CÔTE D’OPALE 3-DAAGSE WANDELVAKANTIE (autocarreis)
WANDELVAKANTIE MET GEERT
Zaterdag 25 juni 2022 t/m maandag 27 juni 2022
Deze wandelvakantie combineert bezienswaardigheden met wandelingen in de prachtige
natuur van de Franse Opaalkust. Je verkent de kuststrook en het hinterland vanaf Cap Gris
Nez tot Le Touquet. Zo geniet je van zeer wisselende landschappen, duinen, bossen en
prachtige panorama’s. En daar hoort ook een vleugje geschiedenis bij.
De wandelingen behoren tot de categorie ‘licht’. Er zijn weinig hellingen maar we
raden wel goede wandelschoenen aan omwille van de wisselende ondergrond (los
zand, kiezel, boomwortels …).
Je bent volledig vrij om aan het wandelprogramma deel te nemen.
Jullie wandelbegeleider is Geert Van de Voorde. Meer dan 30 jaar geleden heeft hij zijn carrière in het
toerisme gestart bij Reizen Scheldevallei. Nu is hij bekend als ‘Geert van Reisroutes en Euroreizen’. Hij
is de auteur van tientallen reisgidsen en reisleider van citytrips en wandelvakanties.
Logies is voorzien in Hardelot, gelegen tussen Boulogne en Le Touquet. De afstanden met de autocar
zijn dan ook beperkt.
Dag 1: zaterdag 25/06/22
Vertrek in Eine om 7 uur. Op weg naar de Cap Gris Nez houden we een korte toiletstop aan
de Aire des 2 caps. In de voormiddag: wandeling Cap Gris Nez (4 km). Deze wandeling
start met een opeenvolging van uitzichtpunten. Daarna wandel je langs de prachtige Cran de
Quette en de Cran des Sillers die de Opaalkust zo typeert.
Rond de middag rijden we even verder door voor de vrije lunch in Boulogne bij de kerk op
Place Dalton. Daar is er een keuze uit verschillende bistro’s, crêperie’s, broodjeszaken …
Na de lunch maken we een stadswandeling in Boulogne-sur-Mer (3 km), gevolgd door
een vrij bezoek aan basiliek en crypte of vrije tijd in de middeleeuwse straat, waar je ook nog
een koffie en/of gebak kan nuttigen. In de late namiddag rijden we dan wat verder door tot in
Hardelot, onze verblijfplaats. Diner in het hotel.
Dag 2: zondag 26/06/22
Na het ontbijtbuffet maken we een wandeling in Hardelot (6 km). We wandelen door
duinen, bossen en een moeras over een vondelpad. Wie dat wenst kan het bijzondere
kasteel bezoeken bij de start van de wandeling (onder voorbehoud van beschikbare
plaatsen). Vrije lunch in Hardelot-Plage, er zijn verschillende horecazaken bij het strand.
Na de lunch vertrekken we voor een stads- en natuurwandeling in Montreuil-sur-Mer (7
km), wie dat wenst kan het deel in de natuur niet meedoen en alleen de stadswandeling
maken. Dit stadje ligt niet zoals de naam doet vermoeden aan zee. Het is een oude
vestingstad waar je vanop de wallen een prachtig uitzicht hebt. In de late namiddag rijden we
terug naar het hotel voor het diner.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

Dag 3: maandag 27/06/22
Na het ontbijtbuffet en uitchecken uit het hotel rijden we naar Le Touquet. Tijdens de stadsen natuurwandeling Le Touquet Paris Plage (8 km) maak je kennis met zowel de duinen
rond deze bekende badplaats, de grote buitenhuizen van de Parisiens en de
strandboulevard. De wandeling eindigt rond de middag. Vrije lunch in het centrum en tijd
voor shopping. Rond 15 uur verlaten we Le Touquet en rijden terug huiswaarts. Terug in
Oudenaarde omstreeks 18 uur.

Prijs: 465 € per persoon (half pension)
Toeslag éénpersoonskamer: 130 €
Opstapplaatsen: Eine, Oudenaarde, Ronse, Eke.
REIS GERUST …. GELD TERUG GARANTIE
Is er op uw bestemming op moment van vertrek een negatief reisadvies omwille van COVID19, dan krijgt u uiteraard uw geld terug.

Logement:
Hotel Le Régina *** (of gelijkwaardig)
Het hotel ligt in een groene zone in Hardelot-Neufchâtel, op zo’n 2 km van het strand. Een
kleinschalig hotel met restaurant en ruime kamers (25 m²). Elke kamer heeft een eigen badkamer
met een douche, wc. Gratis WiFi in het hotel. ’s Morgens ontbijtbuffet.

INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•

Autocarreis
Professionele wandelbegeleider
2 overnachtingen op basis van half pension (ontbijtbuffet en diner)
Vermelde geleide wandelingen
Gratis parking te Eine: wij beschikken over een ruime gratis parking
Uitgebreide digitale gids van de Côte d’Opale

Niet inbegrepen:
•
•
•
•
•

Supplement éénpersoonskamer
Facultatieve uitstappen en toegangsgelden
Niet vermelde maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven
Annulatie- en bijstandsverzekering. Indien u geen verzekering bij ons afsluit, gelden de
bijzondere voorwaarden begeleide reizen van Reizen Scheldevallei (Lic. A1831). Deze zijn op
verzoek verkrijgbaar bij ons op kantoor.
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.
Het is mogelijk een deel om aan een deel van het programma niet deel te nemen en Parijs op eigen
houtje te verkennen.
Voor deze reis moeten er minimum 25 deelnemers zijn voordat de reis doorgaat.

Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.
•

Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon

•

Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis

•

Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

