Reisaanbot
Gezinsfietsvakantie langs de Franse Atlantische kust
Bestemming

Frankrijk

Plaats

Landes / Bordeaux

Duur

7 dagen

Moeilijkheid

Zeer makkelijk

Reisperiode

Van April tot November

Minimale Leeftijd 1
Verwijzing

A0701

Type van de reis

Reisroute

Deze fietstocht maakt ten volle gebruik van de fietspaden van de Gironde. U fietst in de beschutting van de duinen en de pijnbomen. U ontdekt
Bordeaux – Unesco-werelderfgoed –, de rijke kuststreek, het natuurgebied van het Landeswoud, de watersport (surfen, kitesurfen, ...) en het bassin
van Arcachon met zijn gerenommeerde oesterteelt. Geniet van verse oesters op de ponton van Arcachon en bezoek de wijk “Ville d’hiver”.

Dag 1

Bordeaux

Het oude gedeelte van Bordeaux is verboden voor auto’s en is dus ideaal voor een bezoek
te voet. Wandel langs de kaaien van de Garonne, de middeleeuwse straatjes en de
prachtige gebouwen van witte steen.

Dag 2

Bordeaux-Saint-Médard

Verlaat de stad en vertrek via het fietspad Bordeaux-Lacanau. Tijdens deze korte etappe
herontdekt u de natuur. Daarna kunt u in het zwembad plonzen en herbronnen

Fietsen

24km

Dag 3

Saint-Médard - Lacanau

Een prachtige dag: het fietspad daalt door het pijnboombos af naar de zee. In de koele
schaduw van de pijnbomen geniet u van de heerlijke geur.

Fietsen

49km

Dag 4

Tocht rond Lacanau

Geniet van een ontspannen dag op het strand in Lacanau Ocean of ga voor een korte
fietstocht naar de vijver van Cousseau. Dit natuurgebied biedt een overzicht van de
belangrijkste natuurlijke omgevingen van de Landes: droge duinen, vijvers, moerassen,
natuurlijke bossen en is een schuilplaats voor vele dieren en plantensoorten.

Fietsen

32km

Dag 5

Lacanau-Arcachon

Volg de kust via het fietspad. Maak van de gelegenheid gebruik om met volle teugen van
de oceaan en het strand te genieten. Op het einde van de dag biedt Cap-Ferret u een
ongelofelijk uitzicht op de duin van Pyla. Steek per boot over naar Arcachon en bewonder
de baai vanop zee. Bezoek de stad op uw ritme.

Fietsen

44km

Dag 6

Tocht naar de
oesterbanken
Fietsen

41km

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

Dag 7

Rondtocht : dune du Pilat

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

Fietsen

26km

Verblijf
Categorie A

Voorbeeld van het type accommodatie

Categorie B
U overnacht meestal in ***type hotels. U geniet van het zwembad na een mooie rit in de loop
van de dag. Het ontbijt is inbegrepen.

Voorbeeld van het type accommodatie

Prijs omschrijving
Catego ri e A
Basis tweepersoonskamer

849 € /pers

Basis tweepersoonskamer
6 nachten in ** of ***hotels of pensionen
6 x ontbijt
7 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, slot, herstelkit)
bagagetransport van verblijfplaats naar verblijfplaats
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen
veerboot van Cap-Ferret naar Arcachon met fiets
een geleid bezoek aan de Oyster Museum
het terugbrengen van de huurfiets
toeristenbelasting
verzending van de reisdocumenten in Frankrijk
telefonische bijstand 24/24u
Midden Seizoen supplement (*)

60 €/pers

Seizoen supplement (*)

120 €/pers

Eenpersoonskamer supplement (**)

55 €/nacht

Halfpension (4x)

116 €/pers

Extra nacht in Bordeaux

65 €/pers

Extra nacht in Arcachon

75 €/pers

Catego ri e B

979 € /pers

Basis tweepersoonskamer
6 nachten in ** of ***hotels
6 x ontbijt
7 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, slot, herstelkit)
bagagetransport van verblijfplaats naar verblijfplaats
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen
veerboot van Cap-Ferret naar Arcachon met fiets
een geleid bezoek aan de Oyster Museum
het terugbrengen van de huurfiets
toeristenbelasting
verzending van de reisdocumenten in Frankrijk
telefonische bijstand 24/24u
Midden Seizoen supplement (*)

60 €/pers

Seizoen supplement (*)

120 €/pers

Eenpersoonskamer supplement (**)

62 €/nacht

Halfpension (4x)

116 €/pers

Extra nacht in Bordeaux
Extra nacht in Arcachon

75 €/pers
115 €/pers

Opti es
Supplement huur van een elektrische fiets (7 dagen)
Korting als u uw eigen fiets meebrengt
(*) Midden Se izoe n :
van 27.05 tot 25.06.2021
van 29.08 tot 29.09.2021
(*) Se izoe n :
van 26.06 tot 28.08.2021
(**) Deze prijzen zijn geldig voor minimaal 2 personen.
Korting voor kinde re n (met twee betalende personen in de kamer):
0-4 jaar: -70%
5-11 jaar: -50%
12-17 jaar: -30%

Nie t inbe gre pe n 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)

50 €/pers
-150 €/pers

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

