
 
 
 

Een weekend op maat in de Perche 
 

De Perche in de Orne en bij uitbreiding dus in Normandië, op amper 5 uurtjes rijden 
van België met een sfeer die tegelijk landelijk is, chic en ontspannen, de streek ook 
waar de antiquairs en brocanteurs uit Parijs hun marchandise halen, is ook zeer 
geliefd bij stedelingen met behoefte aan natuur. Het ontdekken meer dan waard, dus. 
Hieronder een weekend-suggestie in alle vrijheid, met raadgevingen en 
aanbevelingen van een bewoonster van de streek. 
 
Na een eerste nacht ter plaats, of desgevallend een vroeg vertrek uit België op 
zaterdagochtend, begint het weekend in de Perche met een bezoek aan de markt 
van Mortagne-au-Perche, met zijn stalletjes van lokale producten die de geur van 
Normandië uitademen. Vertrek er zeker niet zonder de beroemde “boudin noir de 
Mortagne“ (de lokale zwarte pens) die er ieder jaar op grootse manier gevierd wordt. 
 
In functie van het tijdstip is er dan keuze tussen de ronde van het patrimonium 
(uitgestippeld vanaf het bureau van de toeristische dienst) of even uitblazen op een 
terras in het centrum van de stad, om te genieten van een bistronomie-moment. “La 
Table du Tribunal“ biedt een inventief en royaal aanbod dat de Normandische geest 
eer aandoet. Een ander door fijnproevers aanbevolen adres is “Les Pieds dans 
l’Eau“, net buiten de stad, met op de kaart een aantal gedurfde nieuwe interpretaties 
van de klassieke Franse gastronomie (te reserveren!). 
 
Om de namiddag door te brengen is er keus te over. De Orne is een streek van 
paarden, met meer bepaald de beroemde “Percheron“. Waarom niet een tochtje per 
koets maken in één van de grootse wouden? Er wordt een veelvoud aan begeleide 
tochten aangeboden, die de kans bieden manoirs en feeërieke plekjes tussen groene 
valleien en onmetelijke wouden te ontdekken, te paard of met de koets. Maar ook wie 
de voorkeur geeft aan een wandeling komt aan zijn trekken, met bijvoorbeeld de 
etappe 7 van de “Tour des Collines du Perche“. En dan hebben we het nog niet 
gehad over een kijkje uit de hoogte, met een vlucht in een ULM over de Perche… 
 
 
Bellême met zijn rijk patrimonium 
 
Tijd om naar Bellème te trekken, een karaktervol stadje met een rijke geschiedenis. 
In het hart van de omwalde stad heb je keus te over tussen historisch patrimonium, 
winkeltjes en brocantehandelaars. Keus ook tussen een bezoekje aan de geurige 
“Bar à Chocolat“ in het Huis Bataille, of de ruime thee-collectie van de “Comptoir du 
Perche“, tenzij je meteen in de gastronomische ambiance van de zaterdagavond wil 
duiken, in één van de wijnbars of restaurants. Naargelang je voorkeur kies je voor 
een bistro met een uitgebreide wijnkaart en eenvoudige maar verfijnde gerechten op 
basis van streekproducten (La Verticale), of voor een familiaal getinte herberg (La 
Croix d’Or). 
 
Voor een rustige nacht is er geen gebrek aan adressen. Zoals “La Guingette“, stijlvol 
ondergebracht in een vleugel van de woning van brocantehandelaars, of “La Bellême 



Bleue“, een bed & breakfast met een unieke stijl, een mengeling van exotisme en 
design, waar elke kamer tot reizen uitnodigt. 
 
Op zondag staan er dan weer andere ontdekkingen op het programma. De Perche 
staat bekend voor zijn zachte landschappen en zijn kasteeltjes. Eén van de meest 
emblematische daarvan staat in Courboyer. De zetel van het regionaal natuurpark 
van de Perche is erin ondergebracht. Tenzij je liever een wandeling maakt door een 
schitterend aanglegde tuin, zoals “Le Jardin François“ in Préaux du Perche, of “Les 
Jardins du Montperthuis“ in Chemilli. 
 
Hou ook nog even halte in het dorpje La Perrière, een duizendjarig karaktervol stadje 
met mooie huizen, charmante steegjes, talloze antiekwinkeltjes. En geniet dan van 
een lunch in één van de adressen die La Perrière rijk is: chic ontspannen sfeer bij 
lokale gerechten in de “Relais d’Horbé“, eigentijds brocante-interieur met verfijnde 
keuken in “La Maison d’Horbé“, of in alle familiale eenvoud in “Fournil à Crèpes“. 
 
En dan is het tijd om huiswaarts te keren, vol van ervaringen en herinneringen aan 
een verblijf in deze regio met zijn zeer eigen charmes. 
 
www.ornetourisme.com 

 
 

http://ornetourisme.com/

