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Keurmerken

« Qualité Tourisme, een nationaal kwaliteitskeurmerk, een teken van vertrouwen. »
Nationaal keurmerk voor professionals in
de toeristische sector. Het label staat voor
een kwalitatieve ontvangst en een goede
dienstverlening.

Normandie
Qualité Tourisme
Een streekkeurmerk, erkend
door de Staat binnen het
label Qualité Tourisme.

Tourisme et Handicap
Dit keurmerk garandeert dat
mindervaliden kunnen rekenen
op een passende ontvangst
afgestemd op hun specifieke
wensen en benodigdheden.

3

Reizen
door een levend
geschiedenisboek
In Normandië is de
geschiedenis nog
elke dag aanwezig

boek

5

Met al zijn musea, historische plekken en
culturele of educatieve voorzieningen is
Normandië net een levend geschiedenisboek.
U leert niet alleen beter begrijpen wat
de militaire strategieën waren van de
geallieerden en de Duitsers in 1944-1945,
maar ook hoe Europa tot stand is gekomen.
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de emoties
zijn universeel
Plekken waar
de herinnering
voortleeft

7

Stilte, hoop, verwondering, verbroedering,
herkenning, verzoening... In Normandië roepen
de militaire begraafplaatsen en plekken als
de Pointe du Hoc nog altijd diepe emoties
op. Emoties die overal voelbaar zijn. Gedeeld
worden. Niet alleen dankzij de persoonlijke
verhalen van de veteranen, maar ook tijdens
ontmoetingen met de bewoners van de streek –
bijvoorbeeld tijdens de herdenkingen op 6 juni.

Luisteren
naar al die
uitzonderlijke
verhalen
Ze hebben het beste
uit zichzelf gehaald
voor de Vrijheid

n

9

Canadezen, Amerikanen, Britten, Polen,
Fransen… de meesten waren nog niet eens
20 jaar, maar ze kozen ervoor oceanen over
te steken en naar een andere continent te
gaan om in Normandië te verdedigen waar
we allemaal voor staan: Vrede en Vrijheid.
Ontdek de moed, het heldendom en de
opofferingen van deze jonge mensen. Zonder
hen was het allemaal niet mogelijk geweest…

Begrijpen

hoe het
onmogelijke
werkelijkheid
werd
Waar mensen toe
in staat zijn als het
om de Vrede gaat

jke

11

Normandië is ook een plek waar het
onmogelijke werkelijkheid geworden is.
Er speelde zich een strijd af waar ongeveer
vijftien landen aan mee deden. Dat bracht
- van D-Day, op 6 juni 1944, tot aan de
bevrijding - een ongekende logistieke operatie
met zich mee. Denk aan de aanleg van de
kunstmatige haven in Arromanches. Zonder
de intelligentie en het technisch inzicht van de
ingenieurs van de geallieerden, was dat nooit
mogelijk geweest.

Ontdekken
er zijn zoveel
plekken en
gebieden
Talloze routes
om te volgen

13

Van de kust tot aan het bocagelandschap en
van de weidse vlaktes tot aan de krijtrotsen,

ken
el
en

van de (mislukte) Slag om Dieppe tot aan
de Invasiestranden en de Zak van FalaiseChambois: in Normandië zijn zoveel bijzondere
routes te volgen dat u altijd wel een tocht
vindt die bij u, uw verwachtingen en uw
belangstelling past. Of u nu met de fiets, de
auto of de trein komt, en of u nu reist met het
gezin of met vrienden, eigenlijk komt het bij
elk bezoek op hetzelfde neer: u kunt deze
historische streek precies bezoeken zoals u wilt.
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Dieppe
Slag om
Dieppe op 19
augustus 1942

De geallieerden gingen
D-Day voorbereiden
na de ramp bij Dieppe

D

e Slag om Dieppe op 19
augustus 1942 leidde
onder de troepen tot grote
verliezen, maar leverde
de inlichtingendiensten
van de geallieerden veel informatie
op. De codenaam van de Slag om
Dieppe is Jubilee. Het was de
eerste echte krachtmeting voor
de geallieerden en dan met name
voor de Canadezen, bedoeld om
de Duitse verdedigingslinie aan
de Franse kust te testen. Het loopt
uit op een vreselijk bloedbad,
de nazipropaganda gebruikt de
mislukte operatie als bewijs dat de
Atlantikwall onverwoestbaar is.
Het idee van een invasie aan de
Franse kust was al oud. ‘We komen
terug,’ zei Winston Churchill in juni
1940, toen de troepen halsoverkop
vluchtten vanuit Duinkerke en
zich terugtrokken in Engeland.
Omdat de Duitse vijand vóór alles
moest worden verslagen, schakelde
de industrie volledig over op het
produceren van oorlogsmaterieel:
zoals boten, geschut en vliegtuigen.
Veel materieel werd overzees
geproduceerd, de opslag gebeurde in
verschillende kampen in het zuiden
van Engeland.

Bijna elke dag namen de
geallieerden vanuit vliegtuigen
of duikboten foto’s van de
Normandische kust. Ook werd
veel informatie doorgegeven
door verzetsstrijders (denk
aan inlichtingen over de
Duitse verdediging of de
troepenbewegingen). Ze riskeerden
daarmee hun leven.
Ondertussen bouwden de
Amerikanen en Britten aan één stuk
door landingsvaartuigen en blokken
voor kunstmatig aan te leggen
havens… De luchtmacht begon vanaf
de lente van 1944 systematisch
de infrastructuur (auto- en
spoorwegen) te bombarderen van
Noord-West-Frankrijk.
De cruciale datum voor de Invasie
lag ergens begin juni, op 5, eventueel
6 of 7. De omstandigheden zouden
juist dan perfect zijn voor een aanval
in de vroege ochtend: opkomend
half getij na een nacht met volle
maan voor de parachutisten.
De codenaam voor deze grote
landingsoperatie was ook al
gevonden: operatie Overlord.
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BÉNERVILLE-SUR-MER
N°02 - C3

ARDOUVAL
N°01 - E2

> Le Val Ygot

In het bos van Eaway in Val Ygot
is in 1943 een lanceerplaats aangelegd voor de V1: op een terrein van
drie hectare liggen 13 gebouwen
(schuilplaatsen, werkplaatsen en
een lanceerplatform). Deze historische plek is het hele jaar door
open en gratis te bezoeken.

Voor bezoekers zijn informatieborden
neergezet. Op verzoek zijn ook
rondleidingen mogelijk met gids.
OPENINGSTIJDEN
Het hele jaar open.
TOEGANG EN TARIEVEN
Vrije toegang. Gratis rondleidingen vanaf de
1ste zondag van april tot september; groepen
dagelijks op afspraak voor € 3,- p.p. (1 uur en
30 minuten).

CONTACT
Association ASSVYA
Mme Françoise DAUZOU
+33 (0)6 84 29 67 05
valygot@gmail.com

N°03 - E2

> Batteries du

> Mémorial du

De 110 meter hoge Mont Canisy
steekt uit boven de baai van de Seine
en de haven van Le Havre. Op deze
strategische positie bevond zich
eerst, in 1940, een artillerie-eenheid
van de Franse Marine. Daarna zat
er een Duitse eenheid met zes goed
beschutte Franse kanonnen van 155
mm. Twee Britse oorlogsschepen, de
Warspite en de Ramillies, en de geallieerde luchtmacht hadden als missie
om het afweergeschut aan de Côte
Fleurie, waaronder dat van Mont Canisy, onklaar te maken. De Duitsers
verlieten de plek zonder strijd in de
nacht van 21 op 22 augustus 1944.

À l’aube du 19 août 1942, une armada alliée fait route vers Dieppe
pour l’Opération Jubilee, un raid
de grande envergure. Elle rassemble près de 6 000 hommes, en
majorité canadiens, dont plus du
quart laisseront leur vie. Depuis
2002, l’association Jubilee et la
ville de Dieppe rendent hommage
à ces hommes au sein du Mémorial
du 19 août 1942, dont la visite d’une
heure et demie comprend un film
(archives INA) de 40 minutes et
une collection de documents, photos, uniformes et armement. Pour
compléter la découverte, les visiteurs peuvent également se procurer à la boutique du Mémorial une
bande-dessinée consacrée au raid.

Mont Canisy

ingen
en

DIEPPE

Een team van vrijwilligers organiseert
rondleidingen door een groot ondergronds
gangenstelsel (250 km lang, 15 m onder de
grond).
OPENINGSTIJDEN
Het terrein hele jaar door gratis toegankelijk.
TOEGANG EN TARIEVEN
Voldoende parkeergelegenheid
Zaklamp voor elke bezoeker aanbevolen
Gratis rondleidingen van april tot oktober om
14.30 u (2 uur) [FR/EN]
> Bezoek aan de bouwwerken boven de
grond en de ondergrondse gangen.
April: maandag 2 en 30 / Mei: maandag
7 en 21 / Juli: maandag 2, 9, 16, 23 en 30 /
Augustus: maandag 6, 13, 20, 27 / Oktober:
maandag 22
Verzamelen om 14.30 u op het plein bij de
Belvédère, deuren open 14 u
> Data van de rondleidingen verkrijgbaar bij
de toeristenbureaus. Voor groepen het hele
jaar door alleen na reservering.

CONTACT
Office de tourisme
32 bis avenue Michel d’Ornano
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 87 91 14
amcinfos@wanadoo.fr
www.mont-canisy.org

19 Août 1942

Le Mémorial est implanté dans l’ancien
théâtre municipal de Dieppe, construit en
1826 par la ville de Dieppe pour la Duchesse
de Berry.
OPENINGSTIJDEN
> Van 22 maart tot 25 mei: open op donderdag,
vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen van
14 tot 18 u
> Van 26 mei tot 30 september: dagelijks open
van 14 tot 18.30 u, behalve dinsdag
> Gratis toegang op 19 augustus
> Van 5 oktober tot 11 november: open op
vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen van
14 tot 18 u
TOEGANG EN TARIEVEN
Bezoek van ongeveer 1.30 u inclusief videofilm
(archieven INA) van 40 minuten en vitrines met
documenten, uniforms en wapens.
Volwassenen: € 3,50 / Kinderen (tot 16 jaar): gratis
Groepen (vanaf 10 personen, op afspraak): € 3 p.p.

CONTACT
Mémorial du 19 Août 1942
Place Camille Saint-Saëns - 76200- Dieppe
Marcel Diologent : +33 (0)6 65 67 90 40
marceldiologent@orange.fr
Daniel Jaspart : +33 (0)2 35 83 70 65
dafra.jas@orange.fr
Contact groupe : +33 (0)6 95 61 10 52
www.dieppe-operationjubilee-19aout1942.fr
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FÉCAMP
N°04 - D2

> Blockhaus du

Cap Fagnet

De bunkers van Cap-Fagnet zijn in
1942 op bevel van het Duitse leger
gebouwd. Ze maken deel uit van
de beroemde Atlantikwall. Een
rondleiding door deze betonnen
bouwwerken geeft u meer inzicht
in het strategische belang van de
bunkers. Ook is er aandacht voor
de manier waarop de constructie
is gebouwd en wat dat economisch
betekende.

Het tweede deel van het bezoek geeft - via
een kort wandelpad - toegang tot een
‘Duits militair hospitaal’.
OPENINGSTIJDEN
Van mei tot september: afhankelijk van
het programma. In juli en augustus: elke
woensdag en zaterdag om 15 u
TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassenen: € 5 of € 3
Kinderen (tot 18 jaar): gratis
Voor groepen is vooraf reserveren verplicht

CONTACT
Blockhaus du Cap Fagnet
Maison du patrimoine
10 rue des Forts
76400 Fécamp
+33 (0)2 35 10 60 96
patrimoine@ville-fecamp.fr
www.ville-fecamp.fr

FORGES-LES-EAUX
N°05 - E2

> Musée de

la Résistance
et de la
Déportation

Op 40 km van Rouen, 50 km van
Beauvais en 80 km van Amiens,
ligt het Musée de la Résistance
et de la Déportation (Verzets- en
Deportatiemuseum) van Forgesles-Eaux. Er wordt (over twee
verdiepingen) teruggeblikt op
de donkere jaren van de Tweede
Wereloorlog aan de hand van vele
documenten, uniformen en allerlei voorwerpen: de Franse staat
tijdens de oorlog, de geallieerden,
de militaire operaties; Duitsland
en het nazisme, de collaboratie; de
deportaties en het verzet, en het
appel van De Gaulle op 18 juni bij
de Bevrijding.

Het museum is bij uitstek geschikt voor
scholieren: het is educatief van opzet.

OPENINGSTIJDEN
> Van oktober tot maart open van dinsdag tot
en met zaterdag. Zondag en maandag gesloten.
> Gesloten van 23 januari tot en met 7 januari
> Van april tot september: open van woensdag tot en met zondag. Maandag en dinsdag
gesloten. Het museum wordt beheerd door
vrijwilligers, in de zomerperiode is het
eventueel mogelijk dat er wijzigingen zijn in
de openingsdagen.
> Museum gesloten op de wettelijke feestdagen
Voor groepen van meer dan 9 personen, is
het museum het hele jaar geopend (behalve
van 23/12 tot 7/1), alleen na reservering
vooraf.
TOEGANG EN TARIEVEN
> € 5 p.p. voor individuele bezoekers
> € 4 p.p. voor groepen (vanaf 10 betalende
bezoekers)
> € 2 voor schoolklassen

CONTACT
Musée de la Résistance et de la Déportation
Rue du Maréchal Leclerc
76440 FORGES-LES-EAUX
+33 (0)2 35 90 64 07
(pour le téléphone nous contacter entre 14h et 18h)
museedelaresistance@free.fr
www.musee-resistance-deportation-forgesleseaux.fr
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LE TRÉPORT
N°07 - E1

HONFLEUR
N°06 - D3

> Het Blockhaus

de la Gare

Vlakbij het Bassin Carnot bevindt
zich een van de laatste overblijfselen van Honfleur uit de Tweede
Wereldoorlog. Sinds 2014 is deze
plek, dankzij de gemeente Honfleur en de Association Honfleur
1939-1945, een plek geworden
waar herinneringen worden gekoesterd en gedeeld. In een bunker van 350 m2 vindt u meer dan
50 militaire tenues, documenten
en foto’s uit die tijd. Ook ziet u een
film van 45 minuten met getuigenissen over de Bevrijding, een
hommage aan drie politieagenten
van de FFI die in deze bunker zijn
aangehouden en op 24 augustus
1944 werden gefusilleerd.

OPENINGSTIJDEN
Van 2 juni 2017 tot 26 augustus 2017
van 14.30 tot 18.30 u
TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassenen: € 4
Bezoek voor sponsorleden vanaf € 4 /
Individueel bezoek op aanvraag

CONTACT
Blockhaus de la Gare
Bassin Carnot
14600 Honfleur
+33 (0)7 83 25 76 12

> Kahl Bürg

Kahl Bürg ligt 60 meter boven
zee, een meter of twintig onder
de grond en is 270 m lang. Het ligt
tussen de krijtrotsen van de Côte
d’Albâtre en op enkele kilometers van de plek waar in Dieppe
de invasie plaatsvond. Bezoekers
kunnen - naast ongeveer dertig
vertrekken - drie uitkijkposten bezoeken, een strijdpost waar nog altijd een kanon van 75 mm staat en
een commandopost van het Duitse
leger (245 en 348 ID).

Het bouwwerk herinnert aan het lijden
van de krijgsgevangenen, voornamelijk
Oekraïense vrouwen die het gebouwd
hebben. De architectuur (de gangen met
gewelven en bakstenen) is uniek voor de
Atlantikwall.
TOEGANG EN TARIEVEN
Bezoek is gratis
De plek is in zijn oorspronkelijke staat
bewaard gebleven, daardoor is een bezoek
voor mindervaliden helaas niet mogelijk.
Lengte van het bezoek: 1 uur
Zorg voor warme kleding en stevige wandelschoenen (constante temperatuur van 11°)

CONTACT
Le Kahl-Bürg
Rue du 08 mai 1945
76470 LE TREPORT
+33 (0)6 81 07 22 95
www.kahl-burg.fr

MANNEVILLE-SUR-RISLE
N°08 - D3

> Musée de

la Résistance
et de la
Déportation

Het Musée de la Résistance et de
la Déportation (Verzets- en Deportatiemuseum) is geopend in
1979 en geeft een overzicht van
het onderzoek dat de gelijknamige vereniging gedaan heeft. De
vereniging is opgericht in 1972
om documenten en voorwerpen
te verzamelen over de oorlogsperiode in het departement Eure.
Het museum werpt met name
een boeiend licht op de actiefste
verzetsgroep van Haut-Normandie, het Maquis Surcouf.

OPENINGSTIJDEN
Open op zon- en feestdagen van 14 tot 18 u
van 1 april 2018 tot 30 september 2018
TOEGANG EN TARIEVEN
Gratis toegang

CONTACT
Musée de la Résistance et de la Déportation
Mairie de Manneville-sur-Risle
+33 (0)2 32 56 94 86
mairie.manneville-sur-risle@orange.fr
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PALUEL

ST-JOUIN-BRUNEVAL
N°09 - D2

> Het Circuit

Mémoire
d’Albâtre

Een historisch zwaar beladen gebied…
Door de strategische ligging vormde
dit deel van de kust een belangrijk
onderdeel van de Atlantikwall. Dankzij
het uitgebreide bunkernetwerk kon de
bezetter de kust bij Veulettes sur Mer en
de riviermonding verdedigen en zorgen
voor een goede luchtverdediging.
Langs het herdenkingspad liggen
verschillende bunkers. Deze zijn goed
zichtbaar dankzij de loopgraven die
gedeeltelijk opnieuw zijn aangelegd.
Drie bunkers zijn ingericht als
informatieruimte, daarbij komen
de volgende thema’s aan bod:
- de geschiedenis van de Duitse militaire
basis Paluel
- de Atlantikwall en het leven van de
lokale bevolking tijdens de bezetting
- De herdenkingsruimte
Er zijn bordjes met uitleg vertaald in het
Engels en Duits

Vanaf de klif van Pont Rouge heeft u een
geweldig uitzicht op de monding van de
Durdent, het strand van Veulettes sur Mer en de
krijtrotsen van Catellier. U kunt van hieruit een
unieke historische route lopen: door gebied dat
rijk is aan mooie natuur én aan constructies uit
de Tweede Wereldoorlog.
OPENINGSTIJDEN
Deze plek is het hele jaar door vrij te
bezoeken. Het wandelpad is nog geen km
lang, een deel is toegankelijk voor mensen in
een rolstoel.
CONTACT
Office de tourisme +33(0)2 35 57 17 70
www.plateaudecauxmaritime.com

N°10 - D2

> Mémorial

de Bruneval

In de nacht van 27 op 28 februari 1942
werd met succes de operatie Biting
(Beet) uitgevoerd, ook wel de Bruneval
Raid genoemd: het lukte een Brits commando om de belangrijkste onderdelen
te pakken te krijgen van een Duitse radar
(de geallieerden hadden die technologie
toen nog niet ontwikkeld), maar ze lieten
de Duitsers geloven dat alles vernietigd
was. Het Mémorial de Bruneval is te
vinden op de plek waar de Duitse verdedigingswerken de toegang tot het strand
afsloten. Het monument is onthuld
door Kenneth Holden, een van de laatst
overgebleven oorlogsveteranen van
de Raid. Het idee voor het monument
kwam van de Vereniging Bruneval 42,
de architect Bruno Saas ontwierp het en
de gemeente Saint-Jouin-Bruneval heeft
het gerealiseerd.

TOEGANG EN TARIEVEN
Het hele jaar gratis toegankelijk

CONTACT
Mémorial de Bruneval
Chemin André Haraux
76280 SAINT-JOUIN-BRUNEVAL
Mairie de Saint-Jouin-Bruneval
+33(0)2 35 13 10 10
contact@bruneval42.com
www.bruneval42.com

CHAMPIGNY-LA-FUTELAYE
N°11 - E4

> Duitse

militaire begraafplaats

Op deze Duitse militaire begraafplaats zijn de graven te
vinden van Duitse soldaten die
gesneuveld zijn in de departementen Eure, Orne, Seine-Maritime en Eure-et-Loir, plus het
vroegere departement Seineet-Oise. Er rusten 19809 Duitse
soldaten op een oppervlak van
17 vierkante grasvelden van
verschillende grootte. De begraafplaats is op 12 september
1964 geïnaugureerd.

HAUTOT-SUR-MER

> Dieppe

N°12 - E2

Canadian War Cemetery

Begraafplaats van de Gemenebest
Deze begraafplaats wordt onderhouden door de Commonwealth War
Graves Commission. Hier liggen de
geallieerde strijders begraven die
gesneuveld zijn op Frans territorium,
op de stranden van Dieppe, tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Ongeveer dertig Britse soldaten zijn in 1940 begraven. Na de Raid van 19 augustus 1942,
begroeven de Duitsers hier de Engelse en Canadese soldaten. In 1949 is
de begraafplaats definitief aangelegd.
De plek telt 955 graven van soldaten
(Canadezen, Britten, Nieuw-Zeelanders, Australiërs, Polen en een Indiër).
De grafstenen zijn in lange, rechte rijen opgesteld, symmetrisch met de
achterkant van de graven tegen elkaar.

DE GEALLIEERDEN BEREIDEN D-DAY VOOR
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Sainte-Mère-Église
De Amerikaanse parachutisten van de
82ste en 101ste Airborne Division moesten
Saint-Mère-Eglise innemen en het
bruggenhoofd veiligstellen bij Utah
Beach.

Utah
Beach
Sainte-Mère-Eglise

W

e kunnen in de
operatie op 6 juni
1944 drie fases
onderscheiden:
de invasie vanuit
de lucht (bij de stranden van Utah
in het westen en Sword in het
oosten), de bombardementen vanuit
de lucht en vanaf de schepen op de
Atlantikwall en de invasie vanaf zee
op de vijf stranden (Utah, Omaha,
Gold, Juno en Sword) en de Pointe
du Hoc.
In de eerste uren van 6 juni hebben
de eerste luchttroepen dus al voet
gezet op Normandische bodem:
Britten in het oosten, Amerikanen in
het westen.

De Amerikaanse parachutisten van
de 82ste en 101ste Airborne Division
moesten Saint-Mère-Eglise innemen

en het bruggenhoofd veiligstellen
bij Utah Beach. Om 4 uur ‘s
ochtends werd Sainte-Mère-Eglise
aangevallen.
Bij het eerste ochtendgloren
verschenen overal op zee schepen,
van de monding van de Seine tot aan
de Cotentin. Duizenden boten, die
mensen, voertuigen en materieel
vervoeren, zetten koers richting de
kust. Tegelijkertijd bombardeerden
de geallieerde vliegtuigen de
forten aan de kust van de Manche
en openden oorlogsschepen het
vuur. Het strand van Utah werd
snel ingenomen, zonder al teveel
verliezen. Het kon zeer snel worden
schoongeveegd en er werd snel een
bres geslagen in de Duitse defensie
zodat de troepen en het zware
materieel konden oprukken.

UTAH BEACH / SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
SAINTE-MARIE-DU-MONT
N°13 - B3

Utah Beach
Musée du
Débarquement
Het Musée du Débarquement (D-Day Museum) ligt
op de plek waar de Amerikaanse troepen op 6 juni
1944 zijn geland. In 10 fasen wordt het verhaal verteld van de gebeurtenissen op D-Day. Vanaf de voorbereidingen tot aan de afloop en de overwinning.
Het parcours is volledig chronologisch van opzet, u
duikt in de geschiedenis van de invasie en ontdekt
een rijke collectie voorwerpen, voertuigen en materieel. Het topstuk van het museum is de originele
Amerikaanse bommenwerper B-26 Marauder: deze
staat tentoongesteld in een hangar die daar speciaal voor is ontworpen. De film Het Strand van de
Overwinning laat u opnieuw het heldenverhaal beleven van de soldaten die in deze beslissende slag gevochten hebben, de grootste amfibie-operatie in de
hele militaire geschiedenis. Dankzij de ontroerende
getuigenissen van de veteranen, krijgt u een duidelijk
beeld van het offer dat ze brachten om de vrijheid
van Europa te heroveren.

Nieuw in 2018
> Film: Het strand van de Overwinning (La
Plage de la Victoire), in 7 talen
> App Utah Inside: uitgebreid en aangevuld
> Tijdelijke tentoonstelling: Een kamp
met Duitse gevangenen in Foucarville,
1944-1947.
OPENINGSTIJDEN
Van 1 oktober tot 30 mei
10.00 – 18.00 u
Van 1 juni tot 30 september
9.30 – 19.00 u
Een uur voor sluiting van het museum gaan
de kassa’s dicht.
Elk jaar gesloten van 1 tot en met 25
december en 1 januari.
TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassenen: € 8 Kinderen 7-15 jaar: € 4
Groepen volwassenen (minstens 20
personen): Vrij bezoek: € 6
Rondleiding (na reservering): € 7,50
Volledige rondleiding Utah Beach: € 10
na reservering.
Reserveren: reservation@utah-beach.com
Gratis: kinderen onder de 7 jaar, begeleiders
van mindervaliden.

CONTACT
Musée du Débarquement Utah Beach
50480 SAINTE-MARIE-DU-MONT
+33 (0)2 33 71 53 35
musee@utah-beach.com
www.utah-beach.com
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UTAH BEACH / SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
N°14 - B3

Airborne
Museum
In het Airborne Museum beleeft u de Invasie zij aan
zij met de Amerikaanse parachutisten van de 82ste en
101ste Airborne Division. Het museum is spectaculair
en zeer realistisch van opzet. Ontdek de uitzonderlijke
collectie historische voorwerpen, het originele
zweefvliegtuig en een C-47 vliegtuig dat op D-Day
is ingezet.
In het gebouw Operatie Neptune kunt u zelfs de
parachutedroppings van 6 juni 1944 beleven. U gaat
‘s nachts in Engeland aan boord van een echt C-47
vliegtuig en u landt midden in het strijdgewoel op
het plein van Sainte-Mère-Eglise. Bovendien neemt
u deel aan de operaties die volgen.
Nieuw vanaf 15 mei 2018: Terug naar D-Day in SainteMère-Eglise. Met de tablet HistoPad wordt u volledig
(360°) ondergedompeld in de geschiedenis van SainteMère-Eglise tijdens de Bezetting en op D-Day: spring
mee met de Amerikaanse parachutisten, vecht mee om
de stad te verdedigen, ontmoet de sleutelfiguren in de
strijd, gebruik de wapens en het materieel van beide
kampen. Voel, beleef, ervaar deze unieke, historische
gebeurtenis.

Unieke tentoonstelling van 31 maart tot
en met 30 september 2018: De Geheime
Oorlog, de Geheime Diensten (SOE, OSS en
BCRA) tijdens de Tweede Wereldoorlog
OPENINGSTIJDEN
Van mei tot augustus: 9-19 u
April en september: 9.30-18.30 u
Oktober tot maart: 10-18 u
Gesloten in december en januari, behalve
tijdens de schoolvakanties.
TOEGANG EN TARIEVEN
Individuele bezoekers
Volwassenen: € 9,90 Kinderen (6 tot 16 jaar):
€ 6 Gezinnen (2 volwassenen en minimaal 2
betalende kinderen) Volwassenen: € 9 Kinderen (6 tot 16 jaar): € 5 Groepen volwassenen
(minimaal 15 pers.) Vrij bezoek: € 6 Rondleiding (vanaf 20 personen, na reservering): €
7,40 Groepen kinderen (minimaal 15 pers.) Vrij
bezoek: € 5 Rondleiding (vanaf 20 personen,
na reservering): € 6

CONTACT
Airborne Museum
14 rue Eisenhower
50480 Sainte-Mère-Eglise
+33 (0)2 33 41 41 35
infos@airborne-museum.org
www.airborne-museum.org

UTAH BEACH / SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
SAINT-CÔME-DU-MONT
N°15 - B3

D-DAY
experience
Saint-Côme-du-Mont / Carentan – volgens
generaal Eisenhower de cruciale sector bij de
invasie in Normandie.
De Amerikaanse parachutisten van het 101e Airborne
regiment waren de eersten die in Normandië
aankwamen. Hun missie was Saint-Côme-duMont innemen. De controle daarvan was cruciaal
om een verbinding te kunnen krijgen tussen de
verschillende Invasiestranden.
Midden in de toenmalige Amerikaanse sector liggen
twee musea: D-Day Experience laat de Amerikaanse
kant zien van de invasie en Dead Man’s Corner
Museum de Duitse kant.
Geschiedenis leren hoeft niet meer, beleef wat er
gebeurde!
Interactief belevingsparcours over de invasie van
de luchtmacht op D-Day. D-Day Experience laat
de Amerikaanse kant zien, Dead Man’s Corner de
Duitse kant. Kom naar een virtuele briefing in 3D
van de Kolonel en neem als parachutist deel aan
de missie op D-Day. Klim daarna in de cabine van
een echt C-47 vliegtuig uit 1943 voor een unieke
vluchtsimulatie. Volgens oorlogsveteranen een zeer
realistische attractie.

OPENINGSTIJDEN
Dagelijks open – u bent van harte welkom
Van 1 oktober tot en met 31 maart: 10-18 u
Van 1 april tot en met 30 september: 9.30-19 u
De kassa’s gaan 1 uur voor het sluiten van het
museum dicht.
Jaarlijks gesloten op 24-25-31 december en 1
januari 2018 (Paratrooper winkel wel open)
Gesloten van 7 tot en met 13 januari 2019
TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassenen: € 12 Kinderen (6-17 jaar): € 9
Kinderen: (tot 6 jaar) gratis
Gezinstarief: (2 volwassenen + 3 kinderen): €40
Groep volwassenen (min. 10 pers.): € 10 p.p.
Groep kinderen (min. 10 pers.): € 8 p.p.
Vrij bezoek: 1 u 30 minuten – Gratis rondleiding
alleen na reservering
Rondleiding (FR-EN) na reservering

CONTACT
D-DAY EXPERIENCE
2, Village de l’Amont
50"500 Saint-Côme-du-Mont,
Carentan les Marais
+33 (0)2 33 23 61 95
Boutique en ligne: www.paratrooper.fr
contact@dday-experience.com
www.dday-experience.com
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UTAH BEACH / SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
CATZ/CARENTAN
N°16 - B3

Normandy
Victory Museum
In het Normandy Victory Museum komt u alles
te weten over de Slag tussen de Hagen in 1944. In
het museum zijn de oorlogsscènes zeer realistisch
nagebouwd, alsof u er zelf bij bent. U kunt
voorwerpen aanraken, op een pantservoertuig
klimmen en u kunt zelf ervaren hoe het hier tijdens
de oorlog was dankzij simulaties en met virtual
reality.
In het Normandy Victory Museum is ook volop
aandacht voor de vrouwen tijdens de oorlog en
voor de trainingen van de soldaten. Er is een barrestaurant.

Bijzonderheden: Simulaties met tanks,
gevechtsvliegtuig, parachutesprong en
helikopter. Rit in een pantservoertuig.
Bar-restaurant in de sfeer van de jaren
1940, voor iedereen toegankelijk. Film- en
vergaderzalen.
OPENINGSTIJDEN
Dagelijks open. Kijk voor de precieze tijden
op de website.
TOEGANG EN TARIEVEN
Individuele bezoekers:
Volwassenen: € 9 / kinderen (7-16 jaar): € 6 /
Tot 7 jaar: € gratis
Groepen:
Scholieren: € 5 / Volwassenen € 6 / Gratis rondleiding / Chauffeurs, gidsen, oorlogsveteranen
uit de Tweede Wereldoorlog: gratis toegang
> Rit in een pantservoertuig (10 minuten): €
39 en voor € 1 meer nog een extra entree
> Simulaties met tanks en materieel uit de
Tweede Wereldoorlog - 360° Simulator: € 25
> 1x entree + 1 rit in een pantservoertuig + 10
minuten in de Simulator: € 50
> Duur van het bezoek: 2.30 u

CONTACT
Normandy Victory Museum
P.A. La Fourchette Avenue du Cotentin,
BP 411 Carentan les marais, 50"500 CATZ
+33 (0)2 33 71 74 94
www.normandy-victory-museum.com

UTAH BEACH / SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
AZEVILLE

> Batterie

N°17 - B3

d’Azeville

De kustbatterij van Azeville bestaat uit een indrukwekkend ondergronds complex en een nog
compleet
verdedigingssysteem.
Het was een van de voornaamste
prioriteiten van de geallieerden
om deze batterij in te nemen: dat
lukte op 9 juni, na zeer intensieve
gevechten. De bezoeker ziet onder
andere hoe de kazematten werden
gecamoufleerd: het zijn net Normandische huizen. Ook het ongelofelijke ondergrondse stelsel is te
bezoeken.

Tijdens het museumparcours is aandacht voor
de bouw van de kustbatterij, het leven van het
Duitse garnizoen en de relaties met de lokale
bevolking. U bezoekt een expositie (Frans en
Engels), ziet een film met talloze getuigenissen
en u kunt terecht in de museumwinkel. Alles is
gebaseerd op historisch onderzoek en niet-gepubliceerde documenten.
OPENINGSTIJDEN
April en oktober: 14-18 u
Mei en september: 11-18 u (behalve 1 mei)
Juni en juli: 10-19 u
TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassenen: € 6,50
Kinderen van 7 tot 13 jaar: € 3
Kinderen van 14 tot 18 jaar: € 3.50
Kortingstarief (Pass Patrimoine, studenten,
werkzoekenden en minder-validen): € 5
> Groepen volwassenen (vanaf 15 personen):
€ vanaf € 3,50 p.p.
> Groepen scholieren: vanaf € 2,50 per kind
> Gezinspas (2 volwassenen + 3 kinderen): € 19

CONTACT
Batterie d’Azeville, La rue, 50310 AZEVILLE
+33 (0)2 33 40 63 05
musee.azeville@manche.fr
patrimoine.manche.fr
Patrimoine et musées de la Manche

CARENTAN
N°19 - B3

> Historisch

Circuit 1944
Carentan

CARENTAN
N°18 - B3

> Amerikaanse

landingsboot
L.C.V.P
(Higgins Boat)

Hoewel er meer dan 20.000 van
gebouwd zijn, zijn er bijna geen
Amerikaanse landingsboten van
het type LCVP (Landing Craft,
Vehicle, Personnel) meer over. De
boten zijn gebruikt door duizenden soldaten tijdens de invasie
van Normandië voor de grootste
landingsoperatie ooit. De LCVP
(PA30-4) is de enige landingsboot in Europa die op zee is ingezet! De PA3-4 doet niet alleen
mee aan verschillende nautische
evenementen en herdenkingsmanifestaties, maar wordt ook regelmatig gevraagd voor speciale evenementen en tv-opnames.

OPENINGSTIJDEN
Te zien in de haven van Carentan, bij ponton D
(zomerseizoen)

CONTACT
+33(0)6 86 88 49 51
eliardh@challengelcvp.com
www.challengelcvp.com

Op 6 juin 1944 zijn iets meer dan
13 000 Amerikaanse parachutisten
gedropt binnen de driehoek tussen
Sainte-Mère-Eglise, Utah Beach
en Carentan. Een van de missies
van de 101ste Airborne Division
was om Carentan in te nemen
om zo een verbinding tot stand te
brengen tussen de invasiestranden
van Omaha Beach en Utah Beach
en één front te vormen.

Volg deze route in uw eigen tempo, met
uw eigen voertuig, in alle vrijheid… Bij elk
strategisch punt staat een bord met informatie
over de historie van die plek. De route is
boeiend voor het hele gezin. Laad de app Kit’M
(voor smartphone en tablets) en download
vooraf de inhoud van het Circuit Historique1944
Carentan. Het is mogelijk vooraf een tablet te
reserveren bij het Toeristenbureau.
OPENINGSTIJDEN
>Januari, februari, maart, oktober, november,
december: van maandag tot vrijdag van 9.30
tot 12.30 u en van 14 tot 18 u > April, mei, juni,
september: maandag tot zaterdag van 9.30
tot 12.30 u en van 14 tot18 u. > Juli en augustus:
van maandag tot zaterdag van 9 tot 18.30 u –
Zondag en feestdagen van 9.30-13.30 u
Elk jaar gesloten op 25 december en 1 januari
TOEGANG EN TARIEVEN
€ 8 per tablet (1 tablet voor 2-3 personen).
€ 250 borg voor de tablet + identiteitsbewijs
CONTACT
Office de Tourisme de la Baie du Cotentin
Bureau de Carentan
24, place de la République
50500 CARENTAN
+33 (0)2 33 71 23 50
ot.carentan@ccdbc.fr
www.ot-baieducotentin.fr
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UTAH BEACH / SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
SAINT-MARCOUF-DE-L’ISLE
N°22 - B3

> Marcouf 44
Commandopost

ÉCAUSSEVILLE

> Hangar

N°20 - B2

à Dirigeables

Deze plek heeft drie oorlogen meegemaakt: 1914-1918, 1939-1940 en de Koude
Oorlog. De hangar is in 1916 aangelegd
voor het opsporen van Duitse onderzeeboten en mijnen. De hangar is gemaakt
van beton: 150 meter lang, 40 meter
breed, 31 meter hoog en het is inmiddels
de grootste ter wereld. Van 1936 tot 1939
nam de marine intrek in het gebouw.
Tussen 1940 en 1944 installeerden de
Duitsers zich hier. De hangar is op 9 juni
na een felle strijd bevrijd door de 8ste Infantry US. Tot 1945 is het voor het Amerikaanse leger een logistieke basis geweest
voor het onderhoud van voertuigen.
Tussen 1967 en 1969 (tijdens de Koude
Oorlog) is het een basis voor het maken
van ballonnen voor kernproeven.

Nieuw in 2018: herinrichting van het museum en
een expositie over de luchtvaart in de Cotentin.
OPENINGSTIJDEN
>April, mei: woensdag, zaterdag, zondag,
van 14 tot 18 u
> Juni: dagelijks van 14 tot 18 u (gesloten
op vrijdag)
> Juli - augustus: dagelijks, van 10 tot 18 u
> September: dagelijks de 14 tot 18 u
(gesloten op vrijdag)
Buiten het seizoen op afspraak

ÎLE DE TATIHOU
N°21 - B2

> Het fort van

Tatihou

Binnen de muren van het fort van Vauban op het eiland Tatihou, hebben de
Duitsers in de Tweede Wereldoorlog
30 verdedigingswerken gebouwd. Het
gaat om kazematten, emplacementen
voor kanonnen, de tobrouks, mitrailleurposten en loopgraven. Samen geven ze goed weer hoe de Atlantikwall
in elkaar zat. De werken maken deel uit
van de eeuwenlange militaire geschiedenis van het eiland Tatihou. U krijgt
zo een overzicht van 350 jaar kustverdediging.

OPENINGSTIJDEN
Hoogseizoen Van zaterdag 1 april tot zondag
8 oktober. Toegangsloket open: van 9 tot 12.30
u en van 13.15 tot 17.30 u (17 u door de week in
april). Openingstijden van het museum en het
fort: 10 tot 18 u
Laagseizoen
Toegangsloket open: van 13 tot 16.30 u
Openingstijden van het museum en het fort:
van 14 tot 17 door de week en van 14 tot 17.30 u
in het weekend en op feestdagen
Weekend van 13 en 14 oktober
Herfstvakantie
Van zaterdag 20 oktober tot zondag 4
november. Het eiland is elk jaar gesloten in de
kerstvakantie

TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassenen: € 5
Kinderen van 8 tot 16 jaar: € 2
Gratis voor kinderen tot 8 jaar.

TOEGANG EN TARIEVEN
Retour boottocht, vrij bezoek aan het
Martitieme museum:
Volwassene: € 10.50 / Kinderen: (4 tot 11 jaar): € 4,50
Retour boot
Volwassenen: € 8 / Kinderen: (4 tot 11 jaar): 4 €

CONTACT
Association des Amis
du Hangar à Dirigeables d’Ecausseville
+33 (0)2 33 08 56 02
contact@aerobase.fr

CONTACT
Billetterie Tatihou
quai Vauban, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue
+33(0)2 33 54 33 33 / Fax 02 33 23 90 70
tatihou.manche.fr

Tijdens een rondleiding door de
Commandopost van de batterij van
Crisbecq komt u van alles te weten
over de geschiedenis van het grootste
Duitse bunkercomplex langs de Invasiestranden. De batterij was uitgerust
met 210 mm kanonnen die meer dan
30 km ver konden schieten. Na de
invasie kon de verantwoordelijke kapitein met zijn 400 mannen het complex niet meer verlaten, ze verdedigden de plek meer dan 6 dagen.
Het complex bestaat uit 7 ruimtes
verdeeld over twee verdiepingen. Dit
was de enige bunker in Utah Beach
met een observatie- en schietpost die
direct uitzicht bood op zee.

De geschiedenis van deze plek vormde een
bron van inspiratie voor een van de scènes
in de film The Longest Day. Na een jaar van
restauratiewerkzaamheden, kunt u deze
historische plek weer helemaal ontdekken.
De omgeving is sinds de Invasie nauwelijks
veranderd.
HORAIRES
Van 15/06 tot 10/09:
Van zondag tot donderdag 10-18 u
Van 15/03 tot 15/06 en van 20/09 tot 15/12
Zaterdag en zondag 11-17 u
Gesloten van 15/12 tot 13/03
VISITES ET TARIFS
Volwassenen € 5 / Kinderen (tot 16 jaar): gratis
Groepen (minimaal 6 pers.): € 3,50

CONTACT
MARCOUF 44 Route de Crisbecq
50310 ST MARCOUF DE L’ISLE
+33 (0)6 76 40 38 51
www.marcouf44.com

UTAH BEACH / SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
SAINT-MARCOUF-DE-L’ISLE
N°23 - B3

> Musée de

la Batterie
de Crisbecq

Koop uw Pass’ voor € 1
en profiteer van meer dan € 70
aan voordeel en kortingen in de omgeving
van Sainte Mère Eglise, Utah Beach,
Carentan bij musea, activiteiten en
op ambachtswerk en streekproducten.
Te koop bij de verschillende partners
en de Offices de Tourisme
van Carentan en Sainte-Mère-Eglise
Meer informatie op
www.ot-baieducotentin.fr

Reconstruction
of a café – grocery
store from the 1940s
Sylvie & Jean-Marie Caillard invite you to
their reconstruction of a 1940s café-grocery
store. Their doors are open from 11am to
11pm on the first Saturday of each month.
The opportunity to discover this place with
its collection of furnishings and objects
from the 40s.
Monsieur et Madame CAILLARD
11 rue Jean Truffaut
Carentan
50500 CARENTAN LES MARAIS
Tél. 06 34 03 46 45

Bezoek het grootste museum over
de kustbatterij van de Duitse artillerie: vanuit deze bunkers is het eerste
kanonschot afgeschoten in de vroege
ochtend van 6 juni 1944. In de Batterie de Crisbecq bezoekt u 21 bunkers,
sommige zijn van binnen helemaal
opgeknapt. Ook is er sinds kort een
expositie van kanonnen.

Ga erheen met vrienden of familie om de
geschiedenis en het leven van de soldaten in
de Tweede Wereldoorlog beter te begrijpen.
OPENINGSTIJDEN
April, mei, juni, september, oktober, november:
dagelijks van 10-18 u
Juli, augustus: dagelijks van 10-19 u
Voor groepen kunnen de tijden op verzoek worden
aangepast
Gesloten van 13 november tot en met 31 maart
TOEGANG EN TARIEVEN
Alleen vrij te bezoeken (duur: ongeveer 1 u)
Volwassenen: € 10 Studenten, militairen: € 9
Kinderen (6-14 jaar): € 6 / (tot 6 jaar): gratis
Rondleidingen voor groepen in het Frans, na
reservering.
Groepen kinderen: € 4,50 per kind inclusief
educatief materiaal (6-12 jaar)
Rondleidingen met gids: alleen na reservering,
in het Frans
Groepen het hele jaar door op afspraak
Toegang tot 1 u voor sluitingstijd.

CONTACT
Musée de la Batterie de Crisbecq
Route de Crisbecq
50310 ST-MARCOUF-DE-L’ISLE
+33 (0)9 82 57 61 92 / +33 (0)6 68 41 09 04
contact@batterie-marcouf.com
www.batterie-marcouf.com
Batterie de Crisbecq

QUINÉVILLE
N°24 - B2

> World War II

Museum

In een expositieruimte van 100
vierkante meter reist u terug naar de
Tweede Wereldoorlog. Op een realistische manier maakt u kennis met het
leven en de sfeer uit die tijd. Wandel
door een straatje uit de jaren 1940 dat
volledig is nagebouwd met de winkels
en woonhuizen van toen. U ziet talloze
voertuigen en allerlei authentiek materieel, er is een bunker met uitzicht op de
antitankmuur die nog op het strand van
Quinéville te zien is.

Ontdek ook voor het eerst de Tweede
Wereldoorlog op een schaalgrootte van
1:6 met talloze figuren en voertuigen. Een
bezoek dat u echt niet mag missen, op
maar 10 minuten van Sainte-Mère-Église.
OPENINGSTIJDEN
Van 1 april tot 31 augustus (10-19 u), van 1
september tot 31 oktober (10-18 u) en in de
herfstvakantie (rond Allerheiligen)
Het toegangsloket gaat 1 uur voor sluitingstijd
dicht.
TOEGANG EN TARIEVEN
Vrij bezoek: volwassenen € 7
Kinderen (6-12 jaar) € 5,50
Duur van het bezoek: 1 u 30 minuten

CONTACT
World War II Museum
18, Avenue de la plage, QUINÉVILLE
+33 (0)2 33 95 95 95
memorial.quineville@wanadoo.fr
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UTAH BEACH / SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
N°25 - B3

> Openlucht-

museum

Ontdek met uw smartphone of tablet met touchscreen de plekken
die tijdens de Invasie strategisch
belangrijk waren rond SainteMère-Eglise en Utah Beach-Sainte
Marie du Mont. U rijdt met uw
eigen auto een route van 50 km
langs 11 strategische punten: u kunt
aanvullende informatie bekijken
in de vorm van archiefbeelden,
video’s en getuigenissen. Zo krijgt
u op deze plekken een indringend
beeld van veel - soms minder vaak
belichte -gebeurtenissen.

Interessant voor het hele gezin. De tablet is
te huur, wel vooraf reserveren.
Het Openluchtmuseum kan dit circuit
aanbieden dankzij de app Kit’ M en een
tablet die te huur is bij het toeristenbureau.
Elk jaar wordt de inhoud van de app
aangevuld met nog meer video’s en
archiefbeelden…

OPENINGSTIJDEN
> Januari, februari, maart, oktober, november,
december: maandag tot vrijdag 9.30-12.30 en
13.30-17 u. Zaterdag in de schoolvakanties van
februari, Allerheiligen, Pinksteren en Kerst van
10-13 en 14-17 u
> April, mei, juni, september: maandag tot
zaterdag 9-13 en 14-18 u. Zondag en feestdagen
9.30-13.30 u
> Juli en augustus: maandag tot zaterdag van 9
tot 18.30 u. Zon- en feestdagen van 10-16 u
> Elk jaar gesloten: 25 december en 1 januari
TOEGANG EN TARIEVEN
Individueel tarief: € 8 / tablet (1 voor 2-3
personen). € 250 borg per tablet + paspoort

CONTACT
Office de Tourisme de la Baie du Cotentin
Bureau de Sainte Mère Eglise
6, rue Eisenhower,
50480 SAINTE-MERE-EGLISE
+33 (0)2 33 21 00 33
ot.sme@ccbdc.fr
www.ot-baieducotentin.fr

ORGLANDES
N°26
N°27 - B3

> Duitse

militaire begraafplaats

Deze begraafplaats ligt ten noorden van het dorp Orglandes:
er staan 10 152 grafstenen. De
Volksbund, de dienst die Duitse
militaire graven onderhoudt, begon in 1958 met de aanleg van de
gebouwen en het terrein. De begraafplaats werd op 20 september
1961 officieel geopend.
Op een van de grafstenen staan
de namen van 22 soldaten die
op 25 oktober 1945 gesneuveld
zijn. Deze Duitse explosievenopruimers kwamen om toen een
lading dynamiet ontplofte bij Asnières-en-Bessin, in de buurt van
Bayeux. Het was niet mogelijk hun
stoffelijke resten te identificeren,
daarom zijn ze begraven in blok
27, rij 13, graf 420/421.

UTAH BEACH / SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
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La Pointe du Hoc

Omaha
Beach
De Pointe du Hoc

O

p het andere
Amerikaanse strand
was de situatie lastig.
De stranden van
Omaha vormden
een ware valstrik voor de troepen
van de 1e en 29e divisie. De eerste
aanvalsgolf was met veel geweld
afgeslagen, de tweede lading
troepen ontdekte dat het strand
vol lag met gewonden, doden en
vernietigd materieel. Uiteindelijk
lukte het de soldaten om – op hun
tandvlees – de steile helling boven
het strand te beklimmen en over het
prikkeldraad heen te komen. Tegen
twaalf uur ’s middags begonnen ze
de Duitsers in de flank aan te vallen
en ging de strijd zich keren in het
voordeel van de geallieerden. De
bestorming van Omaha kende erg
veel moeilijke momenten en was

Het 2e Ranger Bataljon moest een
krijtrots beklimmen van 30 meter, de
Duitse kustbatterij bestormen en de
kanonnen onschadelijk maken.

bijna rampzalig geëindigd. Ten
koste van grote verliezen hebben
de Amerikanen uiteindelijk de
strijd gewonnen en de dorpen aan
de kust veroverd. Ondertussen
moest, iets westelijker, het 2e Ranger
Bataljon de 30 meter hoge krijtrots
beklimmen van de Pointe du Hoc,
de Duitse kustbatterij bestormen en
de kanonnen onschadelijk maken.
Binnen enkele minuten bereikten
de beste klimmers het hoogste punt
van de krijtrotsen. Boven troffen ze
een waar slagveld aan veroorzaakt
door de beschietingen en
bombardementen van de geallieerde
schepen op zee. De 155 mm artillerie
was iets daarvoor meegenomen door
de zich terugtrekkende Duitsers.
Tegen 12 uur was de Pointe du Hoc
in handen van de Amerikanen.

OMAHA BEACH
COLLEVILLE-SUR-MER
N°27 - B3

10 000 unieke voorwerpen, 35 voertuigen:
de scenes van de belangrijkste operaties
van de Slag om Normandië zijn zo
waarheidsgetrouw mogelijk nagemaakt.
Geluidsbanden en lichteffecten maken de
ervaring compleet: u neemt een duik in de
geschiedenis van de oorlog. Kijk, ontdek,
beleef, begrijp, voel… Een onvergetelijke,
emotievolle ervaring.

Overlord Museum
Omaha Beach
Vlak bij het Amerikaanse invasiestrand Omaha
Beach en tegenover de rotonde die toegang geeft tot
de Amerikaanse militaire begraafplaats in Collevillesur-Mer, ligt het Overlord Museum. Hier krijgt u
een beeld van de hele periode vanaf de Invasie door
de geallieerden tot aan de bevrijding van Parijs.
De ongekend rijke collectie is voornamelijk op
Normandische bodem verzameld door iemand die
de Invasie zelf heeft meegemaakt en meegeholpen
heeft aan de wederopbouw van Normandië. Op
ware grootte worden de 6 legers die in Normandië
aanwezig waren in beeld gebracht, met behulp van
persoonlijke voorwerpen van de soldaten.

OPENINGSTIJDEN
Dagelijks open vanaf 10 februari 2018:
10 tot 17 u
> Februari, maart, oktober, november,
december: 10 tot 17.30 u
> April, mei, september: 10-18.30 u
> Juni, juli, augustus: 9.30-19 u
Jaarlijks gesloten op 24, 25 en 31 december,
en van 31 december tot half februari 2019
TOEGANG EN TARIEVEN
Vol tarief (volwassenen vanaf 18 jaar): € 7,80
Kortingstarief: € 5,70 (op vertoon van
(identiteits)bewijs, kinderen van 10 tot 17
jaar, studenten, mindervaliden, militairen,
werkzoekenden)
Voordeeltarief: € 6,80
Groepstarief
> Volwassenen (20 pers): € 5 p.p. (een gratis
bij 20 betalende bezoekers)
> Middelbare scholieren: € 4 par leerling
(begeleider gratis per 10 leerlingen)
> Basisschoolleerlingen: € 3 per leerling (een
begeleider gratis per 10 leerlingen)
Gratis
Op vertoning van een bewijs: Kinderen tot 10
jaar (individueel), journalisten, reisorganisaties, gidsen en tolken, medewerkers van
nationale en regionale musea, en van de
musea van de Espace Historique, militairen in
uniform, werkzoekenden, oud-strijders.

CONTACT
Overlord Museum Omaha Beach
Lotissement Omaha Center
14 710 COLLEVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 22 00 55
contact@overlordmuseum.com
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OMAHA BEACH
CRICQUEVILLE-EN-BESSIN
N°28 - B3

De Pointe
du Hoc
De Pointe du Hoc was voor de Duitsers van groot
strategisch belang, aan de Normandische kust. De
bestorming was toevertrouwd aan het 2e Ranger Bataljon. Onder leiding van kolonel J. E. Rudder slaagden de soldaten erin om het onmogelijke te doen:
ze waren binnen enkele minuten boven, hoewel de
wand erg glibberig was, de touwen extra zwaar waren door het zeewater en de Duitse troepen continu
op ze vuurden. In een maanlandschap vol kraters
werd de felle strijd nog veel bloediger en dodelijker
dan de beklimming zelf. Boven wachtte de Rangers
een grote verrassing: ze ontdekten dat de kanonnen
vervangen waren door grote houten balken!
Vandaag de dag kunt u hier de overblijfselen zien
van de Duitse artilleriebatterij en de diepe wonden
die de hevige strijd op 6 en 7 juni 1944 heeft achtergelaten. Er zijn 135 Rangers gesneuveld.

De Pointe du Hoc is een van de zeldzame
plekken waar u kunt zien met hoeveel
geweld de Invasie in Normandië verlopen
is. De plek is zwaar gehavend door de
strijd. Het is hier nog altijd makkelijk
voor te stellen onder welke extreme
omstandigheden de Rangers de krijtrots
zijn opgeklauterd terwijl de Duitse soldaten
ze goed beschut, van bovenaf beschoten.
OPENINGSTIJDEN
Het hele jaar vrij te bezoeken
Ontvangstbalie Visitor Center: van 16
september tot 14 april: 9 tot 17 u van 15 april
tot 15 september: 9 tot 18 u
Gesloten: 1 januari en 25 december
TOEGANG EN TARIEVEN
De Pointe du Hoc is het hele jaar door gratis
toegankelijk.

CONTACT
Pointe du Hoc
14450 CRICQUEVILLE-EN-BESSIN
0033 (0)2 31 51 62 00
normandy@abmc.gov
www.abmc.gov

OMAHA BEACH
COLLEVILLE-SUR-MER
N°29 - B3

> Big Red One

Assault
Museum

De 1e Amerikaanse infanteriedivisie van de US Army heeft als bijnaam The Big Red One (de grote,
rode 1): het insigne van deze divisie bestaat uit een enorme 1. Na
operatie Torch in Noord-Afrika,
versloegen ze het Afrika Korps van
Rommel. Daarna namen ze deel
aan de invasie van Sicilië. De divisie dook weer op in Omaha Beach
op 6 juni 1944, waar ze zeer zware
verliezen opliepen. Aan het eind
van de oorlog, in 1945, is The Big
Red One meer dan 21 000 mensen
kwijtgeraakt (inclusief gewonden
en krijgsgevangenen), dat wil zeggen bijna de helft van het totale
aantal manschappen.

OPENINGSTIJDEN
Open van maart tot november
> Van 01/03 tot 31/05: 10-12 en 14-18 u behalve
dinsdag
> Van 01/06 tot 31/08: 10-19 u
> Van 01/09 tot 30/11: 10-12 en 14-18 u behalve
dinsdag
TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassenen: € 5
Kinderen: € 3,50
Altijd vrij te bezoeken in gemiddeld 45
minuten
Talen: Frans/Engels

CONTACT
Big Red One Assault Museum
Le Bray
14710 COLLEVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 21 53 81
bigredoneassaultmuseum@gmail.com
www.bigredonemuseum.com

GRANDCAMP-MAISY

> Batterie

N°31 - B3

de Maisy

GÉFOSSE-FONTENAY

> Bezoek

N°30 - B3

aan het
Blockhaus
de GéfosseFontenay

Deze kustbatterij is aangelegd
vanaf 1942: de plek maakte deel
uit van een militaire zone van 44
hectare. Er is 60 jaar lang niet naar
deze Duitse batterij omgekeken
maar in 2006 is de plek herontdekt. De stranden Utah en
Omaha werden van hieruit fel
bestookt. Op 9 juni 1944, tijdens
de beslissende bestorming door
Bataljon van de 5e en 2e Rangers
werden de Amerikanen 5 lange
uren onder vuur genomen.

Elke zondagochtend op 10 uur
kunt u mee met een rondleiding
van gids Luc Le Gleuher door de
bunker van Géfosse-Fontenay.
Bezoekers kunnen zo de hele
geschiedenis ontdekken van dit
perfect bewaard gebleven onderdeel van de Atlantikwall. Wat
u voor het bezoek betaalt laat de
gids aan de bezoekers zelf over.

U heeft toegang tot 2,5 km loopgraven,
tunnels en andere ondergrondse
constructies, zoals 6 emplacementen voor
artillerieplatforms van 155 mm kanonnen.

OPENINGSTIJDEN
Deze plek aan de kust is elke zondagochtend
om 10 uur te bezoeken

TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassene: € 6
Kinderen: 6-18 jaar: € 4
Groep volwassenen (meer dan 10 personen): € 5
Schoolklassen: € 4

VISITES
U kunt ook op afspraak komen

CONTACT
Pour tous renseignements
+33 (0)6 74 72 25 15
Départ tous les dimanches matin
au musée station 70 à Osmanville
(à proximité de Géfosse)

OPENINGSTIJDEN
Dagelijks open van april tot september
Van 01/04 tot 31/05: 10-16 u
Van 01/06 tot 31/08: 10-18 u
tot 01/09: 10-16 u

CONTACT
Batterie de Maisy
Route des Perruques
14450 GRANDCAMP-MAISY
+44 7411 932197
gary@maisybattery.com
www.maisybattery.com
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OMAHA BEACH
SAINT-LAURENT-SUR-MER

> Musée

N°33 - B3

Mémorial
d’Omaha
Beach

Museum en herdenkingsplaats
op Omaha Beach. Het museum is
1200m2 groot en heeft een belangrijke collectie uniformen, persoonlijke voorwerpen, wapens en
voertuigen, een invasieboot, een
Cointet barrière (antitankhindernis), een 155 mm Long Tom kanon,
een tank... U duikt in de geschiedenis van de Invasie aan de hand
van vele scenes en een rijk aanbod
van foto’s. Ook kunt u 25 minuten
durende film bekijken waarin
Amerikaanse veteranen u duidelijk
uitleggen hoe de invasie op Omaha
en de Pointe du Hoc verliep. Het
museum is geschikt voor kinderen.

In de museumhal is een nieuwe winkel geopend waar u van harte welkom bent.

SAINT-LAURENT-SUR-MER
N°32 - B3

> Maison de

la Libération

De leden van de vereniging Les Fleurs
de la Résistance (De Bloemen van
het Verzet) willen de geschiedenis
graag doorgeven: daarom ontvangen
ze u in het eerste huis dat door de
Amerikanen bevrijd is. Dat gebeurde
in de ochtend van 6 juni 1944 in
Saint-Laurent-sur-Mer. Nu wordt
D-Day hier herdacht. De plek is een
hommage aan de verzetsstrijders
in de Tweede Wereldoorlog, aan de
onbekende, zeer geheime operatie
Plan Sussex/Proust missie Ascain
die plaatsvond in de nacht van 5 op
6 juni bij Omaha Beach. Ook is de plek
opgedragen aan enkele parachutisten
van de 101e Airborne Divisie die per
ongeluk in Omaha terechtkwamen.
Er staat een monument voor de
geallieerden en de burgers uit die tijd.

OPENINGSTIJDEN
Van 1 mei tot 30 september: 17-19 u
TOEGANG EN TARIEVEN
Vrij bezoek op woensdagmiddag van 14-18.30
u en op afspraak
Rondleiding (1 uur) dagelijks om 18.30 u
Wachten op de Wake van Omaha (op
afspraak) van 19.45-20.45 u: met omeletten
van Père O Lard
Wake van Omaha (op afspraak) van 20.4521.45 u: alleen fotoprojecties / 21.15-23.30
bezoek, getuigenissen en projecties
Terug naar 1940: een nacht in een kamer of
tent uit de jaren 1940
Bezoekers zijn vrij om te doneren aan
vereniging Les Fleurs de la Résistance.

CONTACT
Maison de la Libération
27 rue du val
14710 SAINT-LAURENT-SUR-MER
Omaha Beach
+33 (0)6 87 40 35 63
sebastien.olard@wanadoo.fr
www.maisondelaliberation.fr

OPENINGSTIJDEN
Van 15 tot 28 februari: 10-17 u
Maart: 10-18 u
April / Mei: 9.30-18.30 u
Juni: 9.30-19 u
Juli / Augustus: 9.30-19.30 u
September: 9.30-18.30 u
Oktober / November: 9.30-18 u
De kassa’s gaan 1 uur voor sluitingstijd dicht
TOEGANG EN TARIEVEN
olwassenen vol tarief: € 6,90
Studenten: € 5,50 (16-25 jaar)
Kinderen: € 3,90 (7-15 jaar)
Groep volwassenen: € 4,50
Groepen studenten: € 3,70
Groepen scholieren: € 2,90
Duur van het bezoek: 1 u

CONTACT
Musée Mémorial d’Omaha Beach
Avenue de la Libération
14710 SAINT-LAURENT-SUR-MER
+33 (0)2 31 21 97 44
musee-memorial-omaha@wanadoo.fr
www.musee-memorial-omaha.com

OMAHA BEACH
LA CAMBE
N°35 - B3

VIERVILLE-SUR-MER
N°34 - B3

> Musée D-Day

Omaha

Het Musée D-Day Omaha is tot
stand gekomen dankzij de inzet
en passie van Michel Brissard. Na
jaren van onderzoek besloot hij
zijn collectie tentoon te stellen
om er zoveel mogelijk mensen
van te laten genieten en eer te betonen aan de soldaten die tijdens
de Slag om Normandië om het
leven zijn gekomen. Het museum
is ondergebracht in een gebouw
uit oorlogstijd (een Amerikaans
hospitaal dat tijdens de Invasie
gebruikt werd). De privécollectie bestaat uit zeldzame objecten
(zoals een Enigma-machine, een
landingsboot, Duits materieel...)
die er nog net zo uitzien als toen:
stille getuigen van de technologische vooruitgang in oorlogstijd.

OPENINGSTIJDEN
Dagelijks open van april tot september
> Van 1 april tot 30 mei en van 1 september
tot 30 september: 10.30-18 u
> Van 1 juni tot 31 augustus: 10-19 u
TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassene: € 6
Studenten, scholieren: € 5
Kinderen (8 tot 15 jaar): € 3,50
Groep volwassenen: vanaf 8 personen € 4
p.p. Een (vrij) bezoek duurt ongeveer 30/45
minuten Gratis voor kinderen tot 8 jaar
(begeleid door een betalende volwassene)
en veteranen van 1939-1945.

CONTACT
Musée D-DAY Omaha
Route de Grandcamp, 14710 Vierville-sur-Mer
+33 (0)2 31 21 71 80
d.dayomaha@orange.fr
contact@museeddayomaha.fr

Duitse militaire
begraafplaats van
La Cambe
Dit is een van de zes Duitse militaire begraafplaatsen
van de Tweede Wereldoorlog in Normandië. Het
terrein van 7,5 hectare is eigendom van de Franse
staat, maar is voor onbepaalde tijd ter beschikking
gesteld aan de Duitse overheid. Er rusten bijna 21
222 Duitse soldaten die in Normandië gesneuveld
zijn. In een vaste expositie wordt stilgestaan bij het
oorlogsleed en gepleit voor vrede.
Bij de entree bevindt zich een herdenkingskapel.
Tegenover de begraafplaats in de Jardin de la Paix
(Vredestuin) en langs de toegangsweg zijn 1 120
bol-esdoorns (Acer globosum) geplant. Symbolen
voor de vrede.

De Duitse begraafplaatsen worden onderhouden en beheerd door de Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Dienst voor het Onderhoud van Duitse Militaire
Graven), een onafhankelijke Duitse vereniging zonder winstoogmerk gevestigd in
Kassel (Allemagne).
OPENINGSTIJDEN
Dagelijks open
> Winter (31 oktober tot eind maart): van
8.30 tot 17 u
> Zomer (van 1 april tot eind oktober): van
8 tot 19 u
> Zaterdag en zondag open om 9 u, gesloten
om 17 of 19 u afhankelijk van het seizoen

CONTACT
Cimetière militaire allemand
14230 LA CAMBE
+33 (0)2 31 22 70 76
marie-annick.wieder@volksbund.de
www.volksbund.de
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OMAHA BEACH
COLLEVILLE-SUR-MER
N°36 - B3

Normandy
American
Cemetery en
Visitor Center
Het Normandy American Cemetery is geopend in
1956 en ligt iets boven Omaha Beach in Collevillesur-Mer. Hier worden de Amerikaanse soldaten
geëerd die stierven tijdens de Slag om Normandië,
het is een van de 25 begraafplaatsen van de
Verenigde Staten op buitenlands grondgebied.
De onberispelijk strakke rijen met grafstenen
herinneren aan 9 387 gesneuvelde soldaten. In de
Jardin des Disparus (Tuin van de Overledenen) zijn
de namen van 1 557 soldaten in steen gegraveerd,
verder is er een kapel, een herdenkingsmonument,
een Visitor Center (geopend op 6 juni 2007). Een
uniek en ontroerend eerbetoon aan de kracht van
onze bevrijders. In het Visitor Center wordt Operatie
Overlord in een historische context geplaatst en
wordt een licht geworpen op de capaciteiten, moed
en opofferingsgezindheid van de strijders in de
Tweede Wereldoorlog.
Dit is een plaats waar we herdenken. We vragen
bezoekers zich stil en respectvol te gedragen.

OPENINGSTIJDEN
Het hele jaar vrij toegankelijk
Van 16 september tot 14 april: 9 tot 17 u
Van 15 april tot 15 september: 9 tot 18 u
Gesloten: 1 januari en 25 december
Toegang tot 15 minuten voor sluitingstijd
TOEGANG EN TARIEVEN
Het bezoek is vrij en gratis

CONTACT
Normandy American Cemetery
14710 Colleville-sur-Mer
+33 (0)2 31 51 62 00
normandy@abmc.gov
www.abmc.gov

OMAHA BEACH
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Gold
Beach
Arromanches

D

e 50e Britse Divisie
landde op Gold Beach en
is daarna snel opgerukt
naar de stadsgrenzen
van Bayeux. Op 7 juni
in de ochtend werd deze stad
ingenomen. De divisie moest ook de
gemeente Arromanches uit voorzorg
ontruimen in verband met de
geplande aanleg van de kunstmatige
haven (Mulberry) én een verbinding
leggen met de Canadese troepen
geland op Juno. Op 6 juni in de
avond is die missie volbracht.

Arromanches
In 100 dagen werden 220 000 soldaten, 530 000 ton proviand en 39
000 voertuigen aan land gebracht
bij Port Winston

Het principe van de Mulberries, de
kunstmatige havens, was dat er heel
snel voertuigen en voorraden konden
worden uitgeladen op grote pontons.
Dat was nodig totdat de zeehavens
van het vasteland van Europa
veroverd waren. De kunstmatige
aanlegplaatsen werden beschermd
door een ring van betonnen caissons.
In 100 dagen werden 220 000
soldaten, 530 000 ton proviand en
39 000 voertuigen aan land gebracht
bij Port Wilson. Heel belangrijk,
want de geallieerde troepen moesten
de beschikking hebben over alle
mogelijke strijdmiddelen om een
Duitse tegenaanval te kunnen
weerstaan.

GOLD BEACH
ARROMANCHES
N°37 - C3

Cirkelvormige
bioscoop
Arromanches 360
De 100 dagen van Normandië
De cirkelvormige bioscooop Arromanches 360 ligt
hoog in Arromanches en torent uit boven de kunstmatige haven die door de geallieerden werd aangelegd.
In een unieke film komen de toeschouwers midden
in de Slag om Normandië terecht: op negen schermen worden beelden geprojecteerd uit nog nooit
vertoonde archieven. Een impressie van 100 dagen
uit de verschrikkelijke strijd, die toch ook zoveel
hoop bracht.
Deze film is een eerbetoon aan strijders uit alle landen én aan de 2 000 burgers die tijdens de oorlog
zijn omgekomen.

De 100 dagen van Normandië: een
overweldigende film waarbij u midden
in de gevechten van D-Day belandt. In
19 minuten beleeft u 100 dagen. Dankzij
de Slag om Normandië kon Frankrijk snel
bevrijd worden: het Duitse leger werd net
zo lang uitgeput tot het bij de Zak van
Falaise werd verslagen. De film vertelt
ook over het verschrikkelijke leed onder
de Normandische burgers. Hun steden
en dorpen werden vernietigd door de
bombardementen van de geallieerden.
OPENINGSTIJDEN
> 6/1 tot 30/3 : 10-17 u
> 31/3 tot 30/4: 10-17.30 u
> 1/5 tot 1/9: 9.30-18 u
> 2/9 tot 30/9: 10-18 u
> 1/10 tot 31/12: 10-17 u (gesloten op maandag,
behalve 24 en 31 december 2016)
Elk half en heel uur begint een nieuwe
filmvoorstelling
Gesloten op 25 december en 1 januari
Jaarlijks gesloten: van 6 tot en met 28 januari
2019
TOEGANG EN TARIEVEN
Vol tarief: € 6 Kortingstarief: € 5,50 Groep
volwassenen (min. 20 pers.): € 5 Groep
kinderen middelbare school (min. 15 pers):
€ 3,50 Groep kinderen basisschool
(min. 15 pers.): € 2
Gratis: tot 10 jaar (individueel) en
oorlogsveteranen

CONTACT
Arromanches 360
Chemin du calvaire
14117 Arromanches-les-bains
+33 (0)2 31 06 06 45
resa@arromanches360.com
www.arromanches360.fr
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GOLD BEACH
ARROMANCHES
N°38 - C3

Musée du
Débarquement
Op 8 juni 1944, twee dagen na de bevrijding van
Arromanches, werden twee Phoenix caissons tot
zinken gebracht om zo een dam te vormen en de
golven te breken. Binnen een week kon het lossen
beginnen. In 100 dagen werden 220 000 soldaten,
530 000 ton proviand en 39 000 voertuigen aangevoerd via Port Winston.
Het Invasiemuseum is gebouwd op de plek waar
de kunstmatige haven van de Britten vroeger lag:
u kunt vlak voor de kust nog enkele overblijfselen
zien. Het museum vertelt hoe ongelofelijk knap het
was om deze haven te bouwen en te exploiteren. Het
was de sleutel tot de overwinning van de geallieerden in Normandië. U komt precies te weten hoe de
haven functioneerde. Daarnaast is er een collectie
te zien van ongeveer 2 000 voorwerpen. Alles bij
elkaar een bijzonder eerbetoon aan de soldaten (uit
alle delen van de wereld) die aan de Invasie hebben
deelgenomen.

In een 30 meter lange ruimte staan
maquettes, er is een projectie van beelden
en u ziet een archieffilm. Zo ontdekt u
hoe omvangrijk de logistieke operatie
van de geallieerden was. Een strategische
prestatie van formaat! De overblijfselen
van Port Winston zijn - als stille getuigen zichtbaar vanaf het museum.
• Brochures met achtergrondinformatie
zijn gratis beschikbaar in 18 talen.
• Projectie van beelden in 6 talen.
• Archieffilm in 9 talen.
• 3D-film met commentaar.
OPENINGSTIJDEN
> Februari, november: 10 tot 12.30 en 13.30
tot 17 u
> Maart, oktober: 9.30 tot 12.30 en 13.30 tot
17.30 u
> April: 9 tot 12.30 en 13.30 tot 18 u
> Mei, juni, juli, augustus: 9 tot 19 u
> September: 9 tot 18 u
> Van 1 tot 23 december en van 26 tot 30
december: 10 tot 12.30 - 13.30 tot 17 u
> Gesloten: januari
TOEGANG EN TARIEVEN
Vrij bezoek (ongeveer 1 uur en 15 minuten)
Volwassenen: € 8 Studenten / Kinderen: €
5,90 Groepen volwassenen: € 6,50 Schoolklassen en studenten: € 4 Gratis: Oorlogsveteranen, kinderen (tot 6 jaar)
Rondleiding (van 1 uur en 15 minuten) zonder
toeslag [FR]
Rondleiding alleen na reservering, zondag
toeslag voor groepen [GB/D]
Alleen na reservering bij Mme Isabelle MARIE

CONTACT
Musée du Débarquement
Place du 6 Juin
14117 ARROMANCHES-LES-BAINS
+33 (0)2 31 22 34 31
info@musee-arromanches.fr
www.musee-arromanches.fr

GOLD BEACH
LONGUES-SUR-MER
N°39 - C3

Batterie
allemande de
Longues-sur-Mer
Vanaf de Duitse kustbatterij van Longues-sur-Mer
heeft u een uitzonderlijk uitzicht over de Invasiestranden. Dit is de enige kustbatterij die op de
Franse monumentenlijst staat. U vindt er onder andere een schietcommandopost en vier kazematten
van gewapend beton met elk een artilleriekanon
van 150 mm voor de lange afstand. De batterij ligt
precies tussen Gold Beach en Omaha Beach, bovenop een klif aan het Kanaal: hij was strategisch zeer
belangrijk bij de Invasie van de geallieerden op 6
juni 1944. De batterij werd daarom vanuit de lucht
en daarna vanaf zee hevig onder vuur genomen.
Zo werd voorkomen dat het geschut tijdens D-Day
overdag op volle kracht kon worden ingezet. Op 7
juni namen Britse troepen de batterij in.

De batterij van Longues-sur-Mer is nog
altijd uitgerust met de originele kanonnen,
de enige aan de kust. Het bouwwerk is
zeer goede bewaard gebleven en speciaal
ingericht voor bezoekers: echt een plek die
u niet mag missen.
OPENINGSTIJDEN
Het hele jaar door vrij toegang
Rondleidingen in het weekend van zaterdag
31 maart tot zondag 8 juli 2018 en van zaterdag 1 september tot zondag 4 november 2018
Dagelijks van maandag 9 juli tot zondag 2
september
Tijden van de rondleidingen: in het Frans
om 11.45 en 15.45 u, in het Engels om 10.15
en 14.15 u
TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassenen: € 5
Kinderen: (11-17 jaar): € 3
Gratis: Kinderen tot 10 jaar

CONTACT
Office de tourisme de Bayeux Intercom
Bureau de Longues sur Mer
Site de la Batterie
14400 Bayeux
+33 (0)2 31 21 46 87
longues@bayeux-tourism.com
www.bayeux-bessin-tourisme.com
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GOLD BEACH

COMMES - PORT-EN-BESSIN

> Musée
GRATIS APP

Arromanches
1944 in
augmented
reality

Van de kunstmatige
haven van Arromanches
tot Juno Beach

Gratis beschikbaar op

N°40 - B3

des épaves
sous-marines

OPENINGSTIJDEN
Geopend: elke week in mei en oktober
Juni tot september dagelijks van 10 tot 19 uh
TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassenen: € 7
Kinderen (7 tot 16 jaar): € 4

(Scheepswrakkenmuseum)
Jacques Lemonchois speurde bij
de Invasiestranden 25 jaar lang
onophoudelijk de zeebodem af
op zoek naar de overblijfselen van
grote oorlogsschepen die op en na
6 juni 1944 zijn gezonken. In het
museum zijn voorwerpen te zien
die in perfecte staat naar boven
zijn gevist. Ook is allerlei oorlogstuig tentoongesteld (zoals tanks,
torpedo’s, mijnen, kanonnen en
mechanische onderdelen).

CONTACT
Musée des épaves sous-marines
du Débarquement
Route de Bayeux - BP 9
14520 COMMES - PORT EN BESSIN
+33 (0)2 31 21 17 06
museedesepaves@orange.fr

GOLD BEACH

RYES - BAZENVILLE
N°42 - C3

> Ryes War Cemetery

Begraafplaats van de Gemenebest

De militaire begraafplaats Ryes
- Bazenville ligt langs de D87 ten
oosten van Bayeux. Er liggen meer
600 soldaten uit de Gemenebest
begraven. De eerste slachtoffers
vonden hier al een rustplaats twee
dagen na de Invasie van de geallieerden in Arromanches.

VER-SUR-MER

> Musée

N°41 - C3

America
Gold Beach

Dit museum bestaat uit twee onderdelen. In America is aandacht
voor de eerste luchtpostverbinding tussen de Verenigde Staten
en Frankrijk (op 1 juli 1927 stortte
het eerste vliegtuig hier neer) en
voor de 20ste-eeuwse luchtvaartpioniers die het luchtruim boven
de Noord-Atlantische Oceaan
wisten te veroveren. Het tweede
onderdeel, Gold Beach, is gewijd
aan de Invasie, vanaf de voorbereidingen tot aan de succesvolle
aanval van de 50e Infanteriedivisie
op 6 juni 1944. Een eerbetoon aan
de soldaten, de Royal Navy en de
Royal Airforce.

Nieuw:
In het museum kunt u het origineel zien
van de film America, uitgebracht door
Gaumont in 1927. Dit is mogelijk via een
QR-code (F, EN en DU). Duur 5 minuten.
In zwart-wit.

OPENINGSTIJDEN
Open van 1/4 tot 31/10.
De openingstijden kunnen veranderen, kijk
voor de actuele tijden op onze website www.
goldbeachmusee.fr
TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassene: € 4,50
Kinderen: € 2
Gratis: veteranen en gidsen
Vrij bezoek: 40 minuten Rondleiding: 1 uur en
15 minuten

CONTACT
Musée America Gold Beach
2 place Amiral Byrd, 14114 VER-SUR-MER
+33 (0)2 31 22 58 58
america.goldbeach@sfr.fr

De Commonwealth War Graves
Commission (CWGC) is verantwoordelijk
voor het herdenken en eren van
bijna 1 700 000 strijdkrachten van
de Gemenebest die hun leven gaven
in de twee wereldoorlogen. In 153
landen overal ter wereld zijn voor deze
mannen en vrouwen - afkomstig uit alle
delen van de Gemenebest, gelovig en
niet-gelovig - graven en monumenten
opgericht.
Meer informatie over herdenkingen of
over de ligging van specifieke graven,
kunt u krijgen bij ons bureau (zie onder)
of via de website van de Commission:
www.cwgc.org, veel gegevens zijn online
te vinden.
OPENINGSTIJDEN
De begraafplaatsen van de Commission
zijn het hele jaar door vrij toegankelijk voor
het publiek. Neem contact met ons op als u
meer wilt weten over het programma van
de herdenkingen of als u specifieke vragen
heeft.
CONTACT
Commonwealth War Graves Commission
Western Europe Area
5-7 Rue Angèle Richard CS 10109
62217 Beaurains France
+33 (0) 3 21 21 77 00
contact.wea@cwgc.org
www.cwgc.org
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Courseulles-sur-Mer
Douvres

Juno
Beach
Courseulles-sur-Mer

Van de vijf landingszones
was dit de sector waar de
geallieerden op D-Day, bij het
vallen van de avond het verst
waren opgerukt.

D

e 3e Canadese Divisie
van Graye landde
in Saint-Aubin. De
Canadezen moesten
de kustverdediging
veroveren in de sector
Courseulles-Bernières en daarna
oprukken naar het achterland
om aan te sluiten bij de Britse
troepen van Gold en Sword. Na
zware verliezen op het strand
(50% van de slachtoffers viel in
het eerste uur van de aanval),
had de 3e divisie zijn sector aan
de kust bevrijd en werd het

radarstation van Douvres-laDélivrande omsingeld. De dorpen
in het achterland werden meteen
veroverd: Reviers, Saint-Croix,
Bény.
Van de vijf landingszones is dit
de sector waar de geallieerden
op D-Day bij het vallen van de
avond het verst opgerukt waren.
De Canadezen moesten echter
nog een hele maand vechten om
de RN13, Carpiquet en Caen in te
nemen.

JUNO BEACH
COURSEULLES-SUR-MER
N°43 - C3

Centre
Juno Beach
Op het strand waar de Canadezen in juni 1944 - met
aan hun zij de andere Geallieerde strijdkrachten zijn geland ligt nu het Centre Juno Beach. In het
centrum is aandacht voor de rol van Canada tijdens
de Tweede Wereldoorlog, met name in Normandië.
Na een introductiefilm wordt de hele geschiedenis
in vijf vaste expositieruimtes uit de doeken gedaan
aan de hand van teksten, foto’s, getuigenissen in
beeld en geluid, multimediapresentaties, kaarten,
voorwerpen en een film van twaalf minuten genaamd In hun voetsporen. U volgt de Canadezen op
de voet op D-Day en tijdens de Slag om Normandië.

Het Centre Juno Beach is het enige Canadese
museum bij de Invasiestranden. Er is een vast
bezoekersparcours, maar ook een voor een
jonger publiek. Daarnaast zijn er activiteiten
voor schoolklassen. Het is eveneens mogelijk
om in gezelschap van een jonge Canadese gids
een rondleiding te krijgen door het Parc Juno
en langs de restanten van de Atlantikwall. De
bunkers liggen tegenover het museum.
Nieuw in 2018 : Online app Puzzelen met verhalen
(Les puzzles à histoires), voor een
bezoek met het gezin aan de tijdelijke
expositie Van Vimy tot Juno
OPENINGSTIJDEN
Februari, november, december: 10 tot 17 u
maart en oktober: 10 tot 18 u
April tot september: 9.30 tot 19 u
Gesloten op januari en 25 december.
TOEGANG EN TARIEVEN
Vrij bezoek (aanbevolen tijd voor een
bezoek: 1 uur en 30 minuten)
Volwassenen: € 7
Studenten, kinderen (+8 jaar): € 5,50
Groepen volwassenen: € 5,50
Schoolklassen: € 4
Gezinstarief: € 21
Vrij bezoek Centre Juno Beach + rondleiding
Parc Juno (Een bezoek duurt ongeveer
45 minuten)
Volwassenen: € 11
Kinderen (+8 jaar): € 9
Groepen volwassenen: € 9
Schoolklassen: € 5,50
Gezinstarief: € 33
Gratis : oud-strijders en hun weduwen van de
Tweede Wereldoorlog, Kinderen (tot 8 jaar)
Educatieve activiteiten € 1,50 extra, alleen
voor schoolklassen van 8 tot 18 jaar (een
bezoek duurt ongeveer 45 minuten)
Dagelijks, alleen na reservering
Picknickruimte alleen na reservering

CONTACT
Centre Juno Beach, Voie des Français Libres – BP 104
14470 Courseulles-sur-Mer
+33 (0)2 31 37 32 17
contact@junobeach.org - www.junobeach.org
BÉNY-SUR-MER - REVIERS
N°44 - C3

De Canadese militaire begraafplaats
van Bény-sur-Mer ligt vlak bij het
dorp Reviers, op 18 kilometer ten

> Bény-sur-mer Canadian War Cemetery

Begraafplaats van de Gemenebest
oosten van Bayeux, aan de D35. Er van de 3e Canadese Divisie, die een
liggen meer dan 2 000 man begra- grote bijdrage heeft geleverd aan de
ven. Velen van hen maakten deel uit Invasie en aan de opmars naar Caen.
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Sword
Beach
Pegasus Bridge

O

p 5 juni, iets voor 23
uur werden er Britse
Horsa zweefvliegtuigen
gelanceerd naar de
brug van Bénouville.
Binnen enkele minute bereikten de
manschappen van Major Howard
hun doel. De brug van Bénouville
veranderde in Pegasus Bridge. Ook
de brug van Ranville, iets oostelijker
werd ingenomen. Tegelijkertijd
sprongen de parachutisten van de 6e
Airborne divisie uit het vliegtuig om
de batterij van Merville te veroveren.
De invasie vanuit zee vond plaats
ter hoogte van Hermanville en
Colleville. De commando’s (onder
wie 177 Franse Groene Baretten
van het n°4 Commando) hadden
de opdracht om van achteren
Ouistreham aan te vallen. Daarna
rukten ze op naar de bruggen
van Ranville en Bénouville om de
parachutisten een handje te helpen.

Pegasus Bridge
De mannen van Major
Howard bereikten hun doel.
De brug van Bénouville werd
Pegasus Bridge

Op 6 juni, ‘s middags gaf Hitler het
bevel een groot aantal divisies te
laten oprukken richting Normandië.
Maar het was al te laat, het pleit was
beslist.
Op 6 juni, om middernacht waren
meer dan 150 000 geallieerde
soldaten, 23 000 parachutisten en
20 000 voertuigen in Normandië.
12 000 man zijn gedood, gewond of
krijgsgevangen gemaakt.

SWORD BEACH
RANVILLE
N°45 - C3

Mémorial
Pegasus
Het Mémorial Pegasus ligt ten oosten van de Invasiestranden en geeft inzicht in de verschillende
missies die de Britse 6e Luchtlandingsdivisie moest
volbrengen in de nacht van 5 op 6 juni 1944. Deze
soldaten zetten als eersten voet op Normandische
bodem voor de Operation Overlord. Een van hun
orders was om de brug van Bénouville in te nemen,
beter bekend als Pegasus Bridge. Tijdens een bezoek
aan het Mémorial Pegasus wordt de vroege ochtend
van 6 juni weer tot leven gebracht: professionele
gidsen vertellen het verhaal.

De collectie voorwerpen die in het museum
wordt tentoongesteld is voor een groot
deel te danken aan donaties van Britse
veteranen.
OPENINGSTIJDEN
> Van 01/02/2018 tot 31/03/2018:
dagelijks van 10 tot 17 u
> Van 01/04/2018 tot 30/09/2018:
dagelijks van 9.30 tot 18.30 u
> Van 01/10/2018 tot 15/12/2018:
dagelijks van 10 tot 17 u
Gesloten van 16 december 2018 tot 31 januari 2019
TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassene: € 8
Kinderen en studenten: € 5
Groepen volwassenen: € 5,50
Schoolklassen: € 4,50

CONTACT
Mémorial Pegasus
Avenue du Major Howard
14860 RANVILLE
+33 (0)2 31 78 19 44
info@memorial-pegasus.org
www.memorial-pegasus.org
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SWORD BEACH
MERVILLE-FRANCEVILLE
N°46 - C3

Musée de
la Batterie
de Merville

Kom de rijke historie ontdekken van de
Dakota, The SNAFU Special, de enige C47 die
op de Franse monumentenlijst staat.
OPENINGSTIJDEN
> Van 15 maart tot 30 september van 9.30 tot
18.30 u
> Van 1 oktober au 15 november van 10 tot 17 u
Elk jaar gesloten van 16 november tot 14 maart

De kustbatterij van Merville was op D-Day een van
de belangrijkste strategische doelen. Dit geduchte
verdedigingswerk van de Duitse landmacht ligt wat
oostelijk, tussen Ouistreham en Cabourg, en is een
van de meest tot de verbeelding sprekende plekken
van de Invasie. De batterij werd tevergeefs een aantal keren gebombardeerd. Pas na een bloedige strijd
slaagde het 9e bataljon van Britse parachutisten erin
om het bouwwerk in de nacht van 5 tot 6 juni in te
nemen.

TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassene: € 6,50
Kinderen: €3,50
Kortingstarief: € 5
(studenten, militairen, mindervaliden,
oud-strijders, werkzoekenden) Groep
volwassenen: € 5
Schoolklassen: € 3

U kunt deze historische plek bezoeken door een
parcours te volgen met informatiepanelen. Ook zijn
er tijdelijke exposities die u meer vertellen over de
historie van de batterij.

CONTACT
Musée de la Batterie de Merville
Place du 9e Bataillon
14810 MERVILLE FRANCEVILLE
+33 (0)2 31 91 47 53
musee@batterie-merville.com
www.batterie-merville.com

Of maak een sprong terug in de tijd: tijdens een indringend spektakel van geluiden, rook, licht en geuren bezoekt u enkele minuten de hel die ontstond
tijdens het bombarderen en veroveren van de Batterie de Merville.

SWORD BEACH

COLLEVILLE-MONTGOMERY
N°47 - C3

> Site Hillman

Deze plek was tijdens de Tweede
Wereldoorlog in Duitse handen:
hier huisde de commandopost
van de kustverdediging van het
736e Grenadiers Regiment van de
Duitse 716e Infanteriedivisie. Op
een terrein van 24 hectare liggen
twintig bunkers, tien daarvan zijn
te bezoeken.

OPENINGSTIJDEN
Juli, augustus en september:
dinsdag rondleiding om 15 u
Juli en augustus: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag zijn het Mémorial
en museum open van 10-12 en 14.30-18.30 u
Hele jaar op aanvraag open voor groepen
TOEGANG EN TARIEVEN
Gratis, maar donaties zijn welkom
Rondleidingen juli, augustus en september
dinsdag 15 u

CONTACT
Site Hillman
Mairie de Colleville-Montgomery
14880 COLLEVILLE-MONTGOMERY
+33 (0)2 31 97 12 61
suffolk@amis-du-suffolk-rgt.com
www.amis-du-suffolk-rgt.com

DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
N°48 - C3

> Musée Radar

1944

Ontdek hoe de Duitse soldaten
leefden in de bunkers tijdens de
bezetting van Normandië. Een uniek
museum bij de Invasiestranden. Het
Musée du Radar is ondergebracht in
de oude radarpost van de Duitsers.
Twee gerestaureerde bunkers uit
die tijd laten u kennismaken met de
Atlantikwall, de geschiedenis van de
radar en het dagelijks leven van de
Duitse soldaten.

OPENINGSTIJDEN
Open van 26 mei tot 16 september 2018:
10-18 u, loket gesloten om 17.15 u
Maandag gesloten
TOEGANG EN TARIEVEN
Vrij bezoek van ongeveer 45 minuten
Vol tarief: € 5,50
Kortingstarief: € 5
Tarief groep volwassenen: € 4,50
Tarief groep scholieren: € 3,10
Gratis: kinderen tot 10 jaar

CONTACT
Musée Radar 1944
Route de Basly
14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
+33 (0)2 31 06 06 45
resa@memorial-radar.fr
www.musee-radar.fr
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SWORD BEACH

OUISTREHAM
N°49 - C3

> Musée N°4

Commando

Dit museum is gesticht door Britse en
Franse oorlogsveteranen en hun families. Het vertelt het verhaal van Franse
strijders die zich dankzij de vasthoudendheid van commandant Philippe
Kieffer, weer konden aansluiten bij de
Britse commando’s. Zij aan zij namen
ze deel aan verschillende missies. Er
is met name aandacht voor hun training in Camp Achnacarry in Schotland en hun deelname aan de Invasie in Colleville sur Orne tijdens het
bevrijden van Ouistreham en de Slag
om Normandië. Alle tentoongestelde
voorwerpen zijn authentiek. De uniformen en uitrustingen zijn voor het
grootste deel geschonken door families van oorlogsveteranen.

Tijdens het bezoek is een videofilm te bekijken
van 26 minuten samengesteld op basis van
documenten en filmfragmenten uit die tijd. Er zijn
onder andere beelden te zien van het commando
in Camp Achnacarry en tijdens de Invasie.
OPENINGSTIJDEN
Het museum is dagelijks open van 31 maart tot
en met 15 oktober 2018, van 10.30 tot 13 u en van
13.30 tot 18.30 u
TOEGANG EN TARIEVEN
Vrij te bezoeken in ongeveer 1 uur (FR/GB)
Volwassenen: € 5
Studenten, kinderen: € 3
Groepen volwassenen: € 4
Schoolklassen: € 3
Gratis: Oorlogsveteranen WOII, kinderen (tot 10
jaar), mindervaliden.

CONTACT
Musée N° 4 Commando
Place Alfred Thomas (Face au Casino)
14150 OUISTREHAM / +33 (0)2 31 96 63 10
info@musee-4commando.org
www.musee-4commando.org

OUISTREHAM

> Musée

N°50 - C3

du Mur de
l’Atlantique
Le Bunker
(Atlantikwall Museum
Le Bunker)

Het Musée du Mur de l’Atlantique is ondergebracht in het
voormalige Duitse hoofdkwartier
van waaruit het commando werd
gevoerd over de batterijen langs
de monding van de Orne. Alle
ruimtes in de Grand Bunker zijn
tot in de kleinste details teruggebracht in hun oorspronkelijke
staat: de machinekamer, de ruimte
voor de beluchting, flankkazematten, slaapzaal, apotheek, ziekenzaal, wapenkamer, munitiedepot,
radiokamer, telefooncentrale, observatiepost…

In een expositie is ook aandacht voor de
bouw van de Atlantikwall, het grootste
bouwproject van de 20ste eeuw waar drie
jaar lang meer dan twee miljoen mensen
aan werkten.

OPENINGSTIJDEN
Dagelijks open van 07/02 tot 05/01: 10-18 u en
van 01/04 tot 30/09: 9-19 u
TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassenen: € 7,50
Kinderen: € 5,50 (6-12 jaar)

CONTACT
Musée du Mur de L’Atlantique Le Bunker
106 avenue du 6 juin
14150 OUISTREHAM
+33 (0)2 31 97 28 69
museegrandbunker@sfr.fr
www.musee-grand-bunker.com

SWORD BEACH

APPLICATION

Soldat Léon
Ouistreham 1944
C96 M76 J40 N39
C67 M45 J97 N40

Stap in het leven van Soldaat Léon: via uw
tablet of smartphone gaat u terug naar 6 juni
1944. Léon Gautier, een van de 177 Fransen
geleid door Commandant Kieffer, kwam die
ochtend aan in Normandië. Hij begeleidt u
tijdens een missie: de verovering van het casino
van Ouistreham. Alsof u er zelf bij was…

Gratis beschikbaar op

DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

HERMANVILLE-SUR-MER

N°51 - C3

> La Délivrande

War Cemetery

Begraafplaats van de Gemenebest
De militaire begraafplaats van
Douvres-La Délivrande ligt ten
noorden van Caen aan de D7. Het
is de laatste rustplaats van ongeveer 1 000 oorlogsslachtoffers.
De meeste hier begraven doden
vielen op D-Day en bij de invasie
van Sword Beach, met name in de
sectoren Oboe en Peter. Sommigen sneuvelden pas later, tijdens
de gevechten tussen de kust en
Caen en de kust.

RANVILLE

N°52 - C3

> Hermanville

War Cemetery

Begraafplaats van de Gemenebest
De militaire begraafplaats van
Hermanville-sur-Mer telt meer
dan 1 000 graven en bevindt zich
ten noorden van Caen, aan de
D60. Het nabijgelegen dorp Hermanville-sur-Mer ligt pal naast
Sword Beach en werd op 6 juni
ingenomen door de mannen van
het 1st Battalion South Lancashire
Regiment. Later die dag lukte het
de Shropshire Light Infantry, ondersteund door de pantsertroepen
van Staffordshire Yeomanry om
Biéville-Beuville te bereiken en
te veroveren, vier kilometer ten
zuiden van Hermanville-sur-Mer.
Veel soldaten die hier liggen,
sneuvelden op die dag of tijdens
de opmars naar Caen.

N°53 - C3

> Ranville

War Cemetery

Begraafplaats van de Gemenebest
De naam Ranville is voor altijd
verbonden aan de 6th Airborne
Division, die in de eerste uren van
D-Day de brug over het Kanaal van
Caen innam. Bijna 2 300 soldaten
uit de Gemenebest zijn begraven
op de militaire begraafplaats van
Ranville en op het kerkhof van
de ernaast gelegen kerk. Beide
plekken zijn het makkelijkst bereikbaar vanaf Caen via de D513,
linksaf naar Hérouvillette. De begraafplaats ligt een kilometer van
de afslag Ranville, aan de rue des
Airbornes. De beroemde Pegasus
Bridge (en het museum) liggen
aan de westkant van het dorp.
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Bayeux

Bayeux
De stad die het eerst werd

De Britten drongen op
maandagochtend 7 juni
zonder tegenstand Bayeux
binnen

bevrijd op het Franse vasteland

G

eneraal de Gaulle zei
op 6 juni ‘s middags:
‘De ultieme strijd is
begonnen. We strijden
natuurlijk om Frankrijk,
maar ook mét heel Frankrijk! Waar
of wie de zonen van Frankrijk
ook zijn. Ze hebben allemaal de
eenvoudige en heilige plicht om de
vijand te verslaan met alle middelen
waar ze over beschikken.’
... ‘Met onze moedige geallieerde
bondgenoten en onze wapenbroeders
op alle fronten, gaan jullie de
Duitse oorlogsmachine tot stilstand
brengen, de onderdrukte Europese
volkeren bevrijden van de tirannie
en iedereen, overal ter wereld
veiligheid garanderen...’ Generaal
Eisenhower, 6 juni 1944.

De Britten drongen op 7 juni ‘s
morgens, zonder enige tegenstand,
Bayeux binnen. Maurice
Schumann was er ook bij, de
woordvoerder van de Franse
Vrije Strijdkrachten (een van de
presentatoren van de BBC, hij
kwam op 6 juin aan in Asnelles).
Zonder strijd te hoeven leveren
werd het Duitse garnizoen van de
kustbatterij van Longues-sur- Mer
krijgsgevangen gemaakt.
Op 14 juni 1944, bevond de Gaulle
zich aan boord van de torpedo La
Combattante. Hij kwam aan op het
strand tussen Courseulles en Graye
en ging direct door naar Bayeux
om zich te mengen onder de lokale
bevolking. De menigte juichte hem
toe.

BAYEUX
BAYEUX
N°54 - C3

BAYEUX

> Musée

Mémorial en
militaire
begraafplaats
van Bayeux
Bayeux War Cemetery
Het Mémorial van Bayeux ligt in een buitenwijk in
het zuidwesten van de stad, aan de D5/Boulevard
Fabian Ware (vernoemd naar de oprichter van de
CWGC). Op het Mémorial staan de namen van meer
dan 1 800 militairen die gesneuveld zijn tijdens de
Slag om Normandië en die geen begraafplaats hebben. De tekst verwijst naar de verovering van Engeland door de Normandiërs, 900 jaar eerder:
‘NOS A GULIELMO VICTI VICTORIS
PATRIAM LIBERAVIMUS’
(‘Vroeger is ons land veroverd door Guillaume, vandaag
bevrijden wij de geboortegrond van de Veroveraar’)

De militaire begraafplaats van Bayeux ligt tegenover het
Mémorial. Hoewel er in Bayeux weinig strijd geleverd
is, was het de eerste belangrijke Franse stad die door de
geallieerden is bevrijd. Met meer dan 4 000 oorlogsgraven (onder andere van 25 Polen, 7 Russen, 2 Italianen, 2
Tsjechen en 3 Fransen) heeft Bayeux grootste militaire
Gemenebest-begraafplaats van de Tweede Wereldoorlog van Frankrijk. De lichamen van de begraven soldaten
zijn hier vanuit de hele omgeving naartoe gebracht, ook
vanuit nabijgelegen ziekenhuizen.
OPENINGSTIJDEN
De begraafplaatsen van de Commission
zijn het hele jaar door vrij toegankelijk
voor publiek. Neem voor informatie over
herdenkingen en voor specifieke verzoeken
contact met ons op.

CONTACT
Commonwealth War Graves Commission
Western Europe Area
5-7 Rue Angèle Richard CS 10109
62217 Beaurains France
+33 (0) 3 21 21 77 00
contact.wea@cwgc.org

N°55 - C3

Mémorial de
la Bataille de
Normandie
(Museum over de Slag
om Normandië)

Het Musée Mémorial ligt
vlak bij de Britse militaire begraafplaats van Bayeux. Dit is
in deze streek het enige museum dat uitsluitend gewijd is
aan de Slag om Normandië. U
krijgt er een overzicht van de
verschillende fasen in de strijd
en van de slagen die plaatsvonden op Normandische bodem
na de Invasie van 7 juni tot 29
augustus 1944.
OPENINGSTIJDEN
Dagelijks open
> Van 01/02 tot 30/04 en van 1/10 tot 31/12:
10-12.30 en 14-18 u
> Van 1/05 tot 30/09: 9.30-18.30 u Elk jaar
gesloten met Kerst en op Nieuwjaarsdag en
in januari (informeer ernaar)
De kassa’s sluiten 1 u voordat het museum
dicht gaat
TOEGANG EN TARIEVEN
Vol tarief: € 7,50
Kortingstarief: € 5,50
Groepstarief: € 5,50
Scholieren studenten: € 5
Duur van het bezoek: 1.30 u + film 25 minuten
Gratis: Kinderen: tot 10 jaar, veteranen

CONTACT
Musée Mémorial de la Bataille de Normandie
Boulevard Fabian Ware, 14400 Bayeux
+33 (0)2 31 51 46 90
bataillenormandie@mairie-bayeux.fr
www.bayeuxmuseum.com
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CHERBOURG

Cherbourg was strategisch
zeer belangrijk voor het slagen van Overlord.

Cherbourg

Cherbourg
De haven, een strategisch
doelwit

D

e Generaals Eisenhower
en Montgomery
besloten in februari
1944 dat de Invasie over
een lengte van 80 km
zou plaatsvinden (in plaats van 40):
van Colleville tot Varreville inclusief
de Cotentin om zo de haven van
Cherbourg zo snel mogelijk te
kunnen innemen.
Cherbourg was strategisch zeer
belangrijk voor het slagen van
Overlord. De haven moest heel
snel schepen uit de Verenigde
Staten kunnen ontvangen met alle
manschappen, munitie en goederen
die nodig waren om Europa te
veroveren.
De Amerikanen moesten Cherbourg
veroveren onder bevel van Generaal

Bradley. Op 21 juni omsingelden ze
de stad. Op de 25ste waren ze in de
straten. Op de 26ste werd het Fort
du Roule ingenomen. Bradley zei
tegen de juichende bewoners van
Cherbourg: ‘Het is voor mij een groot
genoegen om tegen de Fransen te
kunnen zeggen: hierbij geef ik u de
eerste grote stad terug.’
De haven werd op het laatst
vernield door de Duitsers en zag
er verschrikkelijk uit, één grote
ruïne. Maar de soldaten lieten de
moed niet zakken en gingen aan de
slag om alles zo te herstellen dat de
haven weer gebruikt kon worden.
Half juli ontving de haven van
Cherbourg de eerste Liberty Ships
uit de Verenigde Staten.

CHERBOURG
Cherbourg-en-Cotentin, Musée de la Libération © D.Sohier

CHERBOURG-EN-COTENTIN
N°57 - B2

> Musée de

la Libération
(Bevrijdingsmuseum)

CHERBOURG-EN-COTENTIN

> Batterie

N°56 - A2

du Roule

Tijdens een rondwandeling onder
de grond ontdekt u een deel van de
verdedigingswerken uit de Twee
Tweede Wereldoorlog in de heuvels van
Roule bij Cherbourg-Octeville. Dit
ondergrondse fort was uitgerust
met kanonnen en werd aangelegd
om de grote, kunstmatige rede van
Cherbourg te beschermen. Deze
bijzondere plek staat sinds 1995 op
de Franse Monumentenlijst.

U krijgt tekst en uitleg van een gids: alle
bezoekers moeten een helm dragen met
een lampje erop.

OPENINGSTIJDEN
Normale openingstijden ZONDER reservering
> Mei, september: zaterdag, zon- en
feestdagen, 1 rondleiding om 14.30 u
> Juni: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag,
zondag, 1 rondleiding om 14.30 u, woensdag,
zaterdag: 2 rondleidingen 14.30 en 16 u
> Juli, augustus: dagelijks, 3 rondleidingen
14.30, 16 et 17.30 u
Speciale openingstijden ZONDER reservering
>16 mei, voor museumnacht,
3 rondleidingen 14.30, 16, 22 u
>26 juni, voor de Herdenking van de
inname van de Batterie du Roule door het
Amerikaanse leger in 1944, 2 rondleidingen
14.30 en 16 u
> 16 juli, avondprogramma, 1 rondleiding 22 u
> 16 augustus, avondprogramma, 1 rondleiding 22 u
> September, tijdens de monumentendagen,
7 rondleidingen 10, 11.30, 14.30, 16, 17.30, 19 en
22 u*.
* Alleen op zaterdag
Speciale openingstijden MET reservering
Buiten de vaste openingstijden (zonder
reservering) is een bezoek aan de batterij het
hele jaar 24/7 op afspraak mogelijk
TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassenen: € 9
Kinderen: (tot 18 jaar): € 6
Rondleidingen: ongeveer 1 uur
Gratis voor alle vrijwilligers die de plek
levend houden

CONTACT
Batterie du Roule
Montée des Résistants
50 100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Association Exspen +33 (0)6 31 45 25 80
contact@exspen.com
www.exspen.com

Het Bevrijdingsmuseum ligt in
een fort uit het Tweede Keizerrijk
op de top van de Roule. Door zijn
strategische positie, hoog boven de
rede van Cherbourg, kreeg het een
sleutelrol in de verdediging van de
stad, vandaar de uitdrukking ‘wie
Roule heeft, heeft Cherbourg’.
Toen de Duitsers het fort in bezit namen, zijn er ondergrondse
ruimtes en gangen uitgegraven.
Op 26 juni 1944, werd het fort
heroverd door de Amerikanen.
Cherbourg was de eerste Franse
havenstad die bevrijd werd. Het
was een aantal maanden de belangrijkste haven ter wereld.

Het programma S’aMusées pendant les
vacances (Amuseer je in het museum).
Tijdens schoolvakanties zijn er activiteiten
voor kinderen vanaf 3 jaar. Meer info: 00 33
(0)2 33 23 39 55
OPENINGSTIJDEN
Open van 1 februari tot 31 december
Van dinsdag tot vrijdag: 10-12.30 en 14-18 u
Zaterdag et zondag: 13-18 u
TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassenen: € 4 Kinderen: gratis
Groep volwassenen: € 2,50 Vrij bezoek: 2 uur
Rondleiding: 1 uur en 30 minuten
Gratis voor iedereen op woensdag

CONTACT
Musée de la Libération
Fort du Roule – Montée des Résistants
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
+33 (0)2 33 20 14 12
musees@ville-cherbourg.fr
www.ville-cherbourg.fr
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Saint-Lô

Van Saint-Lô
hoofdstad van de ruïnes,
naar Avranches

Saint-Lô werd bevrijd op 18
juli: na de bombardementen
van 6 en 7 juni en na een maand
van stagnatie en zeer bloedige
gevechten.

D

e verovering van SaintLô werd toevertrouwd
aan de Amerikanen. Het
bleek echter ontzettend
moeilijk de stad in te
nemen. Na de bombardementen van
6 en 7 juni was het ‘de hoofdstad van
de ruïnes’ geworden. Saint-Lô was
immers een knooppunt van wegen
en sporen. Pas op 18 juli lukte het de
stad te bevrijden, na een maand van
stagnatie en zeer bloedige gevechten.
De slag om Saint-Lô vormt een
van de bloedigste episoden uit de
‘bataille des haies’ (de gevechten
tussen de hagen), vlak voor operatie
Cobra. In de Cotentin dreigde die
slag tussen de hagen uit te lopen op
een loopgravenoorlog. De operatie
Cobra was de codenaam voor het

Amerikaanse offensief van eind
juli 1944 om de weg naar Bretagne
vrij te maken en door de Duitse
verdedigingslinies heen te breken.
‘s Avonds op 30 juli namen de
Amerikaanse troepen Avranches
in. Patton kon met de Amerikaanse
panterdivisies en met het Franse
2e DB van Leclerc – dat net was
aangekomen op Utah Beach –
beginnen aan zijn grote doorbraak
richting zuiden. Maar de Duitse
troepen gaven zich niet over en
lanceerden een tegenaanval in
de omgeving van Mortain om de
Amerikaanse linies te doorbreken.
Vanaf het begin was dit echter
gedoemd te mislukken: met name
omdat er bijna geen luchtsteun was.

VAN SAINT-LÔ NAAR AVRANCHES
MARIGNY

> Mémorial

N°60 - B3

Cobra
Marigny

AVRANCHES

> Musée

N°58 - B5

d’art et
d’histoire
d’Avranches

Tijdens de Franse Revolutie werden de bijgebouwen van het oude
bisschoppelijke paleis - midden in
het oude centrum - omgebouwd
tot gevangenis. Vandaag de dag is
hier de collectie van het museum
ondergebracht.

Aan het eind van het bezoek vindt u enkele
zalen over de Tweede Wereldoorlog, met
name over de doorbraak bij Avranches.
OPENINGSTIJDEN
Van 1 juni tot 30 september van woensdag
tot zondag 10-12.30 u en 14-18 u
TOEGANG EN TARIEVEN
Gratis toegang
CONTACT
Musée d’art et d’histoire d’Avranches
Place Jean de Saint-Avit
50"300 AVRANCHES
+33 (0)2 33 58 25 15
+33 (0)2 33 79 57 01

FOLLIGNY

> Py Park

N°59 - B4

de Folligny

Py Park ligt vlak bij het station
van Folligny. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog was deze plek het
doelwit van een groot aantal dodelijke en verwoestende bombardementen. Na het bombardement
van 17 juni 1940 was het station
herbouwd, versterkt en bezet door
het Duitse leger om controle te
krijgen over het goederentransport. Vandaag de dag liggen er nog
altijd enkele betonnen overblijfselen en twee ondergrondse ruimtes
met daarin informatieborden over
de oorlog in Folligny en omgeving.

OPENINGSTIJDEN
Open van 1 april tot 31 oktober
TOEGANG EN TARIEVEN
Vrij te bezoeken

CONTACT
Syndicat d’Initiative du Pays Hayland
+33 (0)2 33 90 75 02
sicant.haye-pesnel@wanadoo.fr

Het Mémorial doet in drie zalen
uit de doeken hoe de operatie
Cobra verliep, codenaam voor
het Amerikaanse offensief in de
Cotentin van eind juli 1944 om de
route naar Bretagne vrij te krijgen.
Er is ook een ruimte gewijd aan de
donkere jaren van de oorlog (19391940) en ook de ‘poilus’ worden
geëerd, de strijders in de Eerste
Wereldoorlog. Alles bij elkaar zijn
in het Mémorial meer dan 950 foto’s en documenten, en 130 historische voorwerpen te zien.

OPENINGSTIJDEN
Zaterdag en zondag van 14.30 tot 18.30 u in
juni, juli en augustus
TOEGANG EN TARIEVEN
Gratis toegang
Groepen: het hele jaar, na reservering

CONTACT
Mémorial Cobra Marigny
2 rue des Alleux
50570 MARIGNY
+33 (0)2 33 56 13 82
+33 (0)2 33 56 88 67
+33 (0)2 33 57 61 92
+33 (0)2 33 56 04 47
+33 (0)6 82 39 51 91
gilb.richard@wanadoo.fr
emile.guillon@orange.fr
lemerre.eugene@orange.fr
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VAN SAINT-LÔ NAAR AVRANCHES

PONTAUBAULT

> Espace
MORTAIN-BOCAGE
N°61 - B5

> La chapelle

Saint-Michel

Deze kapel ligt op een hoge rots van
323 meter: vandaar kunt u de havens van Maine en Bretagne zien,
op heldere dagen is zelfs de Mont
Saint-Michel zichtbaar. De plek
heeft een tragische rol gespeeld in
de strijd van augustus 1944. Veel
soldaten zijn er gesneuveld voor
onze vrijheid. Vandaag de dag is er
een herdenkingsplek met een monument en een afbeelding van het
wapen van generaal Eisenhower
(daarvan zijn er slechts drie in
Frankrijk).

TOEGANG EN TARIEVEN
Openingstijden door het jaar heen op
aanvraag bij het Office de tourisme
(voor groepen)

CONTACT
La Petite Chapelle Saint-Michel
50140 MORTAIN-BOCAGE
+33 (0)2 33 59 19 74
tourisme.mortainbocage@msm-normandie.fr

N°62 - B5

François
Mutschler

In de Espace François Mutschler
vindt u een collectie voorwerpen
uit de Tweede Wereldoorlog, maar
ook ansichtkaarten uit het begin van de 20ste eeuw en foto’s uit
1944. Daarnaast is er een maquette
van de brug van Pontaubault.

OPENINGSTIJDEN
Om de twee weken open op dinsdag en
donderdag vanaf dinsdag 6 januari
> dinsdag van 14 tot 16.30 u
> donderdag 14.30 tot 17.00 u
TOEGANG EN TARIEVEN
Gratis toegang
Altijd vrij te bezoeken
Rondleidingen op aanvraag

CONTACT
Espace François Mutschler
Mairie, 17 rue Patton
50"220 PONTAUBAULT
+33 (0)2 33 60 47 58
pontaubault.mairie@wanadoo.fr
www.pontaubault.fr

SAINT-LÔ
N°63 - B3

> Chapelle de

la Madeleine
Mémorial US

Het voormalige onderkomen
voor melaatsen Saint-Lô is gerestaureerd en biedt nu onderdak aan
een Mémorial voor de 29e en 35e
divisies van het Amerikaanse leger
die de stad bevrijd hebben.

OPENINGSTIJDEN
In juli en augustus elk weekend open van
14.30 tot 18.30 u
Door het jaar heen voor groepen open op
aanvraag, informeer bij het toeristenbureau.
TOEGANG EN TARIEVEN
Gratis toegang

CONTACT
Chapelle de La Madeleine - Mémorial US
Direction Bayeux, Square des Victimes du 11
Septembre 2001, 50"000 SAINT-LO
+33 (0)2 14 29 00 17
tourisme@saint-lo-agglo.fr
www.ot-saintloagglo.fr

VAN SAINT-LÔ NAAR AVRANCHES
SAINT-LÔ
N°64 - B3

> Musée des

Beaux-Arts

Het Musée des Beaux-Arts et d’Histoire (Museum van Mooie Kunsten
en Geschiedenis) ligt aan het Place
du Champ de Mars. De collectie is
bijzonder rijk en gevarieerd. U krijgt
er een breed beeld van de schilderkunst vanaf de 17de eeuw tot nu.
Een nieuwe zaal is gewijd aan de
kleurrijke geschiedenis van SaintLô: op 300 m2 krijgt u een overzicht
vanaf het neolithicum tot aan de
wederopbouw na de oorlog.

OPENINGSTIJDEN
Open van dinsdag tot zondag,
van 13.30 tot 18.30 u
Kassa’s sluiten om 18 u
TOEGANG EN TARIEVEN
Vaste expositie: € 4,5
Tijdelijke expositie: van € 2 tot 4
Hele museum: € 5,5
Tot 12 jaar gratis
CONTACT
Musée des Beaux-Arts
Centre culturel Jean Lurçat
Place du Champ de Mars
50 000 Saint-Lô
+33 (0)2 33 72 52 55
musee.beaux.arts@saint-lo.fr

HUISNES-SUR-MER
N°65 - B5

> Duitse militaire
begraafplaats

Op de begraafplaats van Montde-Huisnes staat het enige Duitse
mausoleum van Normandië en
zelfs van Frankrijk. Hier rusten 11
956 soldaten die in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld, maar
er liggen ook burgers en 64 kinderen en pasgeborenen. Het mausoleum is een cirkelvormig gebouw
van twee verdiepingen met een
diameter van 47 meter. Midden in
de binnenruimte staat een groot
kruis. Het mausoleum is officieel
geopend op 14 september 1963.
Vanaf daar heeft u een prachtig
uitzicht op de Mont Saint-Michel.

MARIGNY/LA CHAP. EN JUGER

SAINT-JAMES

N°66 - B3

> Duitse militaire
begraafplaats

Deze begraafplaats is geopend
op 20 september 1961 en telt 11
169 graven van Duitse soldaten
die in de strijd het leven lieten.
Er zijn vier blokken met graven
met daaromheen een klein talud.
De kruisen staan verspreid. Vanaf
1957 zijn de resten van soldaten
die begraven lagen op allerlei
kleine kerkhoven overgebracht
naar Marigny.

N°67 - B5

> Amerikaanse

militaire
begraafplaats

‘De Verenigde Staten zijn trots
op de daden van hun zonen en
nederig ten aanzien van de door
hen gebrachte offers. Dit monument is opgetrokken om hen te
herdenken.’ De begraafplaats en
de kapel met de Salle Mémorial
(herdenkingszaal) en de Mur des
Disparus (Muur van de Overledenen) herinneren aan de 4 410 soldaten die hier rusten.

59

60

Caen
Zes weken strijd

V

Caen
De stad werd inzet van
een hevig strategisch
gevecht, wat tragisch
was voor bevolking: velen
gingen op vlucht voor de
bombardementen.

roeg in de ochtend van
6 juni begonnen de
bombardementen op de
Normandische steden.
In Caen lag het hele
stadscentrum in puin. De geallieerden
hadden de opdracht de steden te
vernietigen om zo communicatie
onmogelijk te maken en ervoor te
zorgen dat Duitsers zo laat mogelijk
versterking zouden krijgen.

In de loop van juni werd de stad inzet
van een hevig strategisch gevecht en
dat was tragisch voor de bevolking:
velen gingen op de vlucht voor de
bombardementen. Pas op 9 juli ‘s
morgens, dus een maand na de Invasie
werd Caen bevrijd door de Canadezen
(die oprukten vanuit Saint-Germeinla- Blanche-Herbe). De Engelsen
trokken de stad aan de oostkant
binnen, dwars door het puin.

In de ochtend van 7 juni werden
ongeveer tien steden in Normandië
van de kaart geveegd… zoals Caen,
Lisieux, Coutances, Saint-Lô, Vire...

Maar de Duitsers hielden nog stand
op de rechteroever. Pas op 19 juli
werden de laatste wijken, zoals
Vaucelles, bevrijd.

De piloten van de RAF zetten hun
zinnen op Caen en het vliegveld
Carpiquet.

CAEN
CAEN
N°68 - C3

Het Mémorial
de Caen
De wereld in oorlog en de Slag om Normandië
Het museum vertelt het verschrikkelijke verhaal van
de 20ste eeuw: vanaf de vroegste aanleidingen van de
Tweede Wereldoorlog tot aan het eind van de Koude
Oorlog. Het Mémorial zet u sterk aan het denken over
de rol van de geschiedenis in onze samenleving. Caen
betaalde als stad een hoge prijs voor de Bevrijding. Alle
reden dus om juist hier op passende wijze stil te staan
bij al het leed. Dit is gedaan in de geest van verzoening:
de rode draad in het Mémorial. Als bezoeker reist u, in
verschillende etappes, door geschiedenis van de 20ste
eeuw.
Bekijk zeker de film De Slag om Normandië, 100 dagen
die de geschiedenis hebben veranderd. Beleef in 19 minuten mee wat er toen gebeurde en voel de pure emotie, de Slag om Normandië zoals u er nog nooit naar
gekeken heeft.

Het hele jaar door zijn er rondleidingen met
gids op de Invasiestranden in minibusjes
Inlichtingen en reserveringen:
www.memorial-caen.fr
Of+33(0)2 31 060645
Betaling met bankpas bij reservering
OPENINGSTIJDEN
Geopend:
> Van 30 januari tot 30/03 : 9-18 u
> Van 31/03 tot 30/09: 9h-19 u
> Van 1 oktober tot 31 december: 9.30-18 u
Gesloten op maandag in november en
december (behalve in de schoolvakanties)
Gesloten op 25 december 2018 en 1 januari 2019
Jaarlijkse sluiting van 6 tot en met 28 januari
2019
TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassenen: € 19,80 Kinderen (10 tot 18 jaar):
€ 17,50 Gezinspas (2 volwassenen + kinderen
van 10-25 jaar): € 51 Groepen volwassenen
(vanaf 20 personen): € 14,50 Schoolklassen
(vanaf 15 personen): Middelbaar onderwijs €
7,50 € / Basisschool € 5 Studenten: € 17,50 (op
vertoning studentenkaart) Gratis: kinderen tot
10 jaar, oorlogsveteranen

CONTACT
Le Mémorial de Caen
Esplanade Général Eisenhower
CS 55026 - 14050 CAEN Cedex 4
+33 (0)2 31 06 06 45
resa@memorial-caen.fr
www.memorial-caen.fr
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CAEN
TILLY-SUR-SEULLES
N°71 - C3

> Musée de la
ST-MARTIN-DES-BESACES
CAEN
N°69 - C3

> I-Route door

Caen

Caen, zomer 44: burgers
betrokken bij de strijd
Van 6 juni tot 19 juli 1944 sloegen de
bewoners van Caen de handen ineen
om de bombardementen tijdens
de Slag om Normandië te kunnen
overleven. Tijdens deze route komt u
te weten hoe ze voldoende proviand
regelden en hoe de hulp en de
medische zorg georganiseerd waren…
Tijdens een route van 12 etappes door
de hele stad krijgt u een indringend
inzicht in het dagelijks leven van de toen - duizenden inwoners van Caen.
Neem uw smartphone mee en upload
gratis de route bij het digitale scherm
in de kerk van Saint-Georges van het
Kasteel van Caen (app IStoryPath).
Bij elk punt van het parcours kunt u
de informatie lezen over de manier
waarop de bewoners de oorlog hebben
overleefd. U kunt de route op eigen
gelegenheid en in uw eigen volgorde
doorlopen, maar we raden u aan om te
eindigen bij etappe 12 (die vertelt over
de bevrijding van Caen).

Een parcours in twee talen: Caen été 44
(Caen zomer 44) is beschikbaar via uw
smartphone dankzij QR Codes en NFC tags
(te downloaden bij de Saint-Georges kerk
van het kasteel van Caen).
OPENINGSTIJDEN
Vrije toegang
TOEGANG EN TARIEVEN
Geschikt voor iedereen met een smartphone
CONTACT
Musée de Normandie Château, 14000 Caen
+33 (0)2 31 30 47 60
mdn@caen.fr
musee-de-normandie.fr

> Musée

N°70 - B4

de la Percée
du Bocage

(Museum over het
doorsteken van de bocage)
Op negen kilometer van de weg naar
de Gorges de la Vire krijgt u een rondleiding van 45 minuten (in het Frans
of Engels) met een klank- en lichtspel. In 8 zalen en via een uitgebreide
diashow krijgt u het verbazingwekkende verhaal te horen van de strijders in de Bocage (het landschap dat
zo karakteristiek is voor Normandië).
Tot slot komt u weten wie de oorlog
hebben overleefd en wie niet…

Het is mogelijk om de monumenten
van Cote 309 en de Pont du Taureau te
bezoeken in een Jeep Willys: alleen bij
reservering vooraf en als er voldoende
plaatsen beschikbaar zijn. Wie in het bezit
is van een radiolicentie kan gebruikmaken
van een amateurradiozendstation.
OPENINGSTIJDEN
> Van 31/3 tot 29/4: dagelijks 10-17 u
> 1/5 tot 30/6: 10-17 u alleen in het weekend
en op feestdagen
> 1/7 tot 31/8: dagelijks 10-17 u
> 1/9 tot 30/9: 10-17 u alleen in het weekend
Het hele jaar open op afspraak pour groepen
en scholieren
TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassenen: € 6 Kinderen: € 2 Tarief groep
volwassenen: € 4 (minimaal 20 personen)
Tarief schoolklassen: € 2 (minimaal 20 personen) Talen: Frans - Engels Gratis: kinderen
tot 6 jaar, veteranen en oud-strijders

CONTACT
Musée de la Percée du Bocage
5, rue du 19 Mars 1962, Saint-Martin-des-Besaces
14350 SOULEUVRE-EN-BOCAGE
+33(0)2 31 67 52 78
contact@laperceedubocage.fr
www.laperceedubocage.fr

Bataille de
Tilly-sur-Seulles

Dit museum is te vinden in een 12deeeuwse kapel. U krijgt er een beeld
van de gevechten in Tilly-sur-Seulles
en de omringende gemeenten tijdens
de eerste drie weken na de Invasie. De
divisies van het Britse 30e legerkorps
stonden tegenover twee elite-eenheden van het 1er SS Panzerkorps.
De confrontaties waren zeldzaam
gewelddadig: gebeurtenissen die het
dorp Tilly-sur-Seulles zwaar geraakt
hebben. Het dorp is in bijna een maand
23 keer ingenomen en weer verloren.

Tijdens het bezoek ontdekt u - aan de hand van
getuigenissen, foto’s en voorwerpen - hoe groot
het leed geweest is dat de burgerbevolking
moest ondergaan tijdens de Bevrijding van
Normandië.
> Expositie over het gevangenenkamp van Audrieu
> 3 juni 2018: 10e editie van de boekenbeurs over
de Slag om Normandië, rond het Musée de la
Bataille
OPENINGSTIJDEN
Alleen in de weekenden en op feestdagen van
1 mei tot 1 oktober: 10 tot 12 u en 14 tot 18 u.
Jaarlijks gesloten in januari, februari, maart,
april, oktober, november, december.
TOEGANG EN TARIEVEN
Vrij toegang (het bezoek duurt ongeveer 45
minuten) > Eén tarief: € 4 / Gratis: Oorlogsveteranen WOII, kinderen tot 12 jaar
Rondleiding (een bezoek duurt ongeveer de
1 tot 2 u) [FR/GB] > Het hele jaar door alleen
na reservering voor groepen van min. 10
pers., één tarief: € 6
Wandeling over het slagveld voor een
groep van min. 10 pers. (een bezoek duurt
ongeveer 2 u) [FR/GB] > Het hele jaar door
alleen na reservering > Eén tarief: € 7

CONTACT
Musée de la Bataille de Tilly-sur-Seulles
Chapelle Notre-Dame-du-Val, rue du 18 juin 1944
14250 TILLY-SUR-SEULLES - +33 (0)6 07 59 46 02
association@tilly1944.com - www.museetilly.free.fr
www.tilly1944.com

CAEN
BANNEVILLE-LA-CAMPAGNE
N°72 - C3

> Banneville-la-Campagne War Cemetery
Begraafplaats van de Gemenebest

De militaire begraafplaats van Banneville-la-Campagne ligt ongeveer tien kilometer ten oosten van Caen aan de
D675. Er zijn 2 000 militairen begraven uit de Gemenebest. De meesten tussen de tweede week van juli en eind
augustus 1944, tijdens de gevechten voor het heroveren van Caen, de strijd om de Zak van Falaise en de opmars van
de geallieerden aan de andere kant van de Seine.

BROUAY

> Brouay War

FONTENAY-LE-PESNEL
N°73 - C3

Cemetery

Begraafplaats van de Gemenebest

> Fontenay-le-

N°76 - C3

Pesnel War Cemetery

Begraafplaats van de Gemenebest

SAINT-DÉSIR-DE-LISIEUX

> St. Desir

N°79 - D4

War Cemetery

Begraafplaats van de Gemenebest

Op de militaire begraafplaats van
Brouay – aan de N13, halverwege
Bayeux en Caen – rusten bijna 400
militairen uit de Gemenebest. De
meesten zijn gesneuveld bij de felle
gevechten in de regio tijdens de
maanden juni en juli 1944, toen de
Geallieerde strijdkrachten probeerden om Caen vanuit het zuiden te
omsingelen.

Deze begraafplaats, op 16 kilometer
ten westen van Caen, aan de D139,
herbergt de graven van meer dan
400 militairen uit de Gemenebest.
Een groot deel van hen is gedood tijdens de strijd ten westen van Caen
in juni en juli 1944. Veel graven zijn
van mannen uit South Staffordshire,
East Lancashire, Royal Warwickshire Regiments en de Durham
Light Infantry.

De meest oostelijk gelegen militaire begraafplaats van de Gemenebest in Normandië: de graven van
Saint-Désir liggen aan de D159, ten
westen van Lisieux. Veel oorlogsslachtoffers uit de Gemenebest liggen er begraven, velen stierven aan
het eind van de strijd in Normandië,
bij het achtervolgen van de Duitse
troepen richting Seine.

CAMBES-EN-PLAINE

HOTTOT-LES-BAGUES

SAINT-MANVIEU - CHEUX

> Cambes-en-

N°74 - C3

Plaine War Cemetery

Begraafplaats van de Gemenebest

> Hottot-les-

N°77 - C3

Bagues War Cemetery

Begraafplaats van de Gemenebest

> St. Manvieu

N°80 - C3

War Cemetery

Begraafplaats van de Gemenebest

Op 7 kilometer ten noordwesten van
Caen, aan de rue du Mesnil Ricard, zijn
meer dan 200 oorlogsslachtoffer begraven uit de Gemenebest. Meer dan
de helft maakte deel uit van de South
Staffordshire en North Staffordshire
Regimenten. Ze vielen in de strijd op 8
en 9 juli, tijdens de beslissende aanval
op Caen. Een groot deel van de stad
werd op 10 juli bevrijd.

De militaire begraafplaats van
Hottot-les-Bagues ligt 14 kilometer ten zuidoosten van Bayeux aan
de D6. Het is de laatste rustplaats
van meer dan 1 000 oorlogsslachtoffers uit de Gemenebest. Velen
van hen sneuvelden tijdens de hevige gevechten die hier plaatsvonden tussen juni en begin juli 1944.

De militaire begraafplaats van
Saint-Manvieu – Cheux ligt aan de
D9 ten westen van Caen. Er bevinden zich meer dan 1 600 graven van
militairen uit de Commonwealth,
gevallen tijdens de felle strijd in de
regio tussen Tilly- sur-Seulles en
Caen van half juni tot eind juli 1944.

CHOUAIN-JÉRUSALEM

SECQUEVILLE-EN-BESSIN

TILLY-SUR-SEULLES

> Jerusalem

N°75 - C3

War Cemetery

Begraafplaats van de Gemenebest
Op 9 kilometer ten zuiden van
Bayeux aan de D6, bevindt zich een
van ‘s werelds kleinste militaire begraafplaatsen van de Gemenebest: de
begraafplaats van Chouain-Jérusalem. Het merendeel van de 47 graven
dateert van 10 juli 1944 toen in dit gebied stevige gevechten woedden, net
na de bevrijding van Bayeux.

> Secqueville-

N°78 - C3

en-Bessin
War Cemetery

Begraafplaats van de Gemenebest
Tussen Bayeux en Caen langs de
D217, in Secqueville-en-Bessin,
bevindt zich de laatste rustplaats
van bijna 100 strijders uit de Gemenebest. Op deze militaire begraafplaats liggen de graven van soldaten die sneuvelden bij de opmars
naar Caen, begin juli 1944.

> Tilly-sur-

N°81 - C3

Seulles War Cemetery

Begraafplaats van de Gemenebest
De militaire begraafplaats van Tillysur-Seulles ligt ten zuidoosten
van Bayeux, langs de D6. U vindt
hier bijna 1 000 militaire Gemenebest-graven. De strijders vielen
tijdens de felle gevechten na de Invasie, het gaat met name om soldaten
uit de 49th en 5th Divisions en de 7th
Armoured Division.
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POCHE DE FALAISE

De Zak
van
Falaise
Chambois

O

mdat er drie
fases waren in de
Invasie (vanuit de
lucht, vanaf zee en
bombardementen
vanuit de lucht en vanaf zee) waren
er ook drie fases in de Slag om
Normandië. De maand juni werd
gebruikt voor het veroveren van
Cherbourg. In juli werden Caen en
Saint-Lô bevrijd en stoomden de
troepen op naar Avranches. In de
maand augustus naderde het eind
van de strijd met de omsingeling
van het 5e en 7e Duitse leger in de
zogenoemde Zak van Falaise.
Toen de Canadezen Falaise
innamen, op 17 augustus, hoefden
ze alleen nog de ‘zak’ te sluiten,

Falaise
‘Het was een van de ergste
bloedbaden van de oorlog,’
zei Eisenhower achteraf
over deze strijd.

samen met de Polen van de 1ste
pantserdivisie en de Amerikanen
ten oosten van Argentan.
Chambois vormde echter een
ware ‘doodstunnel’. Pas op 21
augustus was de Duitse nederlaag
in Normandië een feit. ‘Het was
een van de ergste bloedbaden van
de oorlog,’ zei Eisenhower achteraf
over deze strijd.
Zo werd de Slag om Normandië
voltooid na - voor beide legers - zeer
bloedige confrontaties. Nu moesten
de hoofdstad Parijs en de rest van
Europa nog bevrijd worden…

DE ZAK VAN FALAISE / CHAMBOIS
MONT-ORMEL
N°82 - D4

In de museumruimte wordt in vier talen
de omvang en het verloop van de strijd
beschreven. Een gids geeft uitleg over
het slagveld. Een film (met getuigenissen
en archiefbeelden), een (bewegende)
maquette van het gebied en historische
voorwerpen maken het bezoek compleet.

Mémorial
de Mont-Ormel
In augustus 1944 omsingelden 9 geallieerde divisies
100 000 Duitsers in de Zak van Falaise-Chambois.
De Slag om Normandië is bijna voltooid. Het Mémorial de Mont-Ormel staat op de plek waar de strijd
plaatsvond, tussen Argentan et Vimoutiers. U heeft
er een prachtig uitzicht over de vallei van de Dives.
De strijd om de Zak van Falaise-Chambois (18-22
augustus 1944) is de bloedigste van de hele Slag
om Normandië. Poolse, Britse, Amerikaanse en
Franse soldaten onderscheidden zich in de strijd: de omsingelde Duitse troepen bleven op verschillende plekken tegelijk wanhopig aanvallen.
Deze herdenkingsplaats is een eerbetoon aan de
strategen en helden van een slag die Montgomery
had omschreven als ‘het begin van het einde van de
oorlog’.

OPENINGSTIJDEN
Van 1 tot 30 april en van
1 september tot 31 oktober
dagelijks open van 10 tot 17 u
Van 1 mei tot 31 augustus
dagelijks open van 9.30 tot 18 u
Van 1 november tot 31 maart woensdag,
zaterdag en zondag van 10 tot 17 u
TOEGANG EN TARIEVEN
Bezoek met audiogids (duur: 1 u) [FR/GB/D/PL]
Volwassenen: € 5,50
Studenten, kinderen (+ 12 jaar): € 3,50
Kinderen (6 tot 12 jaar): € 2,50
Oud-strijders: € 4
Groepen volwassenen: € 4
Schoolklassen: € 2,50
Gratis: oorlogsveteranen WOII, begeleiders
Naast het museumbezoek kunnen groepen
(in een bus) ook een rondleiding volgen op
het slagveld (Een bezoek duurt ongeveer
1.30 u) [FR] Het hele jaar door, alleen na
reservering. Voor het tarief, neem contact op
met het Mémorial de Montormel
Gratis tocht over de slagvelden
(ongeveer 3 u) [FR]
Gratis en alleen na reservering bij het
museum

CONTACT
Mémorial de Mont-Ormel
Les Hayettes
61160 Mont-Ormel
+33 (0)2 33 67 38 61
memorial.montormel@orange.fr
www.memorial-montormel.org
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DE ZAK VAN FALAISE / CHAMBOIS
BERJOU

L’AIGLE
N°84 - C4

> Musée de

la Libération
de Berjou
(Bevrijdingsmuseum
van Berjou)

BAGNOLES DE L’ORNE
NORMANDIE
N°83 - C5

> Herdenkings-

circuit

Een route langs monumenten en
overblijfselen uit de oorlog: in december 1941 besloot Amerika mee
te doen aan de oorlog. Hitler vreesde een invasie van de geallieerden.
Hij gaf het bevel om een 4.000
kilometer lange verdedigingslinie
te bouwen langs de hele Europese
kust. Dit was de Atlantikwall. De
belangrijkste opslagplaats was ondergebracht in Bagnoles de l’Orne.
Enorme voorraden brandstof, voedingsmiddelen en munitie en munitie lagen – goed gecamoufleerd
– in het bos van Andaines.

Ontdek zelf deze zo vitale (maar nauwelijks
bekende) plek uit de Tweede Wereldoorlog:
er is een parcours uitgestippeld van 2,6 km
(of een variant van 1,2 km) met informatieborden.
OPENINGSTIJDEN
Het hele jaar toegankelijk. Gratis.
CONTACT
Office de Tourisme
+33 (0)2 33 37 85 66
www.bagnolesdelorne.com

Het Musée de la Libération ligt
hoog in Berjou, bij Condé-surNoireau. U krijgt er een beeld van
de strijd op 15, 16 en 17 augustus
1944 rond Noireau, aan de hand
van vele voorwerpen die gevonden werden op het slagveld. Een
gids geeft tekst en uitleg. Het was
de voorlaatste slag voordat de Zak
van Falaise werd afgesloten, maar
wel een zeer bloedige: Berjou
werd door de Duitse troepen met
de moed der wanhoop verdedigd.
Het museum is een eerbetoon
aan de Britse soldaten van de 43e
Infanteriedivisie Wessex en de 8e
brigade van de Sherwood Rangers
Yeomanry.

Nieuw: themacircuit Berjou, augustus 1944,
met 6 informatieborden
OPENINGSTIJDEN
Op zondag dagelijks open van 3 mei tot 27
september van 14 tot 17.30 u
Ook buiten die periode is het mogelijk het
museum te bezoeken
TOEGANG EN TARIEVEN
Gratis

CONTACT
Musée de la Libération de Berjou
Lieu-dit «Les Cours»
61430 BERJOU
musee.berjou@gmail.com
+33 (0)6 71 82 24 96
www.musee-berjou.fr

> Musée

N°85 - D4

«"juin 1944"»
de L’Aigle

Dit museum blikt terug op allerlei gebeurtenissen die tijdens
de Tweede Wereldoorlog belangrijk waren: van het appel van De
Gaulle op 18 juni 1940 tot aan de
nederlaag van de Duitsers bij de
gevechten om de Zak van Falaise.
De expositie bestaat uit 11 scènes
met wassenbeeldenpoppen en
de authentieke stemmen van de
belangrijkste deelnemers aan de
strijd. Daarnaast kunt u een strategische kaart van 36 m2 bekijken
met daarop alle details van de Slag
om Normandië.

Het museum Juni 1944 is in 1953 geopend
in de bijgebouwen van kasteel L’Aigle
door de vrouw van maarschalk Leclerc de
Hauteclocque, het was destijds het eerste
Franse museum met ‘geluid’.
OPENINGSTIJDEN
Open van 31 maart tot 30 september:
dinsdag, woensdag, zaterdag, zondag van
14 tot 18 u
Gesloten van januari tot maart en van
oktober tot december
TOEGANG EN TARIEVEN
Bezoek met audiogids
(duurt ongeveer 30 tot 40 minuten)
[FR/GB/NL]:
Volwassenen: € 3,60
Studenten, kinderen, militairen,
werkzoekenden: € 1,80
Groepen volwassenen: € 2,70
Schoolklassen: € 1,80
Gratis: oorlogsveteranen WOII, begeleiders

CONTACT
Musée « Juin 44 »
Mairie de L’Aigle
Place Fulbert de Beina
61300 L’Aigle
+33 (0)2 33 84 44 44
patrimoine@ville-laigle.fr
www.ville-laigle.fr

DE ZAK VAN FALAISE / CHAMBOIS

BRETTEVILLE-SUR-LAIZE
N°86 - C4

> Bretteville-sur-Laize
Canadian War
Cemetery

Begraafplaats van de Gemenebest
De Canadese militaire begraafplaats van Bretteville-surLaize bevindt zich 14 kilometer
ten zuiden van Caen, langs de
N158. Hier liggen bijna 3 000
mensen begraven die gesneuveld
zijn in de strijd. Het merendeel
van hen was Canadees. De meeste
soldaten kwamen om aan het eind
van de Slag om Normandië, tijdens
de verovering van Caen en de opmars naar het zuiden in de race
om de Seine.

ST-NICOLAS-DES-BOIS

URVILLE - LANGANNERIE

N°87 - C5

N°88 - C4

> Nationale

> Poolse

Deze nationale begraafplaats ligt
in het bos van Escouves, waar felle
confrontaties zijn geweest tussen
tanks in augustus 1944. Er rusten
19 soldaten van de 2e Pantserdivisie, omgekomen tijdens de gevechten om het departement Orne
te bevrijden. Deze divisie, onder
leiding van generaal Philippe Leclerc de Hauteclocque, landde op
1 augustus 1944 op Utah Beach.
Hun bijdrage aan de nationale
bevrijding was van grote symbolische waarde. Ze namen deel aan
de gevechten die leidden tot de
omsingeling van de Duitse troepen
bij de Zak van Falaise-Chambois.
Daarna hielpen ze mee om Parijs
te bevrijden. Op deze plek staan
kruisen naast grafstenen met symbolen van de Islam of een Davidster. Helemaal in de geest van de
eensgezindheid en broederschap
van de 2e divisie. De toegang is vrij.

Deze begraafplaats bevindt zich
aan de RN 158 tussen Caen en
Falaise (afslag Urville). Er zijn
615 graven van Poolse soldaten
en officieren. Een klein aantal
(piloten en verzetslui) is gestorven in 1940 tijdens de Slag om
Frankrijk of tijdens de Bezetting.
De grote meerderheid maakte
deel uit van de 1e Poolse Pantserdivisie (1e D.B.P.) van generaal
Maczek, die een zware tol betaalde voor de gevechten bij de
Zak van Falaise-Chambois. Deze
Poolse militaire begraafplaats is
een van de zeven buitenlandse begraafplaatsen die door de Franse
staat worden onderhouden. Het is
ook de enige Poolse begraafplaats
van de Tweede Wereldoorlog in
Frankrijk.

Begraafplaats
Les Gateys

militaire
begraafplaats

VIMOUTIERS

De Tiger Tank

Op 2 december 1975 is deze Tiger Tank uitgeroepen tot
monument. Het is een van de laatste of zelfs de enige Duitse
tank die nog in Normandië te vinden is.
Eind 1944 reed de tank naar een brandstofdepot in Ticheville
bij het Château de l’Horloge. De tank kwam stil te staan en werd
door de bemanning verlaten in de buurt van Vimoutiers.
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POCHE DE FALAISE

Normandië
zal
nog
lang
de sporen van de oorlog
met zich meedragen

I

n de zomer van 1944 bleek dat de
Normandiërs vast zaten in een
gigantische strijd. In de loop van
juli - toen de confrontaties het
felst waren - stonden meer dan
twee miljoen soldaten tegenover
elkaar (twee keer zoveel als alle
toenmalige bewoners van de Manche
en de Calvados bij elkaar). Het aantal
burgerslachtoffers was groot; om aan
de bommen te ontsnappen vluchtten
mensen in kelders, steengroeven en
loopgraven… Ze vluchtten over wegen
die gevaarlijk geworden waren door
de beschietingen vanuit de lucht.
De Slag om Normandië duurde
bijna drie maanden, veel langer
dan de strategen van het leger
voorzien hadden. De bevrijding van
de gemeenten verliep langzaam en
stroef. De Normandiërs zagen de
bevrijders komen waar ze zo lang op
hadden gewacht. Maar de gevechten
en bombardementen hadden zoveel

schade en verdriet aangericht dat het
moeilijk was om onbevangen van de
vrijheid te genieten.
Toch werden de bevrijders overal
warm verwelkomd door de bevolking,
de geallieerden leerden cider en
calvados kennen en de Normandiërs
ontdekten weer de smaak van
chocolade en sigaretten.
Doordat de Slag om Normandië zo
lang duurde moesten veel gemeenten
die verder van de kust af lagen lang
wachten op de komst van de troepen.
Pas op 15 augustus was het hele
departement Manche bevrijd. Op 21
augustus was het departement Orne
bevrijd. In de Calvados is Honfleur de
laatste bevrijde gemeente: dat gebeurt
op 25 augustus. De steden Vernon en
Rouen werden eind augustus bevrijd,
Dieppe op 1 september en Le Havre
op 12 september 1944.

NORMANDIË ZAL NOG LANG DE SPOREN VAN DE OORLOG MET ZICH MEEDRAGEN
FALAISE
N°89 - C4

Mémorial
des Civils dans
la Guerre
(Herdenkingsplek voor Burgers in Oorlogstijd)
Nieuw, uniek museum gewijd aan het leven en
het overleven van burgers tijdens de Tweede
Wereldoorlog
Maak kennis met de uitzonderlijke getuigenissen
van overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. U
ontdekt niet alleen een unieke collectie voorwerpen
uit het dagelijks leven, maar ook ongepubliceerde
archiefstukken uit het Mémorial de Caen en van
bewoners uit Falaise en de regio daaromheen
Een uitzonderlijke film voert u als bezoeker mee
naar de hel van de bombardementen tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
Langs het hele parcours staan touchscreens, goed
voor een unieke interactieve ervaring.

OPENINGSTIJDEN
Van 7/4 tot 6/7: 10-12.30 en 13.30-17.30 u
Van 7/7 tot 1/9: 10-18 u
Van 2/9 tot 4/11: 10-12.30 en 13.30-17.30 u
(gesloten op maandag behalve van 20
oktober tot 4 november)
Voor groepen ook open op sluitingsdata na
reservering vooraf
TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassenen: € 7,50
Kinderen: € 6,50
Gezinspas: € 18
Groepen Volwassenen: € 6
Schoolklassen: € 4,50
Basisscholen: € 2.50

CONTACT
Mémorial des Civils dans la Guerre
Place Guillaume le Conquérant
14700 Falaise
+33 (0)2 31 06 06 45
resa@memorial-falaise.fr
www.memorial-falaise.fr
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NORMANDIË ZAL NOG LANG DE SPOREN VAN DE OORLOG MET ZICH MEEDRAGEN
DUCLAIR

> Musée

N°90 - E3

Août 1944,
de hel aan de
Seine

Eind augustus 1944 kregen de
Duitse troepen het bevel zich
terug te trekken. Tienduizenden Duitse soldaten probeerden
te vluchten voor de oprukkende
geallieerden, maar ze werden tegengehouden bij de Seine.

TOSNY
N°92 - E3

Dit museum heeft ten doel om te
herinneren aan de tragische uren van
de gevechten en daarna de uren van de
opluchting over de bevrijding. Ontdek
wat er in de laatste gevechten van de Slag
om Normandië gebeurde aan de hand
van duizenden historische voorwerpen,
uniformen, wapens, verhalen van soldaten
en getuigen van de strijd.

> Musée de la

Seconde Guerre
mondiale

> 6, 7, 8 mei 2018
Herdenkingen van 8 mei 1945
400 deelnemers in uniformen uit die tijd
en meer dan 80 voertuigen uit de Tweede
Wereldoorlog. Optredens, shows…
OPENINGSTIJDEN
Het hele jaar op afspraak open. In juni, juli en
augustus open voor het publiek van woensdag tot zondag van 10-12 en van 14 tot 17 u.
TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassene: € 7
Kinderen: (6 tot 18 jaar): € 2
Groep : € 6
Vrij bezoek: 30 min / Rondleiding: 1 u
Gratis: veteranen, begeleiders van groepen

CONTACT
Musée Août 44
Château du Taillis, 76480 DUCLAIR
+33(0)2 35 37 95 46 / +33(0)6 83 82 22 89
chateaudutaillis@gmail.com
www.chateaudutaillis.com

GONFREVILLE-L’ORCHER

> Het

N°91 - D3

Sigaretkamp
Philip Morris

De sigaretkampen waren doorgangskampen voor de Amerikaanse soldaten na hun aankomst
in Frankrijk. Het kamp Philip
Morris was te vinden in Gonfreville l’Orcher, er was plek voor
35.000 personen.

OPENINGSTIJDEN
Open voor het publiek op woensdagmiddag
van 14 tot 18 u
CONTACT
Le Camp cigarette Philip Morris
Rue du Camp Philip Morris
76700 Gonfreville-l’Orcher
+33(0)6 06 56 18 79

In dit privémuseum van 1 000 m2
vindt u een collectie die de eigenaar in meer dan 40 jaar bij elkaar verzameld heeft. Tijdens het
bezoek ziet u een V1 bom en een
Duitse Goliath (een op afstand
bestuurbaar pantservoertuig met
explosieven), Franse kanonnen,
telefoons en radiotelefoons, bijna
30 poppen met uniformen van de
zeven belangrijkste strijders, foto’s, affiches, kranten uit die tijd...

OPENINGSTIJDEN
> April-mei-september: alleen weekend en
feestdagen van 14.30 tot 19 u
> Juni-juli-augustus: dagelijks behalve
dinsdag van 14.30 tot 19 u
TOEGANG EN TARIEVEN
Volwassene: € 6
Kinderen: (van 10 tot 16 jaar): € 1,50
Groepen: € 5 (op afspraak)

CONTACT
Musée de la Seconde Guerre mondiale
RD 135, 27700 TOSNY
+33 (0)2 32 54 30 30 / +33 (0)6 34 32 60 04
erisayjean@orange.fr

NORMANDIË ZAL NOG LANG DE SPOREN VAN DE OORLOG MET ZICH MEEDRAGEN

SAINT-CHARLES-DE-PERCY
N°93 - B4

> St-Charles-de-Percy
War Cemetery

Begraafplaats van de Gemenebest
De militaire begraafplaats van
Saint- Charles-de-Percy ligt langs
de D290A is de meest zuidelijk gelegen begraafplaats van Normandië. De meeste doden werden hier
eind juli en begin augustus 1944
begraven tijdens de grote opmars
vanaf Caumont-l’Eventé richting
Vire. Iets meer dan 800 oorlogsslachtoffers uit de Gemenebest zijn
hier begraven.

SAINT-DÉSIR-DE-LISIEUX
N°94 - D3

> Duitse militaire
begraafplaats

Op de Duitse militaire begraafplaats van Saint-Désir-deLisieux liggen 3 735 oorlogsslachtoffers die zijn gevallen tijdens de
hevige gevechten langs de rivier
de Touques, vanaf zijn monding
tot aan Lisieux en Orbec. De aanleg begon in 1957-1958 en de begraafplaats werd geopend op 20
september 1961.
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Excursies
en toertochten
EXCURSIES
IN EEN MINIBUS
ALBION VOYAGES

Excursie langs de Invasiestranden
Rue Jacques Prévert - 14730 GIBERVILLE
Tel. 02 31 78 88 88
info@albion-voyages.com
www.albion-voyages.com

ACSM TOURS

Excursie langs de Invasiestranden
CARPIQUET
Tel. 02 31 06 00 15
acsm-tours@hotmail.com
www.acsm-tours.com

LABEL WEST

Excursie langs de Invasiestranden
ZA Les Bréholles - 14540 SOLIERS
Tel. 02 31 34 63 53 / Tél. 06 21 51 41 09
contact@label-west.com
www.label-west.com

NORMANDY TOURS

Excursie in een minibus voor 1 tot 8 personen
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels
Tel. 0231921070
j-m-bacon@wanadoo.fr
www.normandy-landing-tours.com
alleen arrangementen van een hele dag

NORMANDY CIRCUITS

Excursie in een minibus voor 1 tot 8 personen
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans, Engels,
Spaans en Portugees
Tel. 0663011271/0983331105 infos@normandycircuits.com
www.normandycircuits.com

NORMANDY 44 TOURS

Excursie in een minibus voor 1 tot 8 personen
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels
Tel. 0645317385/0231733180 contact@normandy44-tours.com
www.normandy44-tours.com
arrangementen van een halve of hele dag

AROUND EUROPE BATTLEFIELDS TOURS

Excursie in een minibus voor 1 tot 8 personen
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels
Tel. 0231223568 /0622831194 acg@europebattlefieldstours.com
www.normandy-travel.net
arrangementen van een dag

NORMANDY SHUTTLE

Excursie in een minibus voor 1 tot 8 personen
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels
Tel. 0637270467
info@shuttle-normandy.com
www.normandy-shuttle.fr
arrangementen van een halve of hele dag

BAYEUX SHUTTLE

Excursie in een minibus voor 1 tot 8 personen
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels
Tel. 0233448840/0659707255 bookings@bayeuxshuttle.com
www.bayeuxshuttle.com

OVERLORD TOUR

Excursie in een minibus voor 1 tot 8 personen
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels
Tel. 0789002841
office.overlord@orange.fr
www.overlordtour.com
arrangementen van een halve of hele dag

NORMANDY SIGHTSEEING TOURS

Excursies in een minibus voor 1 tot 8 personen
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels
Tel. 0231517052
contact@normandy-st.com
www.normandy-sightseeing-tours.com
arrangementen van een halve of hele dag

NORMANDY PANORAMA

Excursies in een minibus voor 1 tot 8 personen
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels
Tel. 0698958945
contact@normandypanorama.com
www.normandypanorama.com
arrangementen van een halve of hele dag
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TOERTOCHTEN IN
VOERTUIGEN UIT
DE OORLOG
JEEP TOUR

Toertocht met gids over de wegen van de 101e Airborne
Tel. 0233448120 / 0637990868 / 0689662574
batterieduholdy@laposte.net
www.batterie-du-holdy.com

DAGTOER MÉMORIAL DE CAEN EN INVASIESTRANDEN

Excursies in een minibus voor 1 tot 8 personen
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels
Tel. 0231060645
resa@memorial-caen.fr
www.memorial-caen.fr
arrangementen van een dag

NORMANDIE CAR SERVICE

Excursies in een minibus voor 1 tot 8 personen
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels
Tel. 0231440124/0624430374
normandiecarservice@orange.fr www.normandie-car-service.info
arrangementen van een dag

NORMANDY HERITAGE TOURS

Excursies in een minibus voor 1 tot 8 personen
Toertocht met gids langs de Invasiestranden in het Frans en Engels
Tel. 0231397356/0663294598 christophe.gosselin0437@orange.fr
www.normandy-heritage-tours.com
arrangementen van een halve of hele dag

GOLD BEACH EVASION

Toertocht met gids langs de Invasiestranden
Tel. 0231227580
evasion@goldbeach-fi.com
www.goldbeachevasion.com
www.normandy-dday-tours.com

NORMANDY DISCOVERY

Toertocht met gids langs de Invasiestranden
Tel. 0608711882
info@normandy-discovery.com
www.normandy-discovery.com

CHEROKEE EQUITATION LOISIRS

Toertocht met gids langs de Invasiestranden
Tel. 0612060396
cherokee.equitation@free.fr
www.cherokee.equitation.free.fr

NORMANDY JEEP TOUR

Historische rondrit (voorzien van commentaar) in een echte Jeep Willys
Sainte Mère Eglise, tel. +33(0)2 33 41 39 81/+33(0)6 76 16 95 20
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EXCURSIES EN TOERTOCHTEN

TOERTOCHTEN
IN EEN OPEN KOETS

RONDVLUCHTEN

L’ÉQUINETTE

Tocht in een open koets In de Voetsporen van onze Bevrijders
Tel. 02 31 10 03 77 / 06 70 04 42 29
lequinette@gmail.com
www.lequinette.com

Helikoptervluchten over de Invasiestranden, vanaf Englesqueville la
Percée (tussen de Pointe du Hoc en de Amerikaanse begraafplaats)
Tel. 02 35 80 94 16 / 06 22 69 08 79
axelle@helievenements.com
www.helievenements.com
In juni en augustus (afhankelijk van de weersomstandigheden)

FIETSTOERTOCHTEN

NORMAN’AIR

ROUTE LANGS INVASIESTRANDEN MET DE FIETS
Fietstoertochten
Tel. 0646343721
locvelo@hotmeil.fr
www.locvelo.fr
Dagtochten, elke maandag van mei tot oktober

HÉLIEVÈNEMENTS

Vlucht over de Invasiestranden in een ULM
(Ultralicht Motorvliegtuig) Aéroport de Caen-Carpiquet
(afhankelijk van de weersomstandigheden)
Tél. 06 75 25 29 30
normanair@ulmactivites.fr
www.ulmactivites.fr

FEDERATIE
VAN GIDSEN
VAN NORMANDIE
contact@normandyguides.com
www.normandyguides.com
www.guidesdenormandie.fr
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Joign us in 2019 for the

www.normandy-dday.com
www.dday-comitedudebarquement.fr
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Optredens en evenementen tijdens
het D-Day Festival Normandy
26 mei > 10 juni 2018
D-DAY FESTIVAL NORMANDY 2018
Feestelijk programma, 74 jaar na de Landing
VRIJDAG 1 JUNI
SAINT-CÔME DU MONT

ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 JUNI
SECTOR TERRES DE NACRE

14.30 u: Dropping Carentan-les-Marais vanaf
de Purple Heart Lane
10h >12 u: Historische lezing in het Theater van Carentan-lesMarais: Des hommes, une bataille (Mannen, een strijd) door Denis
Van Den Brink (gratis toegang)
Info: +33 (0)2 33 71 23 50

Zaterdag 2 juni: La Berniéraise, botenparade in de kleuren van
Canada met landing op het strand om12.30 u in Bernières-sur-Mer
Zondag 3 juni: Mass Band bijeenkomst van doedelzakgroepen
op de promenade van het Centre Juno Beach, ‘s avonds in
Courseulles-sur-Mer
Info: +33 (0)2 31 37 46 80

ZATERDAG 2 JUNI
SAINTE-MÈRE-EGLISE

ZONDAG 3 JUNI
SAINTE MÈRE EGLISE – LA FIÈRE

12 u: Picknick Normandy Day, Place de l’Eglise
Info: +33 (0)2 33 21 00 33
20.30 > 21.30 u: Radio uit de jaren 1940-1950, publieksprijs
met applausmeter
21.45 > 23.15 u: Muziekoptreden met de band Bul Mazette
23.30 u: Vuurwerk Un monde de paix (Vrede in de wereld)
met wereldmuziek
Info gemeentehuis Sainte-Mère-Eglise: +33 (0)2 33 41 31 18

13 u: Militaire dropping met 600 parachutisten uit verschillende
landen
18 u: Optocht van oude legervoertuigen door de straten van de
stad

ZATERDAG 2 JUNI
CARENTAN
16.30 u: Muzieloptredens Place de la République, aankomst van
de optocht en de Carentan Liberty March
17 u: De serie Band of Brothers (aflevering over Carentan) is te
zien in het Theater van Carentan les Marais. € 20 per persoon.
Online reserveren: http://www.wwiifoundation.org
21 u: Groot Bevrijdingsfeest, feestzaal van Carentan-les-Marais

ZATERDAG 2 JUNI
ISIGNY-OMAHA
Vanaf 19 u: Grote picknick met muziek en optredens in StLaurent-sur-Mer (Omaha Beach)

ZONDAG 3 JUNI
CARENTAN-LES-MARAIS
11 u: Optocht van legervoertuigen
Vanaf 12 u: Grote picknick op het ritme van muziek uit de jaren
1940, place de la République
22 u: Rockconcert van Nick Aaron (acteur uit Band of Brothers),
Place de la République
Info: +33 (0)2 33 71 23 50

ZONDAG 3 JUNI
MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE
9.30 u: Heldenmars, historische wandeling
Info: Batterij van Merville - +33 (0)2 31 91 41 53

WOENSDAG 6 JUNI
ARROMANCHES
10 u >18 u
Openluchtmis Nederlandse en Britse Herdenkingen
Vliegshow van replica’s van oude vliegtuigen
Optocht van oude voertuigen
18h > middernacht
Straatoptredens / Muziek en dans
Vuurwerk aan zee
Info: +33 (0)2 31 22 36 45

D-DAY FESTIVAL NORMANDY

018
NORMANDY 2018
RECONSTRUCTIE
LEGERKAMPEN

4 jaar na de Landing
DONDERDAG 7 JUNI
BAYEUX
19 u: Bayeux viert de Vrijheid. Kom de bevrijding van Bayeux
vieren tijdens een groot feest op het plein waar Generaal de
Gaulle zijn beroemde toespraak hield. Horeca aanwezig.
Gratis toegang
+33 (0)2 31 92 03 30

ZATERDAG 9 JUNI
SECTOR ISIGNY-OMAHA
14.30 > 16 u: Tentoonstelling van legervoertuigen en tanks in
Isigny-sur-Mer
18 u > 19 u: Optocht van legervoertuigen, tentoonstelling
van tanks en bezoek van het Engelse schip de Medusa aan
Grandcamp-Maisy
23.30 u: Vuurwerk in St-Laurent-sur-Mer (Omaha Beach) en
Grandcamp-Maisy
Info: +33 (0)2 31 21 46 00

ZATERDAG 9 JUNI
GROOTS VUURWERK
23.30 u: Slotevenement van het D-Day Festival Normandy ter
ondersteuning van de voordracht van de Invasiestranden aan de
UNESCO

VAN 8 TOT 10 JUNI
CAEN
Les Courants de la Liberté, Sportfestival voor iedereen
Een hele serie sportieve uitdagingen waarbij u langs allerlei
symbolische plekken komt uit de Tweede Wereldoorlog. De
routes komen allemaal samen in het centrum van Caen: de
Vrijheidsmarathon, de Ploegenmarathon, Rochambelle, skaten…
Iedereen kan meedoen.
Info: +33 (0)9 72 44 91 49
infos@lescourantsdelaliberté.com

ZONDAG 10 JUNI
ARROMANCHES
9h > 15 u: Arromanches DDAY Cross Triathlon
Info: +33 (0)2 31 22 36 45

VAN VRIJDAG 1 JUNI TOT ZONDAG 3 JUNI
CARENTAN LES MARAIS
Camp Arizona
Organisatie vereniging CAPA +33 (0)6 34 03 46 45
camp.arizona.normandie@gmail.com

VAN VRIJDAG 1 JUNI TOT DONDERDAG 7 JUNI
SAINTE-MARIE-DU-MONT
Reconstructie van het kamp met modellen (op dit moment zijn
de details en de locatie van het programma nog niet bekend)
Contact: Boutique du Holdy +33 (0)2 33 71 56 54

VAN ZATERDAG 2 JUNI TOT WOENSDAG 6 JUNI
SAINTE-MÈRE-EGLISE
Camp Géronimo, reconstructie van een Amerikaans kamp naast
het Airborne
Museum, geeft een beeld van de Amerikaanse luchtmacht
troepen in Normandië. Met medewerking van Overlord 76, les
Aigles, Bagarreurs, V for Victory en MVCG Bretagne.

VAN ZATERDAG 2 JUNI TOT DONDERDAG 7 JUNI
MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE
Reconstructie van een Brits parachutistenkamp van het 9e
bataljon, een Duits infanteriekamp en een cavaleriekamp.
Info: Batterij van Merville - +33 (0)2 31 91 47 53

EXPOSITIE
BEGIN MEI TOT EIND JUNI
CARENTAN-LES-MARAIS
Rondreizende foto-expositie 40 foto’s voor Carentan, in het
centrum van Carentan en de haven van Carentan met als thema
de herwonnen vrijheid.
Organisatie: Collectif Memory
Het programma van DDFNdy is nog volop in ontwikkeling,
deze informatie kan dan ook tot het begin van het festival
onderhevig zijn aan veranderingen.
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LET’S MEE
T
IN
2019-202
0!

CELEBRATE
75 YEARS OF
FREEDOM

www.europeremembers.com

Every year on the 6th of June the Normandy region commemorates the D-Day invasion which marked the start of the liberation of Europe from the Nazi occupation. In
2019 and 2020, we will celebrate 75 years
after the end of WWII. On this symbolic
date, Normandy will welcome millions of
visitors from all over the world coming to
pay tribute to the men and women whose
sacrifices shaped the future of Europe.

The Europe Remembers campaign will offer visitors and families of veterans an online platform to plan their travels during the
jubilee years. From 2019 this online portal
will provide a calendar of events, historical information and touristic information
on www.europeremembers.com. Join us
on this important opportunity to pay tribute to our heroes in the presence of the
few veterans still with us.

TOGETHER WE REMEMBER
Europe Remembers is an initiative of

V
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Liberation Route Europe is an
international memorial route linking
the main places through which Allied
forces passed in 1944 and 1945, from
Southern England via France, Belgium
and Holland to Berlin. The route also
continues to the town of Gdansk
where a democratic revolution took
place nearly two generations later.
This project is supported by The
Liberation Route Europe Foundation.

There’s a website and an app to help you
to plan your journey along this European
route and so explore iconic sites in the
Liberation of Europe. On foot, on a
bicycle, by car or train, you choose!
Because our freedom is not an
everlasting gift, let’s defend it!

With this project, our aim is to approach
the history of the Second World War from
a European point of view by bringing
together different historical perspectives,
and by combining new opportunities for
tourism, as well as educational initiatives,
whilst working with our international
partners.

To find out more visit our website:
www.liberationroute.com,
or via our Liberation Route Europe
App or social networks.

https://liberationroute.fr/app
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The Region of Lower Normandy is working with partners in order
to have the D-Day Landing Beaches added to the UNESCO list of
World Heritage sites.
The D-Day Landing Beaches were the
theatre of Operation Neptune, the first
phase of Operation Overlord set into motion
on the Normandy coastline on June 6th
1944. Destined to open a new front against
the troops of the Third Reich in Western
Europe, this would lead to the liberation of
Western Europe and the end of the Second
World War in Europe.

The proposal has been registered on the
French Tentative list since April 2014. The
application has successfully progressed
through several stages, and it is currently
in the hands of UNESCO ready for
consideration. The process has entered a
crucial phase which should be complete in
the summer of 2019. It is therefore important
to support it as actively as possible.

The D-Day Landing Beaches still bear the
traces of this decisive episode in history,
and they have become a place to gather
and remember with a common message:
the battle for peace and freedom.

“This registration is a recognition of the
past, of the 160,000 men who landed on
these beaches, of this military operation
of which there has never been anything
comparable, but it is not simply an exercise
of commemoration; it’s also a process
founded in the future, in the message of
universality which Normandy has been
voicing since 1944.” Hervé Morin, President
of the Region of Normandy.

The D-Day Landing Beaches, Normandy
1944 include the 80km (50 miles) of Channel
coast along which the invasion took place
on June 6th 1944: the five beaches given
the codenames Utah, Omaha, Gold, Juno
and Sword, as well as Pointe du Hoc.

You, too, can express your attachment to the values
of peace and freedom, and support the application of The
D-Day Landing Beaches at www.liberte-normandie.com
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Praktische info
De toeristenbureaus bij de
Invasiestranden
OFFICE DE TOURISME D’ARROMANCHES
2 rue Maréchal Joffre
14 117 ARROMANCHES-LES-BAINS
Tel. 02 31 22 36 45
info@ot-arromanches.fr
www.ot-arromanches.fr
OFFICE DE TOURISME
DE LA BAIE DU COTENTIN
Bureau de Carentan
24 Place de la République
50 500 CARENTAN
Tel. 02 33 71 23 50
ot.carentan@ccbdc.fr
www.ot-baieducotentin.fr
Bureau de Sainte-Mère-Eglise
6 rue Eisenhower
50 480 SAINTE-MÈRE-EGLISE
Tel. 02 33 21 00 33
ot.sme@ccbdc.fr
www.ot-baieducotentin.fr
OFFICE DE TOURISME
DE BERNIERES-SUR-MER
159 rue Victor Tesnières
14 990 BERNIÈRES-SUR-MER
Tel. 02 31 96 44 02
contact@office-tourisme-bernieres.fr
www.office-tourisme-bernieres.fr
OFFICE DE TOURISME DE BAYEUX INTERCOM
Pont Saint-Jean
14 400 BAYEUX
Tel. 02 31 51 28 28 - Fax : 02 31 51 28 29
info@bayeux-tourism.com
www.bayeux-bessin-tourisme.com
OFFICE DE TOURISME & DES CONGRÉS
CAEN LA MER - NORMANDIE
Place Saint-Pierre
14000 CAEN
Tel. 02 31 27 14 14 - Fax : 02 31 27 14 13
info@caenlamer-tourisme.fr
www.caenlamer-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME DE CAMPAGNE
ET BAIE DE L’ORNE (CABALOR)
1 avenue de Paris
14810 MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE
Tél. 02 31 24 23 57
contact@ot-cabalor.fr
www.facebook.com/otcabalor
OFFICE DE TOURISME
DE CHERBOURG COTENTIN
14 Quai Alexandre III
50 100 CHERBOURG
Tel. 02 33 93 52 02
contact@cherbourgtourisme.com
www.cherbourgtourisme.com
OFFICE DE TOURISME
DE COLLEVILLE-MONTGOMERY
Avenue de Bruxelles
14 880 COLLEVILLE-MONTGOMERY
Tel. 02 31 96 04 64
ot.colleville.my@orange.fr
www.colleville-montgomery.fr
OFFICE DE TOURISME
DE COURSEULLES-SUR-MER
5 rue du 11 Novembre
14 470 COURSEULLES-SUR-MER
Tel. 02 31 37 46 80
infos@courseulles-tourisme.fr
www.courseulles-tourisme.fr
OFFICE DE TOURISME DE CREULLY
12 Place Paillaud
14 480 CREULLY
Tel. 02 31 80 67 08
tourisme.creully@wanadoo.fr
www.tourisme-creully.fr
SYNDICAT D’INITIATIVE
HERMANVILLE-SUR-MER
Place du cuirassé Courbet
14 880 HERMANVILLE-SUR-MER
Tel. 02 31 97 20 15
accueil.hermanville@orange.fr

OFFICE DE TOURISME ISIGNY-OMAHA
Tel. 02 31 21 46 00
accueil@isigny-omaha-tourisme.fr
www.isigny-omaha-intercom.fr
Bureau de Saint-Laurent-sur-Mer
(ouverture saisonnière)
Rue Bernard Anquetil,
14710 SAINT-LAURENT-SUR-MER
Bureau de Formigny-la-Bataille
(ouverture saisonnière)
Ancienne RN 13, 14710 FORMIGNY-LA-BATAILLE
Bureau de Grandcamp-Maisy
26 quai Crampon, 14450 GRANDCAMP-MAISY
Bureau d’Isigny-sur-Mer
16 rue Emile Demagny, 14230 ISIGNY-SUR-MER
Bureau Montfiquet / Maison de la Forêt
L’Embranchement, 14490 MONTFIQUET
OFFICE DE TOURISME DE LANGRUNE-SUR-MER
Place du 6 juin, 14830 LANGRUNE-SUR-MER
Tel. 02 31 97 32 77
tourisme.langrune-sur-mer@wanadoo.fr
www.langrune-office.fr
OFFICE DE TOURISME DE LUC-SUR-MER
Place du petit enfer, 14530 LUC-SUR-MER
Tel. 02 31 97 33 25
luc.sur.mer@wanadoo.fr
www.luc-sur-mer.fr
OFFICE DE TOURISME DE OUISTREHAM
Esplanade Lofi, 14150 OUISTREHAM
Tel. 02 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr
www.caenlamer-tourisme.fr
OFFICE DE TOURISME DE
SAINT-AUBIN-SUR-MER
Digue Favreau, 14750 SAINT-AUBIN-SUR-MER
Tel. 02 31 97 30 41
infos@saintaubinsurmer.org
www.saintaubinsurmer.org
OFFICE DE TOURISME DE VER-SUR-MER
2 Place Amiral Byrd, 14114 VER-SUR-MER
Tel. 02 31 22 58 58
officetourisme.versurmer@orange.fr
office-de-tourisme.net

De andere toeristenbureaus
OFFICE MUNICIPAL
DE TOURISME DES ANDELYS
Rue Raymond-Phélip
27700 LES ANDELYS
Tel. 02 32 54 41 93
contact@lesandelys-tourisme.fr
OFFICE DE TOURISME
D’AVRANCHES-MONT-SAINT-MICHEL
2 rue du Général de Gaulle
50300 AVRANCHES
Tel. 02 33 58 00 22
avranches.tourisme@ccamsm.fr
OFFICE DE TOURISME DU BOCAGE NORMAND
BUREAU DE VIRE
Square de la Résistance
14500 VIRE
Tel. 02 31 66 28 50
contact@bocage-normand.com
www.bocage-normand.com
OFFICE DE TOURISME
DE BLONVILLE/BÉNERVILLE/TOURGÉVILLE
32 bis avenue Michel d’Ornano
14910 BLONVILLE-SUR-MER
Tel. 02 31 87 91 14
tourisme@blonville-benerville-tourgeville.fr
www.blonville-benerville-tourgeville.fr
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
DU COEUR DU COTENTIN
Bureau de Valognes
25, place de l’église
50700 VALOGNES
Tel. 02 33 40 11 55
contact@otbv.fr
www.otbv.fr
OFFICE DE TOURISME
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON
Maison d’Ozé
Place de la Magdeleine
61000 ALENCON
Tel. 02 33 80 66 33
contact@paysdalencontourisme.com
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE CONDÉ ET
DE LA DRUANCE
9/11 rue Saint-Martin
BP 28
14110 CONDE-SUR-NOIREAU
Tel. 02 31 69 27 64
info@tourisme-conde-druance.fr
www.tourisme-conde-druance.fr

OFFICE DE TOURISME DIEPPE MARITIME
Pont Jean ANGO
Quai du Carénage
BP 152
76200 DIEPPE
Tel. 02 32 14 40 60
ot.dm.accueil@orange.fr
www.dieppetourisme.com
OFFICE DE TOURISME D’ETRETAT
Place Maurice Guillard
BP 3
76790 ETRETAT
Tél : 02 35 27 05 21
info@etretat.net
www.etretat.net
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
DE FÉCAMP
Quai Sadi Carnot
BP 112
76403 FECAMP Cedex
Tel. 02 35 28 51 01
info@fecamptourisme.com
www.fecamptourisme.com
OFFICE DE TOURISME DE FORGES-LES-EAUX
Rue Albert Bochet
76440 FORGES-LES-EAUX
Tel. 02 35 90 52 10
contact@forgesleseaux-tourisme.fr
www.forgesleseaux-tourisme.fr
OFFICE DE TOURISME ET DU COMMERCE
DU GRAND EVREUX
1 Ter Place du Général de Gaulle
27000 EVREUX
Tel. 02 32 24 04 43
info@grandevreuxtourisme.fr
OFFICE DE TOURISME DE HONFLEUR
Quai Lepaulmier
14602 HONFLEUR
Tel. 02 31 89 23 30
contact@ot-honfleur.fr
www.ot-honfleur.fr
OFFICE DE TOURISME DE LISIEUX
11 rue d’Alençon - BP 26020
14106 LISIEUX
Tel. 02 31 48 18 10
tourisme[@]lintercom.fr
www.lisieux-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE L’AIGLE ET DE LA MARCHE
Place Fulbert de Beina
61302 L’AIGLE
Tel. 02 33 24 12 40
contact@ouche-normandie.fr
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FALAISE
5 place Guillaume le Conquérant
14700 FALAISE
Tel. 02 31 90 17 26
info@falaise-tourisme.com
www.falaise-tourisme.com
ROUEN NORMANDIE TOURISME ET CONGRÈS
25 place de la Cathédrale
BP 666
76008 ROUEN CEDEX 1
Tel. 02 32 08 32 40
accueil@rouenvalleedeseine-tourisme.com
www.rouentourisme.com
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LÔ AGGLO
Plage Verte
60 Rue de la Poterne
CS 43708
50008 SAINT-LO
Tel. 02 14 29 00 17
tourisme@saint-lo-agglo.fr
OFFICE DE TOURISME DU TRÉPORT
Quai Sadi Carnot
BP 27
76470 LE TREPORT
Tel. 02 35 86 05 69
contact@letreport-tourisme.fr
SYNDICAT D’INITIATIVE DE TRUN
Mairie
61160 TRUN
Tel. 02 33 36 93 55

www.guidesdenormandie.fr
www.normandyguides.com
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www.commentjyvais.fr/crbn_en
Routes uitstippelen, alle vertrektijden, vervoersdiensten,
handige services, bij evenementen & activiteiten in de
departementen Calvados, Manche en Orne

www.commentjyvais.fr
is een site van de
Regio Normandië in
samenwerking met het
openbaar vervoer in
Normandië. Het doel: het
gebruik van het openbaar
vervoer bevorderen en
duidelijk maken dat ze
elkaar prima kunnen
aanvullen. In 7 jaar is
deze site uitgegroeid tot
dé regionale bron van
informatie op het gebied
van (openbaar) vervoer.

NEW

Move on the beach
Shuttle service taking you to visit
the D-Day Landing beaches.

More information about times
and fares at:

move-on-the-beaches-normandie.com
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Tilly-sur-Seulles 62, 63
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COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
14 rue Charles Corbeau
27 000 EVREUX
Tél. 02 32 33 79 00 – Fax : 02 32 31 19 04
info@normandie-tourisme.fr
www.normandie-tourisme.fr

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE L’ORNE
Hôtel du Département, 27 boulevard de Strasbourg
61 017 ALENCON
Tél. 02 33 28 88 71 – Fax : 02 33 29 81 60
info@ornetourisme.com
www.ornetourisme.com

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DU CALVADOS
8 rue Renoir
14 000 CAEN
Tél. 02 31 27 90 30 – Fax : 02 31 27 90 35
tourisme@calvados.fr
www.calvados-tourisme.com

SEINE-MARITIME ATTRACTIVITÉ
P.A.T. de la Vatine, 28 rue Raymond Aron
76 130 MONT-SAINT-AIGNAN
Tél. 02 35 12 10 10 – Fax : 02 35 59 86 04
tourisme@cdt76.fr
www.seine-maritime-tourisme.com

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA MANCHE
Maison du Département, 98 route de Candol
CS 73108, 50 008 SAINT-LÔ
Tél. 02 33 05 98 70 – Fax : 02 33 56 07 03
manchetourisme@manche.fr
www.manchetourisme.com

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE L’EURE
Hôtel du Département, Boulevard Georges Chauvin
27 003 EVREUX
Tél. 02 32 62 04 27 – Fax : 02 32 31 05 98
info@eure-tourisme.fr
www.eure-tourisme.fr
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