
HOTEL DES TILLEULS***
Ligging: Gelegen in het gezellige centrum van Dinard
Uitrusting: Hotel met restaurant, tuin en bar, kamers met douche of bad, wc, 
tv en telefoon 
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde 3-gangen maaltijden

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Kamer met ontbijtbuffet
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België 

6 dagen / 5 nachten
kamer & ontbijt 

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

17 mei 20 € 754

31 mei 20 € 754

21 juni 20 € 754

12 juli 20 € 754

09 augustus 20 € 754

30 augustus 20 € 754

20 september 20 € 754

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 198

Kind tem 2 jaar € 196

Kind van 3 tem 11 jaar € 295

Halfpension (5 avondmalen) € 144

Opstapplaatsen: A

Dag 1 • België - Dinard
We rijden naar Dinard waar we ons installeren in ***Hotel des Tilleuls.

Dag 2 • Dinan - Dinard
We beginnen de dag met een bezoek aan Dinan. We maken een korte wandeling langs steegjes, pleintjes en vakwerkhuizen gevolgd door een 
rondrit met toeristisch treintje (± € 8 pp). In de namiddag verkennen we onze verblijfplaats Dinard. We kuieren langs de Promenade du Clair 
de Lune en bezoeken getijdencentrale Usine Marémotrice. 

Dag 3 • Mosselen, oesters en Saint-Malo
Vandaag maken we kennis met het lekkers dat groeit in de baai van de Mont-Saint-Michel en maken we een tocht met kar naar de parken waar 
mosselen groeien (± € 13 pp). Onderweg naar Saint-Malo verkennen we vervolgens de Côte d’ Emeraude met Cancale en de Pointe du Grouin. 
In Saint-Malo zelf maken we een wandeling over de vestingmuren en bezoeken we de binnenstad. Nadien genieten we van wat vrije tijd. 
*Het programma van deze dag kan omgedraaid of gewijzigd worden in functie van de getijden

Dag 4 • Rennes, Fougères en Menhir du Champ Dolent
Vandaag bezoeken we Rennes, de hoofdstad van Bretagne. Na de middag gaat het naar Fougères voor een geleid bezoek aan het kasteel  
(± € 8 pp). Op de terugweg stoppen we bij de Menhir du Champ Dolent in Dol-de-Bretagne, met zijn 9.30 m, een van de hoogste menhirs  in 
Bretagne.

Dag 5 • Cap Fréhel - Côte de Penthièvre – boottocht op de Rance
We starten de dag met een bezoek aan Fort la Latte (± € 6,50 pp). Na 
een wandeling op Cap Fréhel verkennen we de kust met zijn mooie 
haventjes. In de namiddag genieten we van een boottocht op de 
Rance doorheen het idyllische binnenland (± € 13,50 pp).  

Dag 6 • Dinard - België
We keren terug naar België.
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