
Opstapplaatsen: F

6 dagen / 5 nachten
halfpension

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

15 juli 18 € 625

03 september 18 € 625

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 140

3e volw. in 1 kamer € 540

Kind tem 11 jaar € 460

Elektrische fiets € 54

-10%

Dag 1 • België - Avranches - Le Val-Saint-Père
Via de Franse snelwegen rijden we naar Avranches voor 
een kort bezoek. Nadien rijden we naar ons hotel in Val-
Saint-Père.

Dag 2 • Le Val-Saint-Père - Saint-Jean-le-Thomas 
- Le Val-Saint-Père
(fietstocht ± 50 km)  
We maken een prachtige tocht langs de baai. ’s Middags 
fietsen we naar Saint-Jean-le-Thomas. Op de terugweg 
brengen we een vrij bezoek aan het fabriekje Cara-Meuh 
(± € 2,5 pp) en ontdekken we de wereld van caramel. 
We eindigen deze dag met een bezoek aan een calvados 
distilleerderij. Uiteraard hoort daar ook een degustatie bij.

Dag 3 • Le Val-Saint-Père - Saint-Benoît-des-Ondes
(fietstocht ± 60 km)  
Vandaag fietsen we naar de Mont Saint-Michel en de 
kust. Nadat we onze fietsen op de fietsparking hebben 
achtergelaten, gaat het met shuttlebusjes naar de Mont 
Saint-Michel. Na de middag fietsen we richting Bretoense 
kust. De liefhebbers hebben de gelegenheid om oesters te 
proeven. Aansluitend fietsen we verder langs de kust tot 
ons eindpunt Saint-Benoît-des-Ondes.

Dag 4 • Saint-Georges de Rouelley - Le Val-Saint- Père 
(fietstocht ± 58 km)  
We starten in het Parc Regional Normandie en fietsen 
langs typische Normandische dorpjes. We passeren cidre-
rie “Maison de Pomme et Poire”, waar we een vrij bezoek 
brengen(± € 1 pp). Even verder bereiken we de vroegere 
spoorlijn Barenton-Pontaubault. Nadien fietsen we naar 
Saint Hilaire en blijven we de Voie Verte volgen.

Dag 5 • Pontorson - Dol-de-Bretagne - Pontorson
(fietstocht ± 60 km)  
In de voormiddag fietsen we naar het dorpje Roz-sur-
Couesnon. Daarna duiken we de Bretoense polders in en 
bereiken Dol-de-Bretagne. Na de middag mag een bezoek 
aan het nabij gelegen Mont Dol niet ontbreken. Onze 
terugkeer naar Pontorson loopt meer landinwaarts, met 
prachtige vergezichten als beloning.

Dag 6 • Le Val-Saint-Père - Arromanches - België
's Morgens brengen we een kort bezoek aan Arroman-
ches, gekend als landingsplaats tijdens WOII. Hierna rijden 
we richting België.

HOTEL 13 ASSIETTES
Ligging: in een rustige en mooie landschapsomge-
ving in de baai van de Mont Saint-Michel
Uitrusting: mooi hotel met restaurant, bar, gratis 
wifi in de openbare ruimtes, tuin
Kamers: mooi ingericht, badkamer met bad of 
douche, toilet, haardroger, tv, telefoon
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde 
3-gangen avondmalen

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tot 
en met 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

PONTORSON SAINT-JEAN-LE-THOMAS

MONT SAINT-MICHEL
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Als uitvalsbasis voor deze fietstocht werd gekozen voor de baai van de Mont Saint-Michel, op de grens Normandië-Bretagne. U geniet van 
een prachtig en afwisselend landschap en fietst op rustige wegen die zich, deels op een vlak en deels licht glooiend parcours, door de 
streek slingeren.

Fietsen doorheen Normandië & Bretagne FRANKRIJK   


