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PROMOTIE

et voorbij de kerk in het dorp Turqueville doemt 
een ommuurd perceel op met een prachtig toe-
gangshek. Les Quatre Etoiles staat er in mooie  

sierletters op. Achter de poort staat de historische kasteelboerde-
rij, met tal van karakteristieke blikvangers.
 
VAKKUNDIG GERESTAUREERD
Het landhuis is een paradijs voor mensen die meer zoeken dan 
zomaar een vakantiehuis. Via voornamelijk rustige snelwegen is 
Turqueville relatief snel bereikt. Eenmaal op de plek van bestem-
ming is het de schoonheid van de gebouwen, de ruimtelijkheid 
van het kasteel en de pracht van de natuur die versteld doet staan. 
Het landhuis met bijgebouwen ligt rondom een grote binnen-
plaats, omzoomd met fraaie hagen en sfeervolle zitjes. Centraal op 
de binnenplaats staat een Amerikaanse eik, symbool van vrijheid. 
Aan de linkerzijde bevindt zich momenteel de chambres d’hôtes, 
door de huidige Nederlandse eigenaren na aankoop in 2003 vak-
kundig en fasegewijs gerestaureerd. Aan de rechterzijde staat een 
groot, multifunctioneel bijgebouw dat uitbreidingsmogelijkheden 
biedt voor de bed & breakfast. Gasten zijn lovend over hun verblijf 
en Les Quatre Etoiles kent dan ook hoge beoordelingen op diverse 
boekingswebsites. Succesvolle exploitatie is daardoor gewaar-
borgd. Maar vanwege de opzet en de relatief korte afstand met 
Nederland – slechts 700 kilometer van Den Haag – is dit ook een 
unieke kans om een ruim familiehuis te verwerven. 
 
WERELDBEROEMD
De geschiedenis van het elegante plaatsje gaat ver terug. Omgeven 
door oude dorpen, steden en kleine haventjes, is dit specifieke 
gedeelte van Normandië wereldberoemd vanwege de invasie van 
de geallieerden op 6 juni 1944. Het ligt bovendien op steenworp 
afstand van het in juni 1944 zwaar belegerde Sainte-Mère-Eglise.
Veel bezoekers van Les Quatre Etoiles weten de weg naar de gas-
tronomische hoogtepunten van de streek te vinden. Zo is de streek 
een waar eldorado voor liefhebbers van vis en schaaldieren.  
Bekende vissersplaatsen liggen op nog geen kwartier rijden.  
Calvados (een lokale, alcoholische versnapering) is in elke plaats  
te krijgen. Tel daarbij op dat de streek een microklimaat kent met 
veel zon en u weet: het leven in Frankrijk is goed. Joie de vivre! 

Een elegant landhuis in hartje Normandië laat levensgenieters 
dromen. Over het creëren van een familiehuis of een succesvolle 
chambres d’hôtes. Ga mee naar Turqueville.
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K E N M E R K E N

• Vakkundig gerenoveerd 
• Slechts 700 kilometer van Den Haag
• Succesvolle chambres d’hôtes met zes slaapkamers
• Uitbreidingsmogelijkheden aanwezig 
• Fraai aangelegde binnenplaats en tuin
• Gelegen in een gebied met rijke historie
• Inclusief drie hectare grond
• Culinair hoogstaande regio
• Microklimaat met veel zon

V R A A G P R I J S :  €  9 8 5 . 0 0 0  K . K .

50480 Sainte Mère Eglise, Turqueville

FRANSE DROOM

In de omgeving zijn vele monumen-
ten en herdenkingsplekken die 
doen herinneren aan de invasie 
van de geallieerden in 1944.  
Boven: De kasteelboerderij ligt in 
het pittoreske plaatsje Turqueville.
Links: De fraai aangelegde 
binnenplaats is voorzien van hagen 
en diverse zitjes.

De huidige eigenaren hebben sinds 2003 het exterieur en het 
interieur fasegewijs gerenoveerd. Onder: Het landhuis is momen-

teel in gebruik als succesvolle, luxueuze chambres d’hôtes. N

‘Een waar
eldorado 

voor culi’s’


