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Tweetalig begeleide reisBRETAGNE FRANKRIJK 4 DAGEN

Nieuw
hotel!

PROGRAMMA
Dag 1
We vertrekken om 06.30 uur en nemen onmiddellijk de autosnelweg 
tot aan de afslag Arras. Daarna rijden we verder richting Abbeville om 
daar weer de autosnelweg richting Rouen te nemen. De eerste kof-
fiestop houden we bij Neufchâtel en Bray. In Caen is er de mogelijkheid 
om een facultatief middagmaal te nemen. De tweede stop is aan de 
magnifieke Mont-st-Michel waar u het stadje en de oude abdij kan 
bezoeken. Na ons bezoek rijden we door naar ons hotel.  
Dag 2 
Na het ontbijt brengt de autocar ons naar de versterkte stad St-Malo. 
Hier kan u het kasteel en de stadsomwallingen bewonderen. Het is de 
stad van onder anderen Jacques Cartier, de ontdekker van Canada, en 
nog vele andere beroemde figuren. Nadien zijn we vrij om het gezelli-
ge stadje te bezoeken. In de namiddag is er een boottocht naar Cap 
Fréhel. Ontdek er de verschillende eilanden, waarom het de kust van 
de Samaragden heet en nog zo veel meer (duur van de tocht 2u30’ tot 
3u). Wanneer de boottocht niet doorgaat door weersomstandighe-
den, rijden we naar Cap Fréhel. Nadien keren we terug naar het hotel.
Dag 3 
Vandaag staat ons een dag vol afwisseling te wachten. We starten na 
het ontbijt met een zonsopgang aan het panoramische Pointe-de-
-Grouin. Geniet van een rondleiding op een oesterkwekerij door een 
vrouw uit Cancale, waar we ook oesters degusteren (niet in prijs inbe-
grepen) We blazen even uit bij de menhir in Dol-de-Bretagne om dan 
door te rijden naar Dinan. Daar kan u een facultatieve maaltijd nemen 
of u kan ook een maaltijd in groep kiezen (niet in de prijs inbegrepen). 
Na de maaltijd is er nog een bezoek aan de stad. In de namiddag ne-
men we een kijkje in het Musée de la Pomme et du Cidre. Bretagne en 
Normandië zijn beiden bekend omwille van hun cider en Calvados. Na 
de rondleiding volgt nog een kleine degustatie en een pannenkoekje. 
Om even terug op adem te komen houden we een stop bij de getij-
den-centrale op de rivier de Rance.
Dag 4
Onze reis zit er bijna op, maar niet zonder leuke verrassing! Op de te-
rugweg stoppen we namelijk in Villedieu-les-Poêles, gekend voor zijn 
koperwerk als voor zijn klokken. Hier bezoeken we een klokkengieterij,  
een atelier waar nog steeds klokken gegoten worden. We kunnen er 
ook het volledige proces volgen. Na ons bezoek gaan we verder rich-
ting Trouville. Daar heeft u de mogelijkheid om een facultatieve maal-
tijd te nemen of u kan er ook een maaltijd in groep kiezen (niet in de 
prijs inbegrepen). We vervolgen onze weg over de “Pont de Norman-
die”, tot enkele jaren geleden de grootste tuibrug ter wereld, richting 
België. We stoppen nog even in Assevillers. Aankomst rond 20.30u.

EXCURSIEPAKKET   € 155  p.p. 
Bezoek aan de Mont-St Michel, Boottocht naar Cap 

Fréhel, Bezoek Oesterkwekerij (Inclusief degustatie met 
3 Creuse Oesters – 3 Platte Oesters – een glas muscadet 
– brood & citroen), bezoek aan Musée de la Pomme et du 
Cidre (Inclusief degustatie en een pannekoekje), bezoek 
aan de Villedieu-les-poêles, volledig begeleid door onze 

gids en 4 lunches. 

Prijs per persoon - 4 dagen - Half pension

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

09/05/2022 Hemelvaart € 464,40 € 441,18

30/06 – 29/08 – 12/09/2022 € 478,80 € 454,86

SUPPLEMENT
Single ............................................................................................................ € 124,00

In deze prijzen zijn inbegrepen:
•  Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van on board entertainment systeem , 

bar, toilet, dvd en airco
•  Professionele begeleiding van een ervaren Herman & Vandamme – gids.
•  Overnachting in het volledig vernieuwde driesterren Best Western Armor Park Dinan in 

tweepersoonskamer met bad of douche en toilet
•  3x ontbijt 
•  3x avondmaal 
•  Toeristentax

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

appreciatie

* Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs (zie tabel prijs tot en met 19/04/2022) en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/2022 werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. De 
vroegboekkorting is niet van toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon).
** In dezelfde kamer met 2 volwassenen / Wij raden niet aan om met 3 volwassenen één kamer te nemen omdat dit niet ten goede komt aan uw comfort en privacy. 
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