Reisaanbot
Een 4-daagse fietstocht langsheen het Canal du Midi
Bestemming

Frankrijk

Plaats

Canal du Midi

Duur

4 dagen

Moeilijkheid

Makkelijk

Reisperiode

Van 28 apr tot 2 okt

Minimale Leeftijd

9 jaar

Verwijzing

M0401

Type van de reis

Reisroute

Onder de verfrissende schaduw van de platanen leidt deze 4-daagse route u langsheen de belangrijkste bezienswaardigheden van Carcassonne
tot aan Narbonne. Het schommelen van de boten en het zachte gekabbel van het water vergezellen u gedurende gans het traject. U doorkruist het
land van de Katharen, rijk aan geschiedenis, met als hoogtepunten een bezoek aan de vestiging van Carcassonne en het de kathedraal van
Narbonne.

DAG 1

U fietst eerst rond de niet te missen middeleeuwse vestingstad van Carcassonne, en
vervolgens bereikt u het meer van La Cavayere, waar u kunt van een verfrissende duik of
een ontspannen moment op het strand genieten. Op de terugweg, geniet u van het
prachtige uitzicht op het middeleeuwse fort boven de lokale wijngaarden!

Dagtrip rond Carcassonne
Fietsen

24km

DAG 2

U laat de drukte van Carcassone achter u en vervolgt u weg langsheen het kanaal. Een
wandeling onder de plantanen en cipressen langsheen de wijngaarden zet u
ongetwijfeld aan tot dagdromen. Tijdens deze dag wordt de rust en kalmte van de groene
omgeving enkel onderbroken door de geanimeerde dorpjes die u passeert onderweg.
Sta zeker even stil bij enkele van de kunstwerken die deel uit maken het "Canal du Midi"
zoals het aquaduct van Orbiel, gebouwd is tussen 1686 en 1687.

Carcassonne - Homps
Fietsen

40km

DAG 3

Naargelang uw voorkeur kan u vandaag kiezen om langs het kanaal te blijven, het
nabijgelegen meer te verkennen of het binnenland en het verstrekte Kathaarse dorp
Minerve te bezoeken, beschouwd als één van de mooiste dorpjes in Frankrijk. De route
kronkelt zich een weg doorheen "les gorges de la Cesse", een werkelijk adembenemend
landschap. De route is bergop, maar absoluut de inspanning waard.

Excursie naar Minerve
Fietsen

Hoogteverschil

36km

±320m

DAG 4

Homps - Narbonne

U blijft langs het "Canal du Midi". Onderweg kan u genieten van de verfrissende schaduw
van de bomen en het rustgevende geklots van het water tegen de romp van de schepen.

Fietsen

35km

Verblijf
Categorie A
U overnacht in **type hotels die alle comfort bieden na een dag in de buitenlucht.Deze familie hotels
zijn gezinsvriendelijke. Het ontbijt is inbegrepen.

Voorbeeld van het type accommodatie

Categorie B
U logeert in ***type hotels of chambre d’hôte (bed and breakfast) die voor de kwaliteit en het warme
onthaal werd geselecteerd. Het ontbijt is inbegrepen.

Voorbeeld van het type accommodatie

Prijs omschrijving
Categorie A

399 €/pers

Basis tweepersoonskamer
3 nachten in ** hotels
3 x ontbijt
3 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, slot, herstelkit)
bagagetransport
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen
het aflevering en terugbrengen van de huurfiets
toeristenbelasting
verzending van de reisdocumenten in Frankrijk
telefonische bijstand 7/7d
Seizoen supplement (*)
Halfpension

40 €/pers
21 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement

25 €/nacht

Extra nacht in Narbonne

55 €/pers

Extra nacht in Carcassonne

50 €/pers

Categorie B

559 €/pers

Basis tweepersoonskamer
3 nachten in ***hotels of chambres d'hôtes
3 x ontbijt
3 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, helm, slot, ...)
bagagetransport
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen
het aflevering en terugbrengen van de huurfiets
toeristenbelasting
verzending van de reisdocumenten in Frankrijk
telefonische bijstand 7/7d
Seizoen supplement(*)
Halfpension

50 €/pers
33 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement

42 €/nacht

Extra nacht in Narbonne

90 €/pers

Extra nacht in Carcassonne

60 €/pers

Opties
Korting als u uw eigen fiets meebrengt

-100 €/pers

Supplement huur van een elektrische fiets

35 €/pers

Extra voor bagagevervoer buiten het seizoen (tot 28 april en van 3 oktober 2017)

35 €/pers

Toegangsticket tot het Cité van Carcassonne
(*) Seizoen :
van 29.06 tot 03.09.2017
Korting voor kinderen (met twee betalende personen in de kamer):
0-4 jaar: -70%
5-11 jaar: -50%
12-17 jaar: -30%
Niet inbegrepen in de prijs:
heen- en terugreis naar het parcours
drankjes
middag- en avondmaaltijden, tenzij ze in het verblijf inbegrepen zijn
toegangsprijzen voor bezienswaardigheden
verzekering (facultatief)

Voor meer informaties en reservatie : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 of bonjour@levelovoyageur.com

8,5 €/volwassene

