
Opstapplaatsen: F

7 dagen / 6 nachten
kamer & ontbijt

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

17 juni 18 € 770

29 juli 18 € 770

02 september 18 € 770

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 192

3e volw. in 1 kamer € 325

Kind tem 2 jaar € 175

Kind van 3 tem 11 jaar € 265

Halfpension
(6 avondmalen)

€ 145

Dag 1 • België - Saint-Nazaire
Via de autosnelwegen rijden we richting Parijs. In de na-
middag vervolgen we onze weg naar Saint-Nazaire.

Dag 2 • Saint-Nazaire - La Baule - Guérande - Parc 
régional
We beginnen deze dag met een rondrit langsheen “Les 
Chantiers Navals de Saint-Nazaire”, hier worden de aller-
grootste cruiseschepen gebouwd. Aansluitend brengen 
we een kort bezoek aan La Baule, de Atlantische versie 
van Cannes. Vervolgens rijden we naar Guérande. Deze 
middeleeuwse stad is mooi bewaard gebleven. Nadien 
rijden we naar het Regionaal Natuurpark Brière en maken 
een wandeling doorheen dit prachtige gebied.

Dag 3 * • Vannes - Golfe du Morbihan - Locmariaquer
We rijden naar Vannes en maken een stadswandeling. 
In de namiddag maken we een facultatieve boottocht  
(± € 14 pp) van ongeveer 1,5 uur in de Golfe du Morbihan 
naar Locmariaquer. Aansluitend rijden we naar Carnac.  
Onderweg maken we een stop om Les Allignements te 
bekijken.
*Opgelet: het dagprogramma kan aangepast worden in functie 
van de getijden.

Dag 4 • Nantes
Vandaag brengen we een bezoek aan Nantes. We maken 
een stadswandeling langs o.a. de kathedraal, de middel-
eeuwse wijken en het kasteel van de Hertogen van Bretagne 
met mogelijkheid tot bezoek (± € 5 pp). ’s Namiddags 
brengen we een vrij bezoek aan het Atelier de la Machine 
(± € 8 pp). Nadien rijden we over de impressionante Pont 
de Saint Nazaire naar het havenstadje Pornic.

Dag 5 * • Saint-Nazaire
Vrije dag om van het hotel en de omgeving te genieten. 
*Wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 6 • Kerhinet - La Gacilly
We starten de dag met een bezoek aan Kerhinet. Dit Bre-
toens dorpje, vooral gekend voor zijn gewoontes, tradities 
en lekkernijen, is volledig gerestaureerd. Aansluitend rij-
den we naar La Gacilly, waar Yves Rocher geboren werd 
en zijn cosmeticabedrijf stichtte. We bezoeken de bota-
nische tuin. Nadien ontdekken we in de straten van La 
Gacilly “des Artisans d’ Art”. 

Dag 7 • Saint-Nazaire - België
In de voormiddag rijden we richting Parijs. In de namiddag 
keren we terug naar België.

HOTEL AQUILON
Ligging: gelegen tussen het centrum van La Baule 
en Saint-Nazaire, op 1500m van het strand
Uitrusting: receptie, lift, restaurant, bar, salon, 
ligweide met ligstoelen, openluchtzwembad, 
petanque, tafeltennis
Kamers: modern en comfortabel ingericht, 
badkamer met bad of douche, haardroger, toilet, 
telefoon, minisafe, minibar, tv, airco, gratis wifi
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde 
4-gangen maaltijden of buffet

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Kamer met ontbijtbuffet
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

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

KERHINET NANTES

GOLF DU MORBIHAN

EXCURSIEREIZEN

120 121

De Loire Atlantique, ook wel Zuid-Bretagne genoemd, is levendig, elegant en ongerept. De kunst- en geschiedenisstad Nantes en pittoreske 
vissershavens, zoals Saint-Nazaire, zullen u bekoren. Tijdens deze reis zult u een prachtig stukje Frankrijk ontdekken.

Loire Atlantique FRANKRIJK  


