Reisaanbot
Fietsen aan Arcachon baai, een verfrissend avontuur
Via de vele fietspaden in de omgeving van Arcachon bereikt u gelijk welke bestemming: Gujan Mestras, een
dorp vol oesterkwekerijen, de grote stranden,de duin van Pyla en hetaangrenzende pijnboombos.
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Via de vele fietspaden in de omgeving van Arcachon bereikt u gelijk welke bestemming: Gujan Mestras, een dorp vol oesterkwekerijen, de grote
stranden van de Landes, de duin van Pyla en het aangrenzende pijnboombos.
De veerman zet u graag af op Cap Ferret voor een mooie fietstocht.
Ook cultuur ontbreekt niet: de wijk “Ville d’hiver” in Arcachon met haar pittoreske villa’s is echt de moeite waard!

DA G 1

Fiets langs de kust en de duinen, geniet van
de zee en de zoute lucht. Vanop de duin van
Pyla hebt u een prachtig uitzicht!

Rondtoch t : du ne du
Pyla

Fietsen
26km

Fietsen

26km

DA G 2

U verlaat Arcachon en ziet in de verte de
Fietsen
duin van Pyla, die u aan uw rechterhand
45km
laat. U fietst door een prachtig dennenbos
op een kleine heuvelachtige landweg naar de grote meer van Cazaux. U keert terug naar
Arcachon op een zeer vlak fietspad.

Rondtoch t : Lac de
Cazau x
Fietsen

45km

Bezoek de oesterkwekers in Gujan Mestras
Fietsen
en proef de verse oesters!De Leyre-delta is
41km
een natuurreservaat waar u talloze
vogelsoorten ziet. Leer de plaatselijke fauna en flora beter kennen. U kunt ook de
charmante Leyre per kajak afvaren.

T och t naar de
oesterbanken
Fietsen

41km

DA G 3

Cap-F erret
Fietsen

25km

Vaar het bassin van Arcachon over en
ontdek per fiets de uithoeken van CapFerret. Van hieruit hebt u een magnifiek
uitzicht op het bassin en de duin van Pyla.

Verboot

Verblijf
Catégorie B
U overnacht meestal in een *** hotel. U geniet van het zwembad na een mooie rit in de loop van de
dag. Het ontbijt is inbegrepen

Fietsen
25km

Voorbeeld van het type accommodatie

Prijs omschrijving
Categorie B

265 €/pers

Basis tweepersoonskamer
2 nachten in een 3*hotel
2 x ontbijt
3 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, slot, herstelkit)
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen
heen- en terugveerboot tussen Cap-Ferret en Arcachon met fiets
Een rondleiding van de oester Museum
toeristenbelasting
telefonische bijstand 24/24u
Seizoen supplement (*)

35 €/pers

Eenpersoonskamer supplement

68 €/nacht

Halfpension

29 €/avondeten

Extra nacht in Arcachon

68 €/pers

Opties
Korting als u uw eigen fiets meebrengt

-30 €/pers

(*) Seizoen :
van 01.07.2018 tot 01.09.2018
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
verzekeringen (facultatief)

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

