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Landen in

Vieux Port, in het Normandische hinterland aan de 
oevers van de Seine, heeft betere tijden gekend. Dat 
vertelt ons monsieur Bernard, eigenaar van vakan-
tiewoning Les Fauvettes die onderdak biedt aan zes 
personen. De charmante marineofficier op retraite 
gebruikt de inkomsten uit de verhuur voor het in 
stand houden van zijn Normandisch landhuis. Nu 
resideren in Vieux Port vooral gepensioneerde Franse 
ambtenaren en oude, rijke Engelsen wier hoofdbe-
zigheid erin bestaat hun voortuintjes te onderhou-
den en vanaf ’s middags te nippen aan een pernod of 
fris wit wijntje. Calvados komt pas na het avondeten 
op tafel. Af en toe passeert er een auto tegen een 
slakkengangetje - Nederlanders die op zoek zijn naar 
een pied-à-terre. Want de Normandische huisjes zijn 
schattig, met hun typische rieten daken. De verleiding 
om zich hier te nestelen is groot, ware het niet dat Vi-
eux Port geen zwembad heeft, geen strand, geen bak-
ker, geen slager, geen dokter, geen apotheker, geen 
bank- en geen postkantoor en ook geen restaurant. 
Voor rustzoekers ideaal. Vieux Port charmeert door 
zijn idyllische karakter en ligging aan de Seine. Vanuit 
het venster van onze slaapkamer zien wij de boten 
voorbijvaren. Romantischer kan niet.  
Monsieur Bernard is een levensgenieter pur sang, hij 
adviseert zijn gasten graag over de specialiteiten van 
de restaurants in de buurt. Zijn advies is niet bindend 
maar getuigt van kennis van zaken.    
Vieux Port is een goede uitvalsbasis voor een ken-

nismaking met de haute Normandie, te beginnen 
met Deauville - mondaine badplaats met zand-

strand én toevluchtsoord van le tout Paris. 
Van Deauville gaat het naar de vissershaven 

van Fécamp en de rotsen van Etretat.  Voor wie 
van bloemen houdt, zijn de tuinen van Honfleur 

een must. Het regionale natuurpark ‘Boucles de la 
Seine Normande’ met zijn beschermde landschappen 
nodigt in het najaar uit tot lange wandelingen. Waar 
wacht je nog op? 
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landen in Normandië
Vakantie en hotel, niet iedereen 
vindt die combinatie ideaal om 

een of twee weken ongestoord zijn 
gang te kunnen gaan. een vakan-

tiehuis of appartement biedt zeker 
meer privacy en is meestal ook 

de goedkopere formule. Belvilla 
is marktleider in de Benelux en 

onderscheidt zich van andere ver-
huurders met unieke en aantrek-

kelijk geprijsde vakantiewoningen.   
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