Frankrijk: Wilde kust, woest
verleden

Normandie - Bretagne
10 – 26 mei 2019

In 2019 gaan we met onze club een prachtige reis doen. Deze beschrijving
geeft u een overzicht om te bepalen of u mee wilt gaan.
We hebben nog niet alle details opgenomen in deze beschrijving. Die komen
pas in het reisboek te staan. Dit ontvangt u op de eerste dag van de reis op
de camping in Les Loges (Als u mee gaat!).
Tijdens deze reis wordt er heel veel gelopen of gefietst. In een aantal
gevallen moeten we lopen omdat het niet anders kan. Het betekent wel
dat u goed ter been moet zijn of accepteren dat u bij sommige
activiteiten niet mee kan doen. Helaas kunnen we in dit geval geen
korting geven op de reissom.
Op een aantal campings tijdens deze reis is het verplicht om voor huisdieren
alle inentingsdocumenten te hebben. Heeft u die niet dan kan uw huisdier
niet mee. In alle gevallen moet u bijbetalen voor het huisdier. Tijdens de
excursies kunnen huisdieren meestal ook niet mee en in de restaurants is het
wisselend.
We behouden ons het recht voor om eventueel nog aanpassingen aan het
programma te doen indien nodig.
Nog een belangrijk aandachtspunt: Verzekeringen !
Zorg ervoor dat u al uw verzekeringen goed geregeld heeft.
Weet u zeker dat u de reissom terug krijgt, mocht u door onverwachte
omstandigheden (ongeluk, ziekte enz…) niet mee kunnen gaan met de reis
waar u voor bent ingeschreven?
Als u daar niet zeker van bent, verzoeken we u om naar uw verzekeraar te
gaan en een reis en annuleringsverzekering af te sluiten.
Weet u zeker dat u hulp krijgt als er iets gebeurt met uw voertuig of als er
iets gebeurt met uw gezondheid en u b.v. gerepatrieerd zou moeten
worden?
Als u in deze beide laatste situaties twijfels heeft, verzoeken we u om contact
op te nemen met uw verzekeraar om de benodigde verzekering af te sluiten.

10 mei 2019
De reis begint op Camping de l’ aiguille creuse in Les loges, vlak bij
Etretat in Normandië.
Aan het einde van de middag hebben we daar een welkomst borrel op de
camping waarbij we nog de laatste reisinformatie en/of aanpassingen aan de
reis bekend maken.
Bij Étretat zijn de krijtrotsen het mooist van de Côte d´Albâtre. Ten
noorden ligt de Falaise d'Amont, achter deze rotsmassa bevind zich de 40m
hoge rotsnaald de Aiguille de Belval. De beroemde Falaise d´Aval is het
beste te zien vanaf het strand.

In de buurt van Les Loges en Etretat zijn nog meer interessante plaatsen of
bezienswaardigheden:

Fécamp

Fécamp is beroemd geworden vanwege zijn Dom
Bénédictine, een kruidige likeur. Je kunt het Palais
Dom Bénédictine bezoeken en afsluiten met een
kleine proeverij (tegen betaling). Natuurlijk zijn
ook alle variaties te koop. Het Palais is een van de
meest pompeuze Fin de siècle paleizen van
Frankrijk. Het is een flinke wandeling van het
parkeerterrein naar boven. Je vindt de parking op N 49.76099 E 0.37353

11 mei 2019
Vandaag gaat u in de loop van de ochtend op
de fiets naar Etretat. Dat is het geweldige
plaatsje aan de kust met indrukwekkende
klippen: les falaises d’Etretat. Onder
leiding van een gids
gaan we na de
Welkomst-lunch,
het stadje lopend
bezoeken en de bijzondere klippen bekijken.

12 mei 2019
We rijden naar onze volgende camping in Equemauville, vlak bij Honfleur.
De camping heeft een restaurant en alle faciliteiten , zelfs een zwembad.
Naast de camping is een grote supermarkt met tankstation. Onder weg
komen we over de Pont de Normandie, Vlak voor de brug is een
parkeerterrein.
De Pont de Normandie werd in 1995 met veel vertoon geopend. De bouw
ervan is lang tegengehouden door de bewoners van het chique Honfleur, die
bang waren voor een invasie van het gepeupel uit Le Havre. Dat is niet
gebeurd. Je kunt bovenop de Pont de Normandie komen. Er is een lift en je
hebt daarvandaan een schitterend uitzicht op de weg en het omringende
landschap.
Na de eerste brug vind je rechts de oprit naar het parkeerterrein. Je vindt
het parkeerterrein op: N 49.45202 E 0.270801

13 mei 2019
Met de bus, (De halte is op +/- 100m van
de ingang van de camping) gaat u naar het
centrum.
Daar worden we lopend rondgeleid met
een gids en daarna kan iedereen naar
wens verder in het gezellige havenstadje
winkelen, eten enz….
Honfleur is het mooiste havenstadje van
de Côte Fleurie. Het middelpunt van het
stadje is de Vieux Bassin, de Oude Haven.
Rondom staan huizen met hoge gevels en
daken van leisteen. Voor deze huizen aan de waterkant is een lange rij
restaurantjes en terrasjes, waar het goed eten en drinken is. Achter de
huizen aan de kade liggen oude straatjes, met o.a. de Grenier à Sel, een
zoutmagazijn uit de 17e eeuw. Het is tegenwoordig een expositie ruimte en
dus helaas niet zomaar te bezichtigen. Verder is de Ste-Catherine kerk uit de
15e eeuw bijzonder mooi.
Natuurlijk is het heerlijk slenteren
door het oude centrum met leuke
winkeltjes en omdat Honfleur een
kunstenaarsstad was, zijn er veel
galeries.

14 mei 2019
We rijden van Equemauville naar Vimoutiers, een klein stadje vlak bij
Camembert. We zijn nu in de regio waar heel bekende Franse kaas wordt
gemaakt: Camembert, Livarot, Pont l’Evèque. In Camembert zelf is geen
camping en ook geen ruimte voor onze grote autos. In Vimoutiers
daartegen is een mooie camping waar we gaan staan.

In het stadje is het Musée du
Camembert. We zorgen dat we op tijd
de camping zijn.

In de middag lopen we naar het Musée du
Camembert. Daar krijgen we uitleg over het
maken van camembert en de tour eindigt
met een proeverij van verschillende lokale kazen en een glas “cidre de
Normandie”.
In de buurt of op weg naar Vimoutiers komt u langs interessante plaatsen:
Pont l’Évèque, Place du Mal Foch

Dit is de plaats voor het eerste heerlijke kaasje op
de route, uiteraard genaamd 'Pont l'Eveque'. Het
is een rond of vierkant kaasje met het AOC
keurmerk. De oudere Pont l'Eveque is sterk en
pikant. Je vindt de parking op N49.28613 E
0.186540

Lisieux

De Basilique van Lisieux is gewijd aan de heilige
Thérèse Martin, ook wel de "kleine heilige"
genoemd. Met de bouw van de kerk werd in 1929
begonnen. De kerk imponeert door zijn grootte en
door de prachtige mozaïek versieringen. Alleen
Lourdes trekt meer bedevaartgangers. De parking
voor campers is links van de rotonde op N9.14129
E 0.2339013
Livarot

De kaasfabriek "Graindorge" waar de Livarot kaas wordt gemaakt is gratis te
bezichtigen. Het is leuk om te zien hoe deze kaasjes machinaal gemaakt
worden. Natuurlijk is hier ook kaas te koop, maar voor een echt lekkere
Livarot kun je beter naar de kleine winkeltjes in Livarot gaan of wachten tot
in het Musée du Camembert waar we deze kaas ook zullen proeven. De

smaak van Livarot is vol, rijk en krachtig. De fabriek is gesloten tussen de
middag. en op zondag. Je vindt de parking op N 49.00158 E 0.151466

15 mei 2015
De reis gaat van Vimoutiers naar Arromanches les bains. We staan op de
camping die op loopafstand van het centrum ligt en voorzien is van alle
gemakken.
Arromanches Les Bains speelde een zeer
belangrijke rol in de bevrijding van Europa in
1944. Daar werd een grote tijdelijke haven
aangelegd (De overblijfselen zijn nog te zien)
om de geallieerde in staat te stellen de
militairen en het materieel aan land te
krijgen zodat de bezette gebieden bevrijd
konden worden. In het centrum is een
museum hierover.

Onder weg naar Arromanches kunt u eventueel een stop maken in Caen. Dat
is een van de grootste plaatsen in de buurt.
Leuk is ook om eerst vanuit Caen richting Courseulles sur mer te rijden.
Hier kun je goed parkeren en heb je mooi uitzicht op Juno Beach. Geniet
van een lekkere picknick aan zee. Adres: Voie des Français Libres.
GPS: N 49.33722° W 0.46655°

16 mei 2019
We gaan lopend naar het centrum en
worden onder leiding van een gids
geïnformeerd over de geschiedenis en de
gebeurtenissen in en rondom
Arromanches Les Bains tijdens de tweede
wereld
oorlog.
Na deze
rondleiding kunt u na eigen inzicht lopend of
fietsend de gedenktekens in dit gebied
bekijken.

17 mei 2019

Van Arromanches gaan we naar Barneville-Carteret aan de Côte des
Isles, een heel populaire badplaats aan de westkant van de Cotentin. De
camping ligt in het stadsdeel Carteret.
Côtes des Isles, 'Kust van de eilanden' is de naam van de kust tussen
Barneville-Carteret en Granville. Die naam dankt het aan het feit dat je bij
helder weer de Britse eilanden Jersey en Guernsey kunt zien liggen. Het is
een vlakke kust met eindeloze zandstranden, brede riviermondingen en
prachtige duinlandschappen. Barneville-Carteret heeft ook een breed,
meestal verlaten, zandstrand met een lengte van vele kilometers. Het dorp
bestaat uit drie delen: het oude dorp Barneville met een mooie
parochiekerk, Barneville Plage en Carteret met in de heuvels villa's uit de
belle-époque. Aan de andere kant van de baai ligt de Cap de Carteret met
zandduinen tot wel 60 meter hoogte. Dit is prima op de fiets te bereiken

Onderweg kunt u b.v. langs plaatsen zoals
Bayeux

Goede parkeerplaats (gratis) om Bayeux te
bezoeken. Dit kun je doen alvorens je de route gaat
rijden. Het beroemde tapijt van Bayeux bevindt zich
in het Centre Guillaume-le-Conquérant. Het tapijt
heet officieel"La Telle du Conquest". Je vindt de
parking op N 49.34308 W -0.691922
Als u vanaf Bayeux weer terug gaat en langs de kust rijdt komt u aan nog
meer gedenkwaardige plaatsen langs.
Longues sur Mer, Les Batteries

De onverwoestbare Duitse bunkers liggen hier nog
steeds, inclusief kanonnen. Je kunt er tussen door
wandelen. Je vindt de parking op N 49.34308 W 0.691922

Colleville sur Mere, Cimetiere Americain

70 ha. groot is dit kerkhof dat uitkijkt op Omaha
Beach. Het bevat de graven van bijna 10.000
Amerikaanse soldaten die zijn gesneuveld tijdens de
Invasie op D-Day. De Kapel, het Mémorial en de Tuin
van Overledenen houden de herinnering aan deze
mannen in ere. Er is een mooi Visitor Center. Je vindt
de parking op N 49.356571 W -0.851530

La Cambe, Les Noires Terres

In La Cambe ligt het Duitse militaire kerkhof waar
21.300 soldaten begraven liggen. Het contrast
met de Amerikaanse begraafplaats is groot. De
eenvoudige stenen kruizen liggen beschut achter
de 1200 esdoorns van het Jardin de la Paix (Tuin
van de vrede). Je vindt de parking op N 49.34316
W -1.025546
Pointe du Hoc

Hier lijkt het of de tijd heeft stilgestaan. Rondom
dit punt, 30 meter boven de zeespiegel, is op 6
juni 1944 zwaar gevochten tussen het 2e Bataljon
Rangers van kolonel Rudder en de Duitse
artillerie. De diepe sporen
van deze strijd zijn nog duidelijk te zien. Je vindt
de parkeerplaats op N 49.39196 W -0.99029
Isigny-sur-Mer

De caramels uit Isigny zijn een begrip. Bij de fabriek zijn ze
in dertig verschillende soorten te koop. Pas op! Er is een
keiharde soort bij. De Beurre d'Isigny is wereldberoemd, net
als de Crème d'Isigny, heerlijk met aardbeien uit de streek.
Je vindt de parking op N 49.3099 W -1.10146

Sainte-Mère- Église

Een Amerikaanse piloot, John Steel, eindigt hangend aan zijn
parachute aan de kerktoren van Ste-Mère-Église. Hij hangt er
nog steeds en het dorp is wereldberoemd door de film 'The
Longest Day'. Het thema van het Musée Airborne is 'The day
they came', het geeft een prachtige indruk van de geweldige
krachttoer die de luchtmacht van de geallieerden heeft
geleverd. Je vindt de camperplaats op N49.408315 W -1.31202.
Je kunt ook achter de kerk parkeren, maar daar is het vaak vol.

18 mei 2019
We lopen naar het station van
Carteret en nemen daar de Train
Touristique de la Cote des
Isles. We rijden onder
begeleiding van een gids tot

PortBail en later weer terug nadat we
Portbail bezocht hebben.

19 mei 2019

Van Barneville Carteret gaan we naar Beauvoir waar we op de camping Du
Mont Saint Michel staan. Om op het terrein te komen moet u een code (Die
krijgt u t.z.t) invoeren bij een slagboom. Daar kijgt u een ticket dat goed
bewaard moet worden.U heeft he nodig om te vertrekken.
De route loopt door het binnenland en komt langs een aantal bijzondere
steden. Coutances met de prachtige kathedraal Notre Dame, Granville met
de historische Haute Ville en Avranches met de unieke Scriptorial. De pointe
du Grouin du Sud is een must voor natuurliefhebbers. We naderen het einde
van Normandie. Waar de grens precies loopt is een punt van discussie. De

een zegt dat de Mont Saint Michel bij Normandie hoort, de ander weet zeker
dat het Bretagne is. In ieder geval eindigt de route daar vandaag.
Hieronder beknopte informatie over deze plaatsen.

Portbail

Portbail, waar we eerder met de trein heen gingen, ligt aan de
monding van de Ollonde, die bij eb ver landinwaarts droog komt
te liggen. Rond de monding van de rivier kun je heerlijk
wandelen. In het dorp staat de Notre-Dame, een weerkerk in
romaanse stijl. Je vindt de parking op N 49.33779 W-1.70075

Coutances

Coutances is een stad van kerken. De Notre-Dame, een
gotischromaanse kathedraal, torent hoog boven de stad uit en
is zeker een bezoek waard. Het oudste gedeelte, de westgevel,
heeft de stijl van de Normandische gotiek, terwijl het overige
deel Romaans is. Het interieur is bijzonder weelderig met fraaie
ramen en koorgalerij. De P is op loopafstand van de Kathedraal.
N 49.046086 W 1.44179
Granville

Granville bestaat uit twee delen, de Haute Ville (bovenstad) die op een hoge
rots ligt boven zee, met aan de voet hiervan aan de zuidkant de haven en
aan de noordkant de vrij mondaine badplaats. Hier bevindt zich het
geboortehuis van Christian Dior. In de roze Dior villa is nu het Musée et
Jardin Cristian Dior gevestigd. Vanaf de Haute Ville, vlak bij de
camperplaats, heb je een fantastisch uitzicht over de haven. De historische
Haute Ville is gemakkelijk te voet te bereiken.Je vindt de camperplaats op N
48.83513 W -1.60984

Pointe du Grouin du Sud

Vanaf de Pointe du Grouin du Sud heb je een schitterend uizicht op de BaiedeMont-Saint-Michel. Afhankelijk van het getij is de baai een grote

zandvlakte of een zee. Het is een mooi natuurgebied waar het heerlijk
wandelen is. Er wordt veel aan wadlopen gedaan. Er is een goede
parkeerplaats
GPS: N 48.66682° W 1.43883°

5. Avranches

Avranches heeft een aantal bijzondere schatten binnen de
poorten. De in neorenaissance stijl gebouwde Basiliek
SaintGervais herbergt een bijzonder relikwie, de schedel
van de Heilige Aubert. Bijzonder waardevol zijn de
Manuscrits du Mont SaintMichel. Deze meer dan 200
Middeleeuwse handgeschreven teksten van de kloosterberg
worden bewaard in het nieuwgebouwde Scriptorial. Het is
een korte wandeling via de Basiliek naar de Scriptorial. Vanuit het
achterste gedeelte van de Jardin des Plantes heb je een mooi uitzicht op de
Mont-Saint-Michel. Deze mooie botanische tuin ligt vlakbij de P. N
48.68584, W -1.36704
20 mei 2019
Vandaag bezoeken we de Mont Saint Michel.
Er is veel te zien op de Mont Saint Michel. De 80 meter hoge granietrots
verheft zich als een puist boven het vlakke landschap van polders en
drassige weiden. De smalle, alsmaar hoger klimmende straatjes dwingen je
om het rustig aan te doen naar boven, waar de majestueuze abdij zeker de
moeite waard is. Het hoogste punt ligt 157 meter boven de zeespiegel en
biedt een schitterend uitzicht op de Baie de Mont Saint-Michel. Le Mont Saint
Michel is sinds 1979 op de lijst van Wereld erfgoed.
Met de shuttle bus die vlak bij de ingang van de camping vertrekt gaan we
naar dit bijzondere eiland. Iedereen kan dan op eigen tempo een bezoek
brengen. Alles moet lopend en kan niet anders. Er zijn veel trappen. Het
bezoek van het eiland evenals de bus zijn gratis. Als u de Abbaye wilt
bezoeken dan moet u betalen. (10€ per persoon) Dit gaan we niet als groep
doen in verband met al die trappen zodat we aan een ieder de keuze laten
om het wel of niet aan te durven.

Het is wel zeer de moeite waard om de
Abbaye te bezoeken maar let op u moet
hier echt goed ter been zijn anders wordt
het een kwelling.
Bij de ingang krijgt u een folder die u
rondleidt. Het is een zeer bijzonder stuk
architectuur.
Om te vorkomen dat je lang moet
wachten aan de kassa kunt u het beste
het ticket van te voren via internet
bestellen en op u telefoon laten sturen. Dan kunt u rechtstreeks naar de
ingang van de abbaye gaan en het bezoek beginnen.
Deze abbaye is tegenwoordig in gebruik door de Frères et les Soeurs des
Fraternités Monastiques de Jérusalem.
21 mei 2019
We vertrekken van Beauvoir richting Saint Malo. Bij het verlaten van het
gebied van de Mont Saint Michel moet u afrekenen m.b.v het kaartje dat u
bij de inrit ontving. In 2018 was dat 13€. Dit moet individueel gebeuren en
kan niet voor de gehele groep in een keer geregeld worden.
Door een stuk landinwaarts te rijden
kom je enkele karakteristieke uit
graniet opgetrokken boerderijen tegen.
Ook de eerste menhir ligt aan deze
route, je zult er nog veel tegenkomen.
De D155 langs de kust geeft al een
mooi uitzicht op het wad en de
oesterkwekerijen. Je kunt op diverse
plaatsen langs de weg parkeren. En
natuurlijk kun je oesters proeven in Cancale, al is het er maar één!
Onze camping ligt aan de rand van Saint Malo. Vlakbij is er een bushalte
waar we kunnen instappen en rechtstreek naar het centrum gaan.

Langs de weg naar Saint Malo is wel een en ander te zien.
Menhir de Champ Dolent

Menhir de Champ Dolent. Deze steenklomp dateert uit de jonge steentijd. De
typisch Bretonse stenen zijn ook voor wetenschappers nog een raadsel.
Obelix ging nooit zonder zijn favoriete menhir de deur uit. Je kunt langs de
weg parkeren.
GPS: N 48.53510° W 1.73902°

Mont Dol

De 65 m. hoge Mont Dol duikt plotseling op uit het
verder vlakke landschap. In een ver verleden was
het een cultusplek van de Kelten. Als je het dorp
inrijdt vind je aan de rechterkant een grote P op N
48.56946 W-1.76492. Verder omhoog mag je met de
camper niet komen, maar het wandelingetje naar
boven wordt beloond met een schitterend uitzicht
over de omringende velden.
Cancale

Cancale is een levendig stadje. Ooit vertrokken de vissers hier vandaan per
zeilschip naar Newfoundland. Nu leeft het van de oesterteelt. Bij eb kun je
de 400 ha aan oesterbanken zien liggen. Met platte bootjes, die getrokken
worden door tractoren, halen de vissers de oogst binnen.
Parkeren kun je het beste op de camperplaats N 48.6692 W-1.86601. De
betaling wordt per uur berekend. Bij aankomst trek je een kaartje uit de
automaat, bij vertrek reken je af. Het is een korte wandeling (met
niveauverschil) naar het dorp.

Cancale. Pointe du Grouin

Deze kaap ligt ongeveer 5 km ten noorden van
Cancale en geeft een mooi uitzicht op het
vogelreservaat Île des Landes. De parkeerplaats
is eigenlijk voor bussen, maar er staan meer
campers. N 48.70691 W-1.84639. Je kunt ook
eventueel een plaatsje langs de weg vinden.

22 mei 2019

Saint Malo, een stad die een bezoek meer dan waard is. De stad staat op
een granieten rotspunt en de huizen zijn gebouwd van graniet. De oude ville
close (ommuurde stad) kan daardoor grauw en onaantastbaar overkomen.
Dat het dat niet was bleek in 1944 toen de stad door een geallieerd
bombardement voor 80% werd verwoest. Met gebruikmaking van het puin
heeft men de ville close weer opgebouwd in de stijl van de 18de eeuw. Je
kunt een mooie wandeling maken over de stadsmuren. De Cathédral StVincent werd pas in 1964 weer geopend. SaintMalo kent een roerige
geschiedenis, waarvan nog veel is terug te vinden in de twee musea die de
stad rijk is, het Musée d'Éthnographie du Pays Malouin en het Musée
d'Histoire de la Ville.
We stappen in de bus richting centrum van Saint Malo.

Daar rijden we rond in het Petit Train Touristique om de belangrijkste
bezienswaardigheden van de stad te zien. Daarna mag een ieder verder de

stad verkennen of winkelen en naar eigen inzicht weer terug gaan naar de
camping.
23 mei 2019
We kunnen in het westen van Frankrijk een van de belangrijkste
specialiteiten niet overslaan. We gaan vandaag naar La Cidrerie Kerloïck
en zorgen dat we er aan het begin van de middag wel zijn, in elk geval
uiterlijk om 14.00 uur.
Daar gaan we ook overnachten. Maar voordat we dat doen hebben we in de
middag een proverij van echte cider in verschillende variëteiten. Tegelijk
krijgen we de gelegenheid om een aantal , met cider voorbereide
specialiteiten te proeven.
Als van vanaf Saint Malo eerst langs de kust rijdt kunt u een aantal heel
pittoreske plaatsen zien.
Barrage de la Rance

De getijdencentrale in de rivier de Rance werd in 1966 in
werking gesteld. Het is een machtig stuk techniek, dat voor zo'n
223.000 inwoners van stroom voorziet. In de
Ontdekkingsruimte, die zich in de dam bevindt, staat o.a. een
turbine op ware grootte. Over de barrage is een goede maar
kleine parkeerplaats N 48.61741 W-2.02882

Fort La Latte

Fort la Latte. De oudste delen van fort La Latte, de slotgracht, de donjon en
de ophaalbrug dateren waarschijnlijk uit de 10e eeuw. In de overige delen
van het fort vind je alle bouwstijlen terug die sinds die tijd in de vestingbouw
gebruikelijk waren. De grootste vestingbouwer die Frankrijk gekend heeft,
Vauban, is verantwoordelijk voor het stervormige grondplan.
GPS: N 48.66788° W 2.28583°
Cap Frehel

Absoluut de mooiste kaap van Bretagne is de Cap Fréhel. Bevolkt door
zilvermeeuwen, zeekoeten, aalscholvers en papegaaiduikers, steekt de kaap
met zijn mooie roestbruine gesteente prachtig af tegen de blauwe zee.
Langs het Sentier des Douaniers, dat vroeger gebruikt werd door de douane,
kun je heerlijk wandelen en genieten van de adembenemende vergezichten.
De vuurtorens zijn gebouwd tussen 1946 en 1950.
De P is op N 48.68107 W-2.31785

24 mei 2019
We gaan op weg naar de laatste etappe van onze reis: Saint Brieuc.
Het is vandaag een korte afstand. U bent er zo en heeft dus alle tijd.
De camping ligt redelijk dicht bij het centrum, eigenlijk op loopafstand.

25 mei 2019
Vandaag gaan we lopend Saint Brieuc bezoeken onder leiding van een
gids. Daarna gaat en ieder zijn eigen weg en om 19.00 uur hebben we het
afscheidsdiner in Brasserie Breizh.

26 mei 2019
Aan deze mooie reis komt een einde en vandaag gaat een ieder weer zijn
eigen weg. Hopelijk heeft u genoten van Normandië en Bretagne. Tot de
volgende keer in….!

De kosten
De kosten per equipe (2 personen met een camper een exclusief huisdier)
bedragen 695€. Voor huisdieren dient u bij aankomst op een aantal
campings een extra bedrag af te rekenen.

Wat is inbegrepen?
Een digitaal reisboek met de reisinformatie
Alle overnachtingen op campings en bij de Cidrerie
Een welkomst-lunch en een afscheidsdiner
De in deze beschrijving genoemde excursies/rondleidingen
Welkomst borrel op de dag van aankomst in Les Loges
Happy hours
2 Barbecues indien het weer het toestaat
Annuleringsverzekering

Wat is niet inbegrepen?
De bus tickets in een aantal plaatsen, waar we per bus naar het centrum
gaan.
De toegangskosten van het gebied van de Mont Saint Michel. Dat moet elke
equipe zelf afrekenen bij de slagboom op het moment van het verlaten van
dat gebied.
Persoonlijke uitgaven tijdens de reis
Eventuele meerkosten omdat u een huisdier mee wilt nemen
Uw reiskosten zoals brandstof, reisverzekeringen enz…
Eventuele ziektekosten. Zorg er wel voor dat u bij uw ziektekosten
verzekering een EHIC (European Health Insurance card) aanvraagt. Als u

die niet heeft moet u alle eventuele medische kosten voorschieten, ook
voor ziekenhuis opnames.
Assistentie voor personen en voertuigen. (Hiervoor moet u bij u eigen
verzekeraar zijn of bij de ANWB)

