
7 dagen / 6 nachten
halfpension

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

05 juni 22 € 650 

31 juli 22 € 650 

04 september 22 € 650 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 195 

Korting Prijs per persoon

3e volw. in één kamer -€ 100

Kind t.e.m. 11 jaar -€ 245

Opstapplaats: A

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

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension van de 1e dag avondmaal t.e.m. 7e dag het ontbijtbuffet
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

Dag 1 • België - Saint-Nazaire
We rijden naar Saint-Nazaire waar we verblijven in het ***hotel Aquilon.

Dag 2 • Saint-Nazaire - Guérande - Kerhinet - Parc régional
We maken een rondrit langs ‘Les Chantiers Navals de Saint-Nazaire’, waar de allergrootste cruiseschepen gebouwd worden. Vervolgens rijden we 
via de zoutpannen door naar Guérande, een mooi bewaarde middeleeuwse stad. Ook aan het Bretoens dorpje Kerhinet brengen we een bezoek. 
Ten slotte rijden we naar het Regionaal Natuurpark Brière en maken een rondrit met huifkar en platboot doorheen dit prachtige gebied (± € 12 pp).

Dag 3* • Vannes - Golfe du Morbihan - Locmariaquer
We rijden naar Vannes en maken een stadswandeling. In de namiddag maken we een facultatieve boottocht in de Golfe du Morbihan naar 
Locmariaquer (± € 17 pp). Onderweg naar Carnac maken we een stop om Les Alignements te bekijken.
*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 middeleeuwse 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 (± € 9 pp). 

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

Dag 6 • La Baule - La Gacilly
We starten de dag met een bezoek aan La Baule, de Atlantische versie van Cannes. Aansluitend rijden we naar La Gacilly, waar Yves Rocher 
geboren werd en zijn cosmeticabedrijf stichtte. We bezoeken de botanische tuin. Nadien ontdekken we in de straten van La Gacilly ‘les 
artisans d’arts’.

Dag 7 • Saint-Nazaire - België
Vandaag keren we terug naar België.
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