
Opstapplaatsen: F

8 dagen / 7 nachten
kamer & ontbijt

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

15 juli 18 € 955

05 augustus 18 € 955

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 165

Kind tem 11 jaar € 320

Halfpension
(7 avondmalen)

€ 180

Dag 1 • België - Chantonnay
In de voormiddag rijden we richting Frankrijk en ’s namid-
dags via Le Mans naar Chantonnay.

Dag 2 • Ile de Noirmoutier
‘s Morgens rijden we naar Ile de Noirmoutier. We brengen 
een vrij bezoek aan het kasteel (± € 5 pp). In de namiddag 
nemen we facultatief het toeristisch treintje dat ons naar 
Bois de la Chaise brengt (± € 7,50 pp).

Dag 3 • Fontenay-le-Comte - Maillezais
We starten met een vrij bezoek aan het renaissance kas-
teel van Terre Neuve (± € 7 pp) in Fontenay-le-Comte. 
Daarna verkennen we de stad. In de namiddag rijden we 
naar Maillezais en maken een facultatieve boottocht in 
de Marais Poitevin (± € 10 pp), terecht “La Venise Verte” 
genoemd.

Dag 4 • Les Sables d’Olonne - La Roche-sur-Yon
Vandaag gaan we eerst uitwaaien aan de Atlantische kust 
waarna we via het veer (± € 2 pp) het centrum van Les 
Sables d’Olonne bezoeken. De mooie hallen en Ile de Pe-
notte komen zeker aan bod. ’s Namiddags rijden we naar 
La-Roche-sur-Yon om in de Haras facultatief te genieten 
van een optreden “Le Cheval Balthazar” (± € 4 pp).

Dag 5 * • Puy du Fou
Vandaag brengen we de dag door in het spektakelpark 
Puy du Fou. Dit unieke park werd al meerdere malen ver-
kozen tot beste park ter wereld en de spektakels tot beste 
creaties ter wereld. Hier zien we geen attracties, maar 
beleven we een onvergetelijke reis in de tijd tijdens de 
verschillende shows.
*Wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 6 • Clisson - Tiffauges
In de voormiddag rijden we naar Clisson. De middeleeuw-
se burcht en de Toscaanse invloeden maken deze stad 
uniek. In de namiddag rijden we naar Tiffauges waar we 
een vrij bezoek brengen aan het kasteel (± € 7 pp).

Dag 7 • La Rochelle – Ile de Ré
Vandaag bezoeken we La Rochelle. Deze stad bezit een 
schitterend architecturaal erfgoed. ‘s Namiddags bezoe-
ken we Ile de Ré, een eilandje voor de kust van La Ro-
chelle.

Dag 8 • Chantonnay - België
Via de Franse autosnelwegen rijden we terug richting 
België.

Opgelet: het programma kan aangepast worden in functie van 
de getijden.

HOTEL LE MOULIN NEUF
Ligging: in een rustige, landelijke omgeving 
tegenover het meer van Chantonnay
Uitrusting: restaurant, bar, terras, tennisbaan, 
sauna, Turks bad, minigolf, zwembad
Kamers: comfortabele kamers met badkamer met 
bad of douche, toilet, tv, telefoon, wifi
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde 
4-gangen maaltijden of buffetten

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Kamer met ontbijtbuffet
 � Inbegrepen: toegang Puy du Fou
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

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

 PUY DU FOU CLISSON

ILE DE NOIRMOUTIER

EXCURSIEREIZEN

124 125

De Vendée heeft verschillende gezichten. Langs de vlakke Côte de Lumière liggen duinen met mooie zandstranden, polders en zoutmoerassen. 
In de badplaatsen aan de kust heerst een gezellige drukte. Het binnenland heeft een rustig landschap, met lieflijke lage heuvels en 
uitgestorven dorpen: een vergeten stukje Frankrijk.

De Vendée FRANKRIJK • VERNIEUWD  


