5 dagen Loire Atlantique

De Loire Atlantique wordt als het ware beheerst door water. Enerzijds door de Loire-rivier en
anderzijds door de Atlantische Oceaan. Brede zandstranden worden afgewisseld met grillige
rotskusten. Ook cultuur ontbreekt niet op het programma met bezoek aan Saint-Nazaire,
gekend om zijn cruisescheepswerven. Uiteraard mogen we de plaatselijke gastronomie niet
uit het oog verliezen. Een gevarieerde reis met voor ieder wat wils.
Dag 1:
De Scheldevallei autocar met professionele toerismechauffeur (en gids) halen u af in uw
gemeente. Via de Franse snelwegen komen we rond de middag aan in Chartres. We
bezoeken kort de vroeg gotische kathedraal, gekend om de gebrandschilderde ramen en
het mysterieuze ‘blauw van Chartres’.
We vervolgen onze weg tot in Saint Nazaire of omgeving waar ons verblijfshotel gelegen is.
Avondmaal en overnachting.
Dag 2:
Na het ontbijt rijden we over de Pont de Saint Nazaire richting Ile de Noirmoutier.
Afhankelijk van de getijden rijden we over de Passage du Gois, de 4km lange verbindingsweg
tussen het vasteland en het eiland. We worden rondgeleid in een oesterbedrijf. Uiteraard
eindigen we hier met een degustatie van deze lekkernij en een glaasje Muscadet. We
genieten van wat vrije tijd in Noirmoutier waar u de abdijkerk Sant Philibert kan bezichtigen.
Rondrit op het eiland met diverse fotostops en bezoek aan het Musée des Traditions. We
rijden terug naar het hotel via de ‘marais vendéen’. Avondmaal en overnachting.
Dag 3:
We starten de dag in het middeleeuwse stadje Guérande dat nog steeds wordt omringd
door zijn ruim 1,4 kilometer lange versterkingsmuren. Met haar massieve vestingmuren lijkt
Guerande op een “Carcassonne van het westen”. Maar achter de stenen singel blijkt uit de
leistenen daken van de oude huizen dat hier wel degelijk sprake is van een Keltische "Ville
d’Art et d’Histoire" (Kunst en Historiestad). De kapittelkerk Saint-Aubin met haar spreekstoel
aan de buitenkant, bereikbaar via een wenteltrap, oogt heel wat nieuwsgierige blikken.
Maar de stad heeft haar rijkdom vooral te danken aan haar magische en sprankelende
zoutmoerassen. We werpen een blik op de gekende zoutpannen en bezoeken het Maison
des Paludiers, waar u alles te weten komt over het winnen van zout.
Op de terugweg naar het hotel stoppen we nog even aan een lokale ‘biscuiterie’ voor een
degustatie van heerlijke koekjes. Avondmaal en overnachting.

Dag 4:
Na het ontbijt rijden we naar Saint Marc sur Mer, het dorp waar de film werd opgenomen
‘Les Vacances de Monsieur Hulot’. Nadien bezoek aan Saint Nazaire. We bezoeken er de
scheepswerven waar de mooiste cruiseschepen ter wereld worden gebouwd (bv. Queen
Mary II in 2003).
De namiddag staat in het teken van het ‘Parc Naturel Régional’ van Brière. We houden halt
in Kerhinel met zijn karakteristieke huisjes. Nadien maken we een boottocht in een
platbodemboot waar we genieten van het moeraslandschap. Avondmaal en overnachting.
Dag 5:
Na het ontbijt vatten we de terugreis aan naar België. Onderweg houden we halt in Angers,
voor een kort bezoek aan het historisch centrum en aan het Maison du Vin d’Angers. Na een
mooie reis keren we terug huiswaarts.

Opmerking:
Volgorde van programma kan gewijzigd worden. Dit is slechts een voorstel. We hebben nog honderden
andere ideeën. Vraag ons gerust een offerte op maat, aangepast aan uw wensen.
Meer informatie en reservaties:
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