervaksbaan RN13 toe onder 
het waterbekken tussen de jachthaven en de 
zee. Deze specifi eke constructie zorgt ervoor dat 
je een zeilboot boven de auto’s ziet varen.

28 29

De vloedgolf
Dit natuurlijk fenomeen doet zich voor in bepaalde 

rivieren en baaien. Het gaat om een golf, soms 

spectaculair gevormd door het bruusk opkomen 

van de vloed van de zee. 

Om dit te obeserveren neem je best plaats op de 

deuren van de sluizen of de haven van Brévands, 

ongeveer een half uur voor het openen van de 

sluizen of 2 u 30 voor het uur van de vloed.

DE HAUT DICK
Doe een rustgevende wandeling van ongeveer 

3 km, rond de plezierhaven van Carentan les 

Marais waarbij u de « Pont Canal » en de 

sluizen passeert. Je ontdekt mooie fonteinen, 

en groene en bloemrijke ruimten. Neem enkele 

stukken droog brood mee om de eenden te 

voederen die hier het hele jaar door verblijven.



Opening van 28 april 
tot 10 november : Van 
maandag tot zaterdag: 

9u30 – 12u30. 
Andere dagen op afspraak
Tarieven
Volwassenen : 7 €  - Kinderen 

(Onder de 12 j) : 5 € Supplement 
park van het kasteel: 3 €

18 route de l’église
ETIENVILLE
00 33 (0)2 33 41 05 50
www.etienville.com

i

DE TUIN VAN HET KASTEEL BELLENAU
De tuin staat geregistreerd als historisch monument voor zijn bijzonder 

schilderachtige karakter. De tuin heeft de sfeer van de XIX° eeuw 

behouden met zijn magnifi eke en bijzondere plantensoorten. Er werd 

een watertuin aangelegd met eilandjes en grotten. Men verkoopt er 

toegangkaarten met permanente korting voor al de tuinen die deel 

uitmaken van de vereniging. Theesalon en plantenkwekerij.

DE TUIN VAN DE PASTORIE ÉTIENVILLE
Een grote wandeling in een 2 ha groot domein, verloopt via verschillende 

tuinen, één uit de middeleeuwen en eindigend aan de rand van de 

Marais van de Douve. Vanaf de ingang zal een veelvoud aan planten, 

bloemen, struiken, kleurenmengelingen, mooie uitkijkpunten en 

vredige rust, u verrassen. Het park ligt langs de voormalige pastorij, 

het 17de eeuws geklasserd kasteel, voormalige verblijfplaats van de 

familie Pierrepont.

TUINWANDELINGEN
DE TUIN VAN DE PASTORIE BRUCHEVILLE
De thematische eilanden bezitten talrijke plaatselijke en exotische variëteiten. 

De oude muren zijn bedekt met klimplanten (oude rozenvariëteiten) en 

hortensia’s. Doorheen de seizoenen, toont de tuin zich rijker, er komt nooit een 

einde aan ... 

EEN TUIN IN DE "MARAIS DU COTENTIN"
De «  tuin van de moerassen  » herinnert aan het Normandisch platteland en het 

hagenlandschap. Een geheel van afgesloten ruimten, waar appelbomen verspreid zijn, 

brengt de bezoeker in een sfeer van een pastorijtuin, van een Engelse plantenborder en 

een Franse tuin met zijn alomvertegenwoordigde buxussen naar een plaats vol romantisme 

met zijn kiosken, pergola’s en vijvers met waterplanten en vissen. Mooie eiken, die meer 

dan 100 jaar zijn, herinneren aan de oorsprong van deze stenen woning omringd met gesnoeide 

buxussen met verschillende vormen, rozelaars en doorlevende planten van allerlei soorten.

Open op volgende week-ends
Open op zaterdag 14u-18u en op zondag 
van 10u-18u : 19, 20, 21 mei , 2 en 3 juni, 

16 en 17 juni, 30 juni en 1 juli, 21 en 22 juli, 11 en 
12 augustus, 8 en 9 september. Andere dagen op 

afspraak
Tarieven : Volwassenen : 3 € - Kind (- 16 jaar): gratis
3, rue de l’Église - BRUCHEVILLE
00 33 (0)9 65 32 74 14
duchemin.jp@orange.fr

i

Opening
Open op Zaterdag van 14u tot 18u en zondag 
van 10u tot 18u  : 19-20 en 21 mei, 2 en 3 

juni, 16 en 17 juni, 30 juni en 1 juli. Andere dagen op 
afspraak van mei tot september.

Tarieven : Volwassenen : 4 € - Kind (- 16 jaar): gratis

Le broc - AUDOUVILLE-LA-HUBERT
00 33 (0)2 33 41 39 47
paul.beugin0903@orange.fr

i
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Open tijdens de week-ends maan-
dag  2/04 (10u-18u), 26 en 27 mei  
(14u-23u en 10u-18u),, 16 en 17 juni 

(14u-18u en 10u-18u),21 en 22 juli (14u-18u 
en 10u-18u), 11 en 12 augustus (14u-23u 
en 10u-18u), 8 en 9 september (14u-18u 
en 10u-18u), 27 en 28 oktober (19u-23u 
en 10u-18u). Op afspraak het hele jaar.

Tarieven : Vrij bezoek: Volwassenen : 5€. Onder 
de 18 j : gratis 
Op afspraak het hele jaar op 06 89 15 85 50.

6 rue du Bel Esnault - St-Côme-du-Mont
CARENTAN LES MARAIS
00 33 (0)6 89 15 85 50 
www.jardinbellenau.com

i

GELEIDE BEZOEKEN DOOR EEN NATUURLIJKE TUIN
Wij nodigen jullie uit om onze permacultuurtuin te ontdekken, in harmonie met de 

natuur en beheerd met respect voor de leefomgeving : zonder spitten, met gebruik van 

compost en mulching.

In onze tuin primeert biodiversiteit. We mengen verschillende éénjarige en doorlevende 

groenten, medicinale en aromatische planten alsook eetbare bloemen.

We trachten door de aanleg van een kruidenspiraal, een serre, een boomgaard, een waterpoel 

en een insectenhotel onze tuin aantrekkelijk te maken voor insecten, vogels en dieren, zodat ze 

ons kunnen helpen een natuurlijk evenwicht te vinden.

Opening van de tuin rond de volgende thema’s :
17 maart : De grote structuren in een natuurlijke 
tuin. 17 juni : Opentuinendag. Inleiding in de 

permacultuur. - Gratis. 30 juni : Doorlevende groenten 
en eetbare planten. 15 september : Water, zon en wind, 
de energiën in een permacultuurtuin.
Bezoek rondleiding door de tuin, van april tot 

september, op aanvraag vanaf 4 personen. 
Dalend tarief in functie van het aantal inschrijvingen.. 
Praktische vorming : Volwassenen : 12 €/ bezoek of 
32 € voor de 3. Groepen op afspraak.
8, Rue Du Sy - Amfreville 
09 74 76 44 52
idunn.annekris@gmail.com

i

-1€
PAS S ’

-1€
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-1€
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DE NATUURRESERVATEN

WAAR ZIE

JE DE 

"MARAIS" ?

In het hart van de moerassen onderscheiden sommige plaatsen zich van andere. 

Om het landschap dat je omringt beter te begrijpen, zijn er infoborden 

geplaatst op de hoogste punten met een adembenemend zicht op de 

moerassen. Je vindt ze aan het punt van Brévand, aan de oevers van het 

moeras van Auvers, aan het moeras van de Sèves en het veengebied van 

Baupte, in Longuerac in Moitiers-en-Bauptois aan het beginpunt van de 

wandelingen « Landschappen doorheen de eeuwen » Place de Gaulle te 

Picauville en aan de kerk van Liesville-sur-Douve.

DE NATUURRESERVATEN
NATIONAAL 

NATUURRESERVAAT VAN HET 
DOMEIN BEAUGUILLOT

Een ontdekkingspad van 1 km dicht bij het museum van 

Utah Beach. Het natuurpark "des Marais du Cotentin 

et du Bessin" verzekert het beheer van dit terrein van 

500 hectaren, erkend als internationaal belangrijk voor 

het onthaal van watervogels, als tussenstop en voor 

overwintering. De voorzieningen op deze site laten u toe 

deze autonoom te bezoeken : er zijn 3 observatieposten 

op de weg naar de baai van de Veys.
STE-MARIE-DU-MONT
00 33 (0)2 33 71 65 30 – 00 33 (0)2 33 71 56 99 
Vind de data van geleide bezoeken op
www.parc-cotentin-bessin.fr 

HET RESERVAAT
VAN DE BOHONS

Een natuurreservaat van wilde fauna, 
verdeeld door grachten en kanaaltjes en 
begrensd door hagen. Vijvers, grasland 
en weiland strekken zich uit over dit 
grote turfgebied, het hartje van de Taute-
vallei. Het is een rustzone voor trekvogels 
tijdens hun tocht of om te overwinteren. 
Een kudde New-Forest ponys graast er 
het hele jaar.
SAINT-GEORGES-DE-BOHON
00 33 (0)2 33 72 63 63 / 00 33 (0)2 33 72 63 63 
Vind de data met geleide bezoeken op de site :
www.fdc50.com in de rubriek animatie 
toerisme / animatie voor het grote publiek.

DOORHEEN
de seizoenen

In de zomer...
De kudden koeien en paarden staan

op de weiden en nadien wordt er gehooid.

In de winter...
Tijdens de winter treden de rivieren uit hun oevers, zetten de winterbedding blank,

en vormen zo een reusachtige watervlakte.

HET UITLATEN VAN HET
VEE IN DE « MARAIS »

Het plaatsen van het vee op de moerassen is 

een voorouderlijke traditie waar het vee op de 

gemeenschappelijke weiden wordt geplaatst vanaf de 

maand mei tot aan de herfst.

Denk eraan je verrekijker en 
fotoapparaat mee te nemen.



OpeningOpening : In de schoolperiode, gesloten op maandag en dinsdag. 
In de periode van de schoolvakanties, op maandag gesloten. Tot 
6 april en van 6 okt.  tot 25 nov. : van 9 u 30 -13 u 00 en 14 u 00 

-17 u 30. Van 7 april tot 8 juli en van 1 tot 23 sept. : van 10 u 00 -13 u 
00 en 14 u 00 -18 u 30. Van 10 juli tot 31 augustus : 10 u 00 -18 u 30. 
Jaarlijks verlof van 24 september tot 5 oktober en van 26 november 
tot 20 december. Heropening op 21 december: " De winter is gratis "
Tarieven : Vrij bezoek : Volwassenen 5 € - Gratis voor jongeren 
onder de 25 jaar  - Verlaagd tarief : 2,50 €. Geleid bezoek  op 
reservatie : Volwassenen 6  € - kinderen 3 € - Familie 13 € 
Aanbevolen bezoeksduur : 2 u 30Aanbevolen bezoeksduur : 2 u 30Aanbevolen bezoeksduur

3, village Ponts d’Ouve
Saint-Côme-du-Mont
CARENTAN LES MARAIS
00 33 (0)2 33 71 65 30 
www.parc-cotentin-bessin.fr
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RIVIERTOCHTEN
Van mei tot september...

Geniet tijdens een rivierboottocht van de schoonheid van het moeraslandschap.

Leer de verschillende planten kennen en trekvogels observeren en ontdek

de bewoners die dit natte gebied vorm hebben gegeven.

Reservering erg aanbevolen : Toeristische dienst 00 33 (0)2 33 21 00 33 or 00 33 (0)2 33 71 23 50

OP DE DOUVE AAN BOORD VAN 
DE « BARBEY D’AURÉVILLY II »
vanaf de aanlegsteiger Port-Jourdan

 te Saint-Côme-du-Mont - Carentan les Marais.

½ dag excursie naar Liesville-sur-Douve
Tarieven
Volwassenen 14 € - Kinderen (4 tot 12 j) 10 €
Vertrek dagelijks : 9.30 U of 15.00 U – En duurt 3 uur

1 dag excursie naar Les Moitiers-en-Bauptois
Tarieven
Volwassenen 21 € - Kinderen 15 € Honden (+ 5 kg) : 5 €
Vertrek 9.30 U - terugkeer  18.00 U
Voorzie een picknick

PAR DOUVE ET MARAIS
00 33 (0)2 33 42 39 44
00 33 (0)6 83 60 08 12
www.bateaudouve.com 

OP DE TAUTE AAN BOORD VAN 
DE « LA ROSÉE DU SOLEIL »

vertrekkend vanuit Saint-Hilaire-Petitville, rue 

du Cotentin (vlakbij de carwash)

Boottochten van een halve dag naar Graignes
Tarieven
Volwassenen 14 €  - Kinderen (3 tot 12 j) 10 €
VERTREK DAGELIJKS : 
- De voormiddag  : vertrek tussen 9u et 11u. mogelijkheid 
tot picknick tijdens een afvaart met terugkeer om 14 u). 
- De namiddag: 14.30 U Mogelijkheid tot privé-uitstap 
later op de dag (15,16u of 17u). 
DUUR : 2.30  UUR

LA ROSÉE DU SOLEIL
00 33 (0)2 33 55 18 07 
www.tourisme-marais-cotentin.com

VIND ALLE ACTIVITEITEN 
WEER IN DE 

INFOBROCHURE 
« RENDEZ-VOUS DU 

PARC SAISONNIERS »

Het huis van het REGIONAAL PARK van de 
"Marais du Cotentin et du Bessin"
Zij vertegenwoordigt een belangrijke inzet voor de 

inwoners, actoren en gebruikers.  Carentan les 

Marais,”la maison du Parc” is het ideale vertrekpunt 

om het bezoek aan " Les Marais du Cotentin et du 

Bessin” te starten : u vindt er alle informatie en 

documentatie om uw verblijf te organiseren. 

In het « maison du parc » kan u een fi lm bekijken 

waarin «  de Marais  » getoond wordt door de 

seizoenen heen. Er loopt nu ook een tentoonstelling 

over » de plaatselijke boomsoorten » en hun belang 

in het landschap. In het natuurgebied rond het 

«  maison du Marais  » kan u verschillende vogels 

spotten en de amfi bietuin bezoeken.

jusqu'à 
-1,20€

PAS S ’ -1€

PAS S ’

-1€

PAS S ’



DE RIVIERSCHUIT EN DE SMIDSE VAN TRIBEHOU
Een verhaal van aarde, water en vuur… Met aarde en water geven ze 

vorm aan huizen, op het water varen we met platbodems, met vuur 

en water smeden we en met water blussen we het vuur dank zij een 

brandspuit (1908). In 1988, tijdens het uitbaggeren van de kanalen 

langs de weg van Saint-Georges-de-Bohon werd een platbodem uit de 

modder getrokken en tentoongesteld in 1991 onder een beschutting, 

opgetrokken in leem en ”Gabares” (mengeling van riet,carex en zegge). 

"Gabares" zijn transportschuiten met platte bodem die het varen in de 

soms ondiepe waters van de moerassen vergemakkelijken. Gebouwd hoofdzakelijk uit olm of eik met een 

lengte van 11 tot 17 meter. Er waren twee belangrijke scheepswerven die Tribehou welvarend maakten tussen 

1800 en 1854. Ze gaven werk aan een tiental schrijnwerkers en 53 binnenschippers.  Sinds de middeleeuwen, 

vervoerden de platbodems, slib uit de monding van de Baai des Veys landinwaarts om als grondverbeteraar 

te gebruiken en keerden daarna terug met goederen (kalk, bakstenen,…) Gans het jaar open en vrije toegang.

LA MAISON DES ORMES TE MONTMARTIN EN GRAIGNES

Oude sluiswoning, geopend in 1839 bij de samenvloeiing 

van de rivier de Taute en het kanaal van Vire/Taute, getuige 

van de geschiedenis van de scheepvaart op de rivieren in 

de moerassen. In juli en augustus is er voorstelling van de 

artisanale en plaatselijke producten.

DE SLUIS EN DE RIVIERSCHUIT TE CARENTAN
De brug is gelegen op de Douve en regelt het waterniveau van 

de valleien van de Douve en de Merderet.

Het is een sluisbrug uitgerust met 5 vlottende deuren, 

geklasseerd als historisch monument. De deuren sluiten 

zich door de kracht van de vloedgolf (genaamd le mascaret) 

veroorzaakt door het stijgende zeeniveau en sluiten zich weer 

bij terugtrekkende zee. Deze sluisbrug werd ontworpen in 1735.

Het typische patrimonium
van de "MARAIS"
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Opening
Het hele jaar 
Maandag tot vrijdag: 18u00 - 22u00
Zaterdag, zondag en feestdagen : 14u00 
- 20u00

Tarieven
Volwassenen : 5 € - Kind (- 12 jaar): gratis
Ancienne route nationale 13
Le bourg - OSMANVILLE
00 33 (0)2 31 51 07 61
00 33 (0)6 74 72 25 15

STATION 70 – HET MUSEUM VAN DE RN 13
Ontdek een ongeloofl ijke verzameling moto’s en auto’s vanaf 1920 tot 

1980, zowel gewone als wedstrijdvoertuigen. Ook te bekijken allerlei 

reclamevoorwerpen, oude speeltuigen en miniaturen. U kan nadien 

ook even uitrusten en een verfrissing gebruiken in het retrocafé en 

magazines uit die tijd lezen. Bezoek van de vlakbij gelegen bunkers 

mogelijk op zondag vanaf 9.45 u en na reservering.

HERINNERINGEN 
AAN TOEN …
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Wandeltochten...
In familie
DE LOKALE WANDELTOCHTEN
13 kleine wandeltochten van 8 tot 30 km, met gele bewegwijzering. Een volledige topografi sche gids of 

fi ches per wandeling zijn te koop in het toeristisch bureau of downloaden op: www.cirkwi.com.

WANDELPADEN MET INFOPANELEN
VAN HET « PARC NATUREL RÉGIONAL DES MARAIS »
Korte wandelingen (van 1 tot 7 km), afgebakend met verschillende stopplaatsen waar op ludieke wijze 

informatie gegeven wordt over de natuur  en het cultureel partimonium.
• Wandelpad doorheen het hagenlandschap : Méautis - 3 km - 2 u 00
• Landschappen doorheen de jaren : Picauville - 7 km - 4 u 00 (Een folder is ter beschikking in het 

Toeristisch Bureau )
• La Maison des Ormes : Montmartin-en-Graignes 1,2 km - 1 u 00

Voor de sportievelingen
DE WEGEN NAAR DE MONT ST-MICHEL
In de voetsporen van de pelgrims naar de Mont-Saint-Michel, genaamd « les Miquelots ». 

De tocht begint in Barfl eur, gaat via de kerk van Sainte-Mère-Eglise naar Carentan. Daarna 

gaat de tocht langs de moerassen en zakt zo af naar Périers via de oude Romeinse heir-

baan tot Coutances en daarna tot de Mont-Saint-Michel. Volg de blauwe bewegwijzering. 

DE RONDE VAN DE COTENTIN OF HET DOUANIERSPAD GR223
Het GR-pad 223 gaat langs de kusten van het schiereiland, 430 km lang, Carentan verbindend met 

de Mont-Saint-Michel. Een volledige topografi sche gids is te koop in het toeristisch bureau. 

LA MALLE POSTALE : VOOR LICHTE WANDELINGEN! 
La Malle postale, sedert 10 jaar aanwezig op alle grote wandelroutes, 
stret u in samenwerking met de taxi’s en de transportsector van La 
Manche, een nieuwe service voor op GR®223 : vervoer van de bagage, 
pendeldienst of meereizen van de voertuigen voor wandelingen in alle 
seriniteit : www.lamallepostale.com

Andere topografi sche gidsen verkrijgbaar in ons toeristisch bureau.
• La Manche, te voet : 51 trajecten 
• Het « Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin » te voet : 33 trajecten
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CIRCUITS VTT
Drie circuits bewegwijzerd door de Franse Wielerfederatie  ; 

U kan verschillende routes terugvinden op de  site www.

veloenfrance.fr 

• Vallei van Sèves en de Taute : 120 km - Zwaar - 

Vertrek : Méautis

• Vallei van de Douve en van de Merderet : 130 km - Erg 

zwaar - Vertrek : Carentan les Marais

• Le Marais Côtier : Vertrek : 125 km - Erg zwaar - 

Saint-Côme-du-Mont

FIETSROUTES
De 2 routes “Tour de Manche” en “Petit Tour de Manche” van het netwerk CYCLE WEST 

vertrekkend vanuit Engeland, passerend langs Cherbourg, via de " voie verte" (Voie 

verte= aangelegd pad op spoorwegbedding) tot La Haye-du-Puits en doorgaand via 

Carentan om zo De Mont-Saint-Michel en Bretagne et vervoegen. Terugkeer naar GB 

met de ferry vanaf Saint-Malo of Roscoff. Voor meer info : www.tourdemanche.com

De historische fi etsroute ”Plages du Débarquement-Mont Saint Michel”. In "la Manche", vertrekkend 

vanaf het bekende Utah Beach, passerend via Carentan daarna via de moerassen naar Saint-Lô en 

vervolgens naar de Mont-Saint-Michel - 230 km. 

Voor meer info : www.debarquement-montsaintmichel-avelo.com

FIETSPARCOURS
De vier rondritten, op weinig gebruikte routes, zijn uitgekozen voor hun pittoreske kader en voor de 

rijkdom van de sites en plaatsen die gaan van de zeelijn tot intimistische valleien afwisselend via de 

"voies vertes" of de kleinere wegen. (Voie verte= aangelegd pad op spoorwegbedding)

Er zijn pijlen en bewegwijzering voorzien om u te begeleiden.  

• De baai van de Veys - 24 km + 10 km - Duur : 2 u 20 + 1 u 00 - Vertrek vanuit Carentan

• Les Promotoires en Bauptois - 27 km / 3 u 00 - Vertrek vanuit Beuzeville-la-Bastille

• Les Fonds du Cotentin - 20 km / 2 u 00 - Vertrek vanuit Houesville

• Le Moulinet - 27 km / 3 u 00 - Vertrek vanuit Sainte-Mère-Église of Chef-du-Pont

VERHUUR VAN FIETSEN
Cycles des marais - ZA du foirail - Route Américaine - CARENTAN LES MARAIS - 00 33 (0)2 33 42 30 28

Verkoop, reparatie en verhuur van fi etsen, electrische fi etsen, en het verhuren van accessoires . 

Vertrek ter plaatse van de « la voie verte ».
Open heel het jaar, van maandag tot en met  vrijdag: 9 u 00 - 12 u 00/14 u 00 -19 u 00. Gesloten op dinsdag.
Zaterdag 9 u 00-12 u 00/14 u 00 -18 u 00. Tarieven : ½ dag volwassenen : 8 à 20   € - Dag : 14 à 40 € - ½ dag kinderen : 5 à 
6 € - Dag : 8 à 9 €

Camping Le Haut Dick - CARENTAN LES MARAIS
Vanaf april tot september,na reservatie : 00 33 (0)2 33 42 16 89 
Tarieven : ½ dag volwassenen : 8 à 20   € - Dag : 14 à 40 € - ½ dag kinderen : 5 à 6 € - Dag : 8 à 9 €

Utah Avel Mor - SAINTE-MARIE-DU-MONT
Vanaf april tot oktober, na reservatie : 00 33 (0)6 84 67 34 89 
Tarieven : 1 uur : 5 €  - ½ dag : 10 € - Dag : 15 €

ACCUEIL VÉLO
Accueil Vélo is een national merk 

dat een kwaliteitsvol onthaal 

en diensten verzekert voor 

wielertoeristen langsheen de 

fi etsroutes. Met «  accueil vélo  » 

wordt u goed ontvangen bij onze 

partners.

Fietstochten...

VOIES VERTES (aangelegd pad op spoorwegbedding)
Geopend voor alle niet gemotoriseerde voertuigen, voetgangers, fi etsers, skaters, personen met 

verminderde mobiliteit en ruiters

• Carentan-La Haye-du-Puits - Portbail of naar Cherbourg : Oude spoorwegbedding. Uitzicht 

op de moerassen. Passage via Baupte met uitzicht op het veengebied, infopanelen over het 

landschap te Baupte.

• Saint Fromond-Pont Farcy : mogelijkheid de «  voie verte  »te vervoegen via de gewone weg 

van Carentan naar Saint-Fromond, jaagpad langs de « Taute », passage via het « Maison des 

Ormes », (overstromingsgebied in de winter !!).



PLEZIER te paard

EEN RIT PER PAARD...
Afspraak in juli en augustus te Ravenoville voor een 

mooie wandeling langs de zee (Vertrek ter hoogte van de camping 

«  Le Cormoran  ») «  Les Ecuries de la Gare  » onthalen u het 

ganse jaar door en stellen u uitstappen per paard voor, voor elk 

niveau en rondritten in paardenkar (2 tot 50 personen), klassieke 

paardentraining en western, gedragsleer, jumping, trec of horse-

ball. Tijdens schoolvakanties zijn er paarden- en ponystages.

RONDRITTEN IN PAARDENKOETS...
Maak  per koets een becommentarieerde rondrit en 

verken zo het maritieme patrimonium of het centrum van Saint-

Vaast-la-Hougue. De organisatie  stelt ook rondritten voor per 

groep (na afspraak) of uitstappen in het noorden van de Cotentin. 

De 3 koetsen kunnen elk 25 personen vervoeren ter gelegenheid 

van verschillende gebeurtenissen  : huwelijk, dorpsfeest, cultureel 

evenement, …

Les Ecuries de la Gare
Village de la Chapelle
SAINT-MARTIN-D’AUDOUVILLE
00 33 (0)2 33 41 11 21
00 33 (0)6 09 92 14 66
www.equitation-normandie.fr

Attelage et patrimoine
en Cotentin 
44, rue du bourg - DIGOSVILLE
00 33 (0)6 18 43 74 76
www.attelagecotentin.com
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 DRAFWEDSTRIJDEN 
Sainte-Marie-du-Mont > Zondag 5 augustus - 14u

Eetgelegenheid ter plaatse, kinderspelen, luchtkasteel, pony’s. 

Wedstrijdorganisatie : 00 33 (0)2 33 22 45 19 - 4 €/ wolv.

Carentan les Marais > 9, 15 en 26 augustus 

Chemin du grand-bas Pays – 00 33 (0)6 48 72 14 26

Verschillende ontmoetingen op de paardenrenbaan

van Graignes - Mesnil Angot : www.hippodromedegraignes.com

 WEDSTRIJDEN EN JUMPING 
Sainte-Mère-Eglise >  1, 2, en 3 mei – De ganse dag

Wedstrijd voor jonge paarden.

Paardenvereniging : acvasche@gmail.com - Gratis toegang 

Sainte-Mère-Eglise >  19, 20 en 21 mei - De ganse dag

Nationale wedstrijd 

Paardenvereniging: acvasche@gmail.com - Gratis toegang 

Auvers > 17, 18, 19 augustus en 22, 23, 24 augustus

Internationale wedstrijd

Paardencentrum A. Hinard : alain.hinard@ecurie-auvers.fr - gratis toegang

DE activiteiten PER PAARD 2018
en paardenrenbanen

jusqu'à 
-4€
PAS S ’

jusqu'à 
-1,5€
PAS S ’



Boottochten of vissen op ZEE
WANDELINGEN IN DE BAAI VAN DE VEYS
Vaar uit met de Flipper II, met vertrek aan de haven van Carentan les Marais op ontdekking van de 

baai van de Veys, de eilanden van  Saint-Marcouf, het strand van Utah Beach en het « pointe du Hoc ». 

Het is niet vreemd er zeehonden te kruisen die vredevol in de baai vertoeven te midden van trekvogels 

die het kustgedeelte van het moeraslansdschap bevolken. Eenmaal uit de vaargeul vertrokken, kan 

je naar het eiland van Saint-Marcouf varen, een verzamelplaats van zeevogels. De toegang tot deze 

eilanden is evenwel verboden. Vandaaruit hebben jullie een prachtig uitzicht op de oostelijke kant van 

de Cotentin en de mythische stranden van de landing  

van Utah Beach. 

Voor de sportievelingen, de kapitein laat je met plezier 

kennismaken met het vissen op open zee.

Dus smijt maar een vislijntje uit !

LANGS DE KUST...

VISVANGST te voet
VAN DE « BAIE DE VEYS « TOT RAVENOVILLE
Langs de hele kustlijn mag u schaal- en schelpdieren verzamelen. Respecteer de minimale grootte en de 

hoeveelheden per persoon. Er is een grote keuze in de baai van de Cotentin. Ten einde uw visvangst goed 

voor te bereiden, nodigen wij u uit onze site te consulteren : www.manche.gouv.fr/Politiques-publiques/Mer-

littoral-et-peches/Peches-de-loisir

Reservering Toeristische dienst : 
00 33 (0)2 33 21 00 33 of 00 33 (0)2 33 71 23 50
FLIPPER II - M. et Mme Marie
00 33(0)2 33 61 46 00 of 00 33 (0)6 61 46 38 98
www.normandie-promenade-tourisme.fr
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Zwemmen, zonnen en zandkastelen …
De lange zandstranden bieden voor elk wat wils. Zandkastelen bouwen, zonnebaden, vissen, vliegeren, 

kitesurfen, pétanque, volleyball, … de lijst is onuitputtelijk.

Voor het zwemmen in zee raden wij u aan te informeren naar de uren van eb en vloed, beschikbaar in het 

toeristisch bureau. Voor het vissen op zee zijn er verschillende toegangsmogelijkheden voorzien voor de 

tewaterlating van boten.

ONBEWAAKTE
ZWEMZONE

NIEUW IN 2018
Vanaf het begin van het zomerseizoen, 
stelt de « Belle de Carentan », 65 
zitplaatsen, becommentarieerde 
boottochten voor vanuit de haven 
van Carentan. Een unieke kans om 
de landingsstranden van de WO II te 
herontdekken vanuit de zee.

> Becommentarieerde boottochten 3u 
(30€/pers.)

- Naar les Îles Saint Marcouf
- Naar la Pointe du Hoc 

> Becommentarieerde boottochten per dag: 
Baie des Veys, Utah Beach, Saint Vaast 
la Hougue (middagmaal nabij het eiland 
Tatihou), Iles Saint Marcouf, Arromanches, 
Omaha Beach, Pointe du Hoc  (80€/pers.)



SENSATIONELEactiviteiten
VALSCHERMSPRINGEN
Kom een unieke ervaring beleven met een parachutesprong in tandem. Vertrek vanuit de vlieghaven 

van Cherbourg-Maupertus, om op te stijgen tot 3000 meter voor een vrije sprong. Eenmaal de 

parachute geopend, kan je gedurende enkele lange minuten van het prachtige uitzicht genieten. Een 

dynamisch team ontvangt u voor de voorbereiding van een onvergetelijke herinnering. 

Andere data zijn voorzien op luchthaven van Maupertus : bezoek de website.

te noteren...
2 juni boven Sainte - Mère - Église en 3 juni boven Utah Beach.

380 € per sprong. Reservering bij de dienst voor toerisme te 

Sainte-Mère-Église op nr 02 33 21 00 33 en ot.sme@ccbdc.fr

KARTING 
Alleen, met het gezin of onder vrienden, probeer de vreugde van het glijden, de snelheid, de 

rijkunst te ontdekken en realiseer mooie prestaties. Sterke sensaties 

gegarandeerd ! Mogelijkheid  om te komen met groepen, tornooien te 

organiseren en uithouding te oefenen.

7/7 open  van 14 u 00 tot 19 u 00 op afspraak.

A2 parachutisme
NOUAINVILLE
00 33 (0)06 61 92 22 72
www.a2parachutisme.com

Montmartin Karting 
2 route des joncs
MONTMARTIN EN GRAIGNES
00 33 (0)6 89 97 08 94
www.complexe-racing.com

WATERSPORT CENTRUM “UTAH AVEL MOR”
STRANDZEILEN – PADDLE - KITE BUGGY - MOUNTAINBOARD - WATERWANDELEN - ZEEKAYAK

In dit unieke kader laat het team van Utah Avel Mor u kennismaken 

met zijn passie voor het strandzeilen. Op de kilometerslange 

landingstranden ontdekt u het plezier van het strandzeilen, de 

snelheid, het natuurschoon en de zeelucht.

 

WATERSPORT CENTRUM "LA SINOPE"
Erkend centrum met het label van het Franse Centrum voor water- en zeilsport,  

aangesloten bij de Franse federatie voor het strandzeilen en verbonden aan 

"Manche Tourisme". Zeevaartbasis die verschillende activiteiten aanbiedt rond 

de wind en de zee: strandzeilen, surfen, catamaran, kleine zeilbootjes, vliegeren. 

zeewandelen het hele jaar door.

Utah Beach
SAINTE-MARIE-DU-MONT
00 33 (0)6 84 67 34 89 
Planning en tarieven op de site
www.utah-avelmor.wixsite.com/char

Cercle nautique de la Sinope 
QUINÉVILLE
00 33 (0)2 33 21 06 36
www.cns-quineville.fr

WATERACTIVITEITEN 
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-3€
PAS S ’

-24€
PAS S ’



ZICH VERMAKEN
   en ontdekken met familie

   of vrienden
VISVANGST OP DE RIVIEREN
Er zijn ingerichte visplaatsen voorzien door het "Parc Naturel 

Régional des Marais" op ons grondgebied : te Baupte :

Langs de Sèves : vanaf de brug van Baupte tot aan het "canal 

des Espagnols".

Te Carentan :

• Rond het "canal du gravier"; 

• Rond het "canal des Espagnols"  : een kanaal bedacht 

door Napoleon, om de west- en oostkust te vebinden. 

Bereikbaar vanaf het "Marais du Rivage" te Auvers. 

• Langs de Jourdan : Vanaf de "Ponts d'Ouve" tot de N13. 

• Langs de Douve : Vanaf de "Pont de la Groult" op de D913. 

Te St-André-de-Bohon langs de Taute : Vertrek op de D29.

Te St-Côme-du-Mont, Chef-du-Pont en Picauville langs de Douve :

• Vertrek vanaf Saint-Côme-du-Mont naar Liesville-sur-

Douve, Chef-du-Pont en Picauville

Te Saint-Hilaire-Petitville langs de Taute :

• Vertrek langs de rivier tot het "Maison des Ormes", oude 

sluiswachterswoning

Te Chef-du-Pont : Pontons met Handi-pêche Francelabel 

(toegankelijk voor auto's) langs de Merderet.
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WANDELZOEKTOCHT
Zoek, observeer, interpreteer met aanduidingen ter plaatse. Een ludieke manier om de omgeving 

te ontdekken en sites te bezoeken terwijl je de vragen beantwoordt in het boekje. Profi teer van je 

vakantie door jullie te amuseren !

2 mogelijkheden ter uwer beschkking:

• Download het boekje op onze site : www.ot-baieducotentin.fr 

• Afspraak in één van onze toeristische bureaus om de boekjes gratis af te halen.

Maak kennis met onze 2 circuits: 

De stad Carentan

De streek rond de Baie de Veys.

Verkooppunten
> Magasin POINT VERT

Rue de Pommenauque
CARENTAN LES MARAIS
02 33 71 67 40

> Epicerie - Baupte 02 33 42 42 83

> Epicerie - Tribehou 02 33 56 21 83

> Epicerie - Terre et Marais
   (Sainteny) 02 33 42 25 05

> Bar PMU - Saint Hilaire Petitville
   02 33 42 00 70

> Bar du stade - Carentan les Marais
   02 33 21 33 15

> Fleurs Natur’Elles - Sainte Mère
   Eglise 02 33 41 40 23

Enkele contacten
> Le Gardon Chef-du-Pontais : 02 33 41 45 70 / 06 32 81 33 39 (M. Madeleine)

> Les Pêcheurs de la Douve : 02 33 41 01 58 (M. Lebruman)
> La fl ottante Carentanaise : 02 33 42 10 87 (M. Legros) 

Meer info op : www.peche-manche.com



EEN BEZOEK AAN DE GEITENBOERDERIJ 
> De geitenboerderij van Mesnil  
Kennismaking met de boerderij.

“Ontdekkingsboerderij” - Begeleid bezoek aan de fokkerij 

(40 melkgeiten). Pedagogisch bezoek voor schoolgroepen en 

gastronomisch voor de volwassenen. 
Nieuw : Opening van “La Petite Etable” : zie blz. 57.
Tarieven
Volwassenen : 3 € - Kinderen (5 – 16 j) : 2.50 €
Duur van het bezoek : 1.30 uur

> La Huberdière
Bezoek deze fokkerij van 150 melkgeiten en 50 kleine geiten en doe mee aan het melken rond 17.30 

u. Ontdek er de productie van de verschillende soorten kazen en geitenpaté met calvados, die u ter 

plaatse kan proeven.
Openingsuren : 9 januari Op 22 december : Dinsdag tot zondag, rondleiding om 
16u en 17u. Winkel: dinsdag tot en met vrijdag, 10 u 00 -12 u 00 / 16 u 00 -18 u 
30. Zaterdag en zondag: 16 u 00 – 18 u 30.
Tarieven
Volwassenen : 3 € - Kinderen (- 10 jaar) : 2 €

“Le Pommier”
LIESVILLE-SUR-DOUVE
00 33 (0)2 33 71 01 60
www.chevrerie-ferme-auberge.com
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Rue du Mesnil
ST-HILAIRE-PETITVILLE
00 33 (0)6 08 70 15 70
chevreriedumesnil@gmail.com

MINIATUURGOLF
Ravenoville, dorp - Bar l’Escale : 00 33 (0)2 33 41 34 93 - Huur materiaal : 1,50 €. Zonder tijdslimiet

Sainte-Marie-du-Mont, Camping d’Utah Beach : 00 33 (0)2 33 71 53 69

WAAR PICKNICKEN?
Auvers Cantepie dorp.

Baupte Nabij de "voies vertes", inkom van het dorp.

Beuzeville-la-Bastille Langs de rivier.

Brévands Uiterste punt van Brévands.

Carentan les Marais Jachthaven en bij de 
wasplaats les Fontaines.

Chef-du-Pont Square Rex Combs et bij de 
wasplaats.

Les Moitiers-en-Bauptois Voor de brug van 
de Douve en te Longuerac.

Les Veys Cantepie area. 

Picauville plaats genoemd Port Beurey en 
Montessy.

Ravenoville Bij de strandcabines aan zee en 
bij de zwarte maagd Maria.

Saint-André-de-Bohon Het dorp.

Saint-Côme-du-Mont Aanlegsteiger van de 
Jourdan haven.

Sainte-Marie-du-Mont
Rue de Caux nabij de wasplaats en nabij het 
museum van Utah Beach.

Sainte-Mère-Église Noordelijke inkom van 
het dorp en nabij het stadium

EN SPELEN ? 
Ravenoville, op het strand

Carentan, de plezierhaven en de square Mac 

Auliffe

Picauville, Rues Marie Lemière et Georges 

Clémenceau

Houesville, achter het gemeentehuis

TENNIS
Picauville : Polyvalente zaal op reservatie in de 
gemeentzaal van maandag tot vrijdag (9 u 00 
-11 u 40) op het gemeenthuis (Mevr. Jeanne) 
op het nummer 02 33 03 40 58. Voorzie een 
cheque voor de waarborg van 300 €. 5,50 € 
/u voor niet-leden, gratis als één van de twee 
spelers lid is. 5,50 €/ per uur voor 2 spelers 
zonder lidmaatschap. 2,80 €/per uur indien 1 van 

de twee spelers lid is. Tarief voor het huren van 
de zaal voor andere sportieve activiteiten  : in 
groep : 10 €/uur en individueel : 6 €/per uur
Ravenoville, dorp. Bar l’Escale - 00 33 (0)2  33 
41 34 93. Reservatie op de planning. 5 €/uur
Sainte-Marie-du-Mont, Camping d’Utah Beach
00 33 (0)2  33 71 53 69
Vrije toegang het hele jaar door.
Auvers, tegenover het gemeentehuis
Vrije toegang het hele jaar door.

> De geitenboerderij van Mesnil  VERKOOP
OP DEBOERDERIJ

VERKOOP
OP DEBOERDERIJ



NAAR DE BIOSCOOP 
Le Cotentin 19 rue Holgate - Carentan les Marais 00 33 (0)2 33 42 04 94

Projectie van grote internationale fi lms in Franstalige versie in de 2 zalen.

14, rue Sivard de Beaulieu
CARENTAN LES MARAIS
00 33 (0)2 33 43 65 76
Volledieg tarieven van alle 
activiteiten : www.ccbdc.fr
Open het hele jaar door. 

TOF  HET  REGENT !

PROFITEER 
ER VAN EN 

BEZOEK ONZE 
MUSEA...

OF GENIET VAN EEN 
ONTSPANNINGSMOMENT ! 

ZWEMBADEN DE“AQUADICK”
Het zwembad heeft een sportief bad met 5 banen, een 

recreatiebad met whirlpool, masserende jets en een 

tegenstroom zone, alsook een kinderbad. 

Je kan er ook genieten van een ontspanningszone bestaande 

uit een hamam, sauna, massagedouches en relaxzone.

Voor de energieke sporters is er ook een cardio-trainingruimte 

met fi tnesstoestellen: roeitoestel, loopband, fi etsen …

-1€
PAS S ’

DE MEDIATHEEK
- Carentan les Marais - Square Hervé Mangon 

Maandag : 10u -13u, Dinsdag en vrijdag: 15u – 18u, Woensdag: 10u – 19u, Zaterdag: 10u 

– 15u. Gesloten op donderdag en zondag 

- Terre et Marais (Sainteny)  - 15 rue 83e Division Leclerc 

Dinsdag : 16.00 u – 18.00 u , Woensdag en Zaterdag : 10.00 u -12.00 u 

- Picauville - Place du Gal de Gaulle 

Dinsdag : 10u - 12u /16.30 u – 18.30 u , Woensdag : 10u – 18.30 u, Vrijdag : 10u -13u /16.30 u 

– 18.30 u , Zaterdag : 10u -12u (Openingsuren tijdens de zomer van juli tot september op internet te raadplegen.) 

- Sainte-Mère-Église - 30, rue Jean-François Oury 

Maandag en dinsdag : 16u – 18u, Woensdag : 10u -12u /14u – 18u, Donderdag : 10u -12u 

/16u – 18u, Vrijdag : 16u – 18u, Zaterdag : 10u -12u
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 HEROUT, CIDER & CALVADOS
Biologische ciderproducten : en AOC Cider van de Cotentin, Appelsap, Appelcider en ook de Pommeau 

van AOC Normandië, en AOC Calvados, la Blanche d'Alambic. Degustatie en verkoop ter plaatse.
Openingsuren
April, mei, juni en sept. : van dinsdag tot zaterdag, 14 u 00 -18 u 00. 
Juli en aug.: van maandag tot zaterdag, 10 u 00 -12 u 00 en 14 u 00
-19 u 00. Bezoeken op reservatie op donderdag. Feestdagen
Allerheiligen en Kerstmis: van maandag tot vrijdag: 14u-17u
Iedere donderdag mits afspraak. - Gesloten op zon-en feestdagen. 

 ARTISANALE BROUWERIJ VAN SAINTE-MÈRE-EGLISE
Kom en proef de bieren met de afbeelding van een blonde, bruine, of 

roodharige pin-up gemaakt door een meester-brouwer, ontdek hun 

rijke smaak van mout en hop in de shop van de camping. Blond, bruin, 

amber, per bak of fl es, je hebt een rijkdom aan keuze.

Open : Bezoek de website

 KOEKJESBAKKERIJ VAN QUINEVILLE
Droge of zachte koekjes, taarten, chocolade van het huis. Een verzameling van plaatselijke producten. 

Theesalon met terras.
Openingsuren
Dinsdag tot zondag : 9 u  -12 u 45 en 14 u - 19 u . En maandagnamiddag van 
april tot september : 9 u 30 - 18 u 30. Juli en augustus alle dagen open. 
Jaarlijks verlof in januari en een weekend in september en begin oktober.

 KOEKJESBAKKERIJ VAN SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
Koekjes, chocolade, huisgemaakt ijs,  fi jne kruiden en streekproducten, geschenken, speelgoed in hout, 

souveniers. Theesalon met 150 plaatsen met veranda en terras. Het restaurant « La Pause gourmande » 

geopend iedere middag gedurende heel het jaar, zeven dagen op zeven en vrijdag-en zaterdagavond.
Openingsuren  : Open gans het jaar, alle dagen.
Oktober tot maart : 9 u 30 -18 u 30.
April tot september : 9 u 00 -19 u 00.

Op weg VOOR de lekkerbekken...

36, route de Cantepie
AUVERS
00 33 (0)2 33 71 07 89
www.herout-caves.com

6, rue du port Sinope

QUINÉVILLE

00 33 (0)2 33 40 68 51

www.biscuiteriequineville.com
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ZA Les crutelles
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE 
00 33 (0)6 12 18 55 94
00 33 (0)6 88 35 75 60
www.biere-sainte-mere-eglise.com

5, rue Division Leclerc

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

00 33 (0)2 33 93 95 06

www.biscuit-sainte-mere-eglise.com

-5%*

PAS S ’

-10%*

PAS S ’

-10%*

PAS S ’

-10%*

PAS S ’



 SNOEPWINKEL DUPONT D’ISIGNY 
Productie van snoep : karamels, zachte snoepen, fruitsnoepen, zuurtjes, enz….De winkel geeft u de 

kans rechtstreeks snoepzakjes en cadeauverpakkingen van de fabriek te kopen.
Openingsuren
Het hele jaar door, van maandag tot vrijdag :9u00 tot 12u15/13u30 tot 17u00. 
Geen mogelijkheid om de fabriek te bezoeken. 

 "LES DÉLICES D'ANTAIN"
Kom de producten van de boerderij proeven, ijs, rauwe melk, slagroom en eieren. Op 

bestelling  : ijsdesserten, macarons en desserten in een glas. Er worden ook producten 

verkocht afkomstig van andere boerderijen in La Manche.
Openingsuren
Van 02/01 tot 31/05 en van 01/09 tot 31/12: vrijdag van 15u tot 
18u30, zaterdag van 10u30 tot 13u.
Van 01/06 tot 31/08, van woensdag tot zaterdag van 15u tot 19u en 
op zondag van 15u30 tot 18u30.

 DE "VIVIERS" VAN UTAH BEACH
Producent van de mosselen van Bouchot en de oesters van Utah Beach. Creaties van 

zeevruchtenschotels op aanvraag : kreeft, krab, zeespinnen en schelpdieren … 
Openingsuren
Van september tot juni : iedere zaterdag, zondag en feestdagen 10 u 00 -12 u 
00 en 16 u 00 -18 u 00. Juli en augustus : iedere dag 10 u 00 -12 u 00 en 16 u 00 
-19 u 00. Sluitingstijd januari.

 LA PETITE ÉTABLE
Winkel met produkten van lokale boeren.
Openingsuren
Dinsdag tot donderdag: 15u00-19u00, vrijdag en zaterdag: 10u00-
13u00/14u00-19u00. Vrij en gratis bezoek van de geitenboerderij.

8 rue des croix 
St-Côme-du-Mont 
CARENTAN LES MARAIS
06 37 36 26 55

99, route américaine
CARENTAN LES MARAIS
00 33 (0)2 33 71 66 68
www.dupontdisigny.com

Zone conchylicole
La Dune
STE-MARIE-DU-MONT
00 33  (0)2 33 42 40 07
00 33 (0)6 46 74 53 35 
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Rue du Mesnil
SAINT-HILAIRE-PETITVILLE
00 33 (0)6 08 70 15 70
chevreriedumesnil@gmail.com

-0,40€
PAS S ’

1kg
de moules

offert
PAS S ’



ARTISANALE 
markt en streekproducten

MAANDAG : Carentan les Marais, Bricquebec, Denneville
DINSDAG : Cherbourg, Portbail, Lessay

WOENSDAG : Chef-du-Pont, La Haye-du-Puits, Saint-Pierre-Église,  Flamanville
DONDERDAG : Sainte-Mère-Église, Cherbourg, Barneville-Carteret

VRIJDAG : Picauville, Valognes, Les Pieux
ZATERDAG : Barfl eur, Montebourg, Cherbourg, Saint-Vaast-la-Hougue,

Saint-Sauveur-le-Vicomte, Barneville-Carteret, Saint-Lô
ZONDAG : Octeville en in het hoogseizoen in verschillende steden
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Place de l’église
SAINTE-MERE-EGLISE

Les mardis du

11/07 au 22/08

16h30 - 19h30

Office de Tourisme

Sainte-Mère-Église / Utah Beach / Carentan

Affiche marché du terroir format A3 2017-HD.pdf   1   22/05/2017   12:49

DE MARKTEN
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Catherine Valette - PICAUVILLE 
Op afspraak: 00 33 (0)7 87 92 86 14
www.valettecat.com 

"L’ATELIER" - PEINTURE
Landschappen, zee en portretten in 

aquarel, olieverf, pastel en andere 

technieken. 

Lessen en stages mogelijk.

CREATIES, SCHILDERKUNST, 
COLLAGES
Gisèle Lecoeur

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

Op afspraak : 00 33 (0)2 33 41 40 77.

KUNSTGALERIJ
21, rue du Château

CARENTAN LES MARAIS - 00 33 (0)2 33 

42 74 00

Van maandag tot zaterdag (behalve op 

dinsdag): Van 14.30 u tot 18.30 u.

In volle CREATIVITEIT...

HEDENDAAGSE SCHILDERIJEN
J.-P. Baran - GOURBESVILLE

Op afspraak : 00 33 (0)2 33 40 66 92 of 00 33 (0)6 72 46 43 16

GLASPAREL
Creatie van glasparels met een gasbrander. Unieke 

en originele juwelen. Tekeningen, schilderijen en 

decoratieve objecten. Pascale Schmitz - SAINTE-MARIE-

DU-MONT - batterieduholdy@laposte.net

Op afspraak: 00 33 (0)2 33 44 81 20

GALERIJ "L’OYAT" - AQUARELLEN
Eve-Anne Poubelle - Impasse Murphy - SAINTE-MÈRE-

ÉGLISE - Mei tot september. 00 33 (0)7 70 08 51 72

SCHILDERWERK OP PORSELEIN
Florence Heral - CARENTAN LES MARAIS

00 33 (0)6 03 06 57 21 - www.fl orence-heral.fr

LEER VAN COTENTIN
Vervaardiging van lederwaren, herstelling en restauratie 

van lederen voorwerpen.

Virginie JEANNE - Terre et Marais (St Georges de Bohon)
maroquineriecotentin@gmail.com
Sur RDV : 02 14 14 78 69 - 06 67 28 32 40

Kunstenaars zullen aanwezig zijn om hun creaties voor 

te stellen en producenten om hun waar te laten proeven. 

Muzikale omkadering.

Iedere dinsdag, 4 gevulde manden te winnen op de markt! 

Trekking en overhandiging om 17 u 30, 18 u 00, 18 u 30 en 

19 u 30.

13e

UITGAVE

Iedere dinsdag  van 10 juli tot 21 augustus, van 16 u 30 tot 19 u 30,
aan de kerk van Sainte-Mère-Église.



60 61

PRAKTISCHE
informatie

Gendarmerie : 17
Ste-Mère-Eglise
02 33 21 72 00
Carentan les Marais
02 33 71 73 30
Brandweer : 18
MUG/ziekenwagen : 15
Antigifcentrum : 02 99 59 22 22
Dokter van wacht : 116 117
Apotheek van wacht : 3237 en 
lijst met apothekers van wacht 
in de etalage  van de apotheek

GEZONDHEID  

 AMBULANCES 
Carentan les Marais
Ambulances Carentanaises
8, route de Saint-Côme
02 33 42 03 33
Carentan Ambulances
33, Bd du Cotentin - 02 33 71 50 50
Picauville
Ambulances du Plain Cotentin
29, rue de la Libération
02 33 41 33 02
Sainte-Mère-Église
Ambulances du Plain Cotentin
ZA les Crutelles – 02 33 41 33 02 
Sainte-Marie-du-Mont
M. Pignot
22, rue Joly – 02 33 71 90 65

 TANDARTSEN
Carentan les Marais
Mme Pasternak/Mr Clément 
Pôle Médical, 2 Rue Qui Qu'en 
Grogne - 02 33 42 11 11
Mr Carneiro/Mme Vallée
3, rue de l’Abreuvoir
02 33 42 00 89
Mr Paty : Pôle Médical
2 rue Qui Qu'en Grogne
02 33 42 07 92
Picauville 
Dr Morin : Rue Raymond Poincaré
02 33 21 21 07

H HOSPITALEN
Carentan : 02 33 42 50 50
Valognes : 02 33 95 70 00
Picauville : Fondation Bon 
Sauveur - 02 33 21 84 00 

 VERPLEGERS
Carentan les Marais
Cabinet Diépois/Harel/Couillard
4, avenue Qui Qu'en Grogne
02 33 42 18 14
Cabinet Marie/Lejeune/Rebillon/
Thoumelin : Pôle Médical
rue Qui Qu'en Grogne
02 33 42 40 86
Cabinet Catel/Auvray/Roman
1bis, route de Périers
02 33 42 19 55 et 06 80 63 19 72
Picauville
Cabinet Bataille/Letouzé/
Plessis/Langevin
20, rue du Travers - 02 33 21 22 98
Sainte-Marie du Mont
Cabinet Dubourg/Lagoude/
Hauchemaille : 02 50 16 12 46
Sainte-Mère-Église
Cabinet Jamet/Leparquois/
Gautier/Gasselin : 21, rue Gal 
Koenig - 02 33 21 29 02

 MEDISCH 
LABORATORIUM
Carentan les Marais 
Biocentre : 5, rue de l’Abreuvoir 
02 33 42 34 15

 OOGART 
Carentan les Marais
Dr André : 2, Rue de Tilloloy
02 33 71 67 25

 MASSEURS - 
KINESISTEN
Carentan les Marais
Cabinet Bacheley/Leveel/
Lecesne/Lefrand-Bacheley/
Colas : Pôle Médical
2 rue Qui Qu'en Grogne
02 33 42 01 43

Depraetere Isabelle
31, rue Giesmard
02 33 42 39 69
Picauville
Mmes Bacheley/Lebouvier
3, Place Gal Leclerc
02 33 41 88 99
Sainte-Mère-Église
Mme Tourainne
3, rue Jean-François Oury
02 33 40 33 46

 HUISDOKTERS
Carentan les Marais
Drs Bouffard/Demoustier/Parisi/
Pareau/Poullain/Saint-Cernin
2 rue Qui Qu'en Grogne
02 33 42 33 21
Dr Mabire : 52, rue Holgate
02 33 42 04 88
Dr Sarfati : 8, rue du Grand 
Valnoble – 02 33 71 05 94
Picauville
Cabinet Médical
27Bis, rue de la libération.
Jacques Turrou : 02 33 41 01 40
Aurélie Larue : 02 33 78 89 74
Sainte-Marie du Mont
Dr Lafragette : Maison de 
retraite, Lieu-dit Hauchemaille
02 33 71 56 57
Sainte-Mère-Église
Drs Peschard J-L.et A.
2, rue Paul Cirou
02 33 41 31 01 – 02 33 41 40 11

 APOTHEEK
Carentan les Marais
Pharmacie Rault
16, rue du château
02 33 42 02 55
Pharmacie du Marais
100, rue Holgate
02 33 42 29 50

Pharmacie Péron
34, Place de la République
02 33 42 11 55
Pharmacie Gamas
31, Place de la République
02 33 42 13 33
Picauville
Pharmacie de la Douve
13, rue de la Marne
02 33 41 04 92
Sainte-Mère-Eglise
Pharmacie de l'Église
13, rue Gal Koenig
02 33 41 30 07
Terre et marais (Sainteny) 
Pharmacie Holat Alain
2, rue 83e division
02 33 42 02 16

 RADIOLOGIE
Carentan les Marais
Medische beeldvorming, 
radiografi e, mammografi e, 
echografi e : 45, rue Holgate
02 33 42 44 00

 ANDERE 
SPECIALISTEN
Carentan les Marais
Pôle de Santé Libéral et 
Ambulatoire
2 Avenue Qui qu'en Grogne

 VEEARTSEN
Carentan les Marais
(SCP) Pasternak/Delajarraud/ 
Roy/Truffert/Blanchemain : 
Route Américaine
02 33 42 13 09
Picauville
(SCP) Romanowski et Vezzadini : 
3, Place du Gal Leclerc
02 33 21 23 57
Sainte-Mère-Église
Veeartsenkliniek du Plain 
Cotentin 
ZA les Crutelles – 02 33 21 02 31 
Urgences assurées 7j/7. 

TRANSPORT
LUCHTHAVENS

Cherbourg Maupertus :
02 33 88 57 60
Caen Carpiquet : 02 31 71 20 10
Deauville St-Gatien :
02 31 65 65 65

 BUS MANÉO 
Openbaar vervoer (lijn 1 Cherbourg 
- St-Lô) of schoolbussen
Departementsraad : 00 33 (0)2 33 05 
55 50 van maandag tot vrijdag
van 8.00 u - 17.30 u 
komt tot Carentan et Ste-Mère-Église.
maneo@manche.fr 

 NABIJGELEGEN 
STATION 
Carentan les Marais
Lijn Cherbourg-Paris 2h30
TER Normandie : 0 800 801 801 (gratis 
via vaste telefoonlijn) van maandag 
tot vrijdag van 6.00 u tot 21.00 u 
en. Zondag van 14.00 u tot 20.00 u. 
(uitgezonderd feestdagen)
Voor alle andere verplaatsingen : 36.35 
(0,40 €/min. + prijs voor een oproep.) 
van 7.00 u tot 22.00 u 
www.ter.sncf.com 

 TAXIS
Carentan les Marais 
Taxi Carentan 02 33 71 50 50
Allo Taxi
02 33 42 21 44 - 06 82 92 03 01
Sainte-Mère-Église 
Edith Taxi 06 59 65 50 50
Picauville Taxi 02 33 21 31 31
Couppey Arnaud
02 33 42 01 95 - 06 08 87 15 17
Taxi du Plain Cotentin
02 33 41 33 02

 AUTOVERHUUR
Carentan les Marais
Sation Total/Garage Bourdet
Route de Cherbourg
02 33 42 00 93
LOCA + - ZI Pommenauque
02 33 42 49 49 
Carrefour location (enkel 
gebruikswagens) Route de 
Cherbourg - 02 33 71 70 70

Saint-Hilaire-Petitville
VSP automobiles/relais
EUROPCAR – 1A, rue du Mesnil
02 33 71 76 00
Sainte-Mère-Église
SUPER U - ZA les crutelles
02 33 41 30 95

CULTUUR  

 BIBLIOTHEEK
À Terre et Marais (Sainteny)
15 rue 83e Division Leclerc 
02 33 43 22 74
Dinsdag : 16.00 u – 18.00 u
Woensdag en Zaterdag : 10 u -12 u

 MEDIATHEEK
Picauville
Place du Gal de Gaulle
02 33 95 08 62
mediatheque.picauville@orange.fr
Dinsdag : 10 u - 12 u / 16.30 u - 18.30 u
Woensdag : 10u – 18.30 u
Vrijdag : 10u -13u /16.30 u – 18.30 u
Zaterdag : 10u -12u
(Openingsuren tijdens de zomer 
van juli tot september op internet te 
raadplegen.)

Sainte-Mère-Église 
30, rue Jean-François Oury
09 62 39 20 49
mediatheque-steme@orange.fr
Maandag en dinsdag : 16u – 18u
Woensdag : 10u -12u /14u – 18u
Donderdag : 10u -12u /16u – 18u
Vrijdag : 16u – 18u
Zaterdag : 10u -12u
Carentan les Marais 
Square Hervé Mangon
02 33 42 74 25
Maandag : 10u -13u
Dinsdag en vrijdag: 15u – 18u
Woensdag: 10u – 19u
Zaterdag: 10u – 15u
Gesloten op donderdag en zondag
Chef du Pont 
(naast het gemeentehuis)
Dinsdag : 10.30 - 11u.

 SPEL-MEDIATHEEK 
Picauville
Place du Gal de Gaulle - 02 33 
21 71 30
Woensdag : 10u00 – 12u30 / 
13u30 – 18u00
Zaterdag : 10u00 -12u30

Vergeet hiet de 
0033 te vormen 
voor het telefoon 

nummer



62 63

 BIOSCOPEN 
Carentan les Marais 

Le Cotentin

19, Rue Holgate – 02 33 42 04 94

 INTERNET EN WIFI
Carentan les Marais

Mediatheek, square Hervé 

Mangon - 02 33 42 74 25

Dienst voor Toerisme : 24, Place 

de la République - 02 33 71 23 50

Saint-Hilaire-Petitville 

Supermarkt Leclerc

Chemin de la Chuque

02 33 71 64 44

Sainte-Mère-Église

Dienst voor Toerisme

6, Rue Eisenhower

02 33 21 00 33

Biscuit de Ste-Mère-Église : 

Route de Ravenoville

02 33 93 95 06

DIENSTEN  

 BANKEN EN 
GELDAUTOMATEN
Carentan les Marais, Picauville 

en Sainte Mère Eglise

 WISSELKANTOREN
Cherbourg 

Change Cherbourg : 53, Rue du 

Maréchal Foch - 02 33 20 08 27. 

Van maandag tot zaterdag middag

Caen

JMC : Rue St Jean - 02 31 30 18 87. 

Van Maandag tot vrijdag 9u15 am-

12u30/14u15-18u30 en zaterdag 

9u15-17u00.

Ouistreham

Gare maritime : Place du Gal de 

Gaulle – 02 31 23 51 16. 

Van maandag tot zaterdag middag

 POSTKANTOREN
Carentan les Marais

Place Vauban – 36 31

Picauville : 2, Place Bir Hakeim – 

02 33 95 45 50

Sainte-Mère-Église : 9, route de 

Verdun - 02 33 41 41 05

Sainte-Marie du Mont : 

Agence Postale, 22 Rue du Gal 

Eisenhower – 02 33 44 10 57

 IMMO KANTOREN
Carentan les Marais 

Folliot Immobilier : 26, Place de 

la République - 02 33 42 22 88

Guy Hoquet Immobilier : 23 Place 

de la République - 02 33 71 16 17

Cabinet Faudais : 9 Rue Holgate – 

02 33 42 09 47

 WASSALON
Carentan les Marais : 42, rue 

Holgate et Rue de l'Arsenal, 

Intermarché 

Sainte-Mère-Église : Super U, ZA 

les Crutelles

 CAMPING-CAR 
UITRUSTING
La Glacerie : 

Jacqueline Camping-car

La Maison Bertrand

02 33 44 77 30

Condé sur Vire : 

Ulrich Camping-car

60 Route de Saint-Lô

02 33 56 50 49

A  Guilberville :

Sosson Evasion - 02 33 05 27 77

 TUINAANNEMER
Saint-Hilaire-Petitville

Kwekerij Lesieur

Le rond-point - 02 33 71 21 91

 BENZINESTATIONS
Blosville,Carentan les Marais, Les 
Veys, Picauville, Saint-Hilaire-
Petitville et Sainte-Mère-Église.

WINKELS MET 
LEGERVOORWERPEN

 

Sainte-Marie du Mont 
Utah Beach Militaria – 02 33 54 30 84
Carentan les marais (St-Côme du Mont) 
Paratrooper – 02 33 42 00 42
Sainte-Mère-église
Surplus Le Blockhaus – 02 33 78 98 47

KERKDIENSTEN
 

KATHOLIEKE DIENSTEN
Carentan les Marais  
Zaterdag 18.30 u en zondag 10.30 u
(Juli en augustus om 10.30 u)
Picauville en Ste-Marie-du-Mont :
Zondag (1ste, 2de en 5de van de maand) :
11.00 u
Zondag (3de en 4de van de maand) 11.00 u
Behalve 1ste zondag van de maand

Sainte-Mère-Église en Sainteny
Zondag : 9.30 u

PAROCHIEZALEN
Carentan les Marais
3, Place Guillaume de Cerisay
02 33 42 05 99
paroissesaintleon@wanadoo.fr

Picauville : 7, Rue R. Poincaré
02 33 41 03 83
Sainte-Mère-Église
16, Rue Eisenhower
02 33 41 41 48
Maison de la Paix, 25 rue du Gal 
Koenig – 02 50 29 34 93

EVANGELISCHE DIENSTEN
Carentan les Marais : Centre 
Évangélique Protestant, ZI de 
Pommenauque - 02 33 42 36 65



FREEDOM FROM THE SKY

LA LIBERTÉ
VENUE DU CIEL

www.airborne-museum.org - 02 33 41 41 35  


