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Tweetalig begeleide reisOPAALKUST &  
NOORD-FRANKRIJK FRANKRIJK 2 DAGEN

Weekendje weg met bezoek aan Boulogne-Sur-Mer, Cap-gris-nez,  
Cap-Blanc-nez, Wissant, Eperlecques, Saint-Omer, La coupole 

IBIS SAINT OMER CENTRE 
Het hotel ligt in het centrum van Saint-Omer op slechts 200 m van 
de kathedraal en het museum Hôel Sandelin. Alle kamers zijn modern 
ingericht en uitgerust met bureau, flatscreen, gratis WiFi en badkam-
er met toilet en douche. Er wordt elke dag een ontbijtbuffet verzorgd 
met zoete en hartige producten, zoals eieren fruitsalade, yoghurt en 
vruchtensappen. Daarnaast kunt u ook genieten van huisgemaakte 
zoete deegwaren, versgebakken Franse Madeleines, warme drankjes 
en een stuk fruit om mee te nemen. Het restaurant serveert de tradi-
tionele lokale keuken. 

PROGRAMMA
Dag 1
We vertrekken vanuit onze centrale vertrekhal om 06.30 u. We rijden 
rechtstreeks naar Boulogne-Sur-Mer, waar we met onze gids een be-
geleide wandeling maken door de oude vestingstad en maken een 
boottocht in de haven. Net voor de middag rijden we met onze tour-
ingcar via de Opaalkust tot Cap-Gris-Nez. Deze kaap is naast Cap-
Blanc-Nez één van de twee hoogtepunten van de Opaalkust, omwille 
van hun indrukwekkende krijtrotsen. Wissant, een gezellig kustdorpje 
pal tussen de twee kapen leent zich uitstekend voor de lunch. In de 
namiddag bezoeken we eerst Cap-Blanc-Nez, bij goed weer kan je ki-
jken tot aan de Engelse kust. Onze overnachting en diner is voorzien in 
ons hotel Ibis Saint Omer Centre.
Dag 2
Na ons ontbijt rijden we omstreeks 9u richting le Blockhaus in Eper-
lecques. Diep verscholen in de bossen ten noorden van Eperlecques 
ligt een enorm betonnen gevaarte. Ooit was het de bedoeling om 
vanuit deze plek de gevreesde V2 raket te lanceren naar Engeland. 
We bezoeken samen met onze gids het museum. Voor de lunch ri-
jden we naar Saint-Omer, het gezellig stadje leent zich bovendien 
ook uitstekend voor een korte wandeling met onze gids. La Coupole 
is een onderaards complex gebouwd tijdens WO II, bestemd voor het 
bouwen en lanceren van V2 raketten. Het museum is bijzonder goed 
georganiseerd, niet alleen met tekst en foto’s maar ook met massa’s 
filmmateriaal (ook in het Nederlands). Warm aangeraden, ook voor wie 
niet superinteresse heeft in WO II of musea. Als de tijd het ons toelaat 
maken we een korte tussenstop in Cassel. We worden terug in de cen-
trale aankomsthal verwacht om 20.30 u. 

In deze prijzen zijn niet inbegrepen: 
• Lunches dag 1 & 2, ontbijt dag 1 en dranken
• Reis-en annuleringverzekering (€ 4 per dag per persoon)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering 

en appreciatie
Ideaal om samen met vrienden te boeken.

Tip:

Prijs 1ste persoon - 2 dagen –  Half pension

 Vertrekdata Prijs  
1ste persoon

30/04 – 18/06 – 09/07 – 20/08 – 17/09 – 08/10/2022 € 318,80

KORTINGEN
Single .................................................................................................................- € 110
Kind 0 – 12 jaar ** ...........................................................................................- 70 %

€ 1,00  

VOOR DE

2DE  PERSOON

Inclusief:
✓ Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van bar, toilet,  
     dvd, on board entertainment systeem en airco
✓ Een ervaren Herman & Vandamme chauffeur
✓ Professionele begeleiding van een gespecialiseerde  
     Herman & Vandamme – gids.
✓ 1x Overnachting in Hôtel Ibis Saint-Omer Centre in  
     tweepersoonskamer met bad of douche en toilet
✓ 1x Ontbijt
✓ 1x Diner
✓ Toeristentax
✓ Begeleid bezoek aan Boulogne-Sur-Mer , Cap-Gris-Nez, 
     Cap-Blanc-Nez & Saint-Omer
✓ Boottocht in Boulogne-Sur-Mer
✓ Toegangsgeld en bezoek Le Blockhaus Eperlecques
✓ Toegangsgeld en bezoek La Coupole
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formule




