
Opstapplaatsen: F

6 dagen / 5 nachten
halfpension

Afreisdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

01 juli 18 € 729

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 125

Elektrische fiets € 54

-10%

Dag 1 • België - Niort
We rijden richting Parijs. Na de middag rijden we verder 
via Tours naar Niort. Installatie in het ***hotel Mercure Niort 
Marais Poitevin.

Dag 2 • Niort - Coulon - Arçais (fietstocht ± 45 km) 
We fietsen vanaf het hotel naar het centrum van Niort. 
Na een kort bezoek fietsen we langs de oever van de 
Sèvre-Niortaise en vervolgen onze weg door het mooie 
moerasgebied of het “groene Venetië” tot Coulon. Na de 
middag fietsen we langs St.-Georges-de-Rex en St.- Hilai-
re-la-Palud tot het eindpunt Arçais. Nadien rijden we met 
de autocar naar Rochefort-sur-Mer voor installatie in het 
**hotel des Remparts.

Dag 3 • Esnandes - La Rochelle - Châtelaillon Plage
(fietstocht ± 50 km)  
Met de autocar rijden we naar Esnandes en fietsen langs de 
Atlantische Kust naar La Rochelle. In de namiddag fietsen 
we voornamelijk langs de kust met zijn prachtige zandstrand 
tot Châtelaillon-Plage, waar een ouderwetse charme heerst. 
Langs de boulevard kunnen we de verscheidenheid bewon-
deren van de belle époque villa’s.

Dag 4 • Ile de Ré (fietstocht ± 50 km) 
We rijden naar Ile de Ré, een eilandje voor de kust van La 
Rochelle en vertrekken aan de “Phare des baleines”, de 
“vuurtoren van de walvissen”. Deze is vernoemd naar de 
vele walvissen die hier vroeger op het eiland aanspoelden. 
We fietsen naar o.a. les Portes en Ré, Ars en Ré, St. Mar-
tinde-Ré, la Flotte en Rivedoux.

Dag 5 • Ronce-les-Bains - Côte Sauvage
(fietstocht ± 49 km) 
We fietsen naar het meest zuidelijke punt van deze reis: 
de Côte Sauvage, één van de meest ongerepte en mooi-
ste gebieden aan deze kust. We fietsen vanaf Ronce-les-
Bains langs dichte bossen en idyllische stranden tot La 
Palmyre. In de namiddag vervolgen we onze fietstocht tot 
St.-Palais-sur- Mer en terug tot Les Mathes.

Dag 6 • Rochefort - België
Via de autosnelwegen rijden we richting Poitiers en Tours. 
Na de middag gaat het richting België.

HOTEL DES REMPARTS
Ligging: gelegen in het centrum van het historisch 
stadje Rochefort
Uitrusting: lift, restaurant, bar, tuin en door een 
lift rechtstreeks verbonden met de thermen van 
Rochefort
Kamers: ruime en mooie kamers met volledig 
ingerichte badkamer met bad of douche en toilet, 
telefoon en tv
Maaltijden: Frans ontbijtbuffet en ’s avonds ver-
zorgde 3-gangen maaltijden

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem 
de 6e dag het ontbijtbuffet
 � Huurfietsen inbegrepen
 � Begeleiding door een Nederlandstalige begelei-
der vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

LA ROCHELLE ONDERWEG NAAR CHATELAILLON

ILE DE RE

FIETSREIZEN

94 95

Langs de Franse Atlantische kust vindt u vooral uitgestrekte baaien met prachtige stranden, omringd door heerlijk geurende pijnboombossen. 
De fietsroutes zijn voor iedereen toegankelijk. U fietst door bossen en langs het water in een heel aangenaam klimaat: veel zon, vergezeld 
van een zacht zeebriesje. 

Fietsen langs de Atlantische kust FRANKRIJK   


