Reisaanbot
Fietsvakantie in Bretagne: tussen land en zee
Bestemming

Frankrijk

Plaats

Bretagne

Duur

10 dagen

Moeilijkheid

Makkelijk

Reisperiode

Van april tot november

Minimale Leeftijd 9 jaar
Verwijzing

B1001

Type van de reis

Reisroute

U houdt van de zee maar ook van de geschiedenis van Bretagne? Deze fietstocht leidt u van het parlement van Bretagne in Rennes langs de
vestingmuren van Saint-Malo naar de baai van de Mont-Saint-Michel. Het kasteel van Combourg, gelegen in het hart van het legendarische woud
van Brocéliande, vertelt u de legende van Lancelot du Lac. U komt meer te weten over de jeugdjaren van Chateaubriand. Een groot deel van de
fietstocht volgt de oude jaagpaden van Rennes over Dinan naar Dinard. De hoger gelegen dorpen bieden een mooi uitzicht over de streek.

DAG 1

Rennes

Rennes, de hoofdstad van Bretagne, ontvangt u hartelijk. Ontdek per fiets de charmes van
deze levendige stad. Fiets langs de Ille en de Vilaine en bewonder de gevarieerde
architectuur die alle stijlen en eeuwen combineert.

DAG 2

Rennes-Hédé

U volgt de kades tot aan het kanaal “Ille et Rance” en zet het avontuur voort op de
jaagpaden. Neem zeker een kijkje in het “Maison du canal”, een museum dat de
geschiedenis van het kanaal vertelt. De vele fleurige sluizen markeren het parcours van
de fietstocht.

Fietsen

45km

DAG 3

Hédé-Dinan

U fietst verder langs het kanaal “Ille et Rance” tot in Dinan. Het stadje wordt gedomineerd
door de drieënveertig meter hoge “Tour de l’Horloge”, half slottoren, half klokkentoren. U
komt langs het charmante Lehon, een klein dorp uit de middeleeuwen met een prachtige
abdij.

Fietsen

38km

DAG 4

Dinan-Saint-Malo

U verlaat de jaagpaden en slaat een fietspad op een spoorwegbedding in. U fietst door
velden en bossen.
U komt aan in Dinard, een badplaats met grote strandvilla’s.

Fietsen

25km

DAG 5

Saint-Malo

Profiteer van deze rustdag om Saint-Malo te verkennen: de kapershuizen, de
voetgangersstraatjes, de vestingmuren en de grote aangemeerde zeilboten.

Tour des malounières

Fietstocht naar “les malouinières”: Fiets rond Saint-Malo en bezichtig de “malouinières”.
Deze prachtige landhuizen werden door kapers gebouwd om zich na een tumultueus
leven op zee terug te trekken op het platteland.

Fietsen

24km

Cancale

U doorkruist via kleine landwegen het groene platteland tot aan de Smaragdkust. Daar
kunt u genieten van een wijds uitzicht op de haven van Cancale.
Daarna fietst u naar Cancale om er de bekende oesters te proeven. U volgt de kust en
houdt halt in de kleine baaien tussen “la Pointe de Grouin” en de kapersstad alvorens naar
Saint-Malo terug te keren.

Fietsen

42km

DAG 6

Saint-Malo- Dol-deBretagne

U fietst langs de grote zandstranden van de baai van de Mont-Saint-Michel en hebt een
magnifiek uitzicht op de abdij. Leer strandzeilen of fiets naar het binnenland tot in Dolde-Bretagne, een Bretoens stadje uit de middeleeuwen.

Fietsen

38km

DAG 7

Dol-de-Bretagne - MontSaint-Michel (Pontorson)

U fietst richting Mont-Saint-Michel met prachtige uitzichten op the heuvel omgesingeld
door de zee. Laat uw fietsen voor een moment om de imposante abdij te ontdekken en
over de geschiedenis van de baai van Mont-Saint-Michel te leren.

Fietsen

38km

DAG 8

Mont-Saint-Michel
(Pontorson) - Fougères

U fietst langs de oever van de Couesnon, een beek die kronkelt door het landelijke
landschap en de typische Breton dorpen.
U komt in Fougères aan, die een middeleeuwse stad van kunst en geschiedenis is. Op de
grens van Bretagne, Maine en Normandië, de stad was één van de grootste bolwerken in
Europa in de Middeleeuwen. Een indrukwekkende vesting staat nog vandaag.

Fietsen

44km

DAG 9

Fougères - Vitré

Vanaf Fougères rijdt u op kleine landweggetjes naar Vitré, een andere stad van kunst en
geschiedenis. De stad heeft zijn middeleeuwse uitstraling gehouden.

Fietsen

Op de linkeroever van de Vilaine draagt een rots de spectaculaire driehoekige fort en de
rijke huizen van de bovenstad. Maar miss niet de rechter oever, waarover is de voorstad
van houtskeletbouw genoemd “Rachapt”, bewaard in de twintigste eeuw dankzij de
breiers.

34km

DAG 10

Vertrek van Vitré

U kunt uw verblijf verlengen of vertrekken.

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
Catego ri e A

999 € /pers

Basis tweepersoonskamer
9 nachten in **hotels
9 x ontbijt
8 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, slot, herstelkit)
bagagetransport van verblijfplaats naar verblijfplaats
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen
veerboot van Dinard naar Saint-Malo met fiets
toeristenbelasting
verzending van de reisdocumenten in Frankrijk
telefonische bijstand 24/24u
Seizoen supplement (*)
Halfpension
Eenpersoonskamer supplement
Supplement 1 nacht in Rennes

Catego ri e B
Basis tweepersoonskamer
9 nachten in ** of ***hotels of chambres d'hôtes
9 x ontbijt
8 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, helm, slot, ...)
bagagetransport van verblijfplaats naar verblijfplaats
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen
veerboot van Dinard naar Saint-Malo met fiets
toeristenbelasting

70 €/pers
28 €/avondeten
42 €/nacht
53 €/pers

1099 € /pers

toeristenbelasting
verzending van de reisdocumenten in Frankrijk
telefonische bijstand 24/24u
Seizoen supplement(*)

90 €/pers

Halfpension

30 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement

46 €/nacht

Supplement 1 nacht in Rennes

75 €/pers

Opti es
Korting als u uw eigen fiets meebrengt

-95 €/pers

Supplement voor een elektrische fiets (8 dagen)

60 €/pers

(*) Se izoe n :
• van 24.04 tot 11.05.2020
• van 29.05 tot 12.06.2020
• van 01.07 tot 01.09.2020
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
Verzekering (facultatief)

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

