
1



Forges-les-Eaux Station Verte

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 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.

Het label geeft ook aanduidingen over gezellige en 
aangename plaatsjes, waar men de sfeer kan opsnuiven 
van de lokale markten, of waar men kan tafelen in 
typische restaurants. Elk Groen Gebied engageert zich 
een gevarieerd aanbod te bieden voor uw verblijf, 
gaande van een zwembad, een culturele infrastructuur 
tot een programma met animaties en festiviteiten.

Een groot pluspunt is het Bos van Epinay, met zijn 
ecologische paden, alsook de Groene Laan, of Avenue 
Verte, die beschouwd wordt als een van de best 
aangelegde ontspanningsroutes van heel de “Grand-
Ouest” van Frankrijk.

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 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, 

Forges-les-Eaux

Les Plus Beaux Détours
de France
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 eisen die hiervoor gesteld worden, en dit om “un art 
de vivre”, te garanderen, zijn onder andere:
-Verwijderd zijn van grote 
snelwegen
-Bewust kiezen voor de 
valorisatie van het erfgoed
-Originele en kwalitatieve 
manifestaties organiseren
-Beschikken over culturele en 
sportieve structuren
-Beschikken over 
een permanente 
hotelaccommodatie
-Installeren van duidelijke 
en informatieve wegwijzers 
-Beschikken over een toeristische omgeving waar 
je op zijn minst drie dagen voor ter plaatse kunt 
blijven.

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.

Het is een teken van erkenning van instellingen 
het aanbieden van hoogwaardige diensten die 
klanten kunnen kiezen met vertrouwen tegemoet.

Wat te professionals engagant Franse toerisme?
Kwaliteit van de ontvangst en service, 
professionaliteit, de ontwikkeling van lokale 
middelen behoren tot de fundamentele waarden 
van het merk.

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

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.
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OFFICE DE TOURIsmE à
GOURNAy-EN-BRAy

9 Place d’Armes
76220 Gournay-en-Bray
Tel : 02 35 90 28 34
contact@ot-gournay-en-bray.fr
www.gournayenbray-tourisme.fr

April tot September : 
van dinsdag tot zaterdag van 10u tot 
12u en van 14u tot 17u30

Oktober tot Maart : 
van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 
12u en van 14u tot 17u, op zaterdag 
van 10u tot 12u

OFFICE DE TOURIsmE DE 
LA FEUILLIE
square Jacques Patin
76220 La Feuillie
Tél : 02 35 09 68 03
officemontsetandelle.lafeuillie@
orange.fr
www.otlafeuillie.eu

Januari en Februari: van dinsdag tot 
donderdag van 13u30 tot 17u en op 
vrijdag van 12u tot 17u

Maart tot Mei en Augustus tot 
December : 
Op dinsdag en donderdag van 13u30 
tot 17u 
Op woensdag van 10u tot 13u en van 
13u30 tot 17u 
Op vrijdag van 11u tot 13u en van 
13u30 tot 17u 
Op zaterdag van 8u45 tot 12u15 
(gesloten op zaterdag in maart, april, 
november en december)

Juni en Juli : 
Woensdag 10u tot 13u en van 13u30 
tot 17u30 
Op donderdag van 13u30 tot 17u30 
Op vrijdag van 11u tot 13u en van 
13u30 tot 17u30 
Op zaterdag van 8u45 tot 12u15 en 
van 12u45 tot 16u15 
Op zondag van 8u tot 12u of dinsdag 
van 13u30 tot 17u30 
(1 dinsdag en 1 zondag op 2)

Schema’s die waarschijnlijk 
gedurende het jaar zullen 
veranderen.

OFFICE DE TOURIsmE DE
 FORGEs-LEs-EAUx 

Rue Albert Bochet
76440 Forges-les-Eaux
Tel : 02 35 90 52 10
contact@forgesleseaux-tourisme.fr
http://fr.forgesleseaux-tourisme.com

Oktober tot Maart: 
van dinsdag tot zaterdag van 9u30 
tot 12u30 en van 14u tot 17u

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

nos 
accueils
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De Coq à l’âne laat u op een originele en 
ludieke manier het landschap van le Pays 
de Bray ontdekken: wandeltocht met een 
gezadelde ezel, en dit voor een of meerdere 
dagen, een wandeltocht met ezel en kar of voor 
de jongsten een kennismaking met de ezel.

NATUURUITSTAPPEN

Rando découverte: 35 € - Dagtarief: 45 € - meer 
dan twee dagen: 40€/dag (korting vanaf twee 
ezels). Open het hele jaar door
Openingsuren: gelieve vooraf te reserveren

1974 Route de la Côte de Bastringue
76440 Beaubec-la-Rosière 
Gsm : 06 32 95 28 93
mail : stebbal@orange.fr
Web : www.lecoqalane.fr

La Feuillie, Forges-les-Eaux en Gournay-en-Bray 
stellen u een vijftigtal wandeltochten voor. 

De kortste zijn ongeveer vier kilometer lang, de 
langste achtentachtig kilometer: samen meer 
dan 600 km wandelwegen.

Inlichtingen en folders kunt u bekomen bij de 
toerismekantoren.

Circuit van 
wandeltochten

Wandeltocht met 
een aartsezel

C 1-2

A partir de 3 ans 

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. 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij het 
toerismekantoor in Forges-les-Eaux of telefonisch 
via het nummer 
02 35 90 52 10

Bois de l’Epinay
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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.

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.

Inlichtingen: toerismekantoor van Forges-les-
Eaux: 02 35 90 52 10

Bois Gamet

Forêt de Lyons

Parcours 
d’orientation

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.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij volgende 
toerismekantoren:
La Feuillie : 02 35 09 68 03
Gournay-en-Bray : 02 35 90 28 34

Inlichtingen: toerismekantoor van 
Forges-les-Eaux: 02 35 90 52 10

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.
Inlichtingen: toerismekantoor van 
Forges-les-Eaux : 02 35 90 52 10
Gournay-en-Bray : 02 35 90 28  34

Parcours de santé
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12 fietscircuits

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

Kom naar de VVV-kantoren om de details van de 
cursussen te verkrijgen.

Circuits vélo

Op de Avenue Verte London-Paris ® (toegankelijk 
voor personen met verminderde mobiliteit) kunt u 
tussen Forges-les-Eaux en Saint-Aubin-le-Cauf (45 
km) ofwel tussen Ferrières-en-Bray en Beauvais 
(26 km) 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 km, of via 
Beauvais, 472 km. Surf naar .

www.avenuevertelondonparis.com

Avenue Verte Vélo Loisir Passion

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. 

Prijzen: volwassenen: 13€ per dag, 9 € per halve dag
Kinderen: 7 € per dag, 4 € per halve dag

Open het hele jaar door. Enkel op reservatie.
208 Rue de Bastringue - 76440 serqueux
Tél : 02 35 09 80 21 
Port : 06 88 10 39 73

D 3

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? 

Voor documentatie kunt u terecht bij het 
toerismekantoor van La Feuillie. 02 35 09 68 03 – 
vrij te bezoeken.

Een ludiek bezoekje C 5
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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. 
De toegang tot het park is gratis en het park is alle 
dagen open het hele jaar door.
76780 La Hallotière
Tél : 02 35 09 68 30
mail : mairie-lahallotiere@orange.fr
Web : www.lahallotiere.com 

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: kostprijs 
0,50 ct. Inlichtingen : 
02 35 90 52 10

D 3

La Hallotière 
Parc paysager

C 4

De tuin werd aangelegd door JM de Pas en 
al wandelend kunt u de beeldhouwwerken 
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.

Jardin des 
sculptures château 
de Bois-Guilbert Prijzen: volwassenen: 8 € - groepen vanaf 10 

personen: 6 € - kinderen van 6 tot 18 jaar: 5 
€ - studenten – werklozen – gehandicapten – 
begeleid bezoek (vanaf 15 personen): 8 à 10 
€/pers. Gezinspass: 25 € (twee volwassenen en 
max. vier kinderen)
Open vanaf 1 april tot 15 november 2017 – 
groepen zijn welkom op afspraak het hele jaar 
door. Openingsuren: van woensdag tot zondag 
en alle feestdagen van 14u tot 18u. Tijdens de 
Franse lentevakantie (zone B), de maanden juli 
en augustus en de Franse herfstvakantie: alle 
dagen open van 14u tot 18u.
Château de Bois Guilbert - 76750 Bois-Guilbert - 
Tél : 02 35 34 86 56
mail : jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr 
Web : www.lejardindessculptures.com
Facebook : Jardins de Bois-Guilbert

C 4

Jardin des IFS

Le “jardin des ifs” is een historische tuin uit het begin 
van de 17de eeuw. Hendrik IV, gepassioneerde 
tuinbewonderaar, heeft in ons verblijf overnacht. De 
tuin, samengesteld uit eeuwenoude taxussen en 
buxussen, wordt beschouwd als een voorloper van “le 
jardin à la Française”, de Franse tuin, ontwikkeld door Le 
Notre, tuinarchitect van Versailles. Bewonder ook onze 
groentetuin in permacultuur, onze collectie rozelaars…
Prijzen : 4 € ; kinderen – 18 jaar : gratis onder begeleiding 
van een volwassene. Gratis toegang voor bezoekers 
die ter plaatse een middag- of avondmaal nuttigen. 
Open  van 28 april tot 15 oktober, van woensdag tot 
en met zondag van 11u tot 18u.
3 impasse du Vidamé - 60380 Gerberoy
06 40 36 96 75 - Web : www.lejardindesifs.com

D 3
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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.

De tuin van Brule, in Herchies, is een haven van rust, 
gelegen vlakbij de rivier. U zult er een grote variëteit 
aan meerjarige planten vinden, o.a. hortensia’s en 
dahlia’s. In de groententuin kunt u een uitgebreide 
collectie oude variëteiten van tomaten bewonderen, 
er zijn waterbassins met waterlelies en watervalletjes, 
die u tot aan de wijngaard brengen. Let ook op de 
typische kleur van de “roos van de tuinman”.

Prijzen: 8 € - gratis voor kinderen
Open vanaf 28 april tot 1 november 2018, alle 
vrijdagen, zaterdagen, zon- en feestdagen, 
bruggen inbegrepen van 11u tot 18u

25 Route du mesnil - 76680 montérolier
Gsm : 06 77 35 83 62
mail : lejardindumesnil@gmail.com
Web : http://jardin-du-mesnil.com

Jardin du Mesnil

Prijzen: vanaf 4 €
Open vanaf 1 mei tot 30 oktober 2018
Openingsuren: van 9u30 tot 12u30 en van 14u tot 18u.
7 Rue Roger Froissart - 60112 Herchies
Tél : 06 07 32 56 33
mail : jardindubrule@gmail.com
Web : www.jardindubrule.jimdo.com
Facebook : Jardin du Brule

Jardin du Brule

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 gepassioneerde plantenliefhebbers. 
De tuin was laureaat voor de Prix du Bonpland in 1996.
Prijzen: volwassenen: 8 € - groepen vanaf 15 personen: 
7 € - kinderen: 3 €
Open vanaf 15 mei tot 30 september 2017
Openingsuren: op woensdag en zondag van 13u30 
tot 18u30 en open op alle feestdagen
Route d’Ennecuit - 76750 Bosc-Roger-sur-Buchy
Tél : 02 35 34 35 90 /  06 85 48 26 76
mail : jardindevalerianes@orange.fr
Web : http://jardindevalerianes.e-monsite.com

B 2

B 3Jardin de 
Valérianes

Waar slapen ?
onderdak voor groepenLandelijk vakantiehuis Landelijk vakantiehuis

Le Cheval Blanc
à Argueil

06 74 43 03 57

Au Sofhôtel Logis
à Forges-les-Eaux

02 35 90 44 51

Hôtel

Gîte de Gaillefontaine
à Gaillefontaine
02 35 90 95 11

Les Hauts Brûlins
   à Forges-les-Eaux

06 83 59 63 27
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C 2-3 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 relaxatie

France-Anne Burin wordt 
graag uw sportieve coach. Ze 
kan groepslessen en -sessies in 
bedrijven en op evenementen 
geven.

* Lessen in Forges-les-Eaux: 
Espace de Forges – Salle de 
Danse – Rue Francis Fer
* Lessen in Parijs – Rouen : info bij 
uw coach France-Anne Burin

    UITSTAPPEN OM TE              
               ONTSPANNEN

Lessen op uw aanvraag: info bij 
uw coach France-Anne Burin :
Gsm : 06 82 79 14 66
Tél : 02 35 90 46 43
mail : burin.franceanne@neuf.fr
Web : franceanne-burin-
coachsportif.jimdo.com

Onze leuze: “De houding 
van de mens bepaalt zijn 
lichaamsexpressie” !

Uw coach 
France-Anne

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.

Open vanaf 1 april tot en met 31 oktober. 

Château du Vaudichon - 76680 saint-saëns
Tél : 02 35 34 25 24
mail : golf@golfdesaintsaens.com
Web : www.golfdesaintsaens.com

Golf-Hôtel de
Saint-Saëns

B 2
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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.
Prijzen: ½ dag: 14,50 € - 1 dag: 22,50 € - groepen: 100 
€ - kinderen van 8 tot 12 jaar: 8 € - minigolf: 2,50 €
Open van februari tot december / Openingsuren: 
alle dagen van 7u tot 19u

290 Chemin de Bray - 76440 sommery
02 35 09 99 84 / 06 74 12 34 56
http://ferme.de.bray.free.fr

Hengelsport in 
Forges-les-Eaux

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.

U kunt uw visvergunning kopen bij het 
toerismekantoor in Forges-les-Eaux: 02 35 90 52 10

D 3 De vijvers van 
Sommery

C 3

 Waar slapen ? Wat doen ?
Landelijk vakantiehuis

Bakkerij Naracci
à Gournay-en-Bray

02 35 09 84 60

bakkerij Restaurant

L’Auberge d’Agadir
   à la Ferrière-en-Bray

06 21 09 02 60

Les Templiers Normands
à Doudeauville
06 86 83 45 50

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…
Prijzen paintball: vanaf 22 €/pers.
Open het hele jaar door, op afspraak

81 Route de Paris - 76440 saumont la Poterie
Port : 06 87 36 84 14 
mail : paintballdesanges76@gmail.com 
Web : www.paintball-anges-seine-maritime.fr
Facebook : PDAsaumontlapoterie76

Paintball des Anges

A partir de 12 ans 

Restaurant

Au Quai Gourmand
à Nesle-Hodeng

02 35 93 49 14
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Open elke weekend van juni tot en met september. Tijdens de 
zomermaanden ook open tijdens de week
Openingsuren: van 13u tot 18u in de week – van 13u tot 23u30 op zaterdag
Avenue des sources - 76440 Forges-les-Eaux - Tél : 02 32 89 50 57  
contact@forgeshotel.com - web : www.forgeshotel.com 

Forgesbeach is een mooi aangelegd strand rond het meer. Hier kunt 
u uitrusten en ontspannen onder de palmbomen. En zowel groot als 
klein kunnen op het water: voor volwassenen zijn er roeibootjes, voor 
kinderen zijn er elektrische jetski’s. En na een uitstap op het water kunt u 
iets gebruiken aan de Kiosk: een pannenkoek, een ijsje of een drankje, 
we zijn er vanaf 13u, van maandag tot zondag.
En elke zaterdagavond wordt er gefeest.
We organiseren barbecueavonden (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.
Prijzen: zaterdagavondbarbecue: op aanvraag – huur bootje voor 
volwassenen: 5 € voor 30 min. – huur jetski voor de kinderen: 10 € voor 15 min.

Le Forgesbeach D 3

Bewegen, in conditie blijven, een deugddoend 
gevoel krijgen… op het domein van Forges 
kunt u naar willekeur een halve dag sport- en 
ontspanningsactiviteiten beoefenen: zwemmen, 
fitness, hammam, jacuzzi, tennis, petanque, 
pingpong, volleybal, voetbal, mountainbike, golf, 
minigolf, paintball…
Prijzen: 20 € per persoon - Open: het hele jaar door 
in functie van de beschikbaarheid
Vanaf 8 jaar
Avenue des sources - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02 32 89 50 57
mail : contact@forgeshotel.com
Web : www.domainedeforges.com

Sportactiviteiten 
op het Domaine de 

D 3 Niet te missen ...
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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 sportievelingen is er een speciaal 
gereserveerde baan. Het hele jaar door kunt u 
zwemlessen nemen, voor alle niveaus.
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€)
Open: het hele jaar door - 76440 Forges-les-Eaux 
02 35 09 93 25

Zwembad 
Hugues Duboscq

D 3

Gemeentelijk zwembad: voor de openingsuren: 
tel. 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.

openingsuren: tel. 02 35 90 04 27

Avenue des Aulnaies - 76220 Gournay-en-Bray
Tél : 02 35 90 04 27
mail : sp@gournay-en-bray.fr
Web : www.gournay-en-bray.fr

Bioscoop 
«Les écrans»

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.
De programmatie verloopt volgens de 
filmactualiteit.
Prijzen: leden: 4,30 € 
korting op maandagavond: 5 €
Volwassenen: 6 € - kinderen onder 14 jaar: 4 €

Place Nationale - 76220 Gournay-en-Bray
Tél : 02 35 90 07 51 - mail : cinelesecrans@yahoo.fr
Web : cinelesecrans.wordpress.com
Facebook : Les écrans gournay

E 4Sportcomplex van 
Aulnaie

E 4

Ook te zien... 

Baby Club
à Forges-les-Eaux

02 35 09 93 25

Le Parc de la Mairie
à Gournay-en-Bray

02 35 90 28 34

La Route des paysages

9 tables d’orientation
pour décourvrir les magnifiques 

panoramas du Pays de Bray

La Feuillie 02 35 09 68 03
Forges  02 35 90 52 10

Gournay  02 35 90 28 34

Espaces WIFI
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Kent u het Amerikaanse miniatuurpaard? Wij 
nodigen u uit om op een ongebruikelijke maar 
ludieke manier dit paard te ontdekken via leuke 
activiteiten, ingekleed door iemand met een 
grote passie! Wij passen onze activiteiten aan 
in functie van uw leeftijd en uw wensen. Let wel 
op, de paarden kunnen niet bereden worden.

Prijzen: 1 uur activiteit: 15 € - 1 dag activiteit: 40 € 
(min. 2 personen met bezoek aan de fokkerij) – 
bezoek van 1 tot 6 personen: 15 €
Open het hele jaar door op afspraak

195 Route de Dieppe - 76440 Roncherolles-en-Bray
Port : 06 69 36 09 47 
mail : cic.miniature@gmail.com
Web : www.petit-cheval-en-fete.fr

Le petit cheval
en fête 

D 3

Rijsport in de volle natuur – 
kennismakingsactiviteiten – uitstappen met 
de ezels aan de teugel, bereden of met een 
gespan – parcours op gevarieerde terreinen – 
wandelingen – trekking – stages – begeleiding 
door gediplomeerd en gekwalificeerd 
personeel. Mogelijk voor alle publiek.
Prijzen: vanaf 7 €
Open alle woensdagen en zaterdagen op afspraak

Openingsuren: van 15u tot 17u
Tijdens de vakantieperiodes, voor groepen of 
gepersonaliseerde begeleiding: gelieve ons te 
contacteren.

70 Rue de la mare Engrand - 76780 La Hallotière
Tél : 06 37 97 96 77 
mail : anesdegerval@orange.fr
Page Facebook : Les Anes de Gerval

D 3Les ânes de Gerval

Bioscoop 
Espace de Forges

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

Open het hele jaar door, behalve van 15 juli tot 
eind augustus
Openingsuren voor ticketverkoop: van maandag 
tot vrijdag van 10u tot 12u30 en van 14u tot 17u30

Rue Francis Fer - BP 12 - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02 32 89 80 80
mail : communication@espacedeforges.fr
Web : www.espacedeforges.fr
Page Facebook : espacedeforges

E 4
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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).

Prijzen: leden vanaf 145 € (10 lessen + 1 gratis)
Niet-leden vanaf 19 € per les
Open het hele jaar door
Openingsuren: van dinsdag tot zaterdag van 10u 
tot 12u en van 14u tot 19u.

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
Page Facebook : Centre équestre la ferme du Tillieul 

Manege van 
Ferme du Tillieul 

E 3

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.
Prijzen: vanaf 13 € voor kinderen en vanaf 17 € 
voor volwassenen.
Open het hele jaar door 
Openingsuren: van 9u tot 19u 
Vanaf 3 jaar

415 Rue du Bel Endroit - 76440 Beaubec-la-Rosière
Port : 06 09 69 34 78
mail : catherine.guilhen@nordnet.fr

Manege van
Bel Endroit

C 3

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.

Prijzen in functie van uw keuze, gelieve ons te 
raadplegen
Openen: Het hele jaar door - Openingstijden: 
dagelijks van 09u tot 18u

99 Le Val saint Pierre - 76780 Croisy-sur-Andelle
Tél : 02 35 61 09 43 - Port : 06 80 60 06 41
mail : centretourisme-equestre@wanadoo.fr 
Web : www.valstpierre76.ffe.com

C 5Manege van 
Val Saint-Pierre

Marais des 
Communaux

à Elbeuf-sur-Andelle

02 35 09 68 03

La Rosière de 
Normanville 

à Mesnil-Lieubray

02 35 09 68 03

Rondlopen
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D 3

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.
Prijzen: volwassenen: 3 € - kinderen en studenten 
(-16 jaar): 1,50 €
Gratis voor kinderen onder de zes jaar
Open van 1 mei tot 30 september
Openingsuren: op vrijdag en zaterdag van 14u tot 
17u, op zondag van 14u30 tot 18u.

Parc mondory - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 06 33 01 75 73

D 3

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…
Prijzen: volwassenen: 5 € - schoolgroepen: 2 € - 
groepen + 9 personen: 4 €

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.
Het museum met vrijwilligers, veranderingen 
kunnen mogelijk plaatsvinden in de 
openingsdagen.

Rue du maréchal Leclerc - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02 35 90 64 07 (de 14h à 18h)
Web : www.musee-resistance-deportation-
forgesleseaux.fr  - mail : museedelaresistance@free.fr

C 2
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.
Prijzen: volwassenen: 4 € - kinderen van 6 tot 15 jaar: 2 €
Open: van 1 april  tot 14 juni 2018 en van 16 september 
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.
Grande Rue saint Pierre - 76270 Neufchâtel-en-Bray
Tél : 02 35 93 06 55 - mail : musee@neufchatelenbray.fr
Web : www.neufchatel.fr/culture/musee

Ook te zien... 
Le Parc mondory,
A Forges-les-Eaux, vous 
pourrez vous y balader 
tranquillement. Profitez 
de son espace de jeux 
pour les enfants et de 
sa vue sur la façade 
historique de l’Hôtel de 
ville.

Museum of door paarden 
getrokken modellen

Resistance 
museum

Mathon Durand 
Musum

BEZOEK ONS  
ERFGOED
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Prijzen: totaalbezoek van het complex + tijdelijke tentoonstelling + tuinen + 
museum: Individueel: 10 € - studenten, kinderen + 7 jaar, werkzoekenden, 
gehandicapten (2/3 toegang): 6,50 € - Kinderen - 7 jaar: gratis - Gezinsformule: 
25 € - Groepen (+20 p): vrij bezoek: 7,50 € - bezoek met uitleg van 20 min.: 9 
€ of begeleid bezoek van 60 min.: 11 €. Open voor groepen alle dagen op 
afspraak – Individueel bezoek. Zaterdag, zon- en feestdagen van 14u30 tot 
18u : van 31/03 tot 15/04 en van 6/10 tot 21/10 en van 1/11 tot 25/11
Woensdag tot en met zondag en alle feestdagen van 14u30 tot 18u: van 
18/04 tot 1/07 en van 19/09 tot 30/09 - Alle dagen inclusief feestdagen: van 
11u tot 18u30: van 8/07 tot 16/09 en van 1/11 tot 4/11
Château de Vascoeuil - 08 Rue Jules michelet - 27910 Vascoeuil 
0 235 236 235 - mail : info@chateauvascoeuil.com 
web : www.chateauvascoeuil.com

Vascoeuil biedt u twee grote tijdelijke tentoonstellingen aan van hedendaagse 
bekende kunstenaars. Daarnaast is er ook een permanente tentoonstelling -  in 
het park en de klassieke tuin (jardin à la française) - van een zestigtal originele 
kunstwerken (bronzen en marmeren beelden, mozaïek- en keramische 
werken) van Braque, Kijno, Szekely, Vasarely, Volti, Dali enz. … Bewonder ook 
de duiventoren en bezoek het museum Jules Michelet (1798 – 1874) dat zich in 
één van de bijgebouwen bevindt. In de octogonale toren, die dateert uit de 
12de eeuw, kunt u de gerestaureerde werkkamer van de historicus bezoeken.

B 5

A 3

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.
Prijzen: 6 €-groepen vanaf 20 personen: 4 €
Open: van maart tot eind oktober tijdens het 
weekend en op feestdagen - Juli en augustus: elke 
namiddag - Openingsuren: van 14u tot 19u
Gratis parking
280 Route de Cailly - 76690 Esteville
Tél : 02 35 23 87 76 - mail : acape.marion@gmail.com
Page Facebook : CAPE
www.centre-abbe-pierre-emmaus.org

C 3

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.
Prijzen: 6 €-groepen vanaf 20 personen: 5 €
Open: van maart tot eind oktober tijdens het 
weekend en op feestdagen
Juli en augustus: elke namiddag
Openingsuren: van 14u tot 19u - Gratis parking
Chemin de Bray - 76440 sommery
Tél : 02 35 90 57 27 - mail : fermedebray@orange.fr
Web : http://ferme.de.bray.free.fr 

Ferme de Bray
Conservatoire de la 
Mémoire Rurale

Centre Abbé Pierre
Emmaüs

Château et jardins 
de Vascoeuil
Centre d’art
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C 6
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.
Prijzen: Park: 6 €. Bezoek aan het spoken-n legenden 
museum + 4 €. Bezoek aan de bemeubelde vertrekken 
+4 €. Open van 1 mei tot en met 30 augustus alle 
dagen van 13u tot 18u.
Open tijdens de winterperiode op zaterdag, zondag 
en feestdagen van 13u30 tot 18u.

Lieu dit mortemer - 27440 Lisors
Tél : 02 32 49 54 34 - mail : mortemer@orange.fr 
Web : www.abbaye-de-mortemer.fr

D 5
Het kasteel van Fleury-la-Forêt dateert uit de 15de eeuw 
en is geklasseerd als historisch monument. U kunt de 
bemeubelde vertrekken van het kasteel bezoeken, 
zoals het salon, de werkkamer, de slaapkamers en de 
twee prachtige keukens. In het kasteel kunt u ook het 
oude poppenmuseum bezoeken, en ook het park loont 
de moeite om bezocht te worden.
Prijzen: individueel tarief: 7 €  - Groepen: 6 €/persoon
Open: Voor een individueel bezoek: van 1 april tot 30 
september 2018: op zaterdag, zondag en feestdagen 
van 14u tot 18u – juli en augustus 2018: alle dagen van 
14u tot 18u. Voor groepen: alle dagen van het jaar 
gedurende het hele jaar
4 Route de Lyons - 27480 Fleury-la-Forêt
Tél : 02 32 49 63 91 - Port : 06 12 16 13 12
Mail : info@chateau-fleury-la-foret.com 
Web : www.chateau-fleury-la-foret.com

Château de
Fleury-la-Forêt

Abbaye de Mortemer

B 6Abbaye Notre-Dame 
de Fontaine-Guérard

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.
Open: van 29/04/18 tot 24/06/18: op zondagen, feestdagen 
en de brug van O.L.H. Hemelvaart van 14u tot 18u – van 
9/07/18 tot 31/08/18: alle dagen van 14u tot 18u30 – van 
2/09/18 tot 30/09/18: alle zondagen, tijdens de Franse 
monumentendagen (journées du patrimoine) en op 
zaterdag 29/09 van 14u tot 18u.  Gesloten op 18 en 19/08/18 
(trouwfeest). Prijzen: vrij bezoek:  5 € - verminderd tarief: 
4 € - kindertarief (7 tot 17 jaar): 3 € Gezinsformule: 15 € - 
Kinderen onder de 7 jaar: gratis. Abbaye - CD 714 - 27380 
Radepont
Tel : 06 86 08 04 67 - mail : fontaine-guerard@orange.fr
Web : www.abbayefontaineguerard.fr

 Waar slapen ? Wat doen ?

B& B

Ferme de Bray
à Sommery

02 35 90 57 27

Mis het niet

open monumen-
tendagen 

15 en 16 September

Café de Dieppe
à Forges-les-Eaux

02 35 90 51 32
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Bezoek op uw eigen ritme het stadje Gournay-
en-Bray met behulp van onze flyers. Vertrekpunt 
aan het toerismekantoor. Reken op anderhalf 
uur voor het bezoek. Let bij nummer 7 op de 
architectuur en het interieur van de collegiale 
kerk die dateert uit de 12de eeuw.
Gratis toegang
Open het hele jaar door

9 Place d’Armes - 76220 Gournay-en-Bray
Tél : 02 35 90 28 34
mail : contact@ot-gournay-en-bray.fr 
Web : www.gournayenbray-tourisme.fr
Page Facebook : Gournay en Bray Tourisme

D 3

Juli/augustus: Verdiep u in de geschiedenis van Forges-
les-Eaux, ontdek onze prachtige aardewerkcollectie 
en neem deel aan een wandeltocht in Forges en 
omstreken. Inlichtingen kunt u bekomen bij het 
toerismekantoor (office du tourisme). Voor deze 
bezoeken moet u zich wel inschrijven.
Ontdekkingstochten: het programma van deze 
wandel-bezoektochten, dat loopt van april tot 
oktober, is beschikbaar bij het toerismekantoor.
Prijzen: raadpleeg ons

Rue Albert Bochet - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02 35 90 52 10 
Web : www.forgesleseaux-tourisme.fr
mail : contact@forgesleseaux-tourisme.fr  
Page Facebook : Forges les Eaux - Tourisme

Begeleide bezoeken 
inForges-les-Eaux

Bezoek aan 
Gournay-en-Bray

D 3 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.
Prijs: 1 €-gratis elke maandagmorgen gedurende juli 
en augustus - Open het hele jaar door

Rue Albert Bochet - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02 35 90 52 10
mail : contact@forgesleseaux-tourisme.fr
Web : www.forgesleseaux-tourisme.fr
Page Facebook : Forges les Eaux - Tourisme

Historama van Forges

D 3
De Engelsman Georges Wood installeerde de eerste 
pottenbakkerij in deze stad in 1797. De collectie 
die u hier kunt bewonderen omvat meer dan 250 
exemplaren, gefabrikeerd van de 18de tot de 
21ste eeuw. Het aardewerk gemaakt uit witte klei 
wordt “faience fine, of fijne faience” genoemd, dit 
gemaakt uit rode klei “faience épaisse, of grove 
faience”, of ook “culs noirs”.
Prijzen: volwassenen: 2,50 € - kinderen (jonger dan 16 
jaar): 1 € - groepen van meer dan 10 personen: 2 €.
Open: van dinsdag tot vrijdag, enkel op afspraak.

Rue Albert Bochet - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02 35 90 52 10 
mail : contact@forgesleseaux-tourisme.fr
Web : www.forgesleseaux-tourisme.fr
Page Facebook : Forges les Eaux - Tourisme

 Aardewerkcollectie
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KUNST-EN
 CULTUURUITSTAPPEN

D 3 Deze zaal, van meer dan 1550 m2 ligt in het hartje van 
Forges. 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, …
Date d’ouverture : toute l’année sauf du 15/07 à fin Août
Heure d’ouverture de la billetterie : lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et 14h à 17h30

Rue Francis Fer - BP 12 - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02 32 89 80 80
mail : communication@espacedeforges.fr
Web : www.espacedeforges.fr
Page Facebook : espacedeforges

L’Espace de Forges

E 4
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.
Open: het hele jaar door behalve eind juli en 
begin augustus
Openingsuren: Atelier: van maandag tot vrijdag 
van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30 – 
mediatheek: dinsdag en woensdag van 10u tot 
12u30 en van 14u tot 19u, vrijdag van 14u tot 19u, 
zaterdag 10u tot 12u30 en van 14u tot 17u30

44 Avenue du Général Leclerc - 76220 Gournay-en-Bray
service culturel : 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

L’Atelier

D 3 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.

Open het hele jaar door van maandag tot 
zaterdagmiddag
Zaterdagnamiddag enkel op afspraak

Emmanuel Levasseur
2030 Chemin des morues - 76220 Gournay-en-Bray
Port : 06 31 37 87 44
mail : emmanuel.levasseur6@wanadoo.fr

Meubelmaker - hersteller 
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Openingsdatum: van 21 maart 2018 van woensdag tot zondag - Elke 
dag in juli en augustus.
Openingstijden: van 12u30 tot 19u - leeftijd: alle leeftijden  
35, rue Bernard Buffet - 27480 saint Crespin
Tél : 02 32 68 13 46 - mail : adrienne.desbiolles@gmail.com
Web : www.galerieadriennedesbiolles.com         

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 curiositeiten, snuisterijen, 
ongewone voorwerpen, geschenken, ambachtelijke voorwerpen, 
decoratieve voorwerpen en nog veel meer. Op het gelijkvloers, met 
een oppervlakte van 300 m2, wordt u het leven, de cultuur en de 
geschiedenis van de vijf continenten van onze wereldbol voorgesteld. 
Op de eerste verdieping, die even groot is, vindt u een zeer lumineuze 
tentoonstellingszaal, met werken van hedendaagse artiesten, schilders 
en beeldhouwers. De galerij ontvangt ook muzikanten en schrijvers en 
organiseert thematische tentoonstellingen.

C 5

D 3

Lessen en stages, zowel voor beginners als voor 
gevorderden: draaiwerk, modelvorming, fabricatie 
van gietvormen, afgietsels, vormpersing, raku stooksel, 
ruwe email, tegelversiering, slibgoed, …

Prijzen: lessen en stages: volwassenen: 35 € voor 
3 uur – kinderen: 18 € voor anderhalf uur
Open het hele jaar door
Openingsuren: van donderdag tot zaterdag van 
9u30 tot 12u30 en van 14u tot 18u

43 Grande Rue - 76870 Gaillefontaine
Tél : 02 35 90 73 65  - Port : 06 33 04 41 54
mail : terredebray@orange.fr - 
Web : www.terre-de-bray.com
Facebook : Terre de Bray Atelier Calac

Terre de Bray

Galerij «Adrienne 
Desbiolles»

Mis het niet
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D 3

Elke zondag kunt u in le Chatam of in het 
Forgeshotel op uw favoriete nummers dansen. 
Het orkest van Cécile Charbonnel staat in voor 
de muziek.

Prijzen: 10 €, maar gratis voor wie dezelfde dag 
een maaltijd heeft gebruikt in het Casino, mits 
voorleggen van de rekening.
Open het hele jaar door
Openingsuren: op zondag van 15u30 tot 19u30

Avenue des sources 
76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02 32 89 50 50
mail : contact@domainedeforges.com
Web : www.domainedeforges.com

Thé dansant D 3

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

Prijs: gratis
Open in functie van de evenementen
Openingsuren: van 22u tot 3u ‘s morgens

Avenue des sources 
76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02 32 89 50 50
mail : contact@domainedeforges.com
Web : www.domainedeforges.com

Chatam

Prijzen: volwassenen: 17 € - kinderen van 2 tot 12 jaar: 10 € - 
kinderen jonger dan 2 jaar: gratis
Open van april tot november. In juli en augustus ook op 
woensdagavond om 20u30
Open het hele jaar door voor groepen.
Ticketverkoop: www.vargas-show-equestre.com

750 Route d’Hodeng-Hodenger - 76780 mésangueville
Port : 06 07 52 56 23 - mail : vargas.show@wanadoo.fr 
Web : www.vargas-show-equestre.com         

Alliances Spectacles stelt u zijn nieuw spektakel “Passions” voor, voor 
alle paardenliefhebbers, 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 Show
équestre

E 3-4
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D 3

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.

Prijzen: gratis – op reservatie
Open het hele jaar door

Avenue des sources - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02 32 89 50 50 
mail : contact@domainedeforges.com
Web : www.domainedeforges.com

E 4

Het toerismekantoor van Gournay-en-Bray 
biedt gedurende het hele jaar verschillende 
tentoonstellingen aan, oliedoeken, aquarellen, 
tekeningen, aardewerk, enz.

Gratis toegang tijdens de openingsuren van het 
toerismekantoor.

Open het hele jaar door (zie pag. 4)

9 Place d’Armes
76220 Gournay-en-Bray
Tél : 02 35 90 28 34
mail : contact@ot-gournay-en-bray.fr

Tentoonstellingen  
Gournay-en-Bray

Niet te missen in Gournay-en-Bray

Het toerismekantoor van La Feuillie organiseert 
jaarlijks zeven tentoonstellingen:
Schilderijen, beeldhouwwerken, aquarellen, 
foto’s en andere kunstwerken komen aan bod. 

Kunstenaars, contacteer ons gerust!

Open het hele jaar door

square Jacques Patin 
76220 La Feuillie
Tél : 02 35 09 68 03
Mail : officemontsetandelle.lafeuillie@orange.fr
Web : www.otlafeuillie.eu

Tentoonstellingen 
in het Casino

Tentoonstellingen
La Feuillie

C 5
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WELNESS EN GAMES

D 3

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.

Prijzen: informeer u bij ons
Open het hele jaar door
Openingsuren: gelieve ons te contacteren

Espace Hugues Dubosc
76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02 35 09 93 25

Aquagym

E 4

Data van de koersen:
 Op zondag: 19 maart, 30 april, 14  mei, 4 juni, 
9 juli, 20 augustus (voor  iedereen gratis), 3 
september – op  maandag 5 juni.

Restauratie ter plaatse

Prijzen: 5 € per volwassene
Open het hele jaar door
Openingsuren: 12u

Route de Forges
76220 Gournay-en-Bray
Tél : 02 35 90 13 58 / 06 72 08 71 63
Mail : didier.hanssens@orange.fr

Hippodrome du
Mont-Louvet

Crédit photo Laurent SAINTIER photographe

Le Fournil de Gournay
   à Gournay-en-Bray

02 35 90 00 46

Theesalon

Le Normandie
à Gournay-en-Bray

02 35 90 01 08

Hôtel

D 3 Balneo cocon, 15 minuten, 25 euro. 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.

Prijzen: vanaf 25 €
Open het hele jaar door
Openingsuren: alle dagen van 10u tot 19u, en 
op zaterdag van 10u tot 20u

Avenue des Sources - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02 32 89 50 44
Mail : lespa@forgeshotel.com
Web : www.domainedeforges.com

Forges SPA
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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

Avenue des Sources - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02 32 89 50 50 - Mail : contact@domainedeforges.com
Web : www.domainedeforges.com

Houdt u ook van een partijtje poker? Kom in ons casino, dat 
doorlopend open is en onlangs volledig werd heringericht, uw kansen 
wagen. Uw hartslag zal versnellen aan de gokautomaten, roulettes, 
Black-Jack en Hold’em Poker.

Toegang verboden voor minderjarigen. Controle bij het binnentreden.

E 3-4

C 3
hippodroom is volledig gewijd aan de draverij. 
Er zijn 21 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 10 personen en mits reservatie), de 
dagen van de koersen van 10u30 tot 12u30.
Gesloten voor publiek buiten de koersdagen
Prijzen: ingang per persoon: 5 €
Open het hele jaar door
Openingsuren: van 8u tot 16u30

BP 28 - 76440 Mauquenchy
Tél : 02 35 09 83 11
Mail : contact@hippomauquenchy.fr
Web : www.hippodrome-mauquenchy.fr

Hippodroom van 
Mauquenchy

C 3 PMH-Koersen: zondagen: 21/01 - 02/12 (fokken) - 
09/12 (+ amateurs) - vrijdag 15/06 (semi-nachtelijk)

PREMIUM Koersen: zaterdag: 23/06 - 22/09 - 
zondagen: 04/02 - 08/04 en 16/09. Dinsdagen: 
16/10 - 27/11 - Woensdagen: 28/02 - 08 / 08. 
Donderdag: 03/05. Vrijdag: 23/02 - 16/03 - 08/09 - 
05/10 (semi-nachtelijk)

Trot en Fête : maandag 30 juli. PREMIUM GNT: 
woensdag 21/11/18
Tarif : entrée simple : 5 € / pers.
BP 28 - 76440 Mauquenchy
Tél : 02 35 09 83 11
Mail : contact@hippomauquenchy.fr
Web : www.hippodrome-mauquenchy.fr

Data van de 
draverijen in de 
hippodroom van 

Le Grand Casino
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ONZE LOKALE 
PRODUKTEN

E 3

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, …

Prijs: 5 €
Open van maandag tot zaterdag
Openingsuren: op afspraak

2 Rue du Chateau Bleu - 76440 Haussez
Tél : 02 35 90 68 23 - Port : 06 32 09 66 19
Mail : la.ferme.de.la.rhubarbe@gmail.com
Web : www.fermedelarhubarbe.com

Ferme de la 
Rhubarbe

Tip
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. We hebben ook een fokkerij 
van waterbuffels, van wiens melk we op onze 
boerderij mozzarella maken.
Prijs: gratis - Open van 1 maart tot 31 december
Openingsuren: vrij en gratis te bezoeken op woens-
dag en zaterdag van 14u tot 18u voor particulieren. 
Begeleid bezoek is mogelijk, enkel voor groepen, 
mits reservatie (prijs: vanaf 5 € per persoon)

5 Route de Gournay - 76870 Gaillefontaine
Tél : 02 35 90 61 58
Mail : info@unefeedanslasinerie.com
Web : www.unefeedanslasinerie.com

Une fée dans 
l’asinerie

D 3

Contacteer de 
boerderij die u 
wil bezoeken om 
een afspraak te 
maken. Want ja, de 
landbouwer kan 
net naar de markt 
vertrokken zijn of 
simpelweg aan het 
werk zijn.

Ferme du 
Mont au Bec

E 3

Producten op basis van koemelk van het typische 
lokale Normandisch ras, “la Normande”. Melk, 
verse room, boter, plattekaas, yoghurt, melkjam, 
“riolet”, “smoulet”, “tomanou”.
Op markten: dinsdag- en vrijdagmorgen in 
Gournay-en-Bray, donderdagmorgen in Forges-
les-Eaux… Het melken begint om 17u30.
Prijzen: bezoek met hapjes: 4,90 € - Bezoek zonder 
hapjes: gratis
Open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
Openingsuren: s’ zomers: 15u tot 19u ; ’s winters: 
15u tot 18u30

Impasse du Gaillon - 76440 Haussez
Port : 06 45 28 64 73
Mail : du-mont-au-bec@orange.fr
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Op deze boerderij vindt u dieren zoals de 
tarpan, oerossen, rendieren, het wolvarken, het 
Jakobsschaap met vier horens, en nog enkele 
andere. Wij hebben een leuke tentoonstelling 
over Vikings en een kleine Vikingboot.
Prijs: 6 €
Open elke dag op afspraak
Openingsuren: van 10u tot 18u

3 Chemin du Gaillon - 76440 Grumesnil
Tél : 02 35 90 64 28
Mail : frederic.hanocque@orange.fr
Web : http://crffm-normandie.wixsite.com/
ferme-groning

Ferme Gröning

Dit domein uit de 17de eeuw is geklasseerd: het 
kasteel, de duiventoren… U kunt het geheel vrij 
bezoeken. Gratis bezoek aan de cidermakerij 
elke woensdag in juli en augustus (14u tot 
15u30). Ter plaatse kunt u cider, bio-appelsap, 
pommeau de Normandie, Calvados AOC, 
Neufchâtel AOP, … kopen.
Prijs: 4 € minimum 15 personen, of forfait van 60 € - 
Gratis op woensdagnamiddag in juli en augustus
Opening vrijdag van 09u tot 12u en van 13u30 tot 18u

Route d’Argueil - 76220 Brémontier Merval
Tél : 02 32 89 96 67 - Mail : cidrerie@educagri.fr     
Web : www.domaine-de-merval.fr
Facebook : Domaine de Merval

Domaine de Merval

E 3

D 4

La Vache de 
Louvicamp

C 2

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!
Prijs: individueel bezoek + vieruurtje: 5€/pers. 
Groepen volgens prijsofferte
Open het hele jaar door
Openingsuren: van maandag tot zaterdag op 
afspraak

10 Rue de Beaussault 76440 Mesnil-Mauger
Tél : 02 35 09 27 52 
Mail : engerant.l.m@wanadoo.fr
Web : http://lavachedelouvicamp.over-blog.com

Escargot du 
Mont Fossé

C 3

Iedereen is welkom, van 7 tot 107 jaar. Tijdens 
uw bezoek legt Fabienne u van naald tot draad 
alles uit over l’escargot, een eetbare slak, van 
aan zijn geboorte tot aan zijn verwerking.
Prijs: volwassenen: 3,50 €, met degustatie: 5 €
Gratis voor kinderen onder de 6 jaar
Open van 15 mei tot 15 september
Openingsuren: op woensdag en zaterdag om 
10u30 en 15u, maar op afspraak
Verkoop het hele jaar door van 10u tot 18u

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 : lescargotdumontfosse.com
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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. 7

Wandelingen rond de vijvers, 
gevoelig natuurgebied
Natuurwandelingen, 
picknicks, speelpleinen, 
gezondheidsparcours.
Forges-les-Eaux • Zie pag. 6 

       Zwembad Hugues-Duboscq
Haal uw hartje op in het water.
Forges-les-Eaux • Zie pag. 13

       ForgesBeach
Angelegd strand rond een 
meer, verhuur van bootjes en 
jetski’s voor kinderen.
Forges-les-Eaux • Zie pag. 12

Bioscoop les Ecrans
Gournay-en-Bray • Zie pag. 20

médiathèque
Gournay-en-Bray • Zie pag. 20

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. 13

Vanaf 3 jaar
       La Vache de Louvicamp
Bezoek en een hapje op de 
boerderij.
Mesnil-Mauger • Zie pag. 27

Domaine Fougeray-Duclos
Bezoek aan deze boerderij 
waar cider gemaakt wordt.
Saint-Michel-d’Halescourt • Zie pag. 27

Fromagerie de st-Joseph
Bezoek aan deze boerderij waar 
kaas gemaakt wordt
Gancourt-Saint-Étienne • Zie pag. 30

L’Escargot du mont Fossé
Bezoek aan deze “eet-
bare slakken” -kwekerij
Sommery • Zie pag. 27

Parc mondory
Speeltuin voor kinderen.
Forges-les-Eaux • Zie pag. 16

Vanaf 4 jaar
       Activiteiten in het Domein  
       van Forges
Sport- en ontspanningsactivi-
teiten voor kinderen van 4 tot 
18 jaar. 
Forges-les-Eaux . Zie pag. 15

manege van Tilleul
rijden en lopen
Haussez . Zie pag. 15

Centre de loisirs Okaya 
Het recreatiecentrum biedt 
circusverblijven, sportactivitei-
ten, 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. 8

Vanaf 5 jaar
       Forges Beach
       (zomermaanden)
Huur van waterfietsen en jetski’s.
Forges-les-Eaux • Zie pag. 12

Vargas show
Paardenshow.
Mésangueville • Zie pag. 22

musée des maquettes
hippomobiles
Forges-les-Eaux • Zie pag. 16

La Ferme de Bray
Museum, hengelsport en 
minigolf.
Sommery • Zie pag.11 en 17

Parc Paysager
van la Hallotière
Wandelingen, picknickruimte.
La Hallotière • Zie pag. 8

Domaine de merval :
gratis bezoek - bezoek aan het 
ciderhuisL
Brémontier Merval• Zie pag. 27

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. 7

L’Escargot du mont Réal
Bezoek aan de slakkenkwe-
kerij.
Beauvoir-en-Lyons • Zie pag. 30

Vanaf 7 jaar

       Du Coq à l’âne
       Verhuur van gezadelde 
ezels.
Beaubec-la-Rosière • Zie pag. 5

       manege Le Bel Endroit
Paardrijden en wandeltochten.
Beaubec-la-Rosière • Zie pag. 14

manege van Val saint-Pierre
Paardrijden en wandeltochten.
Croisy-sur-Andelle • Zie pag. 14

Vanaf 7 jaar
Randojeu
Familiale rally om de streek te 
ontdekken.
Forges-les-Eaux • Zie pag. 8

Le petit cheval en fête
Niet-alledaagse ontspanning met 
miniatuurpaarden.
Roncherolles-en-Bray • Zie pag. 14

Les ânes de Gerval
Leren hoe je met een ezel omgaat. 
La Hallotière • Zie pag. 15

Vanaf 10 jaar
Terre de Bray
Stages voor pottenbakkerij.
Gaillefontaine • Zie pag. 21

musée de la Résistance
Forges-les-Eaux • Zie pag. 16

Paintball des Anges
Paintball of lasergames.
Saumont la Poterie • Zie pag. 11

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 
toerismekantoor om 
ons uitgebreid aanbod 

“familie”aanbiedingen rond 

Forges-les-Eaux te ontdekken.

Wij kunnen u de volgende 

zaken voorstellen of ter bes-

chikking 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 
gezinsanimaties 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
=> 31 internationaal 
Goochelfestival
(26 tot 29 April 2018)
Magie. Vanaf 5 jaar. In Forges.

• mei
=> 7de feest van de Natuur
(23 tot 27 Mei 2018)

Opvoeringen en animaties. Vanaf 5 jaar. 

• Juli
=> 18de Marionettenfestival
(08 tot 08 juli 2018)
Spektakels, opvoeringen en 
tentoonstellingen. Vanaf 2 jaar. In 
Forges.

=> Forges Academy 18
(14 juli 2018)
Zangwedstrijd. Vanaf 15 jaar.
In Forges.

=> 40 Feest van het Paard
(28 tot 29 augustus 2018)
Paardenwedstrijden, spekta-
kels, animaties. 
Vanaf 3 jaar.

• Oktober
=> 134ste Feest van Brévière
(oktober 2018)
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.
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Patrick en Mathieu laten u op hun bedrijf 
hun slakkenkwekerij ontdekken, alsook al hun 
getransformeerde producten gemaakt van 
deze gehoornde diertjes.

Prijzen: gelieve ons te raadplegen
Open op vrijdag van 16u tot 18u en op zaterdag 
van 14u tot 18u op afspraak
Openingsuren: op afspraak

11, rue du Mont Réal - 76220 Beauvoir-en-Lyons
Port : 06 84 77 06 00
Mail : escargots.blot76@yahoo.fr
Page Facebook : L’Escargot du Mont Réal

L’escargot du 
Mont Réal

E 4 Fromagerie de la 
ferme St Joseph

E 4

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.
Open van februari tot en met november 2018.
Openingsuren: 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).

Laurence, Dominique et Thomas Pollet
9 Rue du Bas de Gancourt - 76220 Gancourt-St-Etienne
Tél : 02 35 90 26 36 - Port : 06 71 82 59 72
Web : www.ferme-saint-joseph.com

Prijs: begeleid bezoek mits reservatie. Vanaf 4,50 €.
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 za-
terdag van 9u30 tot 12u 30 en van 14u tot 18u

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

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 ciderboerderij 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.

D 3Domaine
Duclos-Fougeray
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In la Feuillie, rue du Centre, 
is er een kleine markt elke 
vrijdagmorgen. U kunt er de 
lokale producten proeven en 
ontdekken.

Marktdag: elke vrijdagmorgen

Toerismekantoor
Square Jacques Patin 
76220 La Feuillie

Tél : 02 35 09 68 03
Mail : officemontsetandelle.lafeuillie@
orange.fr
Web : www.otlafeuillie.eu

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.

Marktdagen: donderdag en 
zondagmorgen

Toerismekantoor
Rue Albert Bochet
76440 Forges-les-Eaux

Tél : 02 35 90 52 10
Mail : contact@forgesleseaux-tourisme.fr
Web : www.forgesleseaux-tourisme.fr

Elke dinsdag vindt u levend 
pluimvee op de Marché 
Couvert (overdekte markt), 
avenue Sadicarnot. Op deze 
markt vindt u ook onze lokale 
producten terug: kazen, eieren, 
melk, vis en groenten van onze 
groenteboeren. De markt heeft 
ook op vrijdagmorgen plaats.

Marktdagen: dinsdag- en vrijdagmorgen

Toerismekantoor 
9 Place d’Armes
76220 Gournay-en-Bray

Tél : 02 35 90 28 34
Mail : contact@ot-gournay-en-bray.fr
Web : www.gournayenbray-tourisme.fr

Producent van seizoen groenten en fruit, er is 
een winkel op de boerderij en we hebben zelfs 
een groenten-en fruitautomaat, die alle dagen 
toegankelijk is.

Prijzen: informeer u
De winkel is open op woensdag, vrijdag en zaterdag
De groenten-en fruitautomaat 7 dagen op 7 en 24u/24
Openingsuren: 15u tot 18u30

1081 chemin de Torchy 76220 Dampierre-en-Bray
Tél : 06 74 87 65 47
Mail : alexandre.luginbuhl@orange.fr
Page Facebook : Luginbuhl Maraicher

Ferme de Torchy E 4

C 5 D 3 E 4

Markt van 
La Feuillie

Markt van 
Forges-les-Eaux

Markt van 
Gournay-en-Bray
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AU BUFFET DE FORGEs
57 Rue du Maréchal Leclerc

BéZANCOURT (76220) (La Feuillie : 12 km - Forges : 25 km - Gournay : 10 km) 
CHâTEAU DU LANDEL
1 Le Landel 02 35 90 16 01

contact@chateau-du-landel.fr
www.chateau-du-landel.fr

Open voor lunch 
en diner : zaterdag, 
zondag en 
feestdagen

traditionele 34,50 €

FERRIèREs-EN-BRAy (76220) (La Feuillie : 18 km - Forges : 22 km - Gournay : 1,8 km) 
L’AUBERGE D’AGADIR
26 Avenue de la Gare 02 35 90 01 61  / 06 21 09 02 60 10 €

LA TABLE DE sOPHIE
38 Place de la Gare 02 35 09 86 72

sophie.hen73@orange.fr
www.latabledesophie.fr

13 €

WAAR ETEN ?

FORGEs-LEs-EAUx (76440) (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km) 

LE 235
29 Rue de la République

02 35 90 52 67 / 06 76 17 83 58
le235@orange.fr 12,50 €

D 5

E 4

D 3

02 35 90 44 51
contact@sofhotel.com
www.sofhotel.com

12,80 €

* à partir de

CAFé DE DIEPPE
3 Place Brévière

02 35 90 51 32
Facebook : Café de Dieppe maandag traditionele 8,90 €

NAm VAN HET REsTAURANT   CONTACT sLUITEND KEUKEN PRIJs *

zondagnacht en 
maandag

Wereldkeuken /  
Marokkaan

de avond : maandag, 
dinsdag en zondag Traditionele

dinsdagnacht en
woensdagnacht

Traditionele, 
nieuwe en 
creatieve

zondagnacht 
van 01/11/17 tot
 31/03/18

Traditionele
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LA PAIx
15 Rue de Neufchâtel

FORGEs-LEs-EAUx (76440) (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km) 

02 35 90 51 22
contact@hotellapaix.fr
www.hotellapaix.fr

19,20 €

L’ENTRACTE
53 Avenue des Sources 02 35 90 53 75 10,70 €

HIPPODROm’ CAFé
126 Avenue des Sources 02 35 90 53 65

hippodromcafe@aol.com 5,90 €

LA TABLE DE FORGEs
Domaine de Forges
Avenue des Sources

02 32 89 50 57

www.domainedeforges.com
29 €latabledeforges@domainedeforges.com

GOURNAy-EN-BRAy (76220) (La Feuillie : 17 km - Forges : 21 km) 

LE B’52
26 Rue Notre Dame 02 77 25 14 53

leb52@hotmail.fr
Page Facebook : Le B’52

14,60 €

* à partir de
NOm DU REsTAURANT CONTACT FERmETURE CUIsINE PRIx *

D 3

E 4
BAR BRAssERIE LA LIBéRATION
5 Place de la libération

02 35 90 02 56
Page Facebook : Bar Brasserie 
La Libération

9 €

GANCOURT sAINT ETIENNE (76220) (La Feuillie : 19 km - Forges : 19 km - Gournay : 10 km) 
REsTOBRAy
6 Rue Principale 02 35 90 98 97 / 06 79 51 07 83

restobray76220@gmail.com
Facebook : Restobray

8,50 €

E 4

CHEZ NICO
10 Av. du Général Leclerc

02 35 09 22 85 
cheznico76@gmail.com
Facebook : Chez Nico

5 €

LE COmmERCE
1 Rue du Docteur Duchesne

02 35 90 56 15 
Facebook : Le Commerce - Bar - 
Brasserie

9 €

CRêPERIE LA GRANGE
2 Cote de Saint Aubin

02 35 90 00 41
creperielagrange@orange.fr
Facebook : Creperie La Grange

 €

LE PRADO
6 Place Nationale 02 35 90 96 90

Facebook : Le Prado Gournay Italiaans 6,80 €

LE FOURNIL DE GOURNAy
15 Rue du Général de Gaulle

02 35 90 00 46
ludovic.bosvy@sfr.fr
Facebook : Le Fournil de Gournay

5,60 €

LE BIsTRO
Domaine de Forges
Avenue des Sources

02 32 89 50 50
contact@domainedeforges.com
www.domainedeforges.com

12,50 €

mandaag

LA FAmILIA
1 Avenue Mathilde 02 76 82 91 44

Facebook : La Familia

Gesloten op woensdag 
(het hele jaar) en op 
zondagavond van 1/11 
tot 31/03/18

traditionele 22,50 €

mARCHé AUx CHEVAUx
9 Esplanade de l’Eglise 02 35 90 32 98

www.marcheauxchevaux.fr Traditionele 8,40 €
Open van 
maandag tot 
zaterdagmiddag

alle dagen open Traditionele

woensdagnacht en 
donderdag

Pizzeria 
Saladerie
Grill

maandag
Brouwerij
Bar
Zelfbediening

maandagmiddag 
zondagnacht
van oktober tot juni

Traditionele

alle dagen open
Traditionele

het hele jaar open Traditionele

maandag, dinsdag, 
woensdag en 
donderdagnacht

Traditionele

mandaag Traditionele

maandag
Pizzeria 
Gegrilde kip
Dagschotel

zondag Traditionele

zondagavond, 
maandag en 
woensdag

Crêperie,
 Saladerie

donderdag en 
zondag ‘s middags

B a k k e r i j , 
Gebakje,
Theehuis
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L’AUBERGE DU BEAU LIEU
2 Route de Montadet

Kunst en lokale producten:

Encadrement d’Art / Aqua-
relle - Claudine NATY 76220 Avesnes-en-Bray 02 35 09 26 60

Poterie de Gerberoy 60380 Gerberoy 03 44 48 34 92

Andere accommodaties :

ANDERE PARTNERS

Chambres d’hôtes Le Noroit 60850 Saint-Pierre-Es-Champs 06 83 46 59 38

Andere bezoeken en recreatie:
Réparation de vélo - RE CYCLE 76220 Gournay-en-Bray 06 83 43 45 10

NEUF-mARCHé (76220) (La Feuillie : 27 km - Forges : 21 km - Gournay : 6,5 km) 
à L’éPOqUE 
2 Avenue Georges Heuillard

02 35 09 46 49 / 06 81 75 62 89
alepoque@yahoo.fr
www.restaurantalepoque.fr

Maandag middag traditionele
pizzeria 8,50 €

E 5

sAINT-sAëNs (76680) (La Feuillie : 34 km - Forges : 23 km - Gournay : 44 km) 

LE REsTAURANT DU GOLF
Château du Vaudichon

02 35 34 25 24
golf@golfsaintsaens.com
www.golfsaintsaens.com

van 1er April - 31 
Oktober traditionele 15 €

B 2

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

AU qUAI GOURmAND
409 Route de Saint-Saire

02 35 93 49 14
auquaigourmand@gmail.com

maandag, dinsdag
(behalve voor 
groepen reservering)

traditionele 13,50 €

C 2

Brasserie Northmaen 76780 La Chapelle Saint-Ouen 02 35 09 21 54

NARACCI BOULANGERIE
2 Place Nationale

02 35 09 84 60
Page Facebook : 
Boulangerie Naracci

Maandag en 
zondagmiddag snack 5 €

NOm DU REsTAURANT CONTACT FERmETURE CUIsINE PRIx *
GOURNAy-EN-BRAy (76220) (La Feuillie : 17 km - Forges : 21 km) 

* à partir de
E 4

ô BIsTROT
32 Place Nationale 02 35 90 00 04

laurent.soulain@sfr.fr
Page facebook : O Bistrot

traditionele 
pizzeria 8 €Maandag

NATRAJ
550 Chemin vert

02 35 09 70 97
hotel-saintaubin@orange.fr
www.hotel-saintaubin.fr
Facebook : Le Saint Aubin Hotel

Indiaas 17,90 €

Open van 
maandag tot 
zaterdag, alleen ‘s 
avonds

sOmmERy (76440) (La Feuillie : 23 km - Forges : 9,5 km - Gournay : 30,5 km) 
LE RELAIs DU BEC FIN
1090 Route de la Cavée 02 35 09 61 30 / 06 25 04 29 47

lerelaisdubecfin@gmail.com
www.restaurant-sommery.fr

Winter: woensdag 
- zondagavond 
tot donderdag - 
zomer: dinsdag- en 
donderdagavond + 
woensdag

traditionele 14 €

E 4

LE FOssé (76220) (La Feuillie : 25 km - Forges : 5,5 km - Gournay : 22 km) 

02 35 90 50 36
delalande.david@orange.fr
www.le-beau-lieu.fr

Dinsdag en 
woensdag
Buiten het seizoen:
zondagavond

traditionele 15,80 €

D 5
* à partir de
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15 Rue de Neufchâtel

Domaine de Forges
Avenue des Sources

BéZANCOURT (76220) (La Feuillie : 12 km - Forges : 25 km - Gournay : 10 km) 

CHâTEAU DU LANDEL 1 Le Landel 02 35 90 16 01
contact@chateau-du-landel.fr
www.chateau-du-landel.fr

17 kamers 107 €

FORGEs-LEs-EAUx (76440) (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km) 

LE CONTINENTAL Domaine de Forges
Avenue des Sources 02 32 89 50 40

www.hotel-lecontinental.com

44 kamers
67 €

HOTELs

***

***

LA FOLIE DU BOIs DEs 
FONTAINEs Domaine de Forges

Avenue des Sources

02 32 89 50 40

www.forgeshotel.com

10 kamers
NC

FORGEsHôTEL 02 32 89 50 40

www.forgeshotel.com

89 kamers
119 €***

LA PAIx 02 35 90 51 22
contact@hotellapaix.fr
www.hotellapaix.fr

18 kamers 65 €**

* à partir de

resa-domainedeforges@partouche.com

resa-domainedeforges@partouche.com

resa-domainedeforges@partouche.com

WAAR SLAPEN ?

D 5

D 3

57 Rue Maréchal LeclercAU sOFHôTEL LOGIs 02 35 90 44 51 / 06 77 01 97 15
contact@sofhotel.com 
www.sofhotel.com

34 kamers 56 € 
pour 1 pers**

FACILITEIT NAAm ADREs CONTACT CAPACITEIT PRIJs *
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HOTELs

GOURNAy-EN-BRAy (76220) (La Feuillie : 17 km - Forges : 21 km) 

LE CyGNE 20 Rue Notre Dame
02 35 90 27 80
hotel.le.cygne@orange.fr
www.hotellecygne.fr

29 kamers 50 €**

HôTEL DE NORmANDIE 21 Place Nationale 02 35 90 01 08 / 06 31 99 37 02
alain.beaupuits@wanadoo.fr
www.hoteldenormandie.fr

11 kamers 53 €

HôTEL LE sAINT AUBIN 550 Chemin Vert 02 35 09 70 97 
hotel-saintaubin@orange.fr
www.hotel-saintaubin.fr

57 kamers 68 €***

**

sAINT-sAëNs (76680) (La Feuillie : 34 km - Forges : 23 km - Gournay : 44 km) 

GOLF-HôTEL Château du Vaudichon
02 35 34 25 24
golf@golfdesaintsaens.com
www.golfdesaintsaens.com

20 kamers 80 €

TOERIsmE INGERICHT * à partir de

* à partir de

AVEsNEs EN BRAy (76220) (La Feuillie : 13 km - Forges : 20 km - Gournay : 5 km) 

LE CLOs sAINT mARTIN 51 Rue des Sources 06 35 10 26 08 / 06 07 16 25 41
clossaintmartin76@gmail.com
www.clos-saintmartin.com

1 kamer
3 pers

160 € / sem
100 € / we

(2 nachten)

E 4

B 2

E 4

FORGEs-LEs-EAUx (76440) (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km) D 3

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 
Bastringue 02 35 09 17 91 / 06 32 95 28 93

stebbal@orange.fr
www.lecoqalane.fr

2 kamers
5 pers

240 € / sem
156 € / we

(2 nachten)

C 3

BEAUssAULT (76870) (La Feuillie : 32 km - Forges : 11 km - Gournay : 30 km) 

LA mAIsON DE RACHEL 359 Rue de la Croix 
Colos

02 35 90 12 72
n.villiers@orange.fr

3 kamers
6 à 8 pers

300 € / sem
100 € / we

(2 nachten)

D 2

AU DéTOUR DE GOURNAy 21 Rue des Bouchers

06 79 43 07 38
audetourdegournay@gmail.com
www.audetourdegournay.com
Facebook : Au Détour de Gournay

3 
appartementen 
/ 1 suite
16 mensen

68 €

GîTE ô PRé
2469 Route de la Rosière 06 16 74 54 95

info@giteopre.fr
www.giteopre.fr

3 kamers
7 pers

390 € / sem
250 € / we

(2 nachten)

GîTE D’éLIOTE
61 Impasse de la Croix 
Crochetot 06 79 52 88 80

gite.eliote@gmail.com
Facebook : Gîte d’Eliote

2 kamers
6 pers

390 € / sem
250 € / we

(2 nuits)

APPART’HôTEL * à partir de

GOURNAy-EN-BRAy (76220) (La Feuillie : 17 km - Forges : 21 km) E 4

LE sAINT DENIs 1 Rue de la Libération 02 35 90 50 70 / 06 73 74 75 13
hotelstdenis@orange.fr
www.hotellesaintdenis.fr

10 kamers 52 €**

FACILITEIT NAAm ADREs CONTACT CAPACITEIT PRIJs *

36



LEs TEmPLIERs 
NORmANDs 20 Rue Principale 02 35 09 95 31 / 06 86 83 45 50

les.templiers.normands@gmail.com
www.les-templiers-normands.com

2 kamers
5 pers

274 € / sem
178 € / we

(2 nachten)

TOERIsmE INGERICHT

FORGEs-LEs-EAUx (76440) (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km) 

GîTE DU GRAND HêTRE 9 Rue de la République 02 35 09 86 28 / 06 01 64 95 67
gontran.boyard@wanadoo.fr
http://gitedugrandhetre.fr

2 kamers
4 pers

320 € / sem
210 € / we

LEs HAUTs BRûLINs 20 bis, bd Nicolas Thiesse
02 35 90 83 34 / 06 83 59 63 27
mduvivier76@wanadoo.fr
www.les-hauts-brulins.com
Facebook : gite «Les hauts-Brûlins»

1 kamer
3 pers

280 € / sem
115 € / we

(2 nachten)**
LA mAIsON DU LAC 1

3 Av. Olivier de 
Montalent 06 12 82 62 15

martinecorbut@outlook.fr
2 kamers
8 pers

389 € / sem
201 € / we

(2 nachten)

* à partir de

LA FERTé sAINT sAmsON (76440) (La Feuillie : 17 km - Forges : 5,5 km - Gournay : 20 km) 

FERmE DE LA CHAPELLE 14 Route du Caudeur 02 35 90 72 07 - 06 50 72 23 29 3 kamers
6 pers   290 € / sem

190 € / we

LEs sOURCEs DE
L’ANDELLE Impasse du Brassebout 06 63 76 77 80

eugenie_carpentier@yahoo.fr 3 kamers
6 pers

  295 € / sem
230 € / we

(2 nachten)

gaec.reconnu.defromerie@wanadoo.fr

***

***

http://gitelessourcesdelandelle.jimdo.com

D 3

D 3

GîTE mARI-LOU
3 Boulevard Nicolas 
Thiessé 4 kamers

1 à 6 pers

240 € / sem
50 € / we
(1 nuit)

02 35 90 43 29 / 06 43 48 69 33 
michele.peud@orange.fr
http://gite-mari-lou.fr/

LA mAIsON DU LAC 2 5 Av. de la Reine  06 12 82 62 15
martinecorbut@outlook.fr

2 kamers
10 pers

487 € / sem
251 € / we

(2 nachten)

LE CLOs FLEURI
LA FERmE DEs PEUPLIERs 1542 Le Long Perrier 02 35 90 22 90 / 06 81 12 13 08

jg.godin@orange.fr
www.lafermelespeupliers.com

2 kamers
6/8 pers

350 € / sem
200 € / we

(2 nachten)***
LA mAIsONNETTE
LA FERmE DEs PEUPLIERs 1542 Le Long Perrier 02 35 90 22 90 / 06 81 12 13 08

jg.godin@orange.fr
www.lafermelespeupliers.com

1 kamer
2/4 pers

250 € / sem
160 € / we

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

LE REPAIRE D’AsGEïR 20 Rue Principale 02 35 09 95 31 / 06 86 83 45 50
le.repaire.d.asgeir@gmail.com
www.le-repaire-d-asgeir.com

1 kamer
5 pers

294 € / we
(2 nachten)

E 3

CROIsy-sUR-ANDELLE (76780) (La Feuillie : 10 km - Forges : 23 km - Gournay : 26 km) 

LE GARDIAN 99 Le Val Saint Pierre 02 35 61 09 43 / 06 80 60 06 41 1 kamer
3 à 5  pers

154 € / sem
120 € / we

(2 nachten)centretourisme-equestre@wanadoo.fr

C 5

DAmPIERRE-EN-BRAy (76220) (La Feuillie : 15 km - Forges : 14 km - Gournay : 9,5 km) E 4

LA CAmPAGNARDE
936 Chemin des Planques 02 35 90 69 01 / 06 07 49 60 86

francis.lejeune0202@orange.fr
lacampagnarde76@gmail.com

2 kamers
5 pers

230 € / sem
110 € / we

(2 nachten)**

FACILITEIT NAAm ADREs CONTACT CAPACITEIT PRIJs *
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RONCHEROLLEs-EN-BRAy (76440) (La Feuillie : 21 km - Forges : 0 km - Gournay : 21 km) 

LE TILLEUL 609 Route de l’Epinay 02 35 90 05 49 / 06 71 15 48 84
claudine.varin@wanadoo.fr
http://gite-letilleul.jimdo.com

3 kamers
6 pers

298 € / sem
194 € / we

TOERIsmE INGERICHT * à partir de

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

1 Chemin du RosayLA PETITE mAIsON 06 11 88 60 85
gitenbray@hotmail.fr
www.gitenormand76.com

1 kamer
2 pers.

270 € / sem
120 € / we

(2 nachten)

D 3

C 3

LE PETIT CHEVAL EN FêTE 195 Route de Dieppe 06 69 36 09 47
cic.miniature@gmail.com
www.petit-cheval-en-fete.fr

3 kamers
6 pers

550 € / sem
350 € / we

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

LE POINT DU JOUR 184 Route du Bel Air 02 35 90 24 66 / 06 47 67 91 42
famille.hallot@wanadoo.fr

4 kamers
10 pers

371 € / sem
300 € / we

(2 nachten)

mAUqUENCHy (76440) (La Feuillie : 19 km - Forges : 4 km - Gournay : 27 km) 
LE CLOs DU qUEsNAy
ROULOTTEs DE CHARmE 651 Route de Rouen 02 35 90 00 97 / 06 71 44 82 44

morissejean@gmail.com
www.leclosduquesnay.com

per caravan : 
2 kamers
4 pers.

530 € / sem
210 € / we

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

L’éTOILE DE FORGEs 1 Rue du Mont au Bec 06 73 30 98 98
emilie.bart@hotmail.fr
www.etoiledeforges.com

4 kamers
14 pers   490 € / sem

320 € / we

D 3

D 3

C 3

www.lepointdujourgiterural.jimdo.com

8 Route de la MerRELAIs DU CHâTEAU relaisduchateau@menerval.fr
www.menerval.com

4 kamers
1 à 10 pers.

175 € / sem
60 € / joursECC

mORTEmER (76270) (La Feuillie : 43 km - Forges : 20 km - Gournay : 41 km) D 1
GîTE AU BONHEUR 
NORmAND 6 Bis Chemin Notre 

Dame
09 70 26 29 13 / 06 80 12 90 45
maisonlefebvre76@laposte.net

 

4 kamers
8 pers + 1 bébé 345 € / sem

225 € / wehttps://maisonlefebvre76.wixsite.com/gite
Gîte «Au Bonheur Normand» Mortemer 76

LA FEUILLIE (76220) (La Feuillie : 0 km - Forges : 21 km - Gournay : 17 km) 

LEs NéNUPHARs 7 Rue du Vert Four
06 80 21 41 23
les.nenuphars76@gmail.com
www.gite-lesnenuphars.com

studio
2 adultes et 
1 enfant

  176 € / sem
114 € / we

(2 nachten)

C 5

Facebook : Gîte Les Nénuphars Seine-Maritime***

GANCOURT-sAINT-ETIENNE (76220) (La Feuillie : 23 km - Forges : 19 km - Gournay : 9 km) 
LE CABRAy - GîTE DE 
LA FERmE sAINT JOsEPH 9 Rue du Bas de 

Gancourt
02 35 90 26 36 / 06 71 82 59 72
polletdo@wanadoo.fr
www.ferme-saint-joseph.com

2 kamers
5 pers

310 € / sem
210 € / we

(2 nachten)

E 4

GîTE DE HyAUmET 
GANCOURT 2 Route de Hyaumet

06 19 33 26 34
francoisepagnucco@yahoo.fr
www.gancourt.webnode.fr
Facebook : Gancourt

5 kamers
15 pers

1800 € / sem
1300 € / we
(3 nachten)***

7 Rue d’HaussezGîTE méNERVAL 06 71 11 50 40 
edfz@live.fr

3 kamers
6+2 pers.

300 € / sem
150 € / we

(2 nachten)

FACILITEIT NAAm ADREs CONTACT CAPACITEIT PRIJs *
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B & B

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

LA BRAyONNE 167 Chemin de la 
Vieuville 02 35 90 10 99 / 06 70 36 92 70

s.petit18@wanadoo.fr
3 kamers
7 pers

55 € 
2 pers.

Page Facebook : Chambres d’hôtes «La Brayonne»
LA FERmE DEs 
PEUPLIERs

1542 Le Long Perrier 02 35 90 22 90 / 06 81 12 13 08
jg.godin@orange.fr
www.lafermelespeupliers.com

3 kamers
9 pers

54 € 
2 pers.

LA FERmE DE WILLIAm 1235 Rue Principale
02 32 89 95 53 / 06 81 56 74 38
william.hanoteau@orange.fr

2 kamers
7 pers

59 € 
2 pers.

FORGEs-LEs-EAUx (76440) (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km) 
CHAmBREs D’HôTEs 
DU COLVERT

8 Rue Rebours Mutel
02 35 90 50 70 - 06 73 74 75 13
chambrecolvert@hotmail.com

5 kamers
15 pers

50 € 
(sans petit 
déjeuner)

* à partir de

ECC

E 4

D 3

ELBEUF-EN-BRAy (76220) (La Feuillie : 21 km - Forges : 19 km - Gournay : 21 km) 

LA BERGERIE
43 rue Falourdel

02 35 90 84 18
marc.maclard@orange.fr

1 kamer
2 pers 60 € 

D 4

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 
Bastringue 02 35 09 17 91 / 06 32 95 28 93

stebbal@orange.fr
www.lecoqalane.fr

2 kamers
6 pers

55 € 
2 pers.

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

DOmAINE DU PATIs 1 Place du Patis 02 32 55 51 51 / 06 89 54 09 01
domainedupatis@free.fr
www.domainedupatis.fr

5 kamers
15 pers

70 € 
2 pers.

E 6

C 3

GOURNAy-EN-BRAy (76220) (La Feuillie : 17 km - Forges : 21 km) 

LA LONGèRE
Chemin de l’Herbage 
de la Fontaine

06 21 76 59 01
christiane1.duvauchel@orange.fr

3 kamers
7 pers

65 € 
2 pers.www.chambresdhotes-gournay-en-bray.fr 

D 4

DOmAINE DU BOIs mARIE
yOURTEs

Rue du Cocagne 06 79 40 92 85
lalande.laurent@yahoo.fr

3 yurts
15 pers 70 € /nuit

www.yourte-boismarie.com

sERIFONTAINE (60590) (La Feuillie : 26 km - Forges : 37 km - Gournay : 16 km) E 6

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

LEs CLés D’AURIANE 15 Rue des Puits
Hameau de Rousseville

09 81 37 78 51 / 06 99 06 68 80
lesclesdauriane@yahoo.fr
www.lesclesdauriane.com

4 kamers
8 pers

75 € 
2 pers

E 3

LE FOssé (76440) (La Feuillie : 22 km - Forges : 2,5 km - Gournay : 20 km) 

LA BELLIèRE 13 Chemin de la Bellière 06 14 31 68 04
williamvanhaeren@hotmail.fr
bedandbreakfast-labelliere.com

4 kamers
10 pers

70 € 
2 pers.

www.francevoyage.com-maison-hotes.fr

D 3

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

GîTE DE LA FORGE 616 Route de Nolléval 06 78 09 66 11
gitedelaforge@gmail.com
www.gitedelaforge.com

5 kamers
9 pers

440 € / sem
330 € / we

(2 nachten)

C 4

FACILITEIT NAAm ADREs CONTACT CAPACITEIT PRIJs *
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éTABLIssEmENT ADREssE CONTACT CAPACITé
B & B

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 03 44 81 98 38 / 06 09 27 75 41
comte.resa@free.fr
www.chambres-abbaye.com

4 kamers
10 pers

66 € 
2 pers.

TARIF *
* à partir de

RONCHEROLLEs-EN-BRAy (76440) (La Feuillie : 21 km - Forges : 0 km - Gournay : 21 km) 

A LA sOURCE NORmANDE 543 Rue de la Mairie 02 35 90 13 87 / 07 72 38 94 42
nathalie.gaudin.dufour@orange.fr
www.alasourcenormande.com

2 kamers
9 pers

60 € 
2 pers.

C 3

E 5

mAINNEVILLE (27150) (La Feuillie : 19 km - Forges : 35 km - Gournay : 14 km) 

CHAmBREs D’HôTEs 4 Rue Dauvet 02 32 55 51 26
marcjean-claude@orange.fr

2 kamers
4 pers

70 € 
2 pers.

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

LE CLOs DU qUEsNAy 651 Route de Rouen 02 35 90 00 97 / 06 71 44 82 44
morissejean@gmail.com
www.leclosduquesnay.fr

5 kamers
14 pers

92 € 
2 pers.et

NEUF-mARCHé (76220) (La Feuillie : 18 km - Forges : 27 km - Gournay : 9 km) 

LA ROsE TRémIèRE
8 Rue des Haies 
Les Flamands 02 35 90 23 26 / 06 03 89 11 86

denis.andree@sfr.fr
www.la-rose-tremiere.com

1 kamer
3 pers

65 € 
2 pers.

E 5-6

C 3

E 5

sAUmONT LA POTERIE (76440) (La Feuillie : 19 km - Forges : 7 km - Gournay : 15 km) D 3

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

FERmE DE BRAy 281 Chemin de Bray 02 35 90 57 27 / 06 88 92 32 05
fermedebray@orange.fr
http://ferme.de.bray.free.fr

4 kamers
14 pers

60 € 
2 pers.

TERRE D’IsLAIREs 63 Route d’Hodeng 06 79 39 83 27
terredislaires@gmail.com
www.terredislaires.com

4 kamers
12 pers

80 € 
2 pers.

C 3

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

LA FERmE DEs sImONs 21 Rue de la Chasse 02 32 55 57 22
mf.laine@orange.fr

3 kamers
10 pers

60 € 
2 pers.

D 5

ferme-des-simons.pagesperso.orange.fr
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mONTROTy (76220) (La Feuillie : 12 km - Forges : 20 km - Gournay : 7 km) 

GîTE BRINDILLE
 7 Rue Godard 02 35 90 21 88 / 06 10 88 19 31

gitebrindille@orange.fr
1 chambre 
1 dortoir
15 pers

120 € / dag
240 € / 
nacht

sIGy-EN-BRAy (76780) (La Feuillie : 12 km - Forges : 10 km - Gournay : 23 km) 

GîTE DU POINT DU
JOUR

 77 Rue du Point du Jour 09 52 35 07 52 / 06 75 52 78 17
gite.sigy@gmail.com

12 chambres
28 personnes

750 € 
week-end

**
***
et

GAILLEFONTAINE (76440) (La Feuillie : 29 km - Forges : 7,5 km - Gournay : 24 km) 

GîTE DE
GAILLEFONTAINE

 43 Grande Rue
02 35 90 95 11 - 06 70 80 56 36
gite.gaillefontaine@wanadoo.fr

27 lits 
(8 pour pers. 
handicapées)

30 € 
per kamer

VILLA LA mINIèRE
 42 Avenue du 11 
Novembre 02 35 90 50 42

mfr.forges-les-eaux@mfr.asso.fr
39 lits 715 € 

week 2 
dagen

D2-3

E 5

C 5

www.grandsgites.com/gite-76-brindille-195.htm**

ONDERDAK VOOR GROEPEN
FORGEs-LEs-EAUx (76440) (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km) 

LEs PITOUKs
 42 Avenue du 11 
Novembre

02 35 90 50 42
mfr.forges-les-eaux@mfr.asso.fr 24 bedden 

(3 voor 
gehandicapte)

560 € 
week 2 
dagen

* à partir de

LE RELAIs DU CHAssE
mARéE

 Place de l’Ancienne 
Gare Thermale 02 35 09 68 37

www.lerelaisduchassemaree.fr
20 lits 15,50 € 

voor 15 
pers.

D 3

CAmPING - CAmPER - TOEVLUCHT
FORGEs-LEs-EAUx (76440) (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km) 

AIRE DE CAmPING-CAR
(Aire non communale)

 Rue Nicolas Thiesse
02 35 90 53 91
campingforges@gmail.com

35 locaties
9 € 

LE COUDRAy sAINT GERmER (60850) (La Feuillie : 30 km - Forges : 34 km - Gournay : 14 km) 

CAmPING DE 
LA mINIèRE

 Rue Nicolas Thiesse 02 35 90 53 91 
campingforges@gmail.com
www.campingforges.com

70 locaties 
/
7 mobile 
homes

tent et caravan 
: 12 € 

Mobil-home vanaf 
70 € (4pers)

* à partir de

VVF VILLAGEs  Rue du Donjon 02 35 90 47 62
accueil.forges-les-eaux@vvfvillages.fr
www.vvf-villages.org

60 paviljoens
315 € 

/ semaine

69 € / nuit

CAmPING LA BELLE 
éTOILE

 Rue des Routis
06 01 21 45 46 / 06 42 48 07 15
stgermercamping@yahoo.fr

46 locaties
tent / caravan : 

4,50 € 
camping-car : 9 €
Mobil-hom 65 € (1 

nacht)

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

LE CLAIR RUIssEL
 9 Rue Fortin Marceau

02 35 90 83 26
marie-nolleval@wanadoo.fr

24 
locaties

locaties ; 6 à 12 € 
pers : 6,50 € / jour
elektriciteit : 3 €/ 

dag

D 3

F 5

C 4

Open 
27/06/18 tot

04 /11/18

Open 
15/03/18 tot 15 /10/18

Open 
30/03 tot 14/10/18

Open 
30/03 tot 14/10/18

FACILITEIT NAAm ADREs CONTACT CAPACITEIT PRIJs *
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LEs sALLEs DE RéCEPTION * à partir de

FORGEs-LEs-EAUx (76440) (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km) 

DOmAINE DE FORGEs
Avenue des Sources 02 32 89 50 50

contact@domainedeforges.com
www.domainedeforges.com

10 à 350 pers. Op raming

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

DOmAINE DU PATIs 1 Place du Patis 02 32 55 51 51 / 06 89 54 09 01
domainedupatis@free.fr
www.domainedupatis.fr

80 pers 1200 € 

E 6

D 3

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

L’éTOILE DE FORGEs 1 Rue du Mont au Bec 06 73 30 98 98
emilie.bart@hotmail.fr
www.etoiledeforges.com

120 pers   850 € 

D 3

Een heerlijk recept

Ingrediënten (voor 6 pers.) :

- 1 kruimeldeeg
- 6 appels (golden)
- 20 g suiker
- 30 g boter

Bereiding van het recept :

Schil vier van de zes appels en snij ze in stukken.

Maak appelmoes: doe de appels in een pan met een beetje water 
(1 à 2 glazen). Goed roeren. Als de appels slap worden 20 gram suiker 
toevoegen, en indien nodig nog wat water. De appelmoes is klaar als 
de appels volledig slap zijn. Het is niet erg als er nog kleine stukjes in de 
moes zitten. 

Terwijl de appelmoes opstaat, de twee overige appels schillen. Snij 
ze in kwartjes en dan in fijne schijfjes (om mooi op de appelmoes te 
schikken). De oven voorverwarmen op 210°C (thermostaat 7).

Haal de appelmoes van het vuur en laat wat afkoelen. Bekleed een 
taartvorm met het kruimeldeeg en prik er gaatjes in met een vork.

Stort de appelmoes op het kruimeldeeg uit en versier met de 
appelschijfjes door een spiraal te vormen, of verschillende cirkels te 
maken. Verdeel hierover de boter die in fijne stukjes is gesneden.

Plaats in de voorverwarmde oven gedurende 30 min. Hou het 
bakproces in de gaten. Om een gekarameliseerd effect te bekomen 
kunt u eventueel tijdens het bakken een beetje suiker op de appels 
strooien.

FACILITEIT NAAm ADREs CONTACT CAPACITEIT PRIJs *
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EVENEMENTEN

30 juni tot 1 juli : 9ste 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 – Pays de Bray - www.runningbray.com - 06 81 09 29 34

15 tot 17 Juni : 19 editie : North’Fest - Fête des Vikings :
Zwaardvechten, dansen en traditionele spelen, feesten (Northhammer-schapen, wilde zwijnen, varkens), drinken 
(Northmaen beschikbaar), Vikingdorp, shows voor jong en oud, concerten, vuurspuwers, grote brandstapel ...

Organisé par North’Fest la Fête Viking et Thor Park à La Chapelle Saint-Ouen - 06 72 98 71 51 - www.feteviking.blogspot.fr

17 Juni : 25e editie mTB Wood et Vallée à La Chapelle saint Ouen  :
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

26 tot 29 April : 30ste 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 50
06 mei : 9de 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 et 06 87 36 38 58
13 mei : Trail du Pays de Bray :
4 crossen in de natuur: 8 km en 15 km, ook voor stappers, 30 km (600 m hoogteverschil), 55 km (1100 m hoogteverschil)
Gratis pastaparty voor alle lopers van de 15, 30 en 55 km. Alle deelnemers krijgen een pakket met lokale producten of een 
technisch pakket.

Mairie de Gaillefontaine : 02 35 90 95 11

23 tot 27 mei : Feest van de Natuur :
5 dagen om uw hartje op te halen in onze streek: natuuruitstappen, tentoonstellingen, conferenties… Gedetailleerd 
programma te verkrijgen bij het toerismekantoor. Forges-les-Eaux doet u van de natuur genieten!

Office de Tourisme de Forges les Eaux - 02 35 90 52 10

20 maart : 38ste editie: Le Tour de Normandie :
Dit jaar heeft de ronde van Normandië plaats van 19 tot 25 maart. De tweede etappe, die Evreux met Forges-les-Eaux 
verbindt, heeft een afstand van 160 kilometers. Een ronde van 27 km rond Forges laat de renners toe om twee maal over 
de eindmeet te rijden, vlakbij het casino. De aankomst wordt verwacht rond 16u15.

Forges les Eaux - www.forgesleseaux.fr - 02 32 89 97 37

2 Juni: Bike Festival:
Fietsenfeest met BMX, trial, fietsenruil-en verkoop, fietsenrally, fietstochten… dit is “Het Fietsenfeest 2018”.

Organisée par la mairie dans les rues de Gournay en Bray

23 en 24 Juni : tentoonstelling van oude tractoren :
Boerenmarkt, ambachten, paarden, dieren van de boerderij… in de hippodroom van Mont-Louvet.

Hippodrome du Mont-Louvet - Renseignements : 06 83 33 93 49
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EVENEMENTEN

12 Augustus : sacré Pays de Bray :
Opening op zondagmiddag van de kerken van Beaussault en Mesnil-Mauger.

Toerismekantoor van Forges-les-Eaux : 02 35 90 52 10

11 Augustus : 9ste Boerenmarkt/Diner met lokale producten :
9ste boerenmarkt en diner met lokale producten in de overdekte markthallen van Gournay-en-Bray, van 16u tot 23u, gratis 
toegang.

Renseignements : office de tourisme à Gournay en Bray : 02 35 90 28 34 ou contact@ot-gournay-en-bray.fr 

10 tot 15 Juli  (behalve 14/07) : 17de 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

14 July: Forges Academy 17 :
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

22 July : 16 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

28 en 29Juli : 40ste 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

30 Juli : 13 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 - www.mauquenchy.com - 02 35 09 83 11

29 Juli: sacré Pays de Bray :
Opening van het religieuze patrimonium in sommige gemeenten naar de grotten van La Feuillie.

Toerismekantoor van La Feuillie

14 Juli : Ronde van Frankrijk :
De Ronde van Frankrijk doet Gournay-en-Bray aan.

Mairie - Gournay-en-Bray - 02 32 89 90 00

13 tot 16 Juli: 65 ème saint-Clair :
De festiviteiten worden geopend op vrijdag 7 juli. Tijdens de week zijn er heel wat animaties, een kermis in de stad, op 
zondag 16 juli is er de 16de Cavalcade (koetsenparade, folkloristische groepen, ...)  ’s namiddags en ’s avonds. De 
feestelijkheden worden afgesloten op maandag 17 juli met een groot vuurwerk.

Renseignements auprès du comité des fêtes : 02 35 09 21 20 ou comitedesfetes.gournay@gmail.com
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28 tot 30 september : 135ste 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

28 Oktober : 16 regionale Autorally :
Georganiseerd door “A.S.A. Normandie” en “L‘Ecurie Porte Normande” in Gournay-en-Bray.

Secretariaat van Rallye : 06 38 02 38 52

2 December : Kerstmarkt van Forges-les-Eaux :
Verschillende standen in de Halle Baltard en enkele chalets waar u ideeën kan opdoen voor kerstgeschenken.

Marché de noël de Forges-les-Eaux : 06 11 70 42 75

14 au 16 December : Kerstmarkt van Gournay-en-Bray:
Chalets rond en in de overdekte markthallen van Gournay-en-Bray.

Renseignements auprès du comité des fêtes : 02 35 09 21 20 ou comitedesfetes.gournay@gmail.com

EVENEMENTEN

25 Augustus : 27st Foire du melon  :
 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, …

Beaubec-la-Rosière - 02 35 90 42 66

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

26 Augustus : sacré Pays de Bray :
Ontdek de kerken van Bézancourt en Bosc-Hyons.

Toerismekantoor van office de tourisme à Gournay en Bray : 02 35 90 28 34 ou contact@ot-gournay-en-bray.fr 

16 september : 41 Foire à Tout – Foire aux harengs grillés – Foire aux moules :
40ste rommelmarkt in Gournay-en-Bray. Heerlijk om hier rond te neuzen, gegrilde haringen of lekkere mosselen te eten. 
Vanaf 7u ’s morgens.

Toerismekantoor van office de tourisme à Gournay en Bray : 02 35 90 28 34 ou contact@ot-gournay-en-bray.fr 

9 september : Voetganger Wandelen:
Deze wandeling zal ons toelaten om te ontdekken: Argueil en de Monts de Sigy; het land van de Monts de l’Andelle. Van 
ARGUEIL gaan we naar Clairval en het gehucht Saint-Samson. Daarna zullen we doorgaan met het ontdekken van de 
Monts de Sigy om het panorama en de verschillende perspectieven van deze site van de Pays de Bray en de Andelle-
vallei te bewonderen.
Organisée par l’office de tourisme de La Feuillie - Inscriptions 3€ - 02 35 09 68 03 

8 september : Familierally in sigy-en-Bray :
Net zoals bij een familiale schattenjacht, moeten de deelnemers zich avonturen op een uitgestippelde wandelweg waar 
overal e-bakens en enigma’s te zoeken zijn. Hiervoor beschik je over een plan, een e-box om te pointeren aan elk e-baken 
en een wegbeschrijving. 

Georganiseerd door Département et l’office de tourisme 

15 Augustus : Corso Fleuri en patronaal feest :
Le Corso fleuri, de bloemenoptocht is een onmisbare en institutionele uitstap in le Pays de Bray. De kermis, de braderie 
en de parade van bebloemde koetsen, verspreid over drie dagen maken van dit populaire feest een leuke en gezellige 
happening voor de bezoekers.

Mairie de Gaillefontaine : 02 35 90 95 11
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ONZE PARTNERS

BENT U OP ZOEK NAAR EEN 
GEsCHIKTE RUImTE?

Uw toerismekantoor is 
beschikbaar voor alle 
nodige inlichtingen.

La Feuillie : Marion 
02 35 09 68 03

Forges-les-Eaux : Ophélie
02 35 90 52 10

Gournay-en-Bray : Nelly of 
Audrey : 02 35 90 28 34

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 
AMECOURT - Tél. 02 32 55 51 51  Port.06 89 54 09 01
Mail : domainedupatis@free.fr - Site : www.domainedupatis.fr

Gîte Relais du Château

4 kamers
1 à 10 personnes

8 Route de la Mer
76220 Ménerval

relaisduchateau@menerval.fr
ww.menerval.com

Toerisme ingericht voor 8 personnes max + 1 baby - 4 kamers

6 Bis Chemin Notre Dame 76270 Mortemer 
09 70 26 29 13 / 06 80 12 90 45

maisonlefebvre76@laposte.net 
https://maisonlefebvre76.wixsite.com/gite

Gite au Bonheur Normand
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Le Château du Landel ***- Hôtel / Restaurant

Dit is de geschiedenis van een kasteel in het hartje van 
het woud van Lyons, dat pelgrims op weg naar Com-
postella onderdak aanbood, en later de glasblazers van 
le Pays de Bray. De twee restaurantzalen hebben een 
uitzonderlijk cachet. 
1 Le Landel - 76220 BEZANCOURT - 02 35 90 16 01
contact@chateau-du-landel.fr
www.chateau-du-landel.fr

La Boutique
de l’Office

de Tourisme de
Forges-les-Eaux

Rue Albert Bochet - 76440 Forges-les-Eaux
Tel : 02 35 90 52 10

Mail : contact@forgesleseaux-tourisme.fr
Web : www.forgesleseaux-tourisme.fr

Zepen, kaarsen, 
magneten, posters, 
vingerhoeden voor 
verzamelaars, confituren, 
textiel, lokale producten, 
postkaarten, …

70 locaties - 7 mobiles homes

Rue Nicolas Thiesse - 76440 Forges-les-Eaux
Tel : 02 35 90 53 91

campingforges@gmail.com - www.campingforges.com

Camping 
La Minière 

**

Hôtel Le saint-Aubin met zijn Restaurant le «Natraj»

Ons hotel/restaurant ligt in het hartje van een actieve regio. Wij beschikken over 
57 kamers voorzien van alle comfort, waarin we 150 personen kunnen ontvangen. 
Wie bij ons langskomt wordt warm en hartelijk ontvangen, met de nodige zorgen. 
Kom ons nieuw Indisch restaurant “Natraj” ontdekken, dat elke avond van de week 
open is. Op vrijdag- en zaterdagavond is er “buffet à volonté”, zoveel als je eten kan 
buffet. Menu vanaf 17,90 €

Het hotel is het hele jaar door open
Het restaurant is van maandag tot zaterdag enkel ’s avonds open, zondag op 
reservatie
Het restaurant is gesloten tijdens de maand augustus

550 Chemin Vert - 76220 Gournay en Bray
Tel : 02 35 09 70 97
Mail : hotel-saintaubin@orange.fr
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La Ferme des Peupliers

Op onze oude boerderij, die dateert uit de 18de eeuw, 
hebben wij 2 gîtes: La Maisonnette** 3/4 pers. - Le Clos 
Fleuri*** 6/8 pers., 3 chambres d’hôtes (9 pers.) met label 
Gîte de France. Wij beschikken ook over een zaal (30 tot 
40 pers.), uitgerust met een keuken, een wasmachine en 
een droogkast.

1542 Le Long Perrier - 76220 Dampierre-en-Bray
Tél : 02 35 90 22 90/ Port : 06 81 12 13 08
Mail : jg.godin@orange.fr
Web : www.lafermelespeupliers.com

Van dinsdag tot zaterdag van 08u tot 13u en van 15u tot 20u
Zondag van 08u tot 13u

2 Rue de la République - 76440 Forges-les-Eaux - 02 35 90 52 05
Voorgerechten, cocktails, maaltijden, koud buffet ...

Specialiteiten: paella, couscous, cassoulet ...

Delicatessen  Prieur

Gîte
Le Tilleul

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
Tel : 02 35 90 05 49/ Port : 06 71 15 48 84
Mail : claudine.varin@wanadoo.fr - Web : http://gite-letilleul.jimdo.com

Clean Home 
Concept 

staat klaar om uw dage-
lijkse leven gemakkelijker te 

maken, in dit in heel 
Seine-Maritime.

Laat u helpen en geniet zo van 
elk vrij moment !

Wij regelen alle administra-
tieve formaliteiten voor u !

Wij staan klaar voor u : 06 10 29 92 11

@cleanhomeconcept

Al onze aanbiedingen zijn fiscaal aftrekbaar tegen 50% van de belastingen

Schoonmaak
Strijk
Tuinonderhoud
Klusjeswerk
Studiebegeleiding

kinderopvang voor kinderen ouder dan 3 jaar
bijstandverlening aan personen

aan huis leveren van boodschappen of maaltijden
tijdelijke bewaking van uw woning.
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Een gîte met alle comfort, op 
5 minuten te voet van het 
stadscentrum, de meren, de 
Avenue Verte, het zwembad 
en de spa. Op 40 min. van 
Rouen of de Normandische 
kust. Van 1 tot 6 personen. 
Nacht – weekend – week.
3 Bd 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

De chambre d’hôtes du Colvert ontvangt u met plezier 
in haar volledig gerenoveerde kamers. Wij bevinden ons 
op 100 m van het gemeentehuis.
8 Rebours Mutel - 76440 Forges les Eaux
Tél : 02 35 90 50 70  - 06 73 74 75 13
Mail : chambrecolvert@hotmail.com 
Web : www.leschambresducolvert.fr

5 kamers
15 personen

Wifi

TV

Een eigen
 badkamer

Les chambres d’hôtes
du Colvert

Hôtel **
«Le Saint Denis»

Hotel gelegen in het 
stadscentrum.

10 kamers vanaf 52 €

Open het hele jaar door 
1 Rue de la Libération
76440  Forges-les-Eaux

Tel : 02 35 90 50 70
Port : 06 73 74 75 13

Mail : hotelstdenis@orange.fr
Web : www.hotellesaintdenis.fr

Maandag tot zaterdag (behalve dinsdag) van 07:30 tot 13:30 / 15:30 
tot 20:00 uur

Zondag van 07.30 tot 20.00 uur
27 Rue de la République - 76440 Forges-les-Eaux - 09 50 34 89 08

M et Mme Sevestre vous proposent des spécialités de pains originaux. 
Aussi, laissez-vous tenter par l’une de leurs délicieuses pâtisseries !

Bakkerij / Patisserie Sevestre
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REsTAURANT A L’éPOqUE
Kom onze traditionele keuken proeven. Wij gebruiken lokale producten van kwaliteit 
en Frans vlees. Wij bakken uw pizza’s in een houtoven, dit alles in een warm kader 
met een sfeertje uit de goede oude tijd. Nieuw!  Een pizza automaat is nu 24u/24 
beschikbaar.
In de zomer kunt u genieten van ons schaduwrijk terras.
Tijdens de week stellen wij u een menu voor aan 13,50 €, en dagelijks 3 menu’s aan 
20 €, 26 € en 30 €.
U kunt het restaurant of een gedeelte ervan privatiseren voor uw banketten, 
verjaardagen, trouwfeesten, …

Open: ’s winters: van dinsdag tot zondag van 12u tot 14u. Op vrijdag- en 
zaterdagavond van 19u tot 22u.
’s Zomers: van dinsdag tot zondag van 12u tot 14u. Op vrijdag- en zaterdagavond 
van 19u tot 22u.

2 Avenue Georges Heuillard
76220 Neuf-Marché
Tel : 02 35 09 46 49 / 06 81 75 62 89 
Mail : alepoque@yahoo.fr
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Dagvoorstel

We zijn zeker dat u bij ons wel iets kunt vinden dat u de 
moeite lijkt. Kom ons bezoeken voor  een halve of een hele 
dag of zelfs langer !
Contacteer Stéphanie, van de “dienst groepen”, die u graag 
helpt om samen een programma op maat uit te werken.
Prijzen, voorwaarden en offertes op aanvraag.

Van dinsdag tot vrijdag 
van 9u30 tot 12u30 en van 14u tot 17u

02 35 90 52 10
contact@forgesleseaux-tourisme.fr

u komt in groep ? 
U wenst een dagje bij ons door te brengen ?

Casino & cirque 
à la campagne

Voorstel voor één dag vanaf 40 €/pers.  
incl. BTW

Minimum 20 personen, maximum 250 personen 
Offerte en voorwaarden op aanvraag

11u00: Bezoek aan “le Grand Casino” van Forges-
les-Eaux. Wij voorzien een speciale verwelkoming 
waarbij we u laten kennismaken met onze speelzalen 
en gokautomaten. Wil u een aangenaam moment 
spenderen ? Stel dan uw geluk op proef aan onze 
speelautomaten of bij de klassieke casinogames.
Pauze : koffie, thee of plat water (koffiepauze). 
Identiteitskaart verplicht

12u15: middagmaal

15u00: Paardenshow Vargas: een uitmuntend 
spektakel ! Voor alle paardenliefhebbers en voor 
alle liefhebbers van het circus, nummers met 
lama’s, evenwichtsnummers, acrobatennummers 
op de fiets…

Casino de Forges-les-Eaux

Vargas Show
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ZO GERAAK JE IN 
LE PAYS DE BRAY

 mET DE AUTO

Vanuit Parijs (100 km) over Gisors
1. A15 richting Cergy Pontoise
2. Neem de D915 richting Gisors, 
dan richting Gournay-en-Bray
3. Of volg richting Dieppe voor 
Forges-les-Eaux
4. Of volg richting Rouen voor La 
Feuillie

Vanuit Parijs (100 km) over Beauvais
1. A116 Paris/Calais – uitrit Nr 14 en 
15 (Beauvais)
2. Neem de RN 31 richting Rouen 
(30km Gournay-en-Bray) (45 km 
La Feuillie) voor Forges-les-Eaux,
neem na Gournay-en-Bray 
richting Dieppe.

Vanuit Rouen (45 km)
1. Neem de A28 richting Amiens/
Boulogne sortie Forges-les-Eaux.
Vanuit Rouen (30 km La Feuillie) 
(45 km Gournay-en-Bray)
 Neem de RN 31 richting Beauvais/
Reims, naar La Feuillie, Gournay-
en-Bray.

mET DE BUs

Lijn Dieppe - serqueux - Gisors 
(Paris)
Lijn Paris Saint Lazare vers Gisors 
(gare) - Gournay/Ferrières - 
Forges-les-Eaux
Mobirégion : 02 32 08 19 75
www.bus-region.fr
aléorégion : 0 800 270 076

Lijn 73 Rouen/La Feuillie/Gournay 
en Bray
Informatie : VTNI 02 32 08 19 75 
www.vtni.fr
Lijn 41 : Beauvais / Gournay en Bray
Informatie : n°azur 0 810 60 00 60 
www.oise-mobilite.fr

Pendeldienst Casino :
Pendeldienst vanuit Parijs: elke 
vrijdag en zaterdag:
- Vertrek 20u30 op de Place de 
l’Italie (1 rue Auguste Blanqui)
- Halte 21u15 op de Place de 
l’Etoile (krantenkiosk) rue de 
Friedland
- Terugreis van het casino om 3u 
op vrijdag
- Terugreis van het casino om 4u 
op zaterdag

Pendeldienst vanuit Rouen: elke 
zondag:
- Vertrek 14u Quai Corneille
- Haltes: Gaumont, Galeries 
Lafayette, Théatre des Arts, Palais 
de Justice, gare SNCF, Place 
Boulingrin, Post de Buchy
- Terugreis van het casino om 19u

mET DE TREIN

station van serqueux en halte in 
Gournay-en-Bray

Lijn Paris Saint Lazare - Gisors - 
Gournay/Ferrières -Serqueux
Mobirégion : 02 32 08 19 75
www.bus-region.fr
aléorégion : 0 800 270 076

VOOR ALLE VERDERE 
INLICHTINGEN: 

Kunt u contact opnemen 
met het toerismekantoor van:

La Feuillie : 
02 35 09 68 03

Forges-les-Eaux : 
02 35 90 52 10

Gournay-en-Bray :
02 35 90 28 34

mET HET VLIEGTUIG

Luchthaven van Beauvais - Tillé
www.aeroportbeauvais.com
Informatiedienst :
0 892 68 20 66

Luchthaven van Rouen
www.rouen.aeroport.fr
Ontvangst en reservaties : 
02 35 79 41 00

mET DE TAxI

In Forges-les-Eaux :
Taxi Franck : 06 87 24 32 60
Taxi Asselin : 02 35 90 55 66
Navette LD8 : 06 08 72 24 84

In Gournay-en-Bray :
Bernard DOLBEC 06 09 61 53 87 / 
06 08 48 35 12
Dominique ROULLAND 
06 09 28 24 98
My Taxi 06 86 41 90 64 / 
06 18 39 24 82

mET DE BOOT TRANsmANCHE 
FERRIEs - DIEPPE

www.transmancheferries.fr
www.dfdsseaways.fr/
Frankrijk : 0800 650 100
Groot-Brittannië : 0 800 917 1201 
(gratis nummer)
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Office de Tourisme classé Catégorie III 
Square Jacques Patin - 76220 La Feuillie
Tél : 02 35 09 68 03

Mail : officemontsetandelle.lafeuillie@orange.fr
Web : www.otlafeuillie.eu
Page Facebook : Tourisme La Feuillie

Office de Tourisme classé Catégorie I 
Rue Albert Bochet - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02 35 90 52 10

Mail : contact@forgesleseaux-tourisme.fr
Web : www.forgesleseaux-tourisme.fr
Page Facebook : Forges les Eaux - Tourisme

Office de Tourisme classé Catégorie III 
9 Places d’Armes - 76220 Gournay-en-Bray
Tél : 02 35 90 28 34

Mail : contact@ot-gournay-en-bray.fr
Web : www.gournayenbray-tourisme.fr
Page Facebook : Gournay en Bray Tourisme
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