


in de Gemeentegroepering van de Vier Rivieren

welcome

De Gemeentegroepering van de Vier Rivieren, gelegen in Seine-Maritime, is een groepering van 53 gemeentes van 
Le Pays de Bray. Ze heeft haar naam te danken aan vier rivieren : de Andelle, de Epte, de Béthune en de Thérain, 
die allemaal ontspringen in dit gebied.
Door de geografische ligging bent u niet zo ver van een aantal grote steden zoals Beauvais, Rouen, Amiens of 
Parijs, en van geklasseerde dorpen “Plus beaux villages de France”, evenals van de kust (Dieppe).
De talrijke rijkdommen op vlak van geschiedenis, patrimonium, ontspanning en natuur van de Gemeentegroepering 
van de Vier Rivieren staat garant voor leuke uitstappen, ideaal voor uw weekends en vakanties.

   Forges-les-Eaux, familiale natuurstad
Geclassifieerd toerismestation van Normandië, Forges-les-Eaux, dat in 
het hartje van Le Pays de Bray ligt, is de vakantiebestemming bij uitstek. 
En dit sinds de zestiende eeuw toen men er de “Bronnen van de Eeuwige 
Jeugd” ontdekte. Als u vandaag Forges-les-Eaux bezoekt, kunt u met 
uw gezin genieten van de balneotherapie en de wandelingen op de 
Avenue Verte, of heerlijk ontspannen rond de vijvers en in het bos van 
Epinay. Bovendien zijn er talrijke entertainments, zoals bijvoorbeeld 
het Internationale Festival van de Magie in “le  Grand Casino”, heel wat 
festiviteiten in de maand juni, of het Feest van de Cider tijdens de herfst.

   Gournay-en-Bray, een stad op het platteland
De oorsprong van Gournay-en-Bray gaat terug naar de Gallo-Romeinse 
tijd. Tijdens de Middeleeuwen wordt het een versterkte plaats aan de 
rand van het hertogdom Normandië. In die periode ontstaat ook de 
traditionele markt, die de dag van vandaag nog altijd zeer belangrijk is. In 
juni 1940 wordt het centrum van Gournay-en-Bray gebombardeerd, wat 
aan de oorsprong ligt van een gevarieerde architectuur : middeleeuwse 
constructies en hedendaagse architectuur bestaan naast elkaar. U 
kunt er ook genieten van boswandelingen en trektochten of de lokale 
producten ontdekken en proeven..

 Wil u meer informatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen :
Forges-les-Eaux op 02.35.90.52.10 of contact@forgesleseaux-tourisme.fr

Gournay-en-Bray op 02.35.90.28.34 of info@tourismedes4rivieresenbray.com
La Feuillie op 02.35.09.68.03 of lafeuillie-tourismedes4rivieresenbray@orange.fr

Je kunt ons ook vinden op
www.forgesleseaux-tourisme.fr | www.tourismedes4rivieresenbray.com
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U kunt terecht in twee toerismekantoren en een toeristisch 
infobureau om u te helpen om uw verblijf zo aangenaam 
mogelijk te maken.

    Forges-les-Eaux (Categorie 1) - rue Albert Bochet
       April : van maandag tot zaterdag van 9u30 tot 12u30 en          
       van 14u tot 18u
        Mei tot September : van maandag tot zaterdag van 9u30 tot 
        12u30 en van 14u tot 18u – zon- en feestdagen van 9u tot 13u
       Oktober tot Maart : van dinsdag tot zaterdag van 9u30
       tot 12u30 en van 14u tot 17u

    Gournay-en-Bray (Categorie 3) - 9, Place des Armes
        April tot september : van dinsdag tot zaterdag van 10u tot
        12u en van 14u tot 17u30
        Oktober tot Maart : van dinsdag tot vrijdag van 9u30 tot  
        12u en van 14u tot 17u, op zaterdag van 10u tot 12u

    La Feuillie (Toeristisch infobureau) - Square Jacques Patin
        Op dinsdag van 14u tot 17u
        Op woensdag van 10u tot 12u en van 14u tot 17u
        Op vrijdag van 10u tot 12u
Deze uurregeling kan veranderen tijdens het jaar. Voor 
inlichtingen hieromtrent contacteert u het best het 
Toerismekantoor “Les 4 Rivières en Bray”.
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PATRIMONIUM
musea en monumenten

Dit museum heeft het label “Musée de France”. Het is ondergebracht in 
een prachtig herenhuis van het einde van de zestiende eeuw. Het heeft 
gevarieerde en rijke collecties van regionale afkomst: numismatiek, 
archeologie, militaire kunst, keramiek, etnologie, kerkschatten … In de 
gewelfde kelder is een speciale ruimte ingericht toegewijd aan de oudste 
AOP (appellation d’origine protégée) kaas van Normandië: de Neufchâtel.

MATHON DURAND MUSEUM

Grande rue Saint-Pierre - 76270 Neufchâtel-en-Bray
Tél : 02.35.93.06.55
Mail : musee@neufchatelenbray.fr
Web : www.neufchatel.fr/culture/musee
Open : van 1 april  tot 14 juni 2018 en van 16 sep-
tember tot 31 oktober 2018: op zaterdag en zondag van 
14u tot 18u – van 15 juni tot 15 september: alle dagen, 
behalve op maandag, van 14u tot 18u. Groepen: het 
hele jaar door op afspraak.
Prijzen: volwassenen: 4 € - kinderen van 6 tot 15 
jaar: 2 €

RESISTANCE MUSEUM
Rue du Maréchal Leclerc - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.35.90.64.07
Mail : museedelaresistance@free.fr
Web : www.musee-resistance-deportation-forgesleseaux.fr
Open : Open van 14u tot 18u: oktober tot maart, van 
dinsdag tot zaterdag. Van april tot september: van 
woensdag tot zondag. Voor groepen, open elke dag op 
reservatie.
Prijzen: volwassenen: 5 € - schoolgroepen: 2 € - groe-
pen + 9 personen: 4 €

In het Museum van de Weerstand, twee verdiepingen 
groot, wordt u geconfronteerd met de donkere jaren 
van de Tweede Wereldoorlog. Het museum heeft 
een mooie collectie van wapens en kledij uit de 
oorlogsjaren, kristalontvangers, sabotagemateriaal, 
maar ook affiches uit die tijd, pamfletten…

MUSEUM OF DOOR PAARDEN GE-
TROKKEN MODELLEN
Parc Mondory - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 06.33.01.75.73
Openingsuren: op vrijdag en zaterdag van 14u tot 17u, op 
zondag van 14u30 tot 18u.
Prijzen: volwassenen: 3 € - kinderen en studenten (-16 
jaar): 1,50 € | Gratis voor kinderen onder de zes jaar

In dit museum voor modelbouw vindt u een honderdtal maquettes 
van door paarden getrokken voertuigen, daterend uit de 19de 
en 20ste eeuw. U kunt zich hierdoor een beeld vormen over het 
beroepsleven uit die tijd, de landbouw, de ambulante handel, dit 
alles in het prachtige decor van le Pays de Bray en zijn geschiedenis.
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PATRIMONIUM
musea en monumenten

LE CENTRE ABBE PIERRE EMMAUS
Route d’Emmaüs - 76690 Esteville
Tél : 02.35.23.87.76
Mail : contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org
Web : www.centre-abbe-pierre-emmaus.org
Facebook : CAPE
Open : van maart tot eind oktober tijdens het 
weekend en op feestdagen - Juli en augustus: elke 
namiddag - Openingsuren: van 14u tot 19u.
Prijzen: 6 €-groepen vanaf 20 personen: 4 €

In het dorpje waar Abbé 
Pierre begraven is, kunt 
u zijn herdenkingsplaats 
bezoeken. Het centrum 
Abbé Pierre biedt u een 
tentoonstelling aan over zijn 
leven, de boodschap die hij 
wou meegeven en zijn werk. 
U kunt er ook zijn kamer 
bezoeken. Dit centrum laat 
u ook kennismaken met 
Emmaüs, een organisatie 
die ten dienste staat van de 
arme mensen in de wereld.

LE CONSERVATOIRE 
DE LA MEMOIRE RURALE
Ferme de Bray - Chemin de Bray - 76440 Sommery
Tél : 02.35.90.57.27
Open : van maart tot eind oktober tijdens het weekend 
en op feestdagen | Juli en augustus: elke namiddag | 
Openingsuren: van 14u tot 19u - Gratis parking
Prijzen: 6 €-groepen vanaf 20 personen: 5 €

Deze boerderij is het conservatorium van de landelijke 
geschiedenis. Het is een traditionele boerderij uit de 17de eeuw met 
een herenhuis, gebouwd langs een middeleeuwse weg. U ontdekt 
er de watermolen voor het malen van het graan, de ciderpers, 
de duiventorens, de melkerij, de kaasmakerij, de gerestaureerde 
broodoven… en dit alles in een uniek kader. Wist u dat deze 
boerderij al dikwijls dienst heeft gedaan als decor voor film- en 
seriemakers? Wij zijn uitgerust om wielertoeristen te ontvangen.

L’ABBAYE DE MORTEMER

Lieu dit Mortemer - 27440 Lisors
Tél : 02.32.49.54.34
Mail : mortemer@orange.fr
Web : www.abbaye-de-mortemer.fr
Open : van 1 april tot 31 augustus: elke dag van 11u tot 
18u. Winterzaterdag, zon- en feestdagen van 14u tot 18u.
Prijzen: park: 6 € | bezoek aan het legendemuseum: + 4 € | 
bezoek aan themakamers: + 4 €

De abdij ligt in het hartje van het woud van Lyons. U kunt het 
park bezoeken, de oude ruïnes, en de weg van de HERTOGEN van 
Normandië.  U kunt ook het treintje nemen voor een aangenaam 
circuit rond de vijvers.  Ook het spoken- en legendemuseum, en de 
bemeubelde vertrekken zijn een bezoek waard.

Bij uw bezoek aan deze cisterciënzer abdij uit de 12de eeuw, een pareltje van 
gotische architectuur, keert u terug in het verleden. Het is een authentieke en 
goed bewaarde abdij met monastieke tuinen. De talrijke beeldhouwwerken 
zullen u helpen om de magie van deze plek volop te beleven.

L’ABBAYE NOTRE-DAME 
DE FONTAINE-GUERARD
Abbaye - CD 714 - 27380 Radepont
Tél : 06.86.08.04.67
Mail : fontaine-guerard@orange.fr
Web : www.abbayefontaineguerard.fr
Open : van 1 mei tot 2 juni: zondag, feestdagen, lang 
weekend van Hemelvaart van 14u tot 18u | van 7 
juli tot 30 augustus: elke dag van 14.00 tot 18.30 uur 
(uitzonderlijk gesloten op 27 en 28 juli en 24 en 25 
augustus) | Van 14 september tot 6 oktober: Open Mo-
numentendagen en 5 en 6 oktober van 14 tot 18 uur.
Prijzen: volwassenen: 5 € - kortingstarief: 4 € - kinder-
tarief (7 tot 17 jaar): 3 € Familiearrangement: 15 € - 
Kind onder de 7 jaar: gratis. 
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BEZOEKEN VOOR DE LOL TUSSEN JONG EN OUD
   Het wandelspel
Dankzij deze familiale rally ontdekt u de verborgen charmes en de geschiedenis van dit historisch kuuroord, dat 
nu een vakantieoord voor groot en klein is geworden.
De nodige documenten vindt u bij het toerismekantoor van Forges-les-Eaux: 02.35.90.52.10. Prijzen: 0,50 €

   Recreatief bezoek van La Feuillie
U mag la Feuillie en de geschiedenis van haar kerk met haar 54 meter hoge kerktoren niet missen. Wist u dat 
dit de grootste met leien bedekte kerktoren in heel Frankrijk is? 
De nodige documenten vindt u bij het toerismekantoor van La Feuillie: 02.35.09.68.03. Gratis bezoek.

   Bezoek aan Gournay-en-Bray
Ontdek Gournay-en-Bray «Over de trappen» van het toerismekantoor gedurende 90 minuten. Probeer alle 
curiositeiten van de gemeente te vinden en beantwoord de quiz (zowel voor kinderen als volwassenen) die u in 
het document kunt terugvinden.
De nodige documenten vindt u bij het toerismekantoor van « Les 4 Rivières en Bray »: 02.35.90.28.34. Gratis bezoek.

DE DIENSTEN 
VAN HET TOERISMEKANTOOR
VAN FORGES-LES-EAUX
   Begeleide bezoeken in Forges-les-Eaux
Tijdens de maanden juli en augustus kunt u de geschiedenis 
van Forges-les-Eaux, de aardewerkcollectie ontdekken en rond 
Forges-les-Eaux wandelen.
Bij het toerismekantoor: 02.35.90.52.10. Prijzen: 2 €

   Historama van Forges-les-Eaux
Voor slechts 1 € kunt u op het toerismekantoor een video van 
een veertigtal minuten bekijken over de geschiedenis van het 
kuuroord Forges-les-Eaux. Tijdens de maanden juli en augustus 
wordt de video gratis voorgesteld aan alle toeristen, en dit elke 
maandagmorgen om 10u.
Bij het toerismekantoor: 02.35.90.52.10. Prijzen: 1 €

AARDEWERKCOLLECTIE
Tél : 02.35.90.52.10
Open : van dinsdag tot vrijdag, enkel op afspraak.
Prijzen: volwassenen: 2,50 € - kinderen (jonger dan 16 
jaar): 1 € - groepen van meer dan 10 personen: 2 €.

De Engelsman Georges Wood installeerde in 1797 het eerste 
aardewerk in deze stad. Geproduceerd in de 19e eeuw, worden 
aardewerk gemaakt met witte klei «fijn aardewerk» genoemd en 
die op basis van rode klei «dik aardewerk» of «zwarte ezels». Deze 
collectie presenteert meer dan 200 stukjes.

 
CULTUUR

kunst & shows

Waar slapen ?

La Ferme de Bray
in Sommery

Chambres d’hôtes

02.35.90.57.27
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CULTUUR

kunst & shows

L’ESPACE DE FORGES 
Rue Francis Fer - BP 12 - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.32.89.80.80
Mail : communication@espacedeforges.fr
Web : www.espacedeforges.fr
Facebook : espacedeforges
Open: het hele jaar door behalve op 15 juli tot eind 
augustus
Opening van het loket: van maandag tot vrijdag 
van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.30 uur. 
Reserveringen beschikbaar op de website. Deze zaal, van meer dan 1550 m2 ligt in het hartje van 

Forges-les-Eaux. De ruimtes kunnen gepersonaliseerd 
en/of gemoduleerd worden. Het hele jaar door is er 
wat te doen, professionele manifestaties, spektakels, 
concerten, seminaries, salons, tentoonstellingen, 
artiestverblijven, filmaanbiedingen, …

Het cultureel centrum l’Atelier heeft een ruim aanbod: een 
mediatheek, culturele activiteiten: dans, yoga, theater, 
muziek, schaken, tarok, bridge, Engelse of Duitse les, 
informatica les, schilderatelier, les in stripverhalen tekenen, 
modelbouw… Indien u dit wenst kunt u onze zaal afhuren, of 
zelfs een van onze activiteiten.

L’ATELIER
44 avenue du Général Leclerc
76220 Gournay-en-Bray
Tél : 02.32.89.53.80 | 02.32.89.53.85
Mail : sc@gournay- en-bray.fr
Web : www.gournay-en-bray.fr
Facebook : Gournay-en-Bray, page certifiée de la ville 
Open : het hele jaar door behalve eind juli en begin 
augustus. Voor de Studio: van maandag tot vrijdag 
van 8:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 17:30 uur - Voor 
de mediabibliotheek: dinsdag en woensdag van 10 
tot 12u30 en 14u tot 19u, vrijdag van 14u tot 19u, 
zaterdag van 10u tot 12u30 en 14h tot 17h30.

MEUBELMAKER - HERSTELLER 
Emmanuel Levasseur

2030 chemin des Morues - 76220 Gournay-en-Bray
Tél : 06.31.37.87.44
Open :het hele jaar door van maandag tot zaterdag-
middag. Zaterdagnamiddag enkel op afspraak.

Ontdek het werk van de meubelmaker, hoe oude meubelen 
en zetels in alle stijlen en uit alle periodes hersteld worden, 
en dit op traditionele wijze, volgens de regels van de kunst, 
om ons rijk erfgoed aan meubelen te bewaren.
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CHATAM
Avenue des Sources - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.32.89.50.50
Mail : contact@domainedeforges.com
Web : www.domainedeforges.com
Open: in functie van de evenementen
Prijzen: in functie van de evenementen

Concerten|Shows |Salsa en DJ-avonden|
We laten jonge artiesten aan bod komen

Alliances Spectacles stelt u zijn nieuw spektakel “Koude rillingen” voor, voor alle paarden-
liefhebbers, en dit vanaf april, om 15u30, in het circus van Mésangueville. De show duurt 
ongeveer twee uur. Het circus is overdekt en verwarmd. Ruime parkeerplaats. Circus en 
toiletten zijn toegankelijk voor gehandicapten. Een leuk idee voor een kindercentra- of 
schooluitstap. Of dit spektakel aanbieden als kerstfeest voor bestuursraden van bedrijven.  
Ga naar onze website voor ticketverkoop.

VARGAS EQUESTRIAN SHOW
750, route d’Hodeng-Hodenger - 76780 Mésangueville
Tél : 06.07.52.56.23
Mail : vargas.show@wanadoo.fr 
Ticketverkoop: www.vargas-show-equestre.com
Open: van april tot november. In juli en augustus ook op woensdagavond 
om 20u30 | Het hele jaar door voor groepen.
Prijzen: volwassenen: 17 € - kinderen van 2 tot 12 jaar: 10 €

TERRE DE BRAY
43 Grande Rue - 76870 Gaillefontaine
Tél : 02.35.90.73.65
Mail : terredebray@orange.fr
Web : www.terre-de-bray.com
Facebook : Terre de Bray Atelier Calac
Open: het hele jaar door van donderdag tot zaterdag
Prijzen: lessen en stages: volwassenen: 35 € voor 3 uur – 
kinderen: 18 € voor anderhalf uur

Lessen en stages, zowel voor beginners als voor 
gevorderden: draaiwerk, modelvorming, fabrica-
tie van gietvormen, afgietsels, vormpersing, raku 
stooksel, ruwe email, tegelversiering, slibgoed, …
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Tentoonstelling 2019: eerbetoon aan Bernard Buffet (1928-
1999). Permanente collectie + 60 moderne beeldhouwwer-
ken in de tuinen. Het Jules Michelet (1798-1874) Museum 
in een apart gebouw en de studie van de historicus in de 
gerenoveerde 12e-eeuwse achthoekige toren zijn ook te zien.

CHATEAU ET JARDINS DE 
VASCOEUIL - CENTRE D’ART 
            8 rue Jules Michelet - 27910 Vascoeuil
            Tél : 02.35.23.62.35
Mail : info@chateaudevascoeuil.com
Web : www.chateauvascoeuil.com
Open: van 13 april tot 20 oktober van woensdag tot 
zondag en op feestdagen van 14 tot 18 uur | elke dag in 
juli en augustus van 11:00 tot 18:00 uur
Prijzen: volwassenen: 10 € | gratis kinderen jonger dan 7 
jaar | gereduceerde prijzen: 6,50 € | gezinspakket: 25 € | 
groepen + 20 bezoekers: vanaf 7,50 €

Een must ...

La Roselière de Normanville
   in Mesnil-Lieubray

Le Pont de Coq
   in Saumont-la-Poterie

De wereld ligt aan uw voeten… Het kasteel van 
Saint-Crespin ligt in een uniek kader. Bezoek 
de oranjerie, die werd ingericht om u een ruim 
aanbod aan te bieden van allerhande curio-
siteiten, snuisterijen, ongewone voorwerpen, 
geschenken, ambachtelijke voorwerpen, deco-
ratieve voorwerpen en nog veel meer. Op het 
gelijkvloers, met een oppervlakte van 300 m2, 
wordt u het leven, de cultuur en de geschiede-
nis van de vijf continenten van onze wereldbol 
voorgesteld. Op de eerste verdieping, die even 
groot is, vindt u een zeer lumineuze tentoonstel-
lingszaal, met werken van hedendaagse ar-
tiesten, schilders en beeldhouwers. De galerij 
ontvangt ook muzikanten en schrijvers en orga-
niseert thematische tentoonstellingen.

GALERIJ ADRIENNE DESBIOLLES
33, rue Bernard Buffet - 27480 Saint Crespin
Tél : 02.32.68.13.46
Mail : adrienne.desbiolles@gmail.com
Web : www.galerieadriennedesbiolles.com
Open: van woensdag tot zondag van 12u30 tot 19u - Elke dag in juli en 
augustus. Jaarlijks gesloten van 7 januari tot 13 maart 2019.
Prijzen: gratis

9



TENTOONSTELLINGEN 
IN HET CASINO
Avenue des Sources - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.32.89.50.50
Mail : contact@domainedeforges.com
Web : www.domainedeforges.com
Open: het hele jaar door
Prijzen: gratis op reservatie

Tentoonstellingen van foto’s, schilderijen of 
beeldhouwwerken. “La Galerie des Sources” van het 
Casino nodigt u uit om haar steeds wisselende aanbieding 
van kunst te komen bewonderen.

TENTOONSTELLINGEN ...
in het toerismekantoor van Gournay-en-Bray -
adres en contact op pagina 3.
in het toerismekantoor van La Feuillie -
adres en contact op pagina 3.

Het toerismekantoor van «4 Rivières en Bray» organiseert 
gedurende het jaar verschillende tentoonstellingen: 
schilderijen, beeldhouwwerken, aquarellen, foto’s ...

Atelier C. Naty - Aquarelles et encadrement d’Art
83, rue des Sources
76220 Avesnes-en-Bray
Tél : 02.35.09.26.60 | 06.75.61.36.27
Mail : naticlo@aol.com

Poterie de Gerberoy
5, Faubourg Saint-Jean
60380 Gerberoy
Tél : 03.44.48.34.92 | 06.38.20.75.76
Mail : stephaniequilan@hotmail.com
Web : www.poterie-gerberoy.fr
Facebook : Poterie de Gerberoy Stéphanie Guilan

ANDERE PARTNERS

NATUUR
wandelen & tuinen
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ANDERE PARTNERS

NATUUR
wandelen & tuinen

HET BOS VAN EPINAY
Het bos van Epinay tegen Forges-les-Eaux strekt zich uit over 83 hectaren. In dit gevoelig 
natuurgebied bevinden zich twee wetlandzones aan de rivieren en de vijvers van de Andelle en 
de Chevrette, waar u een rijkdom aan opmerkelijke fauna en flora terugvindt. In het bos treft u 
zowel berken, wilgen, kastanjebomen, eiken als sparren aan. De toegang tot het bos is gratis en 
er zijn tafels voorzien om te picknicken. U kunt het bos ook bezoeken onder begeleiding van een 
natuurgids.

HET BOS VAN GAMET
Het gevoelig natuurgebied van het bos van Gamet (17 hectaren) bevindt zich net boven de 
hippodroom van Mauquenchy en is ecologisch gezien zeer rijk. De natuurgidsen zullen u, tijdens 
een geleid bezoek, sensibiliseren voor al het moois dat u zult zien, zoals het kalkhoudende gras 
waarin we een uitzonderlijke flora terugvinden: orchideeën, zomerbitterlingen, maar vooral het 
parnaskruid, wat zeldzaam is in Normandië. U zult er ook verbaasd staan over het grote aantal 
zangvogels zoals de geelgors, de zwartkop of de boompieper.

HET WOUD VAN LYONS
Het woud van Lyons is het grootste beukendomein van heel Frankrijk (10.700 ha). Ten tijde van Filips 
de Schone was het een van de grootste koninklijke jachtgebieden. Er zijn heel wat merkwaardige 
bomen te zien. Daar bevindt zich ook het Arboretum van Lyons, een vroegere boomkwekerij, die nu 
een zestigtal verschillende bomen ten toon stelt, geklasseerd per werelddeel.
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CIRCUIT VAN WANDELTOCHTEN
Er zijn ongeveer 50 wandeltochten van meer 
dan 600 kilometer, variërend van 4 kilometer 
(de kortste) tot 88 kilometer (de langste) rond de 
Gemeentegroepering van de Vier Rivieren:
- La Feuillie
- Forges-les-Eaux
- Gournay-en-Bray
Folders beschikbaar in de toerismekantoren en in 
het Toeristisch infobureau.

ORIENTATIECURSUS
Het parcours voor oriëntatie “Bois de la Chevrette” is een terrein 
dat het hele jaar door uitgerust is voor het beoefenen van een 
oriëntatiecross. U heeft de keuze uit verschillende moeilijkheidsgraden.

GEZONDHEIDSPARCOURS
Het gezondheidsparcours van Epinay in Forges-les-Eaux omvat, verspreid over een afstand van drie 
kilometers, 10 gymnastiektoestellen.
Het gezondheidsparcours van Aulnaie in Gournay-en-Bray bevindt zich achter het sportcomplex: er zijn 12 
haltes verdeeld over twee kilometers.
Aan iedere halte vindt u een informatiebord met een andere oefening. Beide parcours bieden u afwisselend 
dynamische en statische oefeningen aan voor een optimale fysische conditie.

FIETSTOCHTEN
12 fietscircuits Bewegwijzerde worden aangeboden 
op het grondgebied om het landschap en de erfenis 
brayon te verkennen.

LE COQ A L’ANE

1974 route de la Côte du Bastringue 
76440 Beaubec-la-Rosière
Tél : 06.32.95.28.93
Mail : stebbal@orange.fr
Web : www.lecoqalane.fr
Open: het hele jaar - op reservatie
Prijzen: ontdekkingswandeling: 35 € - Dagtarief: 45 € 
- meer dan twee dagen: 40€/dag (korting vanaf twee 
ezels). 

De Coq à l’âne laat u op 
een originele en ludieke 
manier het landschap 
van le Pays de Bray ont-
dekken: wandeltocht met 
een gezadelde ezel, en dit 
voor een of meerdere 
dagen, een wandeltocht 
met ezel en kar of voor 
de jongsten een kennis-
making met de ezel.

DE AVENUE VERTE
Op de Avenue Verte London-Paris ® (toegankelijk 
voor personen met verminderde mobiliteit) kunt u 
tussen Forges-les-Eaux en Saint-Aubin-le-Cauf (45 
kilometer) ofwel tussen Ferrières-en-Bray en Beauvais 
(26 kilometer) heerlijk wandelen, fietsen of skeeleren 
in alle veiligheid. Het fietspad is verboden voor 
motorvoertuigen.
Het traject verbindt Parijs met Londen via een eigen 
parcours van fietspaden of via afgebakende fietspaden 
langs de wegen. Er zijn twee formules: via Gisors, 
ongeveer 400 kilometer, of via Beauvais, 472 kilometer.
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PARC PAYSAGER DE LA HALLOTIERE

rue Eugène Bisson - 76780 La Hallotière
Tél : 02.35.09.68.30
Mail : mairie-lahallotiere@orange.fr
Web : www.lahallotiere.com
Open: het hele jaar door
Prijzen: gratis

Het park van La Hallotière bevindt zich in de kern van het 
dorp en u kunt er meer dan vijftig verschillende soorten 
hulsten bewonderen. Dankzij de creatie van het park en 
dankzij de mooie bloemenaanplant overal in het dorp, 
kreeg het dorp voor de wedstrijd “concours des villes et 
villages fleuris” twee symbolische bloemen toegekend. Er is 
ook een waterbassin met waterlelies.

JARDIN DE VALERIANES
27, route d’Ennecuit
76750 Bosc-Roger-sur-Buchy
Tél : 02.35.34.35.90
Mail : jardindevalerianes@orange.fr
Web : http://jardindevalerianes.e-monsite.com
Facebook : Jardin de  Valérianes
Open : vanaf 15 mei tot 30 september | op woensdag 
tot zondag van 13u30 tot 18u30 en open op alle 
feestdagen
Prijzen: volwassenen: 8 € - groepen vanaf 15 
personen: 7 € - kinderen: 4 €

Deze tuin van 12000 m2, genesteld in het hartje van het 
platteland, omvat een subtiele compositie van meerjarige 
planten, rozelaars en een prachtige collectie van bomen 
en hydrangeas. Deze tuin is niet te missen voor de gepas-
sioneerde plantenliefhebbers. De tuin was laureaat voor de 
Prix du Bonpland in 1996.

JARDIN DES SCULPTURES, 
CHATEAU DE BOIS-GUILBERT

1108, route d’Héronchelles - 76750 Bois-Guilbert
Tél : 02.35.34.86.56
Mail : jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr
Web : www.lejardindessculptures.com
Open: vanaf 01/04 tot 15/11 woensdag en zondag op alle 
feestdagen van 14u tot 18u |Openingsuren Herfstvakantie: 
alle dagen van 14u tot 18u | Voorjaarsvakantie (zone B),
juli en augustus: alle dagen van 10u tot 13u en van 14u tot 
18u | Open het hele jaar door voor groepen op aanvraag.
Prijzen: volwassenen 8€ | Verminderd tarief: 5€ | Gratis voor 
kinderen tot en met vijf jaar | Groepen vanaf 10 personen: 6€ | ”Pass 
famille” (2 volwassenen + 4 minderjarrige kinderen maximaal): 25€

De tuin werd aangelegd door J.M. de Pas en al wandelend kunt u de beeld-
houwwerken bewonderen. Verder is er het kasteel, het paviljoen en de kapel die 
dateren uit de 17 en 18de eeuw. Er is een ruim aanbod: bezoeken, animaties, 
modelleerstages, tentoonstellingen in de kunstgalerij, seminaries en onderdak.
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VELO LOISIRS PASSIONS

208, rue de Bastringue - 76440 Serqueux
Tél : 02.35.09.80.21
         06.88.10.39.73
Open: het hele jaar door. Enkel op reservatie.
Prijzen: volwassenen: 13€ per dag, 9 € per halve dag
Kinderen: 7 € per dag, 4 € per halve dag

In de buurt van de Avenue Verte (45 km beveiligd wandel- en fietspad), verhuurt Odile Coiffier kinder-, dames- en 
herenfietsen. Ze heeft ook tandems, elektrische fietsen en alle nodige accessoires. 

JARDIN DU MESNIL

25, route du Mesnil - 76680 Montérolier
Tél : 06.77.35.83.62
Mail : lejardindumesnil@gmail.com
Web : http://jardin-du-mesnil.com 
Open: vanaf 26 april tot 10 november 2019, alle 
vrijdagen, zaterdagen, zon- en feestdagen, brug-
gen inbegrepen van 11u tot 18u
Prijzen: bezoek: 8 € - rondleiding: 10 € - kinderen 
van 5 tot 15 jaar: 4 €

In de tuin van Mesnil kunt u niet alleen genieten van het 
romantische en botanische kader, maar ook van een 
versnapering in het aangename theehuis.

Gîte Gîte rural

Les Hauts Brûlins
   in Forges-les-Eaux

Waar slapen ?

Le Cheval Blanc
   in Argueil 

Gîte de Gaillefontaine
   in Gaillefontaine 

Gîte

Brindille
   in Mont-Roty 

 Gîte de groupes

02.35.90.21.88 02.35.90.95.11 02.35.09.15.30 06.83.59.63.27

    Fietsstop in Gournay-en-Bray
Sinds kort kunt u uw fiets veilig achterlaten, terwijl u 
gezellig gaat tafelen, wandelen of even uitrusten. U gaat 
simpelweg naar het Toerismekantoor of bij bepaalde 
winkeliers twee chips halen : één om met uw fiets in de 
stand te komen, de tweede om hem op te halen.
Inlichtingen kunt u bekomen bij de toerismekantoor“des 4 
Rivières en Bray” : 02.35.90.28.34 of “Mairie” (Gemeentehuis)  
02.32.89.90.00

SAMEN ZIJN
sport & vrije tijd
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LES ETANGS DE SOMMERY 
290 chemin de Bray - 76440 Sommery
Tél : 02.35.09.99.84 | 06.74.12.34.56
Mail : fermedebray@orange.fr
Web : http://ferme.de.bray.free.fr
Open: van 11 tot 8 februari 2019 elke dag van 07.00 
tot 19.00 uur | gesloten de eerste week van juli van 
maandag tot vrijdag
Prijzen: ½ dag: 14,50 € | 1 dag: 22,50 € | groepen: 100 € | 
kinderen van 8 tot 12 jaar: 8 € | minigolf: 2,50 € Liefhebbers van de hengelsport kunnen hier forellen vissen. 

Tussen de bomen en de weiden zijn er zeven waterbassins 
aangelegd. Zonder vergunning kunt  u hier zowel individueel, 
als in groep komen vissen. Het nodige materiaal, hengels en 
aas, kunt u ter plaatse huren. Er is een leuke picknickzone en 
een snackbar, alsook een minigolf.

HENGELSPORT IN FORGES-LES-EAUX 
EN GOURNAY-EN-BRAY
De vijvers van Epinay (categorie 2): in de twee vijvers van 
Epinay kunt u verschillende vissoorten aan uw haak slaan.
De vijvers van Andelle (categorie 2): in de namiddag 
wordt u gevraagd enkel in de aangeduide zones te vissen 
om de wandelaars niet te hinderen.
De Bethunerivier (categorie 1): 3 km doorlopend 
hengelplezier vlakbij de Avenue Verte.
De Epterivier (categorie 1): lhet parcours, vlakbij de 
gemeente Haussez, bestaat hier uit verschillende zones.
De Epterivier in Gournay-en-Bray (categorie 1): het 
parcours rond deze rivier is 4,5 km lang en ligt in volle 
natuur in het midden van de graslanden.
Het Jongerenparcours: kinderen jonger dan 12 jaar 
kunnen hier kennis maken met de hengelsport.

U kunt uw visvergunning kopen bij het toerismekantoor in

- Forges-les-Eaux  02.35.90.52.10.
- « 4 Rivières en Bray »: 02.35.90.28.34.
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Ons paintballterrein is aangelegd met de nodige hindernissen om verschillende 
scenario’s te kunnen spelen, waarbij twee teams elkaar bevechten. Dit is 
een leuke activiteit om iets speciaals te vieren : uitstapjes met uw vrienden, 
verjaardagsfeesten, vrijgezellenfeesten, school- en/of sportuitstappen…

PAINTBALL DES ANGES
81 route de Paris - 76440 Saumont-la-Poterie 
Tél : 06.87.36.84.14
Mail : paintballdesanges76@gmail.com
Web : www.paintball-anges-seine-maritime.fr
Facebook : PDAsaumontlapoterie76
Open: het hele jaar door, op afspraak
Prijzen: vanaf 22 € / persoon

Bescherming, behoud en ontwikkeling van de fysieke conditie Volg 
lessen voor een Gezond Lichaam !  : Aanleren van een rechte houding, 
Versterken van de rug- en buikspieren, Yoga-oefeningen en relaxation
- Ze kan groepslessen en -sessies in bedrijven en op evenementen geven.

UW COACH FRANCE-ANNE BURIN
“De houding van de mens bepaalt zijn lichaamsexpressie” !
Lessen in Forges-les-Eaux (Espace de Forges), Rouen (Biocoop) 
en Paris (XVIIème arrondissement).
Info bij uw coach France-Anne Burin
Tél : 02.35.90.46.43 | 06.82.79.14.66 
Mail : burin.franceaanne@neuf.fr
Web : www.franceanneburin.com

BIOSCOOP ESPACE DE FORGES
Rue Francis Fer - BP 12 - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.35.89.80.80
Mail : communication@espacedeforges.fr
Web : www.espacedeforges.fr
Facebook : espacedeforges
Open: het hele jaar door behalve op 15 juli tot eind 
augustus | van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 
12.30 uur en van 14.00 tot 17.30 uur.

Deze digitale bioscoop biedt u een uitgebreid en ge-
varieerd programma aan : komedies, animatiefilms, 
tekenfilms… iedereen vindt hier wel iets naar zijn zin 
! Via onze internetsite kunt u zich informeren naar het 
actuele aanbod.

BIOSCOOP LES ECRANS

Place Nationale - 76220 Gournay-en-Bray
Tél : 02.35.90.07.51
Mail : cinelesecrans@yahoo.fr
Web : cinelesecrans.wordpress.com 
Facebook : lesecransgournay
Open: het hele jaar door
Prijzen: leden: 4,30 €  | korting op maandagavond: 
5 € | Volwassenen: 6 € - kinderen onder 14 jaar: 4 €

De vereniging Les Ecrans verzekert de uitbating van de 
twee filmzalen, een van 105 plaatsen, de tweede van 206 
plaatsen, beiden digitaal uitgerust, waarvan een zaal in 3D.
Gevarieerde programmatie : nationale uitstappen, 
avant-premières, films in originele versie
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GOLF-HOTEL OF SAINT-SAENS
Château du Vaudichon - 76680 Saint-Saëns
Tél : 02.35.34.25.24
Mail : golf@golfdesaintsaens.com
Web : www.golf-de-saint-saens.com
Open: het hele jaar door

Het kasteel van Vaudichon beschikt over een van de 
mooiste golfbanen in Normandië. De golfbaan met haar 
achttien holes en een lengte van 6000 m heeft een zeer 
gevarieerd technisch parcours midden in het groen en 
het beukenbos. Daarnaast is er, op een boogscheut van 
het Forges Hotel en La Folie du Bois des Fontaines, op 
het Domaine de Forges, uitgestrekt over 11 hectaren, een 
practice en een putting green voor de golfamateurs.

SPORT ACTIVITES OF 
THE DOMAINE DE FORGES
Avenue des Sources - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.32.89.50.57
Mail : contact@forgeshotel.com
Web : www.domainedeforges.com
Open: het hele jaar - op reservatie
Prijzen: 20 € / persoon

Bewegen, in conditie blijven, een deugddoend gevoel kri-
jgen… op het domein van Forges kunt u naar willekeur 
een halve dag sport- en ontspanningsactiviteiten beoe-
fenen: zwemmen, fitness, hammam, jacuzzi, tennis, pe-
tanque, pingpong, volleybal, voetbal, mountainbike, golf, 
minigolf, paintball…

Forgesbeach is een mooi aangelegd strand rond het meer. Hier kunt u uitrusten en 
ontspannen onder de palmbomen. Jong en oud kunnen met het aanbieden van boten het 
water op. En na een uitstap op het water kunt u iets gebruiken aan de Kiosk: een pannen-
koek, een ijsje of een drankje, we zijn er vanaf 13u, van maandag tot zondag. En elke za-
terdagavond wordt er gefeest. We organiseren burger party (volgens programma) rond 
een specifiek thema met livemuziek en een DJ. U kunt rechtstreeks reserveren in restaurant 
“La table de Forges”. En om dan zo’n avond in schoonheid te eindigen kunt u het prachtige 
vuurwerk bewonderen dat afgeschoten wordt vanop het midden van het meer.

FORGES BEACH
Avenue des Sources - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.32.89.50.57
Mail : contact@forgeshotel.com
Web : www.domainedeforges.com
Open: elk weekend van juni tot september, op weekdagen voor zomervakantie | 
van 13:00 tot 18:00 uur op weekdagen | 13.00 uur tot 23.30 uur op zaterdag
Prijzen: Burgerparty op zaterdagavond: op aanvraag - bootverhuur voor 
volwassenen: 5 € voor 30 minuten
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SPORTCOMPLEX VAN AULNAIE
Avenue des Aulnaies - 76220 Gournay-en-Bray
Tél : 02.35.90.04.27
Mail : accueilsp@gournay-en-bray.fr
Web : www.gournay-en-bray.fr
Open en prijzen: contact op met 02.35.90.04.27

Open voor publiek, activiteiten (aquabike, aqua aero-
bics, zwemlessen), Inlichtingen 02.35.90.04.27
- Gezondheidsparcours: 2 km –12 haltes: vrije toegang.
- Tennis: twee indoor pleinen, twee outdoor pleinen.
- Vrij toegankelijk: een multisportterrein, een skatepark 
en een voetbalveld.

ZWEMBAD HUGUES DUBOSCQ

Avenue des Sources - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.35.09.93.25
Mail : contact@forges-les-eaux.fr
Web : www.piscine-forges-les-eaux.fr
Open: het hele jaar door
Prijzen: volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar: 3,60 
€ - kinderen vanaf 3 tot 14 jaar: 2,60 € - kinderen onder 
de drie jaar: gratis - 10-beurtenkaart voor volwassenen: 
29€ (bewoners 24€) - 10-beurtenkaart voor kinderen: 
20,20 € (bewoners 15,10 €) - Jaarabonnement 
volwassenen: 94,10 € - jaarabonnement kinderen: 
80,40 € (bewoners 60,10€)

De hele familie kan zich hier uitlaten: voor de kleinsten 
is er het kinderbadje, en de grotere kinderen kunnen 
zich uitlaten in het instructiebad. Voor de sportievelin-
gen is er een speciaal gereserveerde baan. Het hele jaar 
door kunt u zwemlessen nemen, voor alle niveaus.

LES ANES DE GERVAL

70, rue de la Mare Engrand - 76780 La Hallotière
Tél : 06.37.97.96.77
Mail : anesdegerval@orange.fr
Facebook : Les Ânes de Gerval
Open:  alle woensdagen en zaterdagen 
op afspraak van 15u tot 17u | Tijdens 
de vakantieperiodes, voor groepen of 
gepersonaliseerde begeleiding: gelieve ons te 
contacteren.
Prijzen: vanaf 7 €
Minimumleeftijd: vanaf 2 jaar

Rijsport in de volle natuur – kennismaking-
sactiviteiten – uitstappen met de ezels aan de 
teugel, bereden of met een gespan – parcours 
op gevarieerde terreinen – wandelingen – trek-
king – stages – begeleiding door gediplomeerd 
en gekwalificeerd personeel. Mogelijk voor alle 
publiek.
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Camping 
et camping-car Hôtel

Au Sofhôtel
   in Forges-les-Eaux

Waar lekker eten ? Waar slapen ?

Camping la Minière
in Forges-les-Eaux

Boulangerie Naracci
 in Gournay-en-Bray 

Restaurant

Auberge d’Agadir
   in Ferrières-en-Bray

 Boulangerie

02.35.90.01.61 02.35.09.84.60 02.35.90.53.91 02.35.90.44.51

Deze manege biedt u een brede waaier van mogelijkheden aan: lessen zowel 
met paarden als met pony’s, stages, officiële examens van de Fédération 
Française d’Equitation. We ontvangen groepen, recreatiecentra, scholen en 
gehandicapten. Tijdens de zomermaanden organiseren we minikampen 
met pony’s voor groepen of zelfs individueel.

MANEGE VAN « BEL ENDROIT »
415, rue du Bel Endroit - 76440 Beaubec-la-Rosière
Tél : 06.09.69.34.78
Mail : catherine.guilhen@nordnet.fr
Open: het hele jaar door van 9u tot 19u 
Prijzen: vanaf 12 € 
Minimumleeftijd: vanaf 3 jaar

MANEGE VAN 
« FERME DU TILLEUL »

2 Rue de la Fontaine Saint Martin - 76440 Haussez
Tél : 02.35.09.97.22|06.83.43.24.14|06.81.58.53.95
Mail : suzanne.mingels@nordnet.fr
Facebook : Centre Equestre de la Ferme du Tilleul
Open: het hele jaar door van dinsdag tot zaterdag 
van 10u tot 12u en van 14u tot 19u
Prijzen: leden vanaf 145 € (10 lessen + 1 gratis) | 
Niet-leden vanaf 19 € per les

De manege La Ferme du Tilleul, gesitueerd in het hartje van 
het woud, is ideaal gelegen en gemakkelijk te bereiken. De 
manege ligt in het midden van de driehoek Forges-les-Eaux 
(12 km), Gournay-en-Bray (11 km) en La Feuilie (24 km).

Manege met paarden en pony’s, pension, «  cheval étape  » of 
paardentrek. We beschikken over een buitenpiste en een binnenpiste 
(60m x 20 m). Hier, in het hartje van het woud van Lyons, kun je 
prachtige wandelingen en trektochten te paard maken. We geven 
ook bijscholingsstages en garanderen u een gezellige ambiance.

MANAGE VAN « VAL-SAINT-PIERRE »

99 Le Val-Saint-Pierre - 76780 Croisy-sur-Andelle
Tél : 02.35.61.09.43 |  06.80.60.06.41
Mail : centretourisme-equestre@wanadoo.fr
Open: het hele jaar door - dagelijks van 09u tot 18u
Prijzen: in functie van uw keuze, gelieve ons te raadplegen
Minimumleeftijd: vanaf 3 jaar
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ONTSPANNING

welzijn & games

HIPPODROOM VAN
MAUQUENCHY
BP28 - 76440 Mauquenchy
Tél : 02.35.09.83.11
Mail : courses.mauquenchy@gmail.com
Web : www.hippodrome-mauquenchy.fr
Prijzen: 5 € / persoon

Vrijdag 18 januari 15u55
Zaterdag 2 februari 16u25
Vrijdag 8 februari 15u55
Donderdag 28 februari 11u40
Zondag 3 maart 13u30
Vrijdag 15 maart 18u40
Donderdag 4 april 15u55
Zondag 26 mei 13u45
Donderdag 20 juni 11u40
Zondag 30 juni 13u45

Hippodroom is volledig gewijd aan de draverij. Er zijn 19 bijeenkomsten per jaar, waarvan er 14 “premium” (= Franse PMU) zijn, 
waaronder een etappe van “Le Grand National du Trot”. Begeleide bezoeken van onze infrastructuur voor groepen (vanaf 20 
personen en mits reservatie) de dagen van de koersen. Gastronomisch ontbijt voor groepen op dinsdag- en donderdagmorgen.

Maandag 29 juli 15u55
Woensdag 7 augustus 11u40
Zondag 15 september 11u55
Maandag 23 september 15u55
Zondag 13 oktober 13u45
Zondag 27 oktober 13u45
Woensdag 20 november 13u25
Dinsdag 26 november 17u10
Vrijdag 29 november 13u25

HIPPODROOM VAN MONT-LOUVET
Route de Forges - 76220 Gournay-en-Bray
Tél : 02.35.90.13.58 | 06.72.08.71.63
Mail : didier.hanssens@orange.fr
Open: het hele jaar door vanaf 12u
Prijzen: 5 € / persoon

Data van de koersen: Zondag 31 maart - 14 april -
9 en 10 juni - 14 juli - 18 augustus (gratis voor iedereen) - 
1 september | Zaterdag 11 mei (gratis voor iedereen).

© Laurent Saintier

Waar lekker eten ? Waar slapen ? 

Le Normandie
   in Gournay-en-Bray 

Hôtel

02.35.90.01.08

Au Quai Gourmand
   in Nesle-Hodeng 

Restaurant

02.35.93.49.14
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ONTSPANNING

welzijn & games

FORGES SPA

Avenue des Sources - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.32.89.50.44
Mail : lespa@forgeshotel.com
Web : www.domainedeforges.com
Open: het hele jaar door | alle dagen van 10u tot 
19u, en op zaterdag van 10u tot 20u
Prijzen:  vanaf 25 €

U vergeet al uw zorgen dankzij deze hydrotherapie met 
bronwater. U relaxeert en komt tot diepe rust.
De Hanakasumi, die 70 minuten duurt (89 euro), een Japans 
geïnspireerd lichaamsritueel, bestaat uit drie delen: een 
scrub, een dieptemassage en een massage met Aziatisch 
geurende shea butter. Deze verzorging is een echte sensoriële 
gewaarwording. Uw huid is zacht en gevoed en vol energie.

Het Casino is alle dagen open. Er staan 260 
gokautomaten, met inzet van 0,01 € tot 10 €, en 
acht automaten zijn gelinkt aan Jackpot multisites. 
Wij zoeken voortdurend naar nieuwigheden om uw 
speelplezier te vergroten. Kom onze 64 elektronische 
Engelse roulettes ontdekken, waarmee u op 
verschillende manieren kunt gokken. In het salon 
van de traditionele spelen zijn er niet minder dan 
14 tafels, waarvan 5 Engelse roulettes (min. 2 €), 4 
Blackjacks (min. 5 €) en 2 Ultimate Pokers (min. 5 
€). In de pokerzaal staan er 3 tafels ter beschikking, 
met een minimale bring-in van 100 €.

LE GRAND CASINO 
Avenue des Sources - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.32.89.50.50
Mail : contact@domainedeforges.com
Web : www.domainedeforges.com
Open: het hele jaar door
Openingsuren voor de gokautomaten: van 
maandag tot donderdag van 11u tot 3u – vrijdag 
van 11u tot 4u – zaterdag van 10u tot 4u – zon- 
en feestdagen: van 10u tot 3u.
Openingsuren voor de speeltafels: van 
maandag tot donderdag van 21u tot 3u – vrijdag 
van 21u tot 4u – zaterdag van 20u tot 4u – zon- 
en feestdagen: van 16u tot 3u.
Leeftijd: vanaf 18 jaar

AQUAGYM

Avenue des Sources
76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.35.09.93.25
Mail : contact@forges-les-eaux.fr
Web : www.piscine-forges-les-eaux.fr
Open: het hele jaar door
Openingsuren: gelieve ons te contacteren
Prijzen: informeer u bij ons

Ideaal voor iedereen die, in een gezellige sfeer, in conditie wil 
blijven zonder al te veel af te zien. U leert in het water en op een 
zachte manier uw spieren te ontwikkelen en soepel te blijven.
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FIJNPROEVERS
MOMENTEN

boerderijen & lokale producten

MARKT VAN FORGES-LES-EAUX
De markt van Forges-les-Eaux heeft plaats op de « Place Brévière » en de « Place du Général de 
Gaulle, elke donderdagmorgen. Op zondag is er een kleinere markt aan de Halle Baltard.

MARKTEN VAN GOURNAY-EN-BRAY
Bezoek elke dinsdag- en vrijdagmorgen onze traditionele markt met zijn lokale producenten. En 
wat u zeker niet mag missen is de overdekte markt op Avenue Sadi-Carnot. Elke dinsdag wordt hier 
levend gevogelte verkocht.

MARKT VAN LA FEUILLIE
In la Feuillie, rue du Centre, is er een kleine markt elke vrijdagmorgen. U kunt er de lokale 
producten proeven en ontdekken.

© Samuel Thévenet

Op de rabarberboerderij, genesteld in het hartje van le Pays de Bray in Normandië, 
laat Véronique u kennismaken met haar artisanale confituren: rabarberconfituur, 
melkjam, verschillende fruitconfituren, fruitgommen, confituren zonder suiker, …

LA FERME DE LA RHUBARBE
2 rue du Château Bleu - 76440 Haussez
Tél : 02.35.90.68.23|06.32.09.66.19
Mail : la.ferme.de.la.rhubarbe@gmail.com
Web : www.fermedelarhubarbe.com
Open: van maandag tot zaterdag - op afspraak
Prijzen:  5 €
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FIJNPROEVERS
MOMENTEN

boerderijen & lokale producten

FERME DU MONT-AU-BEC

Impasse du Gaillon - 76440 Haussez
Tél : 06.45.28.64.73
Mail : du-mont-au-bec@orange.fr
Facebook : Ferme du Mont-au-Bec
Open: het hele jaar open van donderdag tot zaterdag 
van 15 tot 19 uur in de zomer en van 15 tot 18 uur in 
de winter
Prijzen: bezoek : gratis | met hapjes: 4,90 € 

Producten op basis van koemelk van het typische lokale Norman-
disch ras, “la Normande”. Melk, verse room, boter, plattekaas, yo-
ghurt, melkjam, “riolet”, “smoulet”, “tomanou”.Op markten: dins-
dag- en vrijdagmorgen in Gournay-en-Bray, donderdagmorgen 
in Forges-les-Eaux… Het melken begint om 17u30.

LA VACHE DE LOUVICAMP

10, route de Beaussault - 76440 Mesnil-Mauger
Tél : 02.35.09.27.52
Mail : engerant.l.m@wanadoo.fr
Web : lavachedelouvicamp.over-blog.com
Facebook : La Vache de Louvicamp
Open: het hele jaar door van maandag tot 
zaterdag op afspraakt
Prijzen: individueel bezoek + vieruurtje: 5€/
pers. Groepen volgens prijsofferte

Lucie en de koe van Louvicamp heten u van harte welkom 
voor een ludiek en pedagogisch bezoek. Deel onze passie 
door tijdens een vieruurtje onze lekkernijen te proeven 
en dan samen met ons de koeien te melken. Hier wordt u 
100 % ondergedompeld in het boerenleven!

Bezoek het Kasteel van Merval (XVIIde eeuw), in het hartje van le Pays de Bray, 
met zijn unieke boomgaard (420 lokale variëteiten), zijn bomenrijk park, het meer 
en de boerderij… Dit domein omvat 120 hectaren, en is een volwaardig biologisch 
landbouwbedrijf. 80 Normandische koeien die exclusief met gras worden gevoed, 
zorgen voor de melk die op het bedrijf verwerkt wordt tot onze streekkaas, “le 
Neufchâtel”. De appelaars, zowel hoog- als laagstammen, geven overheerlijke 
appels die we verwerken tot appelsap, cider, Pommeau en Calvados A.O.C.. Bij 
uw bezoek kunt u al proevend de authenticiteit van onze producten ontdekken en 
kennismaken met de geheimen van de alambic in onze sfeervolle kelder…

DOMAINE DE MERVAL

Route d’Argueil - Le Château
76220 Brémontier-Merval
Tél : 02.32.89.96.67
Mail : cidrerie@educagri.fr
Web : www.domaine-de-merval.fr  
Facebook : Domaine de Merval
Open: het hele jaar door | Gratis 
op woensdagnamiddag in juli en 
augustus
Prijzen: groep tot 20 personen: 80 € 
| groep meer dan 20 mensen:
4,50 € / persoon (met proeverij)
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Op deze boerderij maakt u kennis met onze melkezels en hun zeer zeldzame 
en waardevolle melk, maar ook met de cosmetica en de ecologische 
wasproducten die we ter plaatse van deze melk maken.

UNE FEE DANS L’ASINERIE

5, route de Gournay - 76870 Gaillefontaine
Tél : 02.35.90.61.58
Mail : info@unefeedanslasinerie.com
Web : www.unefeedanslasinerie.com
Facebook : Une Fée dans l’Asinerie
Open: van 1 maart tot 31 december | vrij en gratis te 
bezoeken op woensdag en zaterdag van 14u tot 18u 
Prijzen: gratis bezoek |begeleid bezoek is mogelijk, enkel 
voor groepen, mits reservatie (prijs: vanaf 5 € per persoon)

Op deze boerderij vindt u dieren zoals de 
tarpan, oerossen, rendieren, het wolvarken, het 
Jakobsschaap met vier horens, en nog enkele 
andere. U kunt er een aantal strelen…

FERME GRONING
3, chemin du Gaillon - 76440 Grumesnil
Tél : 02.35.90.64.28
Mail : frederic.hanocque@orange.fr
Web : www.ferme-groning.fr
Open: elke dag om 14 uur alleen op afspraa
Prijzen: 6 €

L’ESCARGOT DU MONT-FOSSE
646, chemin du Mont-Fossé - 76440 Sommery
Tél : 02.35.90.19.41 | 06.01.72.96.51
Mail : escargot.du.mont.fosse@hotmail.fr
Web : www.lescargotdumontfosse.com
Open: van 15 mei tot 15 september | op woensdag en 
zaterdag om 10u30 en 15u, maar op afspraak
Prijzen: volwassenen: 3,50 €, met degustatie: 5 €
Minimum leeftijd: vanaf 6 jaar

Iedereen is welkom, van 7 tot 107 jaar. Tijdens uw be-
zoek legt Fabienne u van naald tot draad alles uit over 
l’escargot, een eetbare slak, van aan zijn geboorte tot 
aan zijn verwerking.

ESCARGOT DU MONT-REAL
11, rue du Mont-Réal - 76220 Beauvoir-en-Lyons
Tél : 06.84.77.06.00
Mail : escargots.blot76@yahoo.fr
Facebook : l’escargot du mont-real
Open: op afspraak
Prijzen: gelieve ons te raadplegen

Patrick en Mathieu laten u op hun bedrijf hun slak-
kenkwekerij ontdekken, alsook al hun getransformeerde 
producten gemaakt van deze gehoornde diertjes.
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FERME SAINT-JOSEPH

9, rue du bas de Gancourt 
76220 Gancourt-Saint-Etienne
Tél : 02.35.90.26.36 | 06.71.82.59.72
Mail : polletdo@wanadoo.fr
Web : www.ferme-saint-joseph.com
Open: van februari tot en met november - de winkel: 
van maandag tot zaterdag van 9u tot 19u, op zondag 
van 9u tot 12u. – Individueel bezoek: toegang tot het 
melken vanaf 17u30, behalve op zondag. Groepen 
volwassenen of scholen: op reservatie (omwille van 
goedkeuring door de academische inspectie).

Op deze kaasmakerij zult u verleid worden door onze 
geitenkaas, gemouleerd met een pollepel, vers of geaffineerd, 
natuur- of met kruiden, maar ook door onze plattekaas, door 
onze “tomme de chèvre” en onze artisanale cider. Bezoek 
mogelijk voor school- of volwassenengroepen op afspraak.

Tijdens een gratis degustatiebezoek in onze kelders zult u kennismaken met de finesse en 
de complexiteit van onze ciders, Pommeau de Normandie en Calvados. U kunt nadien 
een ontspannende wandeling in onze boomgaarden maken. Onze familiale ciderboer-
derij dateert uit de 18de eeuw en ligt in het hartje van “La Boutonnière” van “le Pays de 
Bray”. De gebouwen zijn gemaakt uit “torchi” (mengeling van klei of aarde, stro en soms 
paardenhaar) en “colombages” (typisch Normandische houten constructie), en zijn dus 
ideaal voor het bewaren en afrijpen van de Calvados en de Pommeau de Normandie. 
Het domein ligt in een prachtig natuurlijk kader omringd door hagen en riviertjes.

DOMAINE DUCLOS-FOUGERAY
211, route de Pommereux - 76440 Saint-Michel-d’Halescourt
Tél : 02.35.90.61.39
Mail : contact@domaine-duclos-fougeray.com
Web : www.domaine-duclos-fougeray.com
Open: tijdens de schoolvakanties: van maandag tot vrijdag van 14u tot 18u en op 
zaterdag van 9u30 tot 12u30 en van 14u tot 18u | Buiten de schoolvakanties: op 
vrijdag van 14u tot 18u en op zaterdag van 9u30 tot 12u 30 en van 14u tot 18u
Prijzen:  gratis bezoek | begeleid bezoek mits reservatie. 

Brasserie Northmaen
154, Le Bourg
76780 La Chapelle-Saint-Ouen
Tél : 02.35.09.21.54
Mail : ferme.northmaen@gmail.com

OTHER PARTNERS

Waar lekker eten ? 

Le Fournil de Gournay
   in Gournay-en-Bray

Boulangerie

Restaurant

Au Buffet de Forges
   in Forges-les-Eaux

02.35.90.00.46

02.35.90.44.51
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Voor Het Gezin
Uw vakantieoord Forges-les-Eaux heeft aan alles gedacht om zowel groot als klein te behagen.

Volg de gids!

Forges-les-Eaux heeft het label “FAMILLE PLUS”. 
Dit betekent dat wij ons engageren om aan al uw verwachtingen en 
wensen te voldoen, zodat u samen met uw kinderen een onvergete-

lijke vakantie beleeft! 

Voor iedereen
Avenue Verte
Groene Route (te voet, met 
de fiets, met skeelers …).
Forges-les-Eaux • Zie pag. 12

Wandelingen rond de vijvers, 
gevoelig natuurgebied
Natuurwandelingen, 
picknicks, speelpleinen, ge-
zondheidsparcours.
Forges-les-Eaux • Zie pag. 12 

       Zwembad Hugues-Duboscq
Haal uw hartje op in het water.
Forges-les-Eaux • Zie pag. 18

       ForgesBeach
Angelegd strand rond een 
meer, verhuur van bootjes en 
jetski’s voor kinderen.
Forges-les-Eaux • Zie pag. 17

Bioscoop les Ecrans
Gournay-en-Bray • Zie pag. 16

Médiathèque
Gournay-en-Bray • Zie pag. 7

Voor baby’s vanaf 5 maand
       Baby Club van het zwem 
       bad Hugues Dubosq
Al spelend kennismaken met 
het zwembad, voor ouders en 
kinderen.
Forges-les-Eaux • Zie pag. 18

Vanaf 3 jaar
       La Vache de Louvicamp
Bezoek en een hapje op de 
boerderij.
Mesnil-Mauger • Zie pag. 23

       Une Fée dans l’Asinerie
Bezoek op de boerderij.
Gaillefontaine• Zie pag. 24

Domaine Fougeray-Duclos
Bezoek aan deze boerderij 
waar cider gemaakt wordt.
Saint-Michel-d’Halescourt • Zie pag. 25

L’Escargot du Mont Fossé
Bezoek aan deze “eet-
bare slakken” -kwekerij
Sommery • Zie pag. 24

Vanaf 4 jaar
       Activiteiten in het Domein  
       van Forges
Sport- en ontspanningsacti-
viteiten voor kinderen van 4 tot 
18 jaar. 
Forges-les-Eaux . Zie pag. 17

Manege van Tilleul
rijden en lopen
Haussez . Zie pag. 19

Centre de loisirs Okaya 
Het recreatiecentrum biedt 
circusverblijven, sportacti-
viteiten, poney-uitstappen… 
aan, voor kinderen van 4 tot 
12 jaar.
Argeuil . Tél. : 02 35 90 70 19.  

De tuinen van het bos van Guilbert
Bois Guilbert • Zie pag. 13

Vanaf 5 jaar
       Forges Beach
       (zomermaanden)
Huur van waterfietsen.
Forges-les-Eaux • Zie pag. 17

Vargas Show
Paardenshow.
Mésangueville • Zie pag. 9

Musée des Maquettes
hippomobiles
Forges-les-Eaux • Zie pag. 4

La Ferme de Bray
Museum, hengelsport en 
minigolf.
Sommery • Zie pag.5 en 15

Parc Paysager
van la Hallotière
Wandelingen, picknickruimte.
La Hallotière • Zie pag. 13

Domaine de Merval :
gratis bezoek - bezoek aan het 
ciderhuisL
Brémontier Merval• Zie pag. 23

Speciaal

Le label

Activiteiten voor alle leeftijden!
Of uw kind nu een sportieveling is, een dierenliefhebber, verkenner of kunstenaar in spe: hier zal hij 
zijn hartje ophalen, want we bieden heel wat activiteiten aan!
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Vanaf 6 jaar 
        Vélo Loisirs Passion
        Verhuur van fietsen en de 
nodige accessoires.
Forges-Serqueux • Zie pag. 14

L’Escargot du Mont Réal
Bezoek aan de slakkenkwe-
kerij.
Beauvoir-en-Lyons • Zie pag. 24

Vanaf 7 jaar
       Du Coq à l’âne
       Verhuur van gezadelde ezels.
Beaubec-la-Rosière • Zie pag. 12

Manege Le Bel Endroit
Paardrijden en wandeltochten.
Beaubec-la-Rosière • Zie pag. 19

Manege van Val Saint-Pierre
Paardrijden en wandeltochten.
Croisy-sur-Andelle • Zie pag. 19

Vanaf 7 jaar
Randojeu
Familiale rally om de streek te 
ontdekken.
Forges-les-Eaux • Zie pag. 6

Les ânes de Gerval
Leren hoe je met een ezel omgaat. 
La Hallotière • Zie pag. 18

Vanaf 10 jaar
Terre de Bray
Stages voor pottenbakkerij.
Gaillefontaine • Zie pag. 8

Musée de la Résistance
Forges-les-Eaux • Zie pag. 4

Paintball des Anges
Paintball of lasergames.
Saumont la Poterie • Zie pag. 16

Praktische Diensten:

Consultatie van de 

kinderverzorgster van de PMI 

(Protection maternelle et 

infantile)
Voor kinderen van 0 tot 6 jaar, 

elke donderdag van 14u tot 

16u.
Hulp en Preventie.

Gratis en zonder afspraak.

PMI van Forges-les-Eaux.

Het toerismekantoor heet 
u van harte welkom!

Informeer u bij het toerisme-

kantoor om ons uitgebreid 

aanbod “familie”aanbiedin-

gen rond Forges-les-Eaux te 

ontdekken.

Wij kunnen u de volgende 

zaken voorstellen of ter 

beschikking stellen:
• Ontvangst en toeristische 

informatie voor groot en klein.

• Internetlokaal.
• Begeleid bezoek in het bos 

van Epinay
• Openbare toiletten en 

babyroom.
• Speelhoek voor kinderen.

• Parcours Rando Jeu 
(bezoek aan de stad voor 

gezinnen).
• Programma van de ge-

zinsanimaties voor Juli en 

Augustus.

Andere gezinsaanbiedingen
Feesten en festivals, logement of restaurants aangepast voor kinde-
ren… Forges-les-Eaux is de ideale plaats voor een gezinsvakantie!

• April
=> 32 internationaal 
Goochelfestival
(4 tot 7 April 2019)
Magie. Vanaf 5 jaar. In Forges.

 • Juli
=> 18 de Marionettenfestival
(9 tot 13 juli 2019)
Spektakels, opvoeringen en 
tentoonstellingen. Vanaf 2 jaar. In Forges.

=> Forges Academy
(14 juli 2019)
Zangwedstrijd. Vanaf 15 jaar.
In Forges.

=> 41 Feest van het Paard
(27 tot 28 augustus 2019)
Paardenwedstrijden, spektakels, 
animaties.Vanaf 3 jaar.

• Oktober
=> 136ste Feest van Brévière
(5 tot 7 oktober 2019)
Grote kermis. In Forges.

Behelp u met de 
kleuraanduidingen om 
gemakkelijk de door u 
gewenste activiteit te vinden.

Sport en Natuur

Boerderijen of dierenparken

Musea of toeristische parcours

Creatieve ontspanning

Spektakels

In uw gids vindt u alle 
praktische informatie terug 
die u nodig heeft, en dit per 
activiteit.

Dit logo wijst erop dat 
de activiteit een label 
“Famille Plus” heeft.



 
UITSTAPPEN

evenementen

MAART
26 maart: 39ste editie - De Ronde van Normandië
De Ronde van Normandië 2019: 25 tot 31 maart 2019. De tweede dag verbindt de metropool van Rouen met de 
Gemeentegroepering van de Vier Rivieren. Darnetal-Forges-les-Eaux: 170 kilometer. De renners zullen o.a. Nolléval, Fry, 
Bézancourt, Gournay-en-Bray, Ménerval, Grumesnil, Saumont-la-Poterie, Argueil, om aan te komen in Forges-les-Eaux. 
Inlichtingen kunt u bekomen bij de toerismekantoor“des 4 Rivières en Bray” – info@tourismedes4rivieresenbray.com - 
02.35.90.28.34 –Gemeente Forges-les-Eaux www.forgesleseaux.fr – 02.32.89.97.37

APRIL
4 tot 7 April: 32ste Internationaal Goochelfestival
De beste goochelaars van de wereld verleiden u op deze dagen met hun magie (van close-up tot illusionisme, mentalisme, 
manipulaties, telepathie en levitatie). De mooiste spektakels kunt u hier vaak combineren met een hapje, een etentje of 
zelfs een galadiner. Dit is een onmisbare gezinsuitstap!
Salle des Ambassadeurs – Domaine de Forges – Forges-les-Eaux - www.domainedeforges.com - 02.32.89.50.51

MEI
5 Mei: 11de Mennerswedstrijd van Le Bois de l’Epinay :
Voor de deelnemers zijn dit echte sportieve beproevingen, maar voor de toeschouwers zijn deze mennerswedstrijden 
bijzonder attractief, aan de ene kant door de voorgeschreven testen in verband met dressuur, beweegbaarheid en 
uithoudingsvermogen, aan de andere kant dankzij de prachtige gespannen.
Bois de l’Epinay – Forges-les-Eaux - 02.35.09.97.30 |06.87.36.38.58

12 mei: Trektocht van le Pays de Bray
Sinds een aantal jaren is de trektocht van le Pays de Bray een onmisbaar onderdeel voor de deelnemers van de “Trektochtronde 
van Normandië”. Vertrekkend vanuit Gaillefontaine heeft u de keuze uit verschillende parcours : 8 km, 16 km, 49 km en een 
parcours Nordic walking van 16 km. Vertrekkend vanuit Beaussault bieden we u een parcours van 32 km aan.
Trail du Pays de Bray - 02.35.09.87.75 or trail-pays-de-bray@runningbray.com

16 mei: Scandinavische trektocht
Dankzij de nauwe samenwerking van het Departement en het toerismekantoor van “les 4 Rivières en Bray”, kunt u, 
vertrekkend uit La Feuillie, gratis deelnemen aan het parcours van 9 km. Deelnemers moeten zich vooraf inschrijven op de 
internetsite van het Departement. De site is actief één maand voor de trektocht. Deze activiteit heeft plaats in de namiddag.
Informatie bij het Toerismekantoor «Les 4 Rivières en Bray » - info@tourismedes4rivieresenbray.com - 02.35.90.28.34

25 mei: tweede editie van het Fietsfeest
In de straten van Gournay-en-Bray kunt u die dag deelnemen aan het Fietsfeest. Er zijn animaties rond de fiets voorzien voor groot en klein. 
Stadhuis van Gournay-en-Bray - 02.32.89.90.00 of Toerismekantoor «Les 4 Rivières en Bray » - 02.35.90.28.34 
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JUNI
6 tot 16 juni: Armada (Rouen)
De Armada 2019, die aan haar zevende editie toe is, verenigt aan de kades van Rouen de mooiste boten ter wereld. Terugblik 
op 30 jaar geschiedenis van de Armada. U heeft de mogelijkheid om te logeren in de Gemeentegroepering van de Vier 
Rivieren, wendt u tot pagina 50 voor transportvoorzieningen.

8 en 9 juni: 20ste editie: North’Fest – Vikingenfeest
In La Chapelle Saint-Ouen heeft de 20ste editie plaats van het North’Fest. Op het programma staan dit jaar concerten, 
traditionele dansen en spelen, een vikingdorp met een ambachtelijke markt, eet- en drinkfestijnen, voorstellingen voor groot 
en klein, allerhande animaties, en dit het hele weekend.
Georganiseerd door North’Fest Vikingenfeest en Thor Park in La Chapelle Saint-Ouen - www.feteviking.blogspot.fr - 06.72.98.71.51

16 Juni : 26e editie MTB Bois  et Vallées en Argueil
Een must-see evenement voor mountainbikers en wandelaars. Verschillende mountainbikeroutes aangeboden: 15 km, 30 
km, 45 km, 60 km of 10 km wandelen vanaf het Domaine d’Argueil. Cursus met fotograaf, gemarkeerd en beveiligd. Bijtanken 
aangeboden, catering en accommodatie op de site.
Georganiseerd door de vereniging Bois et Vallées. Inscriptions au 06 35 21 47 26 ou 06 11 33 32 12
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29 en 30 juni: 10ste Marathon van le Terroir Brayon
Twee dagen van festiviteiten rond een marathon en een semimarathon ter ere van het Pays de Bray en Normandië. Veel activiteiten 
aangeboden aan kinderen en ouders (marathon conté, babymarathon ...).
Forges-les-Eaux - 06.81.09.29.34 - www.runningbray.com

JULI
9 tot 13 juli : 18de Marionettenfestival
Verschillende marionettengroepen presenteren u hun spektakels: originele personages en boeiende verhalen, geschikt 
voor groot en klein. U kan ook gratis deelnemen aan de demonstraties en de tentoonstellingen.

Espace de Forges - Forges-les-Eaux - 02.32.89.97.37

12 tot 22 juli: 66ste Saint-Clair
Animaties en kermis in het stadscentrum, op zondag 21 juli feeststoet en op maandag 22 juli een groot vuurwerk als 
afsluiter.
Georganiseerd door “Comité des Fêtes” 02.35.09.21.20 –comitedesfetes.gournay gmail.com
14 juli: Forges Académy
Grote zangwedstrijd (meer dan 3000 toeschouwers) voor amateurzangers en semi-professionals, vanaf 14 jaar. Wordt 
afgesloten met een concert.
Place Brévière – Forges-les-Eaux - www.forges-academy.com - 02.32.89.97.37
21 juli: 17 Feest van de Andelle
Kom genieten van een bijeenkomst van oldtimers, wagens, motors en motorvoertuigen, en dit in het bos van Epinay 
en rond het meer van de Andelle. De hele dag zijn er activiteiten, wandelingen, tentoonstellingen, jazzmuzikanten, 
accordeonisten…  Speciale kinderactiviteiten: clowns, schminken, kermismolen… Boerenmarkt.
Bois de l’Epinay - Lac de l’Andelle – Forges-les-Eaux - 02.32.89.97.37
27 en 28 juli : 41ste Feest van het Paard
Jaarlijks bezoeken meer dan 30000 paardenliefhebbers deze happening. Er zijn meer dan 800 paarden, en veel spektakels 
en wedstrijden. Iedereen vindt hier wel iets naar zijn zin.
Bois de l’Epinay – Forges-les-Eaux - fetecheval.free.fr
29 juli: 14 Draversfeest
Zoals elke zomer, sluit de hippodroom van Mauquenchy het Feest van het Paard af, met acht paardenkoersen PMU. 
Van’s morgens vroeg tot ’s avonds laat kunt u met het gezin deelnemen aan de animaties of de koersen volgen.
Hippodrome de Mauquenchy  - 02.35.09.83.11 - www.mauquenchy.com

AUGUSTUS
4 en 25 augustus : Sacré Pays de Bray
Ontdekking van het religieuze erfgoed van de Gemeenschap van gemeenten van de vier rivieren met animaties. Twee 
gebouwen open voor het bezoek. Gratis animatie.
Informatie bij het Toerismekantoor «Les 4 Rivières en Bray » - info@tourismedes4rivieresenbray.com - 02.35.90.28.34
10 augustus: 10de boerenmarkt
De boerenmarkt viert haar 10 verjaardag ! Boerenmarkt en eetgelegenheden met streekproducten die u kunt ontdekken 
op de overdekte markt van Gournay-en-Bray van 16u tot 23u. Vrije ingang.
Informatie bij het Toerismekantoor « Les 4 Rivières en Bray » - info@tourismedes4rivieresenbray.com - 02.35.90.28.34
15 augustus: 17 editie van Danses au Lac
Dansen aan de meer. Aan de oevers van het meer van Andelle kunt u een hele namiddag genieten en zelfs deelnemen 
aan verschillende dansen zoals de quadrille, polka, mazurka of wals.
Echiquier du lac de l’Andelle – Forges-les-Eaux - 02.35.90.52.10
24 en 25 augustus: 28ste meloen eerlijk
 Eeuwenoude traditionele markt, opnieuw ingevoerd in 1989. Op twee dagen tijd komen hier meer dan 25000 bezoekers 
samen, niet alleen voor de meloenen, maar ook voor de boerenmarkt, de kermis, de rommelmarkt, de paardenwedstrijd, 
concerten, diner dansant, helikopterdoop, …
Georganiseerd door  « Comité de Foire de la Rosière » - 02.35.90.42.66 - foire.de.la.rosiere@hotmail.fr

SEPTEMBER
15 september: 41ste rommelmarkt - Gegrilde haringbeurs - mosselbeurs
41ste rommelmarkt in Gournay-en-Bray. Heerlijk om hier rond te neuzen, gegrilde haringen of lekkere mosselen te 
eten. Vanaf 7u ’s morgens.
Informatie bij het Toerismekantoor «Les 4 Rivières en Bray » - info@tourismedes4rivieresenbray.com - 02.35.90.28.34
22 september (namiddag): Dag van het Erfgoed – Faïencecollectie
Naar aanleiding van de Dagen van het Erfgoed is onze Faïencecollectie uitzonderlijk te bezichtigen voor het publiek. 
Trouwzaal - Forges-les-Eaux – 02.35.90.52.10 – contact@forgesleseaux-tourisme.fr



OKTOBER
5 tot 7 Oktober: 136ste Feest van Brevière
Het traditionele feest van Bevrière heeft elk jaar plaats in Forges-les-Eaux sinds 1873. Het drie dagen durende feest is een 
combinatie van een kermis, een brocante en verschillende gevarieerde animaties, waar iedereen zijn hart kan ophalen!
Forges-les-Eaux - 02.32.89.97.37
12 en 13 oktober: sledehondenkoersen
De traditionele sledehondenkoersen spelen zich af in het bos van Epinay, en dit gedurende twee dagen. Vertrekpunt aan de schuur.
Bois de l’Epinay - Forges-les-Eaux - 02.32.89.97.37
26 en 27 oktober: 17de regionale auto rally
De regionale rally van “La Porte Normande » is dit hele weekend terug voor een nieuwe editie in Gournay-en-Bray.
Inlichtingen 06.38.02.38.52
26 en 27 oktober: Ciderfeest
Forges-les-Eaux, lid van VVF Villages, organiseert een nieuwe editie van het Ciderfeest. Op het programma : het opstarten 
van de traditionele appelpers, en nog veel meer… Er worden verschillende animaties voorgesteld, zoals wandelingen te 
paard, fotosessies, ateliers, tattoo bar, dansen, luchtkastelen. U mag ook de artisanale en boerenmarkt met haar talrijke 
streekproducten en de talentvolle ambachtsmannen niet missen. Eet- en drinkgelegenheid ter plaatse.
VVF Villages « L’Ecrin Normand » - 02.35.90.47.62

NOVEMBER
16 november: Appelfeest
Kom genieten van een bezoek aan de uitzonderlijke boomgaard van het Domein van Merval, waar u meer dan 420 
verschillende appelvariëteiten kunt ontdekken. U kunt het bakken van appeltaarten in de broodoven bijwonen, of het persen 
van de appelen, of de verkoop ervan.
Inlichtingen 02.35.89.96.67  - cidrerie@ educagri.fr

DECEMBER
1 december: Kerstmarkt van Forges-les-Eaux
Verschillende standen in de Halle Baltard en enkele chalets waar u ideeën kan opdoen voor kerstgeschenken.
Halle Baltard - Place des Pavillons - Forges-les-Eaux - 06.11.70.42.75
20 tot 22 december: Kerstmarkt van Gournay-en-Bray
Chalets rond en in de overdekte markthallen van Gournay-en-Bray.
Georganiseerd door « Comité des fêtes » - 02.35.09.21.20 - comitedesfetes.gournay@gmail.com

18 januari 15u55
2 februari 16u25
8 februari 15u55
28 februari 11u40
3 maart 13u30
15 maart 18u40
4 april 15u55
26 mei 13u45
20 juni 11u40
30 juni 13u45

29 juli 15u55
7 augustus 11u40
15 september 11u55
23 september 15u55
13 oktober 13u45
27 oktober 13u45
20 november 13u25
26 november 17u10
29 november 13u25

onvergetelijke en feestelijke uitstapjes

Get information at the 02.35.09.83.11

30

22 september: Wandeltocht
Tijdens deze begeleide wandeltocht van 10 km, in familieverband of met vrienden, doorkruist u het dorpje Nolléval. Na afloop 
kunt u deelnemen aan een degustatie van streekproducten. Inschrijving : 3 €.
Informatie bij het Toerismekantoor «Les 4 Rivières en Bray » - info@tourismedes4rivieresenbray.com - 02.35.90.28.34
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restaurants
FERRIERES-EN-BRAY - 76220 (La Feuillie : 18 km - Forges : 22 km - Gournay : 1,8 km)

L’AUBERGE D’AGADIR| 26, avenue de la Gare
Marokkaanse restauratie

Tél : 02.35.90.01.61vanaf 9 €

LA TABLE DE SOPHIE | 38, place de la Gare

Tél : 02.35.09.86.72
Web : www.latabledesophie.fr
Facebook : La Table de Sophievanaf 13 €

FORGES-LES-EAUX - 76440 (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km) 

AU BUFFET DE FORGES | 57, rue du Maréchal Leclerc

vanaf 12,80 €

Tél : 02.35.90.44.51 | 06.77.01.97.15
Mail : contact@sofhotel.com
Web : www.sofhotel.com

Zondagavond en maandag

Traditionele restauratie
Op de avond: maandag, dinsdag en zondag

Traditionele restauratie
Zondagavond van 1 november tot 31 maart

L’ENTRACTE | 53 TER, Avenue des Sources
Pizza’s, salades, grill

Tél : 02.35.90.53.75vanaf 10,70 €

Woensdagavond en donderdag

LA PAIX | 15, rue de Neufchâtel
Traditionele restauratie

Tél : 02.35.90.51.22
Mail : contact@hotellapaix.fr
Web : www.hotellapaix.frvanaf 16,95 €

Zondagavond en maandagmiddag van oktober tot juni

LA TABLE DE FORGES | Domaine de Forges - Avenue des Sources
Traditionele restauratie

Tél : 02.32.89.50.50
Mail : latabledeforges@domainedeforges.com
Web : www. domainedeforges.comvanaf 20 €

Elke dag geopend

LE 235 | 29, rue de la République
Traditioneel en creatief herstel

Tél : 02.35.90.52.67 | 06.76.17.83.58
Mail : le235@orange.frvanaf 14,50 €

Dinsdag en woensdag avond
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LE BISTRO | Domaine de Forges - Avenue des Sources
Traditionele restauratie

Tél : 02.32.89.50.50
Mail : contact@fomainedeforges.com
Web : www.domainedeforges.comvanaf 12,50 €

Elke dag geopend

LE BRÉVIÈRE ROCK HOUSE | 16, rue Albert Bochet
Traditionele restauratie

Tél : 09.83.47.02.21
Mail : lebreviererockhouse@gmail.com
Facebook : Le Brévière Rock Housevanaf 9,90 €

Op de avond: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag

GOURNAY-EN-BRAY - 76220 (La Feuillie : 17 km - Forges : 21 km)

CHEZ NICO| 10, avenue du Général Leclerc 
Pizza’s, gegrilde kip

Tél : 02.35.09.22.85
Mail : cheznico76@gmail.com
Facebook : Chez Nicovanaf 5 €

Zondagmiddag en maandag

LE COMMERCE | 1, rue du Docteur Duchesne
Traditionele restauratie

Tél : 02.35.90.56.15
Facebook : Bar Brasserie Le Commercevanaf 9 €

Zondag

LE FOURNIL DE GOURNAY | 15, rue Charles de Gaulle
Boulangerie, patisserie, tearoom

Tél : 02.35.90.00.46
Facebook : Le Fournil de Gournayvanaf 5,60 €

Donderdag en zondagmiddag

LA LIBERATION | 5, place de la Libération
Traditionele restauratie

Tél : 02.35.90.02.56
Facebook : Bar Brasserie La Libérationvanaf 9 €

Zondagmiddag en maandag

MARCHE AUX CHEVAUX | 9, esplanade de l’Eglise
Traditionele restauratie

Tél : 02.35.90.32.98
Web : www.marcheauxchevaux.frvanaf 8,60 €

Zaterdagavond en zondag

NARACCI BOULANGERIE | 2, place Nationale
Tussendoortje

Tél : 02.35.09.84.60
Facebook : Boulangerie Naraccivanaf 5 €

Zondagmiddag en maandag

CREPÊRIE LA GRANGE | 2, Côte de Saint-Aubin
Flensjes, salades

Tél : 02.35.90.00.41
Facebook : Crêperie La GrangeNiet bekend

Maandag, woensdag en zondagavond

LE B’52 | 26, rue Notre-Dame
Traditionele restauratie

Tél : 02.77.25.14.53
Mail : leb52@hotmail.fr
Facebook : Le B’52vanaf 14,60 €

Maandagavond, dinsdagavond, woensdag, donderdagavond

GANCOURT-SAINT-ETIENNE - 76220 (La Feuillie : 19 km - Forges : 19 km - Gournay : 10 km)

RESTOBRAY | 6, rue principale 
Traditionele restauratie

Tél : 02.35.90.98.97
Mail : restobray76220@gmail.com
Facebook : Restobrayvanaf 8,50 €

Het hele jaar geopend
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Zondagmiddag en maandag

NATRAJ | 550, Chemin Vert
Indiase restauratie

Tél : 02.35.09.70.97
Mail : hotel-saintaubin@orange.fr
Web : www.saintaubin.frvanaf 17,90 €

Elke lunch, zondag en augustus

LE FOSSE - 76440 (La Feuillie : 25 km - Forges : 5,5 km - Gournay : 22 km)

L’AUBERGE DU BEAU-LIEU| 2, route du Montadet
Traditioneel en gastronomisch herstel

vanaf 15,80  €

NESLE-HODENG - 76270 (La Feuillie : 36 km - Forges  : 13 km - Gournay : 35 km) 

AU QUAI GOURMAND | 409, route de Saint-Saire

vanaf 13,50 €

Dinsdag, woensdag en buiten het seizoen op zondagavond

Traditionele restauratie
Maandag en dinsdag behalve bij groepsreservering

Tél : 02.35.90.50.36
Mail : delalandre.david@orange.fr
Web : www.aubergedubeaulieu.com
Facebook : L’Auberge du Beau Lieu

Tél : 02.35.93.49.14
Mail : auquaigourmand@gmail.com

SAINT-CRESPIN - 27480 (La Feuillie : 5 km - Forges  : 26 km - Gournay : 20,5 km) 

GALERIE ADRIENNE DESBIOLLES | 33, rue Bernard Buffet

vanaf 10 €

Tussendoortje
Maandag, donderdag en van 7 januari en 13 maart Tél : 02.32.68.13.46

Mail : adrienne.desbiolles@gmail.com
Web : www.galerieadriennedesbiolles.com

SAINT-SAENS - 76680 (La Feuillie : 34 km - Forges  : 23 km - Gournay : 44 km) 

L’ENTRE PÔTES | Château du Vaudichon

vanaf 15 €

Traditionele restauratie
Het hele jaar geopend Tél : 02.35.34.25.24

Mail : golf@golfdesaintsaens.com
Web : www.golf-de-saint-saens.com

SOMMERY - 76440 (La Feuillie : 23 km - Forges  : 9,5 km - Gournay : 30,5 km) 

LE RELAIS DU BEC FIN | 1090, route de la Cavée

vanaf 14 €

Traditionele restauratie
Winter: maandagavond, dinsdagavond, woensdag, 
donderdagavond, zondagavond
Zomer: dinsdagavond, woensdag, donderdagavond Tél : 02.35.09.61.30

Mail : lerelaisdubecfin@gmail.com
Web : www.restaurant-sommery.fr

NEUFMARCHE - 76220 (La Feuillie : 27 km - Forges  : 22 km - Gournay : 5,5 km) 

À L’ÉPOQUE | 2, avenue Georges Heuillard

vanaf 8,50 €

Traditionele restauratie
Maandag, dinsdagavond, woensdag, donderdagavond en in augustus Tél : 02.35.09.46.49

Mail : alepoque@yahoo.fr
Web : www.restaurantalepoque.fr

Ô BISTROT | 32, place Nationale
Traditionele restauratie en pizza’s

Tél : 02.35.90.00.04
Facebook : Ô Bistrotvanaf 8 €

Maandag en zondagmiddag
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and
bed

AMECOURT - 27140 (La Feuillie : 24 km - Forges : 34 km - Gournay : 13 km) 

DOMAINE DU PATIS | 1, place du Patis

vanaf 60 €

Tél : 02.32.55.51.51
Mail : domainedupatis@free.fr
Web : www.domainedupatis.fr

5 kamers - 15 personen

*prijs exclusief toeristenbelasting

BEAUBEC-LA-ROSIERE - 76440 (La Feuillie : 25 km - Forges : 4,5 km - Gournay : 25 km) 

LE COQ À L’ÂNE | 1974, rue de la Côte de Bastringue

vanaf 60 €

5 kamers - 15 personen

DAMPIERRE-EN-BRAY - 76220 (La Feuillie : 15 km - Forges : 14 km - Gournay : 9,5 km) 

LA BRAYONNE | 167, Chemin de la Vieuville

vanaf 55 €

Tél : 02.35.09.17.91 | 06.32.95.28.93
Mail : stebbal@orange.fr
Web : www.lecoqalane.fr

3 kamers - 7 personen Tél : 02.35.90.10.99 | 06.70.36.92.70
Mail : s.petit18@wanadoo.fr
Facebook : Chambres d’hôtes « La Brayonne »

LA FERME DES PEUPLIERS| 1542, Le Long Perrier

vanaf 54 €

3 kamers - 9 personen Tél : 02.35.90.22.90 | 06.81.12.13.08
Mail : jg.godin@orange.fr
Web : www.lafermelespeupliers.com

LA FERME DE WILLIAM | 1235, rue principale

vanaf 59 €

2 kamers - 7 personen
Tél : 02.32.89.95.53 | 06.81.56.74.38
Mail : william.hanoteau@orange.fr

FLEURY-LA-FORET - 27480  (La Feuillie : 6 km - Forges : 27 km - Gournay : 17 km) 

FERME DE LA CACHETERIE | 2, Chemin des Pâtures

vanaf 73 €

+
Tél : 02.32.48.01.26 | 06.75.35.37.17
Mail : ferme.cacheterie@gmail.com
Web : www.ferme-cacheterie.com
Facebook : Ferme Cacheterie

AVESNES-EN-BRAY - 76220 (La Feuillie : 13 km - Forges : 20 km - Gournay : 5 km) 

LE CASTELET| Château d’Avesnes - 99 route de Gournay

vanaf 95 €

5 kamers - 15 personen Tél : 06.07.66.81.82
Mail : booking@chateaudavesnes.com
Web : www.chateaudavesnes.com

breakfast
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*prijs exclusief toeristenbelasting

FORGES-LES-EAUX - 76440 (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km) 

AU CHARME DU LAC | 18, avenue des Bouleaux

vanaf 98 €

2 suites en 3 kamers - 14 personen Tél : 02.32.89.24.66
Mail : aucharmedulac@gmail.com
Web : chambrehoteslesbouleaux.e-monsite.com

LES CHAMBRES D’HÔTES DU COLVERT| 8, rue du Rebours Mutel

vanaf 50 € zonder ontbijt

5 kamers - 15 personen
Tél : 02.35.90.50.70 | 06.73.74.75.13
Mail : chambrecolvert@hotmail.com

GRUMESNIL - 76440 (La Feuillie : 27 km - Forges : 14 km - Gournay : 18 km) 

LES CLÉS D’AURIANE | 15, rue des Puits

vanaf 75 €

4 kamers - 9 personen Tél : 06.99.06.68.80
Mail : lesclesdauriane@yahoo.fr
Web : www.lesclesdauriane.com

LA BELLIERE - 76440 (La Feuillie : 22,5 km - Forges : 5 km - Gournay : 19 km) 

LA FERME D’HÉRIGNY | 11, route du Lavoir Tél : 07.70.12.64.74
Mail : anais.cisek@yahoo.fr
Web : ferme-herigny.com
Facebook : Ferme d’Hérignyvanaf 80 €

1 suite met 2 kamers - 6 personen

MARTAGNY - 27150 (La Feuillie : 16 km - Forges : 32 km - Gournay : 12 km) 

LA FERME DES SIMONS | 21, rue de la chasse
Tél : 02.32.55.57.22
Mail : mf.laine@orange.fr
Web : ferme-des-simons.pagesperso@orange.frvanaf 55 €

3 kamers - 10 personen

MAUQUENCHY - 76440 (La Feuillie : 19 km - Forges : 4 km - Gournay : 27 km) 

LE CLOS DU QUESNAY | 651, route de Rouen

Tél : 02.35.90.00.97 | 06.71.44.82.44
Mail : morissejean@gmail.com
Web : www.leclosduquesnay.frvanaf 92 €

5 kamers - 14 personen

RONCHEROLLES-EN-BRAY - 76440 (La Feuillie : 21 km - Forges : 7 km - Gournay : 21 km) 

A LA SOURCE NORMANDE | 543, rue de la Mairie

vanaf 60 €

4 kamers - 11 personen
Tél : 02.35.90.13.87 | 07.72.38.94.42
Mail : nathalie.gaudin.dufour@orange.fr
Web : www.alasourcenormande.com
Facebook : A la Source Normande

SAINT-GERMER-DE-FLY - 60850 (La Feuillie : 24 km - Forges : 28 km - Gournay : 7,5 km) 

LES CHAMBRES DE L’ABBAYE | 2, rue Michel Greuet
Tél : 03.44.81.98.38 | 06.09.27.75.41
Mail : comte-resa@free.fr
Web : www.chambres-abbaye.comvanaf 66 €

4 kamers - 9 personen

SAUMONT-LA-POTERIE - 76440 (La Feuillie : 19 km - Forges : 7 km - Gournay : 15 km) 

TERRE D’ISLAIRES | 63, route d’Hodeng

vanaf 78 €

3 kamers - 9 personen Tél : 02.35.09.14.10 | 06.79.39.83.27
Mail : terredislaires@gmail.com
Web : www.terredislaires.com

SOMMERY- 76440 (La Feuillie : 23 km - Forges : 9,5 km - Gournay : 30 km) 

LA FERME DE BRAY | 281, Chemin de Bray

vanaf 60 €

5 kamers - 14 personen Tél : 02.35.90.57.27 | 06.88.92.32.05
Mail : fermedebray@orange.fr
Web : ferme.de.bray.free.fr

et

breakfast
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gemeubelde 
  flats voor 
  toerisme 

AVESNES-EN-BRAY- 76220 (La Feuillie : 13 km - Forges : 20 km - Gournay : 5 km) 

LE CLOS SAINT-MARTIN | 51, rue des Sources

vanaf 150 € / week en 100 € / weekend

Tél : 02.77.25.17.03 | 06.35.10.26.08
Mail : amarie.masson@sfr.fr
Facebook : Gîte Le Clos Saint-Martin

1 kamer - 3 personen

*prijs exclusief toeristenbelasting

BEAUBEC-LA-ROSIERE - 76440 (La Feuillie : 25 km - Forges : 4,5 km - Gournay : 25 km) 

LE COQ À L’ÂNE | 1974, rue de la Côte du Bastringue
2 kamers - 2 tot 5 personen Tél : 02.35.09.17.91 | 06.32.95.28.93

Mail : stebbal@orange.fr
Web : www.lecoqalane.frvanaf 240 € / week en 156 € / weekend

GÎTE D’ÉLIOTE | 61, impasse de la Croix Crochetot
2 kamers - 6 personen Tél : 06.79.52.88.80

Mail : gite.eliote@gmail.com
Facebook : Gîte d’Eliotevanaf 390 € / week en 250 € / weekend

GÎTE Ô PRÉ | 2469, route de la Rosière
3 kamers - 7 personen Tél : 06.52.58.82.83

Mail : info@giteopre.fr
Web : www.giteopre.frvanaf 320 € / week en 300 € / weekend

CROISY-SUR-ANDELLE - 76780 (La Feuillie : 10 km - Forges : 23 km - Gournay : 26 km) 

LE GARDIAN | 99, Le Val Saint-Pierre
1 kamer - 3 tot 5 personen

Tél : 02.35.61.09.43 | 06.80.60.06.41
Mail : centretourisme-equestre@wanadoo.frvanaf 154 € / week en 120 € / weekend

DAMPIERRE-EN-BRAY - 76220 (La Feuillie : 15 km - Forges : 14 km - Gournay : 9,5 km) 

LA CAMPAGNARDE | 936, Chemin des Planques
2 kamers - 4 tot 5 personen

Tél : 02.35.90.69.01 | 06.07.49.60.86
Mail : lacampagnarde76@gmail.comvanaf 230 € / week en 110 € / weekend**

BOUELLES - 76270 (La Feuillie : 10 km - Forges : 23 km - Gournay : 26 km) 

GÎTE DE BOUELLES | 328, route de Nesle-Hodeng
4 kamers - 8 personen

Tél : 02.32.97.09.62 | 06.80.90.97.41
Mail : clementsy@wanadoo.frvanaf 700 € / week en 300€ / weekend
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LA MAISONNETTE - LA FERME DES PEUPLIERS | 1542, Le Long Perrier
1 kamer - 2 tot 4 personen Tél : 02.35.90.22.90 | 06.81.12.13.08

Mail : jg.godin@orange.fr
Web : www.lafermedespeupliers.comvanaf 250 € / week en 160 € / weekend**

DOUDEAUVILLE - 76220 (La Feuillie : 22 km - Forges : 14 km - Gournay : 12 km) 

LES TEMPLIERS NORMANDS | 20, rue principale
2 kamers - 5 personen Tél : 02.35.09.95.31 | 06.86.83.45.50

Mail : les.templiers.normands@gmail.com
Web : www.les-templiers-normands.comvanaf 274 € / week en 178 € / weekend

FORGES-LES-EAUX - 76440 (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km) 

GÎTE MARI-LOU | 3, boulevard Nicolas Thiessé
4 kamers - 1 to 6 personen Tél : 06.43.48.69.33

Mail : michele.peud@orange.fr
Web : gite-mari-lou.frfrom 300 € / week and 110 € / weekend***

LA MAISON DU LAC 1 | 3, avenue Olivier de Montalent
2 kamers - 8 personen - 90 m2 Tél : 06.12.82.62.15

Mail : martinecorbut@outlook.fr
Web : lamaisondulac1.business.sitevanaf 405 € / week en 207 € / weekend

LA MAISON DU LAC 2 | 5, avenue de la Reine
2 kamers - 10 personen - 110 m2 Tél : 06.12.82.62.15

Mail : martinecorbut@outlook.fr
Web : lamaisondulac2.business.sitevanaf 503 € / week en 257 € / weekend

LES HAUTS-BRÛLINS | 20bis, boulevard Nicolas Thiessé
1 kamer - 3 personen Tél : 02.35.90.83.34 | 06.83.59.63.27

Mail : mduvivier76@wanadoo.fr
Web : www.les-hauts-brulins.comvanaf 280 € / week en 115 € / weekend**

GANCOURT-SAINT-ETIENNE - 76220 (La Feuillie : 23 km - Forges : 19 km - Gournay : 9 km) 

GÎTE DE HYAUMET GANCOURT | 2, route de Hyaumet
5 kamers - 15 personen Tél : 06.19.33.26.34

Mail : francoisepagnucco@yahoo.fr
Web : www.gancourt.webnode.frvanaf 1500 € / week en 1000 € / weekend***

LA-FERTE-SAINT-SAMSON - 76440 (La Feuillie : 17 km - Forges : 5,5 Gournay :20 km) 

LA FERME DE LA CHAPELLE | 16, route du Caudeur
3 kamers - 6 personen

Tél : 02.35.90.72.07 | 06.50.72.23.29
Mail : gaec.reconnu.defromerie@wanadoo.frvanaf 290 € / week en 190 € / weekend

LES SOURCES DE L’ANDELLE| Impasse du Brassebout
3 kamers - 6 personen Tél : 06.63.76.77.80

Mail : eugenie_carpentier@yahoofr
Facebook : Gîte Les Sources de l’Andellevanaf 300 € / week en 200 € / weekend***

LE CLOS FLEURI - LA FERME DES PEUPLIERS | 1542, Le Long Perrier
2 kamers - 6 tot 8 personen Tél : 02.35.90.22.90 | 06.81.12.13.08

Mail : jg.godin@orange.fr
Web : www.lafermedespeupliers.comvanaf 350 € / week en 200 € / weekend***
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MAUQUENCHY - 76440 (La Feuillie : 19 km - Forges : 4 km - Gournay : 27 km) 

LE CLOS DU QUESNAY - ROULOTTES DE CHARME | 651, route de Rouen

Tél : 02.35.90.00.97 | 06.71.44.82.44
Mail : morissejean@gmail.com
Web : www.leclosduquesnay.fr

per caravan : 2 kamers - 4 personen

vanaf 530 € / week en 210 € / weekend
et

LE FOSSE - 76440 (La Feuillie : 25 km - Forges : 5,5 km - Gournay :21 km) 

LE POINT DU JOUR | 184, route du Bel Air
4 kamers - 10 personen Tél : 02.35.90.24.66 | 06.47.67.91.42

Mail : famille.hallot@wanadoo.fr
Web : lepointdujourgiterural.jimdo.comvanaf 371 € / week en 300 € / weekend***

LONGMESNIL - 76440 (La Feuillie : 24 km - Forges : 7 km - Gournay : 21 km) 

L’ÉTOILE DE FORGES | 1, rue du Mont au Bec
4 kamers - 12 tot 14 personen Tél : 06.73.30.98.98

Mail : contact@etoiledeforges.fr
Web : www.etoiledeforges.frvanaf 490 € / week en 320 € / weekend

MENERVAL - 76220 (La Feuillie : 21 km - Forges : 11 km - Gournay : 13 km) 

LA PETITE MAISON | 1, Chemin de Rosay
1 kamer - 2 personen Tél : 06.11.88.60.85

Mail : giteenbray@hotmail.fr
Web : www.gitenormand76.comvanaf 270 € / week en 120 € / weekend

LE RELAIS DU CHÂTEAU | 8, route de la mer
4 kamers - 1 tot 12 personen Tél : 06.20.16.23.95

Mail : relaisduchateau@menerval.fr
Web : www.menerval.comvanaf 100 € / week en 50 € / weekend

RONCHEROLLES-EN-BRAY - 76440 (La Feuillie : 21 km - Forges : 7 km - Gournay : 21 km) 

LE TILLEUL | 609, route de l’Epinay
3 kamers - 6 personen

Tél : 02.35.90.05.49 | 06.71.15.48.84
Mail : claudine.varin@wanadoo.frvanaf 298 € / week en 194 € / weekend***

SAINT-LUCIEN - 76780 (La Feuillie : 8 km - Forges : 16 km - Gournay : 25 km) 

GÎTE DE LA FORGE | 616, route de Nolléval
5 kamers - 9 personen Tél : 06.78.09.66.11

Mail : oxcamus@gmail.com
Web : www.gitedelaforge.comvanaf 450 € / week en 340 € / weekend

LA FEUILLIE - 76220 (Forges : 21 km - Gournay : 17 km) 

LES NÉNUPHARS | 7, rue du Vert Four
Studio - 2 tot 3 personen Tél : 06.80.21.41.23

Mail : les.nenuphars76@gmail.com
Web : www.gite-lesnenuphars.comvanaf 230 € / week en 124 € / weekend***

*prijs exclusief toeristenbelasting
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ARGUEIL- 76780 (La Feuillie : 12 km - Forges : 9 km - Gournay : 18,5 km) 

LE DOMAINE DU MANOIR D’ARGUEIL | 2, route des Vallons

vanaf 39,50 €

Tél : 02.35.90.70.19| 07.89.80.99.88
Mail : manoir@odcvl.org
Web : manoir.odcvl.org

29 kamers - 153 personen

*prijs exclusief toeristenbelasting

FORGES-LES-EAUX - 76440 (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km) 

LE RELAIS DU CHASSE MARÉE | Place de l’Ancienne Gare Thermale
15 bedden - 15 personen

Tél : 02.35.09.68.37
Web : www.relaisduchassemaree.frvanaf 15,90 € / nacht

LES PITOUKS | 42, avenue du 11 novembre
24 bedden waarvan voor 3 gehandicapten - 24 personen

Tél : 02.35.90.52.42
Mail : mfr.forges-les-eaux@mfr.asso.frvanaf 570 € / weekend

VILLA LA MINIÈRE | 42, avenue du 11 novembre
39 bedden - 39 personen

Tél : 02.35.90.52.42
Mail : mfr.forges-les-eaux@mfr.asso.frvanaf 730 €/ weekend

GAILLEFONTAINE - 76440 (La Feuillie : 29 km - Forges : 7,5 km - Gournay : 25 km) 

GÎTE DE GAILLEFONTAINE | 43, Grande Rue
12 kamers - 27 personen Tél : 02.35.90.95.11 | 06.70.80.56.36

Mail : gite.gaillefontaine@orange.fr
Web : www.gite.de.france.comvanaf 30 € / nacht

MONT-ROTY - 76220 (La Feuillie : 12 km - Forges : 20 km - Gournay : 7 km) 

GÎTE BRINDILLE | 7, rue Godard
1 slaapzaal - 15 personen Tél : 02.35.90.21.88 | 06.10.88.19.31

Mail : gitebrindille@orange.fr
Web : www.grandsgites.com** vanaf 1000 € / week en 120 € / weekend

groepsgîtes
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***

SAINT-LUCIEN - 76780 (La Feuillie : 8 km - Forges : 16 km - Gournay : 25 km) 

LE CLOS SAINT-LUCIEN | 671, route de Nolléval
6 kamers - 18 personen Tél : 06.98.34.0618

Mail : mraye@orange.fr
Web : www.le-clos-saint-lucien.comvanaf 860 €

SIGY-EN-BRAY - 76780 (La Feuillie : 12 km - Forges : 10 km - Gournay : 23 km) 

LE POINT DU JOUR | 77, rue du Point du Jour
12 kamers - 28 personen Tél : 09.52.35.07.52 | 06.75.52.78.17

Mail : gite.sigy@gmail.com
Web : gite-de-groupe-seine-maritime.frvanaf 800 €

SAINT-GERMER-DE-FLY - 76440 (La Feuillie : 21 km - Forges : 7 km - Gournay : 21 km) 

DOMAINE DE GARENNE | Chemin des Sablons
3 gemeubelde flats voor toerisme en 2 caravans - 9 kamers - 20 personen

Tél : 07.67.17.62.69
Mail : domainedegarenne@gmail.com
Web : www.domainedegarenne.com
Facebook : Domaine de Garennevanaf 340 € / week en 220 € / weekend***
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GOURNAY-EN-BRAY - 76220 (La Feuillie : 17 km - Forges  : 21 km) 

hotels

LA PAIX** | 15, rue de Neufchâtel

18 kamers Tél : 02.35.90.51.22
Mail : contact@hotellapaix.fr
Web : www.hotellapaix.fr

FORGES-LES-EAUX - 76440 (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km) 

AU SOFHÔTEL LOGIS**| 57, rue du Maréchal Leclerc

vanaf 60 €

Tél : 02.35.90.44.51 | 06.77.01.97.15
Mail : contact@sofhotel.com
Web : www.sofhotel.com

34 kamers

LA FOLIE DU BOIS DES FONTAINES | Domaine de Forges - Avenue des Sources

10 kamers Tél : 02.32.89.50.40
Mail : resa-domainedeforges@partouche.com
Web : www.forgeshotel.comNiet bekend

vanaf 67 €

LE CONTINENTAL*** | Domaine de Forges - Avenue des Sources

44 kamers Tél : 02.32.89.50.40
Mail : resa-domainedeforges@partouche.com
Web : www.hotel-lecontinental.comvanaf 67 €

LE FORGES HÔTEL**** | Domaine de Forges - Avenue des Sources

89 kamers Tél : 02.32.89.50.40
Mail : resa-domainedeforges@partouche.com
Web : www.forgeshotel.comvanaf 112 €

LE CYGNE** | 20, rue Notre-Dame

Tél : 02.35.90.27.80
Mail : hotel.le.cygne@orange.fr
Web : www.hotellecygne.fr

29 kamers

vanaf 50 €

*prijs exclusief toeristenbelasting

LE SAINT-AUBIN*** | 550, Chemin Vert

Tél : 02.35.09.70.97
Mail : hotel-saintaubin@orange.fr
Web : www.hotel-saintaubin.fr

57 kamers

vanaf 70 €
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*prijs exclusief toeristenbelasting

SAINT-SA¨NS - 76680 (La Feuillie : 34 km - Forges  : 23 km - Gournay : 44 km) 

GOLF-HÔTEL | Château de Vaudichon

Tél : 02.35.34.25.24
Mail : golf@golfdesaintsaens.com
Web : www.golf-de-saint-saens.com

20 kamers

vanaf 80 €

LE NORMANDIE** | 21, place nationale

Tél : 02.35.90.01.08
Mail : alain.beaupuits@wanadoo.fr

11 kamers

vanaf 57 €

GOURNAY-EN-BRAY - 76220 (La Feuillie : 17 km - Forges : 21 km)

AU DÉTOUR DE GOURNAY| 21, rue des Bouchers

Tél : 06.40.67.77.52
Mail : audetourdegournay@gmail.com
Web : www.audetourdegournay.com

3 appartementen en 1 suite

vanaf 70 €

appart-
      hotels

*prijs exclusief toeristenbelasting
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  campings

villages vacances
*prijs exclusief toeristenbelasting

en

FORGES-LES-EAUX - 76440 (La Feuillie : 21 km - Gournay :  21 km) 

FORGES-LES-EAUX | Boulevard Nicolas Thiessé

Tél : 02.35.90.53.91
Mail : campingforges@gmail.com
Web : www.campingforges.com

35 locaties - Water - Elektriciteit

vanaf 8 € / dag

Opening van 1 april tot 15 oktober 2019

CAMPING DE LA MINIÈRE | Boulevard Nicolas Thiessé

Tél : 02.35.90.53.91
Mail : campingforges@gmail.com
Web : www.campingforges.com

70 locaties

vanaf 9 € / dag

Opening van 1 april tot 15 oktober 2019

VVF VILLAGES « L’ÉCRIN NORMAND » | Rue Pierre Blot

Tél : 02.35.90.47.62 | 06.74.83.73.39
Mail : accueil.forges-les-eaux@vvfvillages.fr
Web : www.vvf-villages.fr

60 locaties

vanaf 89 € / nacht

Opening van 6 mei 2019 tot 5 januari 2020

DOUDEAUVILLE - 76220 (La Feuillie : 22 km - Forges : 14 km - Gournay :  12 km) 

CAMPING DE L’AVENUE VERTE | 2, route de Villers Vermont
Tél : 02.35.90.60.39 | 06.72.87.87.19
Mail : david.fleutry@orange.fr
Web : campingtipi.e-monsite.com
Facebook : Camping de l’Avenue Verte

6 locaties

vanaf  9,10 € / dag

Opening het hele jaar

NOLLEVAL - 76780 (La Feuillie :5 km - Forges : 17 km - Gournay :  22 km) 

CAMPING LE CLAIR RUISSEL | 9, rue Fortin Marceau

Tél : 02.35.90.83.26
Mail : mairie-nolleval@wanadoo.fr

20 locaties

vanaf 6,50 € / dag

Opening van 15 maart tot 15 oktober 2019

CAMPINGCARS AREAS

GAILLEFONTAINE | Place de la Mairie
Locaties - Water - Aftappen

Gratis

GOURNAY-EN-BRAY | Avenue Sadi-Carnot
Locaties - Water - Aftappen

Gratis
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FORGES-LES-EAUX - 76440 (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km) 

DOMAINE DE FORGES | Avenue des Sources

Tél : 02.32.89.50.50
Mail : contact@domainedeforges.com
Web : www.domainedeforges.com

10 tot 350 personen

op een schatting

LONGMESNIL - 76440 (La Feuillie : 24 km - Forges : 7 km - Gournay : 21 km) 

L’ÉTOILE DE FORGES | 1, rue du Mont au Bec

Tél : 06.73.30.98.98
Mail : contact@etoiledeforges.fr
Web : www.etoiledeforges.fr

10 tot 120 personen

vanaf 1280 €

AMECOURT - 27140 (La Feuillie : 24 km - Forges  : 34 km - Gournay :  13 km) 

DOMAINE DU PATIS | 1, place du patis

Tél : 02.32.55.51.51 | 06.89.54.09.01
Mail : domainedupatis@free.fr
Web : www.domainedupatis.fr

80 personen

vanaf 650 € / week en 1300 € / weekend

feestzalen
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merken en labels

Forges-les-Eaux
Het natuurtoerisme is 
hier een echte topper. Het 
handvest van dit label, door 
onze stad ondertekend, is op 
punt gezet in 1964. Elk Groen 
Gebied engageert zich om 
het toerisme te ontwikkelen 
en te richten op de natuur. 
Zo wordt het groene 
erfgoed gevaloriseerd 

Forges-les-Eaux
Plus Beaux Détours de France, d.i. de 
mooiste stadjes van Frankrijk, is een 
beschermd merk van de Michelin-
experten. Elk jaar worden een honderdtal 
steden (tussen 2000 en 20000 inwoners), 
dus geen dorpen, gescreend op basis 
van strikte selectiecriteria. De bedoeling 
hiervan is te garanderen dat het 
« gebied » waarvan ze het epicentrum 
zijn, de capaciteit en de wil heeft om 
als geschikte vakantiebestemming aan 
de binnen-of buitenlandse toeristen te 
voldoen. 

De Vereniging voor Toerisme en 
Handicaps heeft als doelstelling:
- De professionals te sensibiliseren 
voor de opvang van personen met 
een handicap in de toeristische- en 
ontspanningsstructuren
- De geschikte maatregelen te treffen om 
de promotie van deze opvangpolitiek te 

en onderhouden en is het toegankelijk voor 
de bewoners en de toeristen, en dit dankzij de 
observatiezones, de pedagogische bezoeken of de 
aangelegde speel-en ontspanningsruimtes.

bevorderen en mogelijk te maken. 
Dit bewerkstelligt dan de toegang tot ontspanning en 
toerisme voor gehandicapte personen.

De fietsenopvang omvat de hostingsdiensten, de toerismekantoren, de te bezoeken plaatsen en de verhuurders/herstellers. 
In Normandië stelt het netwerk ACCEUIL VELO, met meer dan 230 dienstverleners (hostingsdiensten, toerismekantoren, 
bezoekplaatsen, verhuurders/herstellers) aan de wielertoeristen een aangename ontvangst en kwaliteitsservice voor. De 
wielertoeristen kunnen ook terecht op onze website voor een duidelijk overzicht. www.francevelotourisme.com. Op nationaal 
vlak tellen we al meer dan 1990 dienstverleners. Het merk ACCEUIL VELO wordt geanimeerd door het Nationale Netwerk 
van de departementale bestemmingen (Réseau National des destinations départementales (Rn2d) en France Vélo Tourisme.

Toerismekantoor van Forges-les-Eaux
Om beter te kunnen ontvangen van de 
klanten en het verbeteren van de kwaliteit 
van de toeristische diensten in Frankrijk, de 
staat creëerde het merk Qualité Tourisme™.

Dit merk selecteert en brengt samen onder één symbool van 
de kwaliteit initiatieven voor de klanttevredenheid in hotels, 
toeristische huizen, vakantiedorpen, campings, restaurants, 
cafés en brasseries, seizoensgebonden verhuurbedrijven 
, VVV-kantoren, zakelijke plaatsen en activiteiten in de 
buitenlucht.
Professionals die toont de Qualité Tourisme ™ zich ertoe 
verbindt om: 
- een persoonlijk welkom;
- een duidelijke en nauwkeurige informatie;
- een competente en attente;
- een comfortabele plek om vlekkeloos;
- plaatselijke toeristische informatie op maat van de vraag

legende van pictogrammen
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onze partners

Gîte Relais du Château

4 kamers
6 personen

8 Route de la Mer
76220 Ménerval

relaisduchateau@menerval.fr
ww.menerval.com

Au Buffet de Forges
het traditionele koken van de grond

57, rue du Maréchal Leclerc - 76440 Forges-les-Eaux

Het hele jaar open, behalve op zondagavond in de winter.
Gesloten op zondag van 1 november tot 31 maart.

02.35.90.44.51 contact@sofhotel.com

www.sofhotel.com

06.40.67.77.52



Domaine du Patis
Rustige plaats om halt te houden in een opmerkelijke 
boerderij uit de 17de eeuw. 5 charmante kamers en een 
receptiezaal.
Françoise et Jacques BODESCOT - 1 place de Pâtis 27140 AME-
COURT - Tél. 02 32 55 51 51  Port.06 89 54 09 01
Mail : domainedupatis@free.fr - Site : www.domainedupatis.fr

en zijn indiaas restaurant le « natraj »
groepen - seminars - banketten

550, Chemin Vert - 76220 Gournay-en-Bray

Hotel het hele jaar geopend
Restautant van maandag tot zaterdag alleen ‘s avonds en op zondag op reservatie

02.35.09.70.97 hotel-saintaubin@orange.fr www.hotel-saintaubin.fr

L’Ecrin Normand

Rue Pierre Blot - 76440 Forges-les-Eaux

Het hele jaar open van maandag tot zondag 
van 6 mei 2019 tot 5 januari 2020

02.35.90.47.62 accueil.forges-les-eaux@vvfvillages.fr

www.vvf-villages.fr



Le Point du Jour
het ideale huisje voor gezinnen

184 route du Bel Air - 76440 Le Fossé

02.35.90.24.66 | 06.47.67.91.42
famille.hallot@wanadoo.fr
lepointdujougiterural.jimdo.com

traditionele en lokale gerechten met de geest van weleer
bruiloften - banketten - verjaardagen

2 Avenue Georges Heuillard - 76220 Neuf-Marché

Dinsdag, donderdag en zondag van 12.00 tot 14.00 uur
Vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur en van 19.00 uur tot 22.00 uur.

02.35.09.46.49 | 06.81.75.62.89 alepoque@yahoo.fr www.restaurantalepoque.fr

Distributeur de pizza 24h/24 !

Au Sofhôtel **
un hôtel** tout confort

57, rue du Maréchal Leclerc - 76440 Forges-les-Eaux

Het hele jaar open, behalve op zondagavond in de winter.
Gesloten op zondag van 1 november tot 31 maart.

02.35.90.44.51 contact@sofhotel.com

www.sofhotel.com



Dinsdag, donderdag en zondag van 12.00 tot 14.00 uur
Vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur en van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Gelegen op 4 km van de toeristische trekpleister Forges-les-Eaux, 
is een alleenstaand bakstenen huis, volledig gerestaureerd. De 
gîte heeft een volledig afgesloten mooi beplante tuin van 1000 
m2. U zult niet aan zijn charmes kunnen weerstaan.
609 Route de l’Epinay - 76440 Roncherolles-en-Bray
Tél : 02.35.90.05.49 | 06.71.15.48.84
Mail : claudine.varin@wanadoo.fr 

Gîte
Le Tilleul

3 boulevard  Nicolas Thiéssé - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 06.43.48.69.33

Mail : michele.peud@orange.fr - Web : http://gite-mari-lou.fr

Gîte Mari-Lou

Domaine de Garenne
cottage - aanhangwagens - vissen

Chemin des Sablons - 60850 Saint-Germer-de-Fly

07.67.17.62.69
domainedegarenne@gmail.com
www.domainedegarenne.com

09.83.47.02.21 lebreviererockhouse@gmail.com
16 rue Albert Bochet - 76440 Forges-les-Eaux

de ideale uitvalsbasis om het 
land van bray te ontdekken



praktische  
    info

MET DE AUTO
   Vanuit Parijs (over Gisors): A15 richting Cergy Pontoise, neem de D915 richting Gisors
 - volg richting Dieppe voor Forges-les-Eaux
 - volg richting  Gournay-en-Bray
 - volg richting Rouen voor La Feuillie
    Vanuit Parijs (over Beauvais): A116 Paris/Calais – uitrit Nr 14 en 15 (Beauvais), neem de RN 31 richting Rouen
 - steek Gournay-en-Bray over en volg Dieppe richting Forges-les-Eaux
 - doorrijden gedurende 30 km om aan te komen in Gournay-en-Bray
 - doorrijden gedurende 45 km om aan te komen in La Feuillie
   Vanuit Rouen: 
 - A28 richting Amiens/Boulogne sortie Forges-les-Eaux
 - Neem de RN 31 richting Beauvais/Reims, blijf 45 kilometer rijden om naar Gournay-en-Bray te gaan
 - Neem de RN 31 richting Beauvais/Reims, blijf 30 kilometer rijden om naar La Feuillie te gaan

MET DE BOOT
TRANSMANCHE FERRIES - DIEPPE
France - 0 800.650.100 - www.transmancheferries.fr
Royaume-Uni - 0 800.917.1201 (appel gratuit)

MET HET VLIEGTUIG   

AÉROPORT DE BEAUVAIS-TILLÉ
0 892.68.20.66 - www.aeroportbeauvais.com

AÉROPORT DE ROUEN
02.35.79.41.00 - www.rouen.aeroport.com

NUTTIGE NUMMERS
FORGES-LES-EAUX
 - Taxi Franck : 06.87.24.32.60
 - Taxi Asselin : 02.35.90.55.66
 - Navette LD8 : 06.08.72.24.84

GOURNAY-EN-BRAY
 - Bernard Dolbec : 06.09.61.53.87
 - Dominique Roulland : 06.09.28.24.98
 - My Taxi : 06.86.41.90.64 | 06.18.39.24.82

MET DE TREIN OF BUS SNCF
   Lijn  Dieppe - Serqueux - Gisors - Paris - Mobirégion | 02.32.08.19.75 |www.bus-region.fr
   Lijn Rouen - Serqueux - Amiens - Lille -  Gare de Rouen | 0 892.35.35.35
   Lijn 73 : Rouen - La Feuillie - Gournay-en-Bray - VTNI | 02.32.08.19.75 | www.vtni.fr
   Lijn 41 : Beauvais - Gournay-en-Bray - 0800.60.00.60 | www.oise-mobilite.fr

    Domaine de Forges - Forges-les-Eaux - 02.32.89.5050 | www.domainedeforges.com :
 - vanuit Paris elke vrijdag en zaterdag | vertrek 20u30 - terugreis om 3u op vrijdag en om 4u op zaterdag
 - vanuit Rouen elke zondag | vertrek 14u - terugreis om 19u

De Gemeentegroepering 

VAN DE VIER RIVIEREN



De Gemeentegroepering 

VAN DE VIER RIVIEREN
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La-Chapelle-Saint-Ouen

Saint-Lucien

Morville-sur-Andelle

Croisy-sur-
Andelle

La Haye

La Hallotière

Le Héron

La Feuillie

Nolléval

Roncherolles-en-Bray

Mauquenchy

Dampierre-en-Bray

Cuy-Saint-Fiacre

D1314

D915D919

D919

D915

Fleury-la-Forêt
Lorleau

Lyons-la-Forêt

LisorsRadepont Amécourt
Martagny

Gisors
Paris

Saint-Germer-de-Fly

N31
N31

Gerberoy

Aumale
Amiens

Sommery

Dieppe

Buchy

Bois-Guilbert

D915

D316

D919

D9

D930



www.forgesleseaux-tourisme.fr
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