
VIEF TRAVEL 
 
GENIETEN IN NOORD-BRETAGNE, FRANKRIJK 

AUTOCARVAKANTIE VAN WOENSDAG 7 TOT EN MET MAANDAG 12 SEPTEMBER 2022 

VERBLIJF 
Bretagne blijft één van de mooiste bestemmingen in Frankrijk. Voor wie houdt van de zee en de 
indrukwekkende rotskusten. Voor wie kan genieten van het Bretoense binnenland, met schitterende 
stadjes en groene landschappen. Voor wie interesse heeft in de Keltische cultuur, die zich uit in 
legendes, oude verweerde calvaires, menhirs en dolmens. En zeker voor wie houdt van een 
gastronomische keuken waar vis en schaaldieren een prominente plaats innemen. 
 
U verblijft tijdens deze reis in Hotel Aigue Marine**** in het pittoreske stadje Tréguier, ter hoogte 
van de jachthaven bij de rivier de Jaudy, die in verbinding staat met de zee. Het hotel beschikt over 
een verwarmd buitenzwembad in een prachtige tuin en mooie kamers met alle moderne comfort 
(gerenoveerd in 2019). Ze bevatten een eigen badkamer met een bad of douche, gratis 
toiletartikelen en een toilet. Ook is er een flatscreen-tv met kabelzenders, telefoon en gratis wifi 
aanwezig. Het hotel is bovendien bekend om zijn uitstekende gastronomie. 
 
PROGRAMMA 
Op de eerste dag rijden we langs Amiens richting Le Havre. Via de hangbrug “Pont de Normandie” 
steken we de Seine over en aan de overkant bereiken we het charmante Normandische stadje 
Honfleur, voor een bezoek en mogelijk een vrije lunch. De reis gaat verder via Caen en langs de 
Mont-St.Michel naar St.Brieuc. We bereiken Tréguier en het hotel Aigue Marine. 
 
De volgende dag staat er een bezoek aan Tréguier op het programma. Dit is een mooi en gezellig 
stadje dat herinnert aan St.Yves, de patroon van de Bretoenen waar we de kathedraal bezichtigen. 
Vervolgens is er wat vrije tijd en een vrije lunch. In de namiddag bezoeken we het bloemeneiland “Ile 
de Bréhat”. De boot maakt eerst een rondvaart omheen het eiland en laat ons daarna uitstappen om 
een vrije wandeling te maken op dit verkeersvrije eiland. 
Op de 3de dag bezoeken we de roze granietkust. Via de bekende badplaats Perros-Guirec bereiken we 
Ploumanac’h, waar we een mooie wandeling maken langs de roze rotsen, via het gekende “sentier 
des douaniers”. Na een vrij lunch bezichtigen we het Parc du Râdome, het planetarium van Bretagne. 
We bezoeken er een expositie over de moderne telecommunicatie en krijgen daarna een 
indrukwekkende lasershow te zien. Daarna is er nog wat vrije tijd in Lannion. 
 
Op dag 4 brengen we een bezoek aan twee typische voorbeelden van de beroemde Bretoense 
calvaires, in Guimiliau en in St.Thégonnec. De calvaires zijn een onderdeel van het ommuurde 
parochie-erf van een dorp, met triomfpoort, kerk en grafkapel. Na een vrije lunch rijden we via 
St.Pol-de-Léon, de streek van de artisjokken en bloemkolen, naar het vissersstadje Roscoff, bekend 
om zijn algenkust. We bezoeken Algoplus, die cosmetische en gastronomische producten maakt van 
de algen. 
Op de 5de dag bekijken we de schitterende abdijruïnes van de Abbaye de Beauport, die gedeeltelijk 
gerestaureerd werden en een idee geven van dit belangrijke religieuze centrum aan de Bretoense 
kust. In het gezellige havenstadje Paimpol is er wat vrije tijd en de mogelijkheid voor een lunch. 
Vervolgens maken we een schitterende boottocht op de rivier Trieux die, verbonden met de zee, ons 
leidt tot aan het kasteel Roche-Jagu, voor een bezoek aan het kasteel van buiten en de kasteeltuinen. 
 
Op de laatste dag rijden we via de Bretoense hoofdstad Rennes naar Le Mans en verder naar 
Chartres, voor een bezoek aan de kathedraal en een vrij middagmaal. In de namiddag reizen we via 
Parijs terug naar West-Vlaanderen. 
 
 
 
 



PRIJS 
€ 865 per persoon 
€ 203 toeslag single 
€ 50 vroegboekkorting bij een boeking vóór vrijdag 1 april 2022 
 
INBEGREPEN 
Vervoer luxe autocar (met opstap te Brugge, Kortrijk, Lichtervelde en Oostende), verblijf in 
halfpension vanaf het avondmaal 1ste dag tot en met het ontbijt laatste dag (bij het diner is water en 
wijnen inclusief), alle excursies, taksen en fooien, permanente gids Rik Carpentier, Vief- begeleiding 
Marianne Verbeke. 
 
NIET INBEGREPEN 
De middagmalen, de toegangsgelden bezoeken (richtprijs € 45), annulatie- en bijstandsverzekering. 
 
INFO EN INSCHRIJVEN? 
Vief Travel l Groeningelaan 40 l 8500 Kortrijk l Tel. 056 25 72 61 l info.west@vief.be 
www.viefwest.be  
 
Deze reis wordt aangeboden door Sima Tours (Lic. A1143). 
 

mailto:info.west@vief.be
http://www.viefwest.be/

