Reisaanbot
3 dagen fietsen rond de baai van de Somme
Bestemming

Frankrijk

Plaats

Baie de Somme

Duur

3 dagen

Moeilijkheid

Zeer makkelijk

Reisperiode

Van maart tot november

Minimale Leeftijd 1 jaar
Verwijzing

BS0301

Type van de reis

Reisroute

U droomt van een adem van verse lucht en platteland voor een lang weekend? De Somme baai is de bestemming die u op zoek bent voor een
korte fietsvakantie. De charmante badplaatsen van Saint-Valéry en Le Crotoy verleiden u met hun rust en warm welkom. Stranden en natuur zalen
niet uit het programma worden weggelaten: uw fietstocht leidt u naar Cap Hourdel, het vogelpark van Marquenterre of het bos van Crecy.

DAG 1

Rondtocht van SaintValéry

U kunt uit verschillende tochten rond Saint-Valéry kiezen. U kunt voor de korte optie
(26km) gaan, die u meeneemt naar de Cap Hourdel op een comfortabele fietspad.
Voorbij de vuurtoren van Cap Hourdel, fietst u verder op de ’witte weg’, een prachtig
fietspad langs de duinen van het Kanaal voor u rijdt terug naar Saint-Valéry. Een langere
tour (38 of 49km) brengt u eerst in het achterland door de kleine dorpjes tot Cayeux-surMer. U fietst verder op de ’witte weg’ en langs de Cap Hourdel voordat u terug keert naar
Saint-Valéry-sur-Somme op het fietspad langs de baai.

Fietsen

26/38/49km

DAG 2

Saint-Valéry - Le Crotoy

Ochtends neemt u uw fiets mee aan boord van een vintage trein van Belle Epoque tijd
van Saint-Valéry-sur-Somme naar Le Crotoy.

vintage trein

Tocht naar Marquenterre

U volgt de dijk van Crotoy langsheen de vijvers van Morettes in het gezelschap van talloze
vogels. Kleine landwegen brengen u tot aan het park van Marquenterre, een ideale
rustplaats. Het fietspad slingert zich langsheen dennen tot in het dorpje Rue, een oude
zeehaven en versterkte stad met een Middeleeuws belfort, twee kerken en het
historische erfgoed van de broers Caudron, luchtvaartpioniers in de vroege 20e eeuw. De
terugweg naar Crotoy loopt via rustige landwegen.

Fietsen

36km

DAG 3

Door het bos van Crécy
Fietsen

43/52km

Van Le Crotoy, wordt u naar de grote en de prachtige bossen van Crécy gebracht.
Boswegen leiden u langs massieve eiken en beuken. Als u genoeg energie hebt, kunt u
een langere tocht fietsen tot "les frères ennemis", een eik en een beuk die met elkaar
verweven zijn zoals een Siamese tweeling, terwijl beide trachten om te overleven en hun
ruimte te behouden. Bij het verlaten van het bos kunt u ook genieten van de eik van
Chartreux die hier al staat sinds het einde van de Middeleeuwen. Tenslotte rijdt u naar
Noyelles-sur-Mer achter de jagdhutten en verder tot Saint-Valéry-sur-Somme op het
fietspad langs de baai.

Verblijf
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 B

€289 /pers

Basis tweepersoonskamer
2 nachten in **/***hotels
2x ontbijt
3 dagen huur van een fiets met uitrusting
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen in het Engels
ritje met de stoomtrein (met de fiets)
toeristenbelasting
telefonische bijstand 7/7d

Seizoen supplement (*)

€20 /pers

Half pension

€33 /avondeten

Eenpersoonskamer supplement

€29 /nacht

Extra nacht in Saint-Valéry

€80 /pers

Opti es
Optie bagagetransport (**)

€38 /pers

Electrische fiets

€38 /pers

Korting als u uw eigen fiets meebrengt

€-40 /pers

Toegansticket tot het vogelpark van Marquenterre
( * ) Se izoe n :
• van 10.04 tot 13.04.2020
• van 27.04 tot 02.06.2020
• van 01.07 tot 12.09.2020
Korting voor kinde re n (in dezelfde kamer met 2 betaldende personen)
0-4 jaar : -70%
5-11 jaar : -50%
12-17 jaar : -30%
(**) Deze prijzen zijn geldig voor minimaal 2 personen.
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

€10,50 /volwassene

