
6 dagen / 5 nachten
halfpension

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

10 juli 22 € 795 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 135

Opstapplaatsen: Kortrijk, Erpe-Mere, Gentbrugge, Sint-Niklaas, Boechout 
(definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Niort
We rijden naar Niort, voor overnachting in het ****hotel Mercure Niort Marais Poitevin.

Dag 2 • Niort - Coulon - Arçais (fietstocht ± 45 km)    
We fietsen naar het centrum van Niort. Na een kort bezoek fietsen we langs de oever van de Sèvre-Niortaise en door het mooie moerasgebied 
of het “groene Venetië” tot Coulon. Na de middag fietsen we langs St.-Georges-de-Rex en St.-Hilaire-la-Palud tot het eindpunt Arçais. 
Nadien met de autocar naar Rochefort-sur-Mer waar we logeren in het ***hotel des Remparts.

Dag 3 • Esnandes - La Rochelle - Châtelaillon Plage (fietstocht ± 50 km)    
Met de autocar rijden we naar Esnandes en fietsen langs de Atlantische Kust naar La Rochelle. In de namiddag fietsen we voornamelijk 
langs de kust met zijn prachtige zandstrand tot Châtelaillon-Plage, waar een ouderwetse charme heerst. Langs de boulevard kunnen we de 
verscheidenheid bewonderen van de belle époque villa’s.

Dag 4 • Ile de Ré (fietstocht ± 50 km)    
We rijden naar Ile de Ré, een eiland voor de kust van La Rochelle en vertrekken aan de “Phare des baleines”, de “vuurtoren van de walvissen”. 
We fietsen naar o.a. les Portes-en-Ré, Ars-en-Ré, Saint-Martin-de-Ré, la Flotte en Rivedoux.

Dag 5 • Ronce-les-Bains - Côte Sauvage (fietstocht ± 49 km)    
We fietsen naar het meest zuidelijke punt van deze reis: de Côte Sauvage, één van de meest ongerepte en mooiste gebieden aan deze kust. 
Vanaf Ronce-les-Bains gaat het langs dichte bossen en idyllische stranden tot La Palmyre. In de namiddag vervolgen we onze fietstocht tot 
Talmont-sur-Gironde, één van de mooiste dorpjes van Frankrijk.

Dag 6 • Rochefort - België
We rijden terug naar België.

HOTEL DES REMPARTS***
Ligging: gelegen in het centrum van het historisch stadje Rochefort
Uitrusting: lift, restaurant, bar, tuin en door een lift rechtstreeks verbonden 
met de thermen van Rochefort, ruime en mooie kamers met volledig 
ingerichte badkamer met bad of douche en toilet, telefoon en tv
Maaltijden: Frans ontbijtbuffet en ’s avonds 3 gangenmenu

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 6e dag het ontbijtbuffet
• Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider vanuit België
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FIETSEN LANGS 
DE ATLANTISCHE KUST
Frankrijk

EIGEN
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