
 

  
Volgende zomer te ontdekken in de Orne! 
Tussen de Mont Saint Michel, de stranden van de landing in Normandië en de 
kastelen van de Loire, ligt een ideale bestemming voor wie op zoek is naar 
schoonheid van de natuur, levenskunst, onbegrensde ruimtes, natuurparken, 
wouden, heuvels en door heggen omgeven velden. 
Welke nieuwigheden zijn er deze zomer te vinden in deze regio, die slechts enkele 
uurtjes rijden van ons verwijderd is? 
Hoewel wandelen, fietsen en paardrijden nog altijd belangrijke aantrekkingspunten 
zijn, verzorgt de Orne ook zijn exclusief karakter doorheen tentoonstellingen en 
originele aanbiedingen. We lichten er hier twee voor u uit. 
 
Een nieuw museum Fernand Léger - André Mare. Het opent in juni de deuren in 
Argentan, ter ere van deze twee streekgenoten. Het museum is ondergebracht in het 
gebouw waarin de familie van Fernand Leger gewoond heeft na de dood van diens 
vader. Al tijdens zijn jeugd deelde hij de passie voor schilderkunst met zijn 
schoolkameraad André Mare. In 1904 betrokken ze in Parijs hetzelfde atelier. 
Toonaangevend voor de twintigste eeuwse avant-garde onderging het overvloedige 
werk van Fernand Léger vrij snel de invloed van het kubisme. André Mare, die één 
van de grondleggers van de Art Deco was, maakte van zijn kant naam als 
decorateur, binnenhuisarchitect en kunstschilder. Onder de tentoongestelde werken 
die de bezoeker in dit museum kan ontdekken, werden er ruim dertig de voorbije 
jaren aangekocht door de stad Argentan. 
Museum Fernand Léger - André Mare 6, rue de l’Hôtel de Ville - 61200 Argentan Tel: 
00 33 (0)2 33 67 94 00; www.musees-argentan.fr; www.musees-fernand-leger-andre-
mare.fr (online vanaf eind maart) 
 

Een bad van appel en bladgroen. Tussen wouden en met heggen omheinde 
velden, staat Bagnoles-de-l’Orne symbool voor thermen die de sfeer van de Belle 
Epoque uitstralen. Het water van de thermen, van zichzelf al anti-oxiderend, vol 
mineralen, hydraterend en anti-verouderend, wordt er verrijkt met actieve 
bestanddelen van cider-appels en bladgroen. Op het programma onder meer: 
antiverouderingsmassages met cider-appels, behandeling met schillen en pitten van 
normandische appels! 
Vanaf 169 €: forfait “Mon Moment à Moi“ (“Mijn Moment voor Mezelf“), 3 
verzorgingsbehandelingen waaronder een massage met extracten van cider-appels; 
Vanaf 58 € voor 2 personen: een nacht in de B’O Cottage**** B’O Spa, Rue du 
Professeur Louvel - 61140 Bagnoles-de-l’Orne Tel: 00 33 (0)8 11 90 22 33.  www.bo-
spathermal.com 
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