
6 dagen / 5 nachten
kamer & ontbijt

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

14 april 19 € 798

19 mei 19 € 798

09 juni 19 € 798

23 juni 19 € 798

18 augustus 19 € 798

01 september 19 € 798

22 september 19 € 798

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 192

Kind tem 2 jaar € 196

Kind van 3 tem 11 jaar € 295

Halfpension 
(5 avondmalen)

€ 156

Opstapplaatsen: A

CAP OUEST 
Ligging: rustige ligging buiten het centrum van Plouescat, 
vlakbij het strand 
Uitrusting: receptie, lift, restaurant, bar, terras, 
binnenzwembad, sauna, wellness, massage, jacuzzi, wifi
Kamers: comfortabel ingericht, badkamer met bad of 
douche, toilet, haardroger, telefoon, tv en airco
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

Dag 1 • België - Plouescat
We reizen doorheen Picardië en Normandië. ’s Namiddags 
rijden we verder naar Plouescat. Installatie in ***Hotel Cap 
Ouest.
 
Dag 2 • Perros-Guirec - Barnénez - baai van Morlaix
In de voormiddag rijden we naar Perros- Guirec. Vanaf 
het strand wandelen we naar Ploumanach, één van de 
mooiste wandelpaden van Bretagne. ‘s Namiddags 
bezoeken we facultatief de tumulus van Barnénez (± € 7 
pp). Nadien volgen we de baai tot de stad Morlaix waar we 
een korte stop houden.

Dag 3 • Crozon - Menez Hom - Locronan
Het schiereiland van Crozon biedt ons prachtige kusten 
en gezellige kuststadjes. We maken een rondrit langs o.a. 
de Pointe de Pen-Hir en de rijen menhirs van Lagatjar. 
Aansluitend gaan we naar de badplaats Camaret-sur-Mer. 
In de namiddag rijden we verder naar Locronan, verkozen 
tot één van de mooiste dorpjes van Frankrijk.

Dag 4 • Roscoff - Guimiliau - Côte des Légendes
Vandaag rijden we naar de stad Roscoff en brengen een 
facultatief bezoek aan Algoplus, een bedrijf dat zeewieren 
verwerkt in voeding en cosmetica. Aansluitend maken we 
een facultatieve rit met een toeristisch treintje (± € 6 pp). 
In de namiddag rijden we naar Guilmiau en bezoeken we 
een “enclos paroissial”. Nadien maken we een rondrit 
langs de Côte des Légendes en bezoeken we Meneham, 
waar we kennis maken met het vissersleven van vroeger.

Dag 5 • Pointe du Raz - Quimper
Deze voormiddag rijden we naar la Pointe du Raz. Deze 
mythische plek vormt de scheidingslijn tussen 2 zeeën: 
het Kanaal en de Atlantische oceaan. In de namiddag 
bezoeken we Quimper. We maken een stadswandeling 
door de pittoreske straten.

Dag 6 • Plouscat - België
In de voormiddag rijden we doorheen Normandië. 
Aansluitend vervolgen we onze weg naar België.

LOCRONAN GUIMILIAU

PLOUMANACH

Bretagne is een buitenbeentje in Frankrijk. De enige wetten die de koppige Bretons zonder weerstand aanvaarden, zijn die van de natuur. Strand, 
zee, historische plaatsen en een bijzonder eigen karakter maken van deze streek een aangename vakantieplek. Wie eenmaal Bretagne gezien 
heeft, blijft ernaar terugkeren.

Bretagne FRANKRIJK • VERNIEUWD  


