
Saint-Germain-du-Pert is een rustig dorpje, midden het golvende landschap van Normandië in de regio Cotentin. Het ligt 
op een steenworp van het kustplaatsje Isigny-sur-Mer, dat al eeuwenlang bekend is om zijn boter en melk. Het is daar dat we 

vertoefden in de meer dan comfortabele Gite Le Jonquet, een sfeervolle, vrijstaande vakantiewoning te midden weilanden met 
een extraatje: een omsloten, bloemenrijke tuin van maar liefst 2500 m2, getekend Belvilla.

In de vakantiewoning word je zeer gastvrij ontvangen met een boeket bloemen op 

tafel, fles wijn en een kaartje erbij, getuigende een van de gasten. Saint-Germain-du-

Pert is een goede uitvalsbasis voor talrijke uitstappen. Zo getuigt ook een familie op 

de website van Belvilla. “De afstand tot de bezienswaardigheden is prima, er liggen 

allerlei folders klaar in de woning en in het gastenboek staan ook veel tips.” De mix 

van natuurschoon en cultuurhistorische bezienswaardigheden maakt dat Normandië 

hier op zijn mooist is. 

Veel toeristen komen naar deze regio om de Plages du Débarquement te bezoeken. 

Hier vond de grootste militaire operatie uit de recente Europese geschiedenis plaats. 

Op de avond van 5 juni 1944 vertrok aan de zuidkust van Engeland een gigantische 

scheepsmacht van meer dan vierduizend boten om in de vroege ochtend van D-Day 

te landen op de stranden van Normandië. Iedereen kent vandaag nog de namen van 

de stranden waar zoveel jonge soldaten het leven lieten: Juna Beach, Gold Beach, 

Omaha Beach. Het is indrukwekkend om langs deze brede zandstranden te wande-

len. 

NATUURSCHOON
Voor natuurliefhebbers en actieve recreanten zijn er in de buurt van Saint-Germain-

du-Pert talloze exploratiemogelijkheden. Dichtbij liggen de moeraslanden van het 

Parc Naturel du Cotentin. Tijdens de zomermaanden kunnen de bezoekers kennis-

maken met de ecologische rijkdom., zoals de Mise au Marais, het terugbrengen van 

het vee naar de graslanden als het water zich terugtrekt. Het natuurgebied heeft een 

oppervlakte van 140.000 ha en sommige delen zijn toegankelijk voor wandelaars. 

Langs 18 bewegwijzerde paden maak je kennis met de verschillende landschappen: 

moeras, bos, heide en de kust. 

RONDRITTEN
Vanuit de vakantiewoning maakten we verschillende rondritten. Een absolute aan-

rader is de rondrit langs de kust van Presqu’île du Cotentin. Je rijdt hier van de ene 

charmante plaats naar de andere, zoals het schilderachtige vissershaventje Saint-

Vaast-la-Hougue. Het is dankzij het aangename klimaat ook een badplaats en, voor 

de fijnproevers, een bekend oestercentrum. In de buurt ligt Ile de Tatihou dat je bij 

eb te voet kan bereiken. Aan de andere kant van het schiereiland ontdek je nog 

meer Normandische parels, zoals het haventje Goury, de verlaten stranden in de Baie 

d’Ecalgrain en een van de indrukwekkendste riffen langs de woeste kust, Le Nez de 

Jobourg. 

VOOR DE LEKKERBEKKEN
Normandië is een topbestemming voor de fijnproevers en dat hebben we geweten. 

Op markten en in gespecialiseerde winkels kan je streekproducten kopen en in de vis-

sershavens is er een groot aanbod van verse vis en zeevruchten. Menigmaal hebben 

we hiervan geprofiteerd en thuis in onze vakantiewoning met uitzicht op de velden 

genoten van al dat lekkers. Uiteraard mag ook de beroemde cider, gemaakt van kleine 

appeltjes, niet ontbreken. Geen nood, de huiseigenaar zorgt ervoor dat de cider reeds 

bij aankomst koud ligt, zo getuigt een van de gasten.

PRAKTISCH
Wij logeerden in de Gite Le Jonquet van Belvilla waar je terecht kunt met een ge-

zelschap van 5 personen. Van 2010 tot en met 2013 won deze woning de Award 

Topvakantiewoning en in 2014 viel de woning in de prijzen vanwege comfort, sfeer en 

vriendelijk onthaal. Uit de ruim 70 gastenbeoordelingen blijkt dat voormalige gasten 

graag hun positieve ervaringen met toekomstige gasten delen. Meer info over de wo-

ning via www.belvilla.be en dan zoeken op code FR-14230-15 of via hun callcenter 

op 03- 808 09 54.

Regio info via: www.normandie-tourisme.fr 
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SAINT-GERMAIN-DU-PERT
HET GOEDE LEVEN IS ZO DICHTBIJ!


