
Een (lang) week-end op maat in de Perche in Normandië 
  

Waar kun je herbronnen op enkele uurtjes rijden van huis? Al eens gedacht aan de Perche, in 

Normandië? Een gebied vol natuur, kleine karaktervolle steden en de levenskwaliteit die de vele naar 

daar uitgeweken Parijzenaars meegebracht hebben! 

 

Na de recente evenementen gaat die “immigratie“ allicht nog toenemen bij ex-stedelingen, die 

aanhangers van telewerk geworden zijn en dat nu combineren met hun liefde voor brocante en 

gerenoveerde oude huizen, waarin ze gastenkamers kunnen onderbrengen.  

 

Klaar voor een verblijf in de Perche, van Mortagne-au-Perche tot Bellême, via andere aantrekkelijke 

locaties? Hieronder enkele concrete suggesties voor een al dan niet verlengd weekend…  

 

Zo kun je bijvoorbeeld op zaterdagmorgen langs de markt van Mortagne-au-Perche flaneren en er de 

beroemde “zwarte beuling” degusteren. Een aperitiefhapje, voorafgaand aan de onderdompeling in de 

“bistronome” sfeer met een feestelijk bord (Le Pigmalion) of wat heerlijke knabbels van franse 

specialiteiten (Les Pieds dans l’eau).  

 

In de namiddag dan een natuurprogramma, met keus tussen een tochtje te paard of per koets aan de 

rand van het woud rond La Chapelle-Montligeon, of een hondenwandeling “canirando” in St Martin-

du-Vieux-Bellême. Tenzij je er de voorkeur aan geeft de bepijlde wandeling doorheen de oude stad 

van Mortagne-au-Perche te maken.  

 

Op naar Bellême, dan, een karaktervol stadje, om de appetijt te scherpen voor een uitstekend diner (La 

Verticale).  

 

De zondagochtend is uitermate geschikt voor een tuinwandeling (Jardins François of de tuinen van 

Montperthuis) of in het paardenasiel Le Grand Refuge van Pervenchères. Uiteraard gevolgd door een 

gastronomische etappe in La Perrière (La Maison d’Horbé, le Fournil à crêpes). 

 

In functie van voorkeuren en beschikbare tijd, kan deze minitrip met één of meerdere dagen verlengd 

worden, met een ruime keuze aan bezoeken: paardenliefhebbers komen aan hun trekken in de 

prestigieuze Haras du Pin, en een tochtje naar Argentan geeft je de kans om een bezoek aan het 

Fernand Léger-André Mare museum te koppelen aan de Mémorial en de historische site van 

Montormel aan de Falaise, waar de indrukwekkende slag om Normandië plaatsvond. 

 

Uiteraard is het aanbod aan logiesmogelijkheden bijzonder veelzijdig in deze streek die, naast 

traditionele hotels zoals Le Tribunal, een groot aantal karaktervolle “chambres d’hôtes” heeft zien 

ontstaan, waaronder in verschillende prijsklassen: een oude langgevelhoeve in Montligeon (Le 

Bourgis), een ietwat aparte gelegenheid in Bellême (La Guingette) of een gastenverblijf van 

brocanteurs in Mortagne-au-Perche (La Maison Maleyrand).  

  

Infos 

https://www.ornetourisme.com/visites-villes-villages/belleme_947.htm#ad-image-0 ) 

https://laperriere.net/;https://tourisme-mortagne-au-perche.fr 

https://lesvoyagesdeberengere.com/la-ou-tout-a-commence-musee-fernand-leger-andre-

mare/6k7f6u2bd/musee/ 

www.haras-national-du-pin.com 

  

PS 
Details en foto’s hierbij. 

De foto’s zijn beschikbaar in hoge resolutie. 

Aarzel niet om ze te vragen. 
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