
 
 
 
 

De Orne innoveert en vernieuwt zich 
 
De wereld van de vrijetijdsbesteding evolueert naar meer en tegelijk kortere uitstappen, het 
nabijheidstoerisme wordt aantrekkelijker en de natuurbestemmingen beantwoorden aan nieuwe 
ambities die worden gestuurd door het huidige gezondheidsklimaat. Sommige regio's maken van 
deze situatie gebruik om zich te vernieuwen en originele aanbiedingen voor een verlengd weekend 
voor te stellen. Dat is het geval voor het Franse departement Orne, gelegen tussen Parijs en Bretagne 
in het zuidelijke deel van Normandië, dat rijk is aan een grote verscheidenheid van landschappen, 
gevarieerde leefomgevingen en twee regionale natuurparken: Normandië-Maine en de Perche. 
 
Bent u klaar voor een auto- of treinreis van enkele uurtjes? Hier zijn enkele ideeën voor een verblijf 
in de Orne. 
 
-Duik in de wondere wereld van de nacht. Een nachtelijke wandeling tot het ochtendgloren in het 
bos van Bellême onder leiding van een deskundige gids, Nicolas Laurain. De zaklamp hou je op zak en 
je opent je zintuigen om een pad te vinden waar, na een twintigtal minuten, al je zintuigen worden 
aangesproken. Het licht, de maan, de vallende sterren, je gehoor is verfijnd, je oren zijn 
aangescherpt, je reukzin wordt vertienvoudigd en je geest geconcentreerd op de door Nicolas 
voorgestelde belevingen. Groepen van 4 tot 8 personen; ontwaken in het bos: 30 € per persoon 
(1u30); ontwaken met energie: 40 € per persoon (2u); T: +33 (0)6 83 59 96 33; 
www.sylvoterrehappy.com 
 
-Een weekend met familie of vrienden op de Haras du Pin. In deze eerste koninklijke stoeterij, 
gebouwd op verzoek van Lodewijk XIV, treed je binnen in de elegante wereld van het paard, wandel 
je door het hart van de 18e eeuwse gebouwen naar de ontmoeting met de paarden, waaronder de 
beroemde Percherons. De rondleiding gaat verder met de zadelmakerij, het parcours van stal n°1 en 
de tuinen die door een leerling van Le Nôtre zijn ontworpen. Daarna gaat de ervaring verder met een 
lange fietstocht (met elektrische fietsen!) over de bospaden van de 1000 hectare van het landgoed.  
‘s Avonds kun je slapen in de Logis des Officiers, die sinds de zomer plaats biedt aan maximaal 8 
personen. Logis des Officiers (4 kamers): 500 € voor 1 of 2 nachten; 550 € voor 3 nachten. 
www.haras-national-du-pin.com 
 
-Museum Fernand Léger en André Mare. Het museum is gevestigd in het ouderlijk huis van Fernand 
Léger in Argentan en brengt hulde aan deze twee belangrijke kunstenaars uit de 20e eeuw, allebei 
kinderen van de streek, die door een lange vriendschap met elkaar verbonden zijn. In de 7 
tentoonstellingszalen worden hun invloeden en artistieke keuzes voorgesteld, die getekend zijn door 
hun geboortestreek Normandië, vanaf hun eerste stappen in Argentan tot hun internationale faam. 
Fernand Léger was een figuur van de 20e eeuwse avant-garde, en zijn overvloedige werk kwam zeer 
snel onder de invloed van het kubisme, zowel in de schilderkunst, de beeldhouwkunst, de 
wandtapijten of het glas-in-lood. 
André Mare, één van de grondleggers van de Art Deco beweging, was ook een befaamd decorateur, 
binnenhuisarchitect en schilder.   
Tentoonstelling: Het schandaal van het kubistische huis, van juli tot december 2022. www.musees-
normandie.fr 
 
-Het Planten Festival van de Perche. In de Orne zijn de mensen gek op tuinen. De plantenfeesten, 
die worden georganiseerd op uitzonderlijke plaatsen, kastelen en landhuizen, brengen liefhebbers 
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van tuinen samen in bijzonder populaire tuindagen. Op 26 en 27 maart herhaalt Hortus Pertica voor 
het derde jaar het Plantenfestival van de Perche. In zijn betoverende park verwelkomt het Manoir de 
la Cour, in het hart van het dorp Bellou-le-Trichard, een publiek dat na de winter met ongeduld naar 
de tuin terugkeert. De gasten? Een veertigtal kwekers met hun mooiste planten, tuinmeubelen, 
decoratie, gereedschap. https://www.hortuspertica.com/fete-des-plantes-perche-hortus 
 
 
Voor meer info: https://www.ornetourisme.com/ 
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