
HOTEL LA TERRASSE***
Ligging: topligging in Fort-Mahon-Plage, op de promenade tegenover het 
brede zandstrand, met panoramisch uitzicht op zee 
Uitrusting: modern hotel met receptie, lift, restaurant, brasserie, bar, gratis 
wifi, comfortabele kamers met volledig ingerichte badkamer met toilet en 
haardroger, telefoon, flatscreen-tv 
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds gastronomische maaltijd, ’s middags 3 
gangenmenu

INBEGREPEN
• **** PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Volpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 2e dag het middagmaal
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België 

2 dagen / 1 nacht
volpension

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

06 november 21 € 255

19 maart 22 € 255

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 25

Opstapplaats: C

Dag 1 • België - Duinkerke - Cap Blanc-Nez - Fort- Mahon-Plage 
Via de autosnelweg bereiken we Duinkerke. Tijdens een korte rondrit 
maken we kennis met deze belangrijke havenstad. Langsheen 
Gravelines rijden we door naar Calais. Na de middag zetten we 
onze weg verder langs de Côte d’Opale en houden even halt in Cap 
Blanc-Nez. Deze kaap maakt deel uit van een krijtrotsketen die ook 
onder het Kanaal doorloopt. Bij helder weer kunnen we de Engelse 
kust goed zien. De schilderachtige weg voert ons verder langs 
een aantal gezellige badplaatsjes tot Boulogne-sur-Mer. Met zijn 
vissershaven en het omwalde centrum is deze stad een terechte 
toeristische attractie. Via Le Touquet voert de reis ons naar Fort-
Mahon-Plage waar we logeren het ***hotel La Terrasse.

Dag 2 • Abbeville - St. Omer - België
Vooreerst worden we meegenomen naar Abbeville met de verweerde 
Eglise Saint-Vulfran en het 13e eeuwse belfort als trekpleisters. We 
maken een ontspannende wandeling doorheen het stadje. Na de 
middag staat een excursie doorheen Saint-Omer op het programma. 
De basiliek is na de kathedraal van Amiens de mooiste kerk uit het 
Franse Noord-Westen. Na deze waardige afsluiter keren we met mooie 
herinneringen terug naar België.

Gastronomisch avondmaal*
• Aperitief met proevertjes geserveerd in het Hudson salon
• Gerookte zalm met zure room
• Trilogie van schelpdieren
• Zeebaarsfilet in roomsaus met prei
• Kaasbord
• Dessert
• Koffie
• ½ fles wijn en water
* menu onder voorbehoud van wijzigingen

Middagmaal*
• Sangria
• Picardische mosselen
• Koolvis in een romig sausje met verse groenten
• Gepocheerde peer in de jus van de duindoornbes
• Koffie
• ¼ wijn of 25 cl bier en water
* menu onder voorbehoud van wijzigingen

25

EEN GASTRONOMISCH 
VISFESTIJN AAN DE OPAALKUST
Frankrijk


