114

VENDÉE & CHARENTE-MARITIME
Frankrijk

Dag 1 • België - Chantonnay
We rijden via Le Mans naar Chantonnay waar we verblijven in het ***hotel Le Moulin Neuf.
Dag 2 • Ile de Noirmoutier
‘s Morgens rijden we via de Passage du Gois naar Ile de Noirmoutier. We brengen een vrij bezoek aan het kasteel (± € 5 pp). In de namiddag
nemen we facultatief het toeristisch treintje naar Bois de la Chaise (± € 7,5 pp).
Dag 3 • Fontenay-le-Comte - Maillezais
We starten met een vrij bezoek aan het renaissance kasteel van Terre Neuve (± € 7,5 pp) in Fontenay-le-Comte. In de namiddag rijden we
naar Maillezais en maken een facultatieve boottocht in de Marais Poitevin (± € 12 pp).
Dag 4 • Les Sables d’Olonne - La Roche-sur-Yon
Vandaag gaan we eerst uitwaaien aan de Atlantische kust waarna we via het veer (± € 2,5 pp) het centrum van Les Sables d’Olonne bezoeken.
’s Namiddags rijden we naar La-Roche-sur-Yon, waar we facultatief genieten van een paardenspektakel (± € 4 pp).
Dag 5* • Puy du Fou
Vandaag brengen we de dag door in het spektakelpark Puy du Fou. Dit is een geschiedkundig themapark. Het park is volledig gebasseerd op
shows, waardoor het heel verschillend is ten opzichte van de meeste attractieparken. Dit unieke park werd al meerdere malen verkozen tot
beste park ter wereld. We beleven een onvergetelijke reis in de tijd tijdens de verschillende shows.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 6 • Clisson - Vouvant
In de voormiddag rijden we naar Clisson. De middeleeuwse burcht en de Toscaanse invloeden maken deze stad uniek. In de namiddag
bezoeken we Vouvant, dat terecht één van de mooiste dorpjes van Frankrijk wordt genoemd.
Dag 7 • La Rochelle - Ile de Ré
Vandaag bezoeken we La Rochelle. ‘s Namiddags maken we een mooie boottocht (± € 11 pp) naar Ile de Ré, een eilandje voor de kust van
La Rochelle.
Dag 8 • Chantonnay - België
We rijden terug naar België.
Opgelet: het programma kan aangepast worden in functie van de getijden.

8 dagen / 7 nachten
halfpension
Vertrekdata

HOTEL LE MOULIN NEUF***

Ligging: in een rustige, landelijke omgeving tegenover het meer van
Chantonnay
Uitrusting: restaurant, bar, terras, sauna, Turks bad, minigolf, zwembad,
comfortabele kamers met bad of douche, toilet, tv, telefoon, wifi
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 4 gangenmenu

INBEGREPEN

•
•
•
•

****PRINCESS CLASS AUTOCAR
Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 8e dag het ontbijt
Toegang Puy du Fou
Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

Prijs per persoon

(op basis van 2-pers.-kamer)

05 juni 22

€ 799

17 juli 22

€ 799

07 augustus 22

€ 799

Toeslag

Prijs per persoon

Eenpersoonskamer

€ 225

Korting

Prijs per persoon

Kind tem 2 jaar

-€ 525

Kind van 3 tem 11 jaar

-€ 300

Opstapplaats: A
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