8 dagen Ile de Ré
De Charente-Maritime herbergt een bijzonder vakantie-eiland nl. Ile de Ré, dat volledig beschermd
gebied is. Het kreeg pas in 1988 een lange brug als verbinding met het Franse vasteland. Het heeft
zijn charme kunnen behouden en tot op vandaag kan u genieten van de witte huizen met de
groene luifels, de fascinerende zoutpannen en de heerlijk verse vis en oesters.

Dag 1:

De Scheldevallei autocar met professionele toerismechauffeur (en gids) halen u af in uw gemeente.
Met de nodige stops onderweg bereiken we ons verblijfshotel op Ile de Ré. We worden verwelkomd
met een aperitief. Avondmaal en overnachting.

Dag 2:

In de voormiddag geniet u van wat vrije tijd om het hotel en de omgeving wat beter te leren kennen.
’s Namiddags bezoeken we het meest ongerepte deel van het eiland nl. St. Clément en zijn gekende
Phare des Baleines of Vuurtoren van de Walvissen. Genoemd naar de vele walvissen die hier vroeger
op het eiland aanspoelden. Wanneer u de 257 treden van de wenteltrap heeft beklommen, wordt
uw inspanning beloond met een subliem vergezicht over het eiland, de bocht van de Baleines, een
mooi voorbeeld van een vissluis, de kust, het eiland Ile d’Oléron en de Atlantische Oceaan.
Loix en Ré is dan weer de thuisbasis van het beschermde ornithologisch gebied, met meer dan 300
soorten vogels, en het Ecomusée des Marais Salants waar u alles te weten komt over de zoutwinning
op het eiland. Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 3:

’s Morgens bezoeken we Rochefort, een middeleeuwse havenstad waar gedurende 250 jaar meer
dan 350 schepen werden gebouwd, gewapend en onderhouden. Op die manier was het ten tijde van
Louis XIV één van de grootste militaire arsenalen van het Franse Koninkrijk. We bezoeken er de
Corderie Royale waar de touwen werden vervaardigd voor de marine.
We houden ook even halt in Saintes, daterend uit de Gallo-Romeinse tijd met heel wat Romeinse
overblijfselen.
In de namiddag bezoeken we een gekend Cognac-huis waar we kennismaken met de geheimen van
de cognacbrouwerij. Afsluiten doen we hier met een degustatie. Avondmaal en overnachting in het
hotel.
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Dag 4:

Vandaag staat in het teken van La Rochelle, havenstad en tevens hoofdstad van het departement
Charente-Maritime. Gelegen op het vasteland is La Rochelle met Ile de Ré verbonden door een
2,9km lange tolbrug. De stad heeft de oude gebouwen goed weten te bewaren en vormt daardoor
een grote toeristische trekpleister. Je vindt er trouwens Les Minimes, de grootste Europese haven
voor plezierjachten.
We voorzien hier een vrije namiddag voor shopping, een terrasje of een facultatief bezoek aan het
Aquarium. Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 5:

We starten de dag in La Flotte. Dit kleine havendorpje was in de vorige eeuw de vertrekplaats van de
tonijnvissers. Vandaag de dag heerst er een rustige sfeer en de witgekalkte huisjes rondom de haven
maken het plaatje compleet. We slenteren door de smalle straatjes en genieten van de
middeleeuwse markt.
Na de middag gaan we in Saint Martin aan boord voor een boottocht op zee. Van hieruit zien we het
meest gekende fort van de Atlantische kust nl. Fort Boyard.
Na het avondmaal genieten we van een verrassingsavond in het hotel.

Dag 6:

Marennes, gelegen aan de voet van het eiland Oléron, kan aanschouwd worden als de
oesterhoofdstad van Frankrijk. Een degustatie van deze lekkernij mag dus zeker niet ontbreken op
ons programma. We ontdekken in de namiddag Brouage. ‘Citadel uit de 17de eeuw, stenen ster in
het hart van het moeras van Saintonge’. Zo wordt tegenwoordig de stad genoemd die werd gesticht
rond 1555. Het is de geboortestad van Champlain (stichter van Québec) maar ook één van de
bronnen van zout voor de Normandische vissers die kabeljouw gingen vissen bij Newfoundland.
Door verzanding kwam deze havenstad meer landinwaarts te liggen.
Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 7:

Het microklimaat van de Charente-Maritime met gematigde temperaturen en veel zon in het najaar
zorgen voor een diversiteit aan fruitige, aangename wijnen. Onze smaakpapillen worden dan ook
verwend tijdens een uitgebreide degustatie bij een lokale wijnboer.
Na de middag brengen we een stadsbezoek aan St. Martin de Ré, hoofdstad van het eiland met een
rijk historisch patrimonium.
Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 8:

Na een lekker ontbijt verlaten we Ile de Ré en met een koffer vol mooie herinneringen rijden 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:
Reizen Scheldevallei NV • Fietelstraat 129 • 9700 Oudenaarde-Eine • Tel. 055 31 12 40 • info@scheldevallei.be
A1831
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