Reisaanbot
4 days along the Atlantic Coast from La Rochelle to the
Oléron Island
Bestemming

Frankrijk

Plaats

Charente-Maritime

Duur

6 dagen

Moeilijkheid

Makkelijk

Reisperiode

Van april tot oktober

Minimale Leeftijd 1 jaar
Verwijzing

PC0401

Type van de reis

Reisroute

Van 1 april tot 14 juni en van 16 september tot 31 oktober, vaste vertrekdag zondag.

DAG 1

La Rochelle

La Rochelle heeft in zijn oude versterkte haven een zeer mooie architectuur, getuige van
de vroegere rijkdom, behouden.
De stad biedt veel culturele en toeristische activiteiten aan, bijvoorbeeld het aquarium,
een echte aanrader! De stad staat bekend om haar gele fietsen die al sinds 1974 (!) vrij ter
beschikking staan en is dus zeer geschikt voor een bezoek per fiets.

DAG 2

La Rochelle – Rochefortsur-mer

Via de fietspaden volgt u de kustlijn tot in Rochefort. Snuif de zeventiende-eeuwse sfeer
op in de koninklijke touwslagerij en op de werf waar het schip Hermione gereconstrueerd
wordt.

Fietsen

42km

DAG 3

Rochefort-sur-Mer Saint-Trojan-les-Bains

De laatste Franse veerboot, een beschermd historisch monument dat tegenwoordig
uitsluitend toegankelijk is voor voetgangers en fietsers, brengt u van de ene oever van de
Charente naar de andere. Volg de fietspaden van het drasland in de riviermonding tot aan
het eiland Oléron. Vanaf de brug tekent het imposante silhouet van het Fort Boyard zich
tegen de horizon af. U beëindigt de dag in schoonheid met een heerlijke schotel oesters
van Marennes.

Fietsen

47km

DAG 4

Saint-Trojan-les-Bains

Tijdens een rustdag of een fietstochbt kunt u genieten van het eiland Oléron, de stranden
en de pinboombos.

Fietsen

39km

DAG 5

Saint-Trojan-les-Bains La Rochelle

Een korte fietstocht leidt u naar Boyardville waar u inscheept om naar La Rochelle terug te
keren. Deze kleine cruise biedt u de gelegenheid de kuststrook vanop zee te
bewonderen!

Fietsen

25km
Boot kruising tussen Boyardville en
La Rochelle (Waarschuwing er zijn
slechts 2 overtochten per dag!)

DAG 6

La Rochelle

Na het ontbijt, neem een
verblijf verlengen.

rondleiding door de stad voor u terug naar huis gaan of uw

Verblijf
Categorie A
U overnacht in **/*** type hotels die alle comfort bieden na een dag in de buitenlucht.Deze
familie hotels zijn gezinsvriendelijke. Het ontbijt is inbegrepen.

Voorbeeld van het type accommodatie

Categorie B
U logeert in ***type hotels of chambre d’hôte (bed and breakfast) die voor de kwaliteit en het
warme onthaal werd geselecteerd. Het ontbijt is inbegrepen.

Voorbeeld van het type accommodatie

Prijs omschrijving
V an 1 april tot 1 4 juni e n van 1 6 se pte mbe r tot 31 oktobe r, vaste ve rtre kdag zondag .

Catego ri e A
Basis tweepersoonskamer
5 nachten in ** hotels
5 x ontbijt
4 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, slot, herstelkit)
veerboot van eiland Oléron naar La Rochelle met fiets
toegang tot een mobiele applicatie met de routebeschrijving en de praktische en toeristische informatie (in het Engels)
het terugbrengen van de huurfiets
telefonische bijstand 7d/7

579 € /pers

telefonische bijstand 7d/7
Middenseizoen supplement (*)

50 €/pers

Hoogseizoen supplement(*)

100 €/pers

Halfpension

30 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement

65 €/nacht

Extra nacht in La Rochelle

62 €/pers

Extra nacht in La Rochelle - Hoogseizoen
(van 01/07 tot 31/08)

68 €/pers

Catego ri e B

749 € /pers

Basis tweepersoonskamer
5 nachten in ** of ***hotels
5 x ontbijt
4 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, slot, herstelkit)
veerboot van eiland Oléron naar La Rochelle met fiets
toegang tot een mobiele applicatie met de routebeschrijving en de praktische en toeristische informatie (in het Engels)
het terugbrengen van de huurfiets
telefonische bijstand 7d/7
Middenseizoen supplement (*)

60 €/pers

Hoogseizoen supplement (*)

180 €/pers

Halfpension

32 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement

85 €/nacht

Extra nacht in La Rochelle

90 €/pers

Opti es
Optie bagagetransport

105 €/pers

Extra voor solo reizigers

50 €/pers

Supplement huur van een elektrische fiets (4 dagen)

70 €/pers

Korting als u uw eigen fiets meebrengt

-105 €/pers

( * ) Midde nse izoe n :
van 01.05 tot 30.06.2022
van 01.09 tot 30.09.2022
( * ) Hoogse izoe n :
van 01.07 tot 31.08.2022
Korting voor kinde re n (in dezelfde kamer met 2 betaldende personen)
0-4 jaar : -70%
5-11 jaar : -50%
12-17 jaar : -30%
Nie t inbe gre pe n in de prijs:
heen- en terugreis naar het parcours
drankjes
toegangsprijzen voor bezienswaardigheden
verzekering (facultatief)

Voor meer informaties en reservatie : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 of bonjour@levelovoyageur.com

