4-DAAGSE FRANKRIJK (autocarreis)
RENNES – BRETAGNE – NORMANDIË
Maandag 14 tot donderdag 17 september 2020
Bretagne, dun bevolkt, is al enige tijd één van de belangrijkste agrarische regio’s van Frankrijk, want
het omvat ongeveer 15% van de totale Franse landbouwproductie. De productie van varkensvlees,
pluimvee en melk wordt grotendeels in Bretagne gerealiseerd. Bretagne is veruit de grootste
varkensproducent van Frankrijk en voorziet in meer dan de helft van de behoeften van het land.
Bretagne heeft ook de meeste kippen (75 miljoen), met andere woorden 1 op 3 Franse mestkippen
wordt gekweekt in Bretagne. Bretagne staat ook bekend voor zijn “coulissenlandschap” (hagen).
Kortom een niet te missen landbouwgebied.
DAG 1:
Het eerste bezoek is aan de fabriek van Massey Ferguson. Deze fabriek van Beauvais is het meest
moderne tractoren-productiecentrum in Frankrijk. Dit bedrijf is ruim 50 jaar actief op de
tractormarkt. Meer dan 915 000 tractoren zijn hier gebouwd en bijna 80% van de productie wordt
geëxporteerd naar meer dan 140 verschillende landen en dit wereldwijd. Op een site van meer dan
30 ha streeft men om maximaal 20 000 tractoren per jaar te produceren. Hier worden tractoren
gemaakt van 95 tot 400 pk. De assemblagelijnen zijn werkelijk indrukwekkend, elke 5 minuten
verlaat een tractor de fabriek in Beauvais. Wij kunnen elke stap van de fabricage- en de
testprocessen volgen die ervoor moet zorgen dat elke tractor kan worden gecertificeerd.
DAG 2:
Bezoek aan SPACE 2020, dit is een internationale veeteeltbeurs die jaarlijks plaatsvindt in Rennes.
Rennes is gelegen in het grootste veehouderijgebied van Frankrijk, te weten de “Grand Ouest”
(Bretagne, Normandië en de Pays de la Loire). Samen met Eurotier in Hannover behoort SPACE 2020
tot de Europese top van internationale veehouderijbeurzen in Europa. Alle sectoren komen er aan
bod: de pluimveehouderij, melkveehouderij, de varkenshouderij, de rundveeteelt, geiten, schapen,
konijnenkweek, aquacultuur en nog veel meer. Met de nodige aandacht voor innovatie in de sector.
Sommige standhouders krijgen een onderscheiding van de organisatie. Met de nodige aandacht voor
het gericht fokken, voor het dierenwelzijn op de boerderij is dit alvast een groeiende uitdaging. Met
andere woorden hoe vallen het fokken en de veranderde verwachtingen van de maatschappij inzake
dierenwelzijn te verzoenen? Elk jaar zijn er bijna 700 dieren geselecteerd voor hun hoge genetische
waarde, 13 verschillende rassen vee: Prim’Holstein, Limousin, Normandisch, Montbeliarde, Charolais,
Salers, Jersey, Brunette…Verder exposeren talrijke fabrikanten de nieuwste machines en trends in de
landbouwmechanisatie.
DAG 3:
Bezoek aan “het wonder van het Westen”, de Mont-SaintMichel. Met ‘Le Passeur’ rijden wij tot de
voet van de berg, die volledig ommuurd is. Dit bedevaartsoord deed dienst als staatsgevangenis
tijdens de Franse Revolutie tot 1863. Er is vrije tijd om deze heuvel te beklimmen. Daarna rijden wij
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door de “Polders”, een gebied dat bekend staat voor zijn granen en zijn groententeelt zoals sla,
broccoli, wortelen, ajuinen, look, boerenkolen, rapen, selder, prei,… Wij maken er ook kennis met de
“Pré-salé”, in een gebied van 1 300 ha in de “Baie du Mont-Saint-Michel”. Een bezoek aan een
schapenhouderij met 1 200 ooien mag zeker niet ontbreken. Verschillende aspecten komen er aan
bod zoals het scheren van schapen en lammeren en het belang van de wol. Verder horen we de
gevaren van het grazen op de zoutmoerassen bij vloed. De baai van de Mont-Saint-Michel bezit een
“zoutige” flora en hier speelt de regen een belangrijke rol. Wist u dat de Grieken oesters aten als
sexuele stimulans. Een reden om een professionele oesterkwekerij te bezoeken. Wij komen alles te
weten over het kweken van oesters gaande van de oesterbroed tot de eetbare oester, zoals de platte
en de creuse. Ook de verschillende vormen van oesterkweek zoals bodemcultuur of het kweken in
zakken op tafels die bij hen toegepast worden, komen aan bod. Nadien volgt er een lekkere
degustatie met een glaasje wijn.
DAG 4:
Bezoek aan de kaasmakerij van Livarot in de Pays D’Auge. Tijdens het bezoek zien wij de
verschillende stappen die leiden naar een zeer lekkere kaas. Ongeveer 120 melkboeren leveren er
hun melk. Wij maken kennis met verschillende kazen zoals de Pont l’Evêque, Camembert, Neufchâtel
en de Livarot. Dit zijn allemaal AOP kazen. Hier werd in 1890 het eerste doosje van populierenhout
gebruikt voor de Camembert. Na het bezoek volgt een degustatie met een lekker glas cider en brood.
Na het middagmaal rijden we naar een calvadosboerderij waar wij het productieproces van cider,
pommeau en calvados bekijken. Na een degustatie is het tijd om terug te keren richting Eine.

Prijs: 550 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskamer: 105 €
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•

Toegangsgelden volgens programma
Alle middagmalen (uitgezonderd dag 2)
Audiogids*

Niet inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•

Middagmaal 2e dag

* Wij voorzien koptelefoons voor bepaalde reizen vanaf 30 personen. Dit systeem wordt vooral gebruikt voor rondreizen
en citytrips. Iedereen krijgt een ontvanger waarbij u de uitleg van de gids ontvangt via een geluidsoortje. Ideaal voor op
drukke plaatsen en mensen die graag fotograferen.
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INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•

Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van vol pension vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
(tenzij anders vermeld in het programma)
Vermelde uitstappen (niet de toegangsgelden voor musea, bezienswaardigheden, trein- of
boottochten) (uitzondering: Lourdes: uitstappen niet inbegrepen)
Gratis parking, wij beschikken over een ruime gratis parking

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•

Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag (tenzij anders vermeld in programma)
Tafeldranken (tenzij anders vermeld in programma)
Toegangsgelden (tenzij anders vermeld in programma)
Annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma),
annuleringsvoorwaarden te bekomen in ons kantoor of via mail
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)

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.

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
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