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Grandcamp-Maisy / Port-en-Bessin-Huppain
La Vélomaritime / EuroVelo 4

Départ
Grandcamp-Maisy

Durée
2 h 13 min

Niveau
Ik ben wel wat gewend

Arrivée
Port-en-Bessin-Huppain

Distance
32,76 Km

Thématique
Door kustgebieden

Op deze etappe rij je in de sporen van de invasie van 6 juin
1944. Na Grandcamp-Maisy kun je even stoppen bij de
Pointe-du-Hoc waar de overblijfselen van Duitse schietposten
zitchbaar zijn. Daarna volg je een tijdelijke route door het
achterland, aangezien het fietspad nog in aanleg is.
Halverwege kun je doorsteken naar Omaha Beach, het
beroemde strand waar de Amerikanen onder vijandelijk vuur
aan land gingen. Eenmaal aangekomen in Port-en-Bessin
biedt de haven de leukste restaurants met de heerlijkste
zeevruchten.

De route

Dit parcours zal zeer binnenkort bestaan uit een schitterende
Voie Verte langs de rotskliffen van Le Bessin. Als je vόόr
oktober 2021 langs dit gedeelte komt, raden we je aan de
GPX-track te volgen tussen Grandcamp-Maisy en Vierville-
sur-Mer. Dit tijdelijke stuk door het achterland is niet
bewegwijzerd. 
Na oktober 2021 kun je genieten van de definitieve, mooi
aangelegde route langs de kliffen.

Dan bereik je het prachtige strand van Omaha Beach en fiets
je rond de Amerikaanse begraafplaats over paden en kleine
weggetjes die in juni 2021 volledig bewegwijzerd zullen zijn
(tot die tijd is het aan te raden de GPX-track te downloaden).
Nog even geduld, het wegdek is nog niet overal helemaal
vernieuwd.

Bij Colleville-sur-Mer ga je verder over een bewegwijzerde
sectie van openbare weggetjes en Voies Vertes tot aan Port-
en-Bessin. Bij aankomst in Port staat je een steile afdaling te
wachten (>18%). Las een welverdiende tussenstop in om van
het schitterende uitzicht te genieten!



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Grandcamp-Maisy

Arrivée
Port-en-Bessin-Huppain
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