GEZINSBOND GOSA WAASLAND
SCHELDEBOORDEN TEMSE

Beste reisvrienden,
Vorig jaar kon de voorziene reis naar Frankrijk door de corona problematiek niet
doorgaan maar wij dezelfde reis in 2022 terug gepland

FRANKRIJK : De ongekende Vendée
van zondag 21 augustus tot 28 augustus 2022

Dag 1 : Vanuit Temse via Parijs of Rouen naar Chantonnay ( +/- 700 km)
Dag 2 : Na het ontbijt vertrekken we naar de Sable d’Olonne, een prachtige badstad, die naast strand ,
heel veel te bieden heeft. Een wandelingetje laat ons de belangrijkste delen zien oa , de prachtige
markthallen, de oude haven of Port Olona, de oude La Chaume wijk, het kasteel Saint Clair, of het heel
merkwaardige Île Penotte, een heel kleurrijke wijk gedecoreerd met schelpen, ….of het “ Hel straatje “
dat het Guiness Book of records gehaald heeft. En natuurlijk de nodige vrije tijd voor koffiepauze,
middagmaal en flaneergenot.
Dag 3 : Vandaag een dagje natuur. We trekken naar het moerassengebied of “ Le Marais de Poitevin” .
We maken een 2 u durende boottocht en nemen een unieke picknick onderweg . Tevens brengen we
in Coulon een bezoek aan het “ huis van de moerassen of Maison du Marais Poitevin” . Een rustig
dagje genieten.

Dag 4 : In de voormiddag hebben we afspraak bij de kasteelheer voor een bezoek aan het mooie Terre
Neuve kasteel van Fontenay Le Comte. Vrije tijd voor middagmaal in het kleine centrum van de stad. In
de namiddag gaat het naar Luçon, de stad van Richelieu. Een bezoek aan de kathedraal en de unieke
tuinen van “ les jardins Dumaine” waar de fabels van Lafontaine tot leven komen.
Dag 5 : Na het ontbijt vertrek naar St Hilaire de Riez, waar we de Marais salants of zoutwinningen gaan
bewonderen. In Beauvoir bevinden we ons te midden van de oestercultuur, zelfs proeven is mogelijk.
Nog een korte stop aan wat men noemt de Chinese haven en we komen aan op Île de Noirmoutier.
Dit eilandje is door 2 wegen met het vaste land verbonden. Le Gois enkel bij laag tij te nemen of de
hoger gelegen nieuwe weg.
Dag 6 : Le Puy du Fou of het mooiste attractiepark van de Vendée kunnen we onmogelijk aan ons
voorbij laten gaan. We nemen dan ook een ganse dag de tijd om dit park met zijn vele shows te
bewonderen.
Dag 7 : We ontdekken vandaag La Rochelle. Deze prachtige vestingstad heeft zeer veel in petto. Haar
ligging aan zee, haar handelsvloot, de inmenging van Napoleon en de Duitse troepen, heeft hier voor
een zeer rijke geschiedenis en overblijfselen gezorgd. In de voormiddag kunnen we de overdekte
markthallen bewonderen, op onze korte stadwandeling. Namiddag is er mogelijkheid tot bezoek aan
één van de grootste aquariums in Europa of zelf een boottochtje maken naar het gekende Fort Boyard
of gewoon slenteren in de kleine straatjes of genieten op de vele leuke terrasjes.
Dag 8 : Na het ontbijt vertrekken we huiswaarts.

Ons Hotel
Le Moulin Neuf
Chantonnay

Prijs : 1.125 euro per persoon in tweepersoonskamer
Toeslagen : 1 persoonskamer : 245 euro
Inbegrepen : Autocar, begeleiding, hotel met half pension, uitstappen en inkomgelden zoals vermeld in
het programma, annulatie en bijstandsverzekering ( annulatie meer dan 72 u voor vertrek enkel voor
ernstige ziektes, ongeval , overlijden)
Niet inbegrepen : Middagmalen, dranken, persoonlijke uitgaven,
Graag inschrijven en voorschot van 200 € per persoon betalen tegen 15 februari 2022.
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