Virbo-seniorenreis 2017:
Bretagne van zaterdag 9 tot zaterdag 16 september 2017

Verblijf:
Hotel Beau Rivage ***
Rue de la Mairie 21
35960 Le Vivier sur Mer
Tel . 00 33 2 99 48 90 65
www.logis-beaurivage.com
Le Vivier sur Mer ligt in het noordelijk deel
van Bretagne aan de baai van Cancale en
Mont St. Michel. Een ideale centraal
gelegen verblijfplaats om van daaruit SaintMalo, Cancale, Le Mont Saint-Michel,
Dinard of Dinan te bezoeken.
We verblijven er op basis van half pension.
Het hotel laat ons daarbij ook kennismaken met vers bereide regionale gerechten en specialiteiten.
We zijn welkom in het hotel op zaterdag 9 september 2017 vanaf 15 uur. Verplaatsingen gebeuren
met eigen wagen, ook voor de uitstappen maar onderling afspreken om mee te rijden kan natuurlijk
altijd.

Programma:
Het opgegeven programma is onder voorbehoud van bevestiging van de aangevraagde bezoeken.
Zaterdag 9 september 2017
Aankomst in hotel – verwelkoming – avondmaal
Zondag 10 september 2017
Na het ontbijt vertrekken we tegen 10 uur naar Dol de Bretagne (7 à 8 km) en maken eerst een stop
aan Mont Dol voor een prachtig uitzicht op de baai, de molen en Mont St. Michel. Als toegangspoort
van Bretagne presenteert de vroegere bisschoppelijke stad Dol haar architectonische schatten aan de
bezoeker. De kathedraal Saint-Samson, een juweel van Bretonse gotiek, behoort tot de mooiste van
Bretagne. Daarnaast vind je er ook nog middeleeuwse huizen … Rijke architecturale getuigenissen,
maar er is ook nog een neolitische souvenir in de nabijheid waarmee we ons bezoek afsluiten: ‘le
menhir du champ Dolent’. Tegen 15 uur komen we terug naar het hotel om een handdoek mee te
nemen die we nodig zullen hebben om de voeten te drogen na het bezoek aan de mosselkweekcultuur. We worden er om 15u30 heen gevoerd door een tractor met aanhangwagen. Avondmaal in
hotel.
Maandag 11 september 2017
Ontbijt en aansluitend vertrekken we naar de Mont St. Michel (ongeveer 30 km). Het dorpje behoort
tot het Unesco-werelderfgoed. Wagens worden gestald op een betalende parking vanwaar er een

gratis ‘navette’ naar het verkeersvrije dorpje is. We bezoeken er eerst de abdij ‘La merveille’ en
nadien kan je door de straatjes vol kleine winkeltjes kuieren. Avondmaal in hotel.
Dinsdag 12 september 2017
Na het ontbijt tegen 9u30 vertrek naar Dinan ( ongeveer 35 km) – Tegen 11 uur maken we er een
rondrit van 40 minuten in een treintje (inbegrepen in prijs). Gelegenheid tot bezoek in de stad
achteraf. Wie graag nog even verder gaat kan naar Léhon, een lieftallig dorpje op een paar km van
Dinan. De ruïne van het feodaal kasteel levert ook een fantastisch uitzicht over de streek op, maar
het dorpje zelf heeft ook nog heel wat mooie 12de en 13de eeuwse huizen. Je kan er ook de abdij
bezoeken (extra betalend – niet in programma opgenomen) of er een bezoek brengen aan de
abdijtuin (gratis). Avondmaal in hotel.
Woensdag 13 september 2017
Tegen 10 uur vertrek naar Pointe Grouin (20 km) langsheen de kustweg. Op deze grens van de baai
van Mont St. Michel vind je een prachtig stukje natuur en vogelreservaat. Klein wandelingetje om er
van een prachtig weids uitzicht te genieten, soms tot 25 km ver, van Cap Fréhel tot Mont St Michel.
Nadien rijden we naar Cancale, het stadje dat bekend is voor zijn oesterkweek en ook wel de hoofdstad van de oester genoemd wordt. Langs de kade vind je er de oude vissershuizen en vele restaurantjes. We bezoeken tegen 15 uur ‘Ferme Marine’ waar het oestermuseum is en waar we alle informatie krijgen over de oesterkweek en - indien mogelijk - afsluiten met een proeverij van holle en
platte oesters. Avondmaal in hotel.
Donderdag 14 september 2017
We vertrekken tegen 10 uur naar St. Malo (23 km). Vrij bezoek aan de stad aan de hand van enkele
folders. Indien de toeristische rondleidingen doorgaan (o.a. afhankelijk van het weer) komen we
tegen 14u30 samen aan het toeristisch kantoor (Esplanade Saint-Vincent) voor een rondleiding met
gids van ongeveer anderhalf uur door de stad (kostprijs inbegrepen in de prijs). Avondmaal in hotel.
Vrijdag 15 september 2017
Deze laatste volle vakantiedag laten we de deelnemers vrij om een eigen invulling te geven aan de
dag. Enkele mogelijkheden zijn alvast: het stadje Dinard (op ongeveer 30 km), Cap Fréhel en Fort La
latte (ongeveer 70 km), Granville (75 km), Rennes (70 km) of gewoon een wandeling langsheen de
kust. Avondmaal en gezellige afsluiter van de reis in het hotel.
Zaterdag 16 september 2017
Ontbijt, inpakken en terugreis naar huis. Kamers te verlaten voor 11 uur.
Prijzen:
De prijs omvat:
- de entreegelden en/of gidsen van de bezoeken in de beschreven uitstappen van zondag tot en met
donderdag inbegrepen.
- het dagelijks ontbijt in buffetvorm
- elke avond een driegangenmaaltijd in het hotel
- de verblijftaksen
- de 7 overnachtingen
- gratis gebruik wifi in hotel
- gratis met camera bewaakte parkeerruimte van het hotel

Niet inbegrepen zijn de dranken bij de maaltijden, eventuele middagsnacks en vrije
museumbezoeken die ter plaatse moeten betaald worden.
Virbo geeft voor zijn leden een tussenkomst van 25 euro per persoon.
Op basis van dubbelkamer ‘standaard’ en half pension: per persoon 485 euro (korting inbegrepen).
Op basis van dubbelkamer ‘standard +’ en half pension: per persoon 510 euro (korting inbegrepen).
Op basis van dubbelkamer ‘comfort’ en half pension: per persoon 545 euro (korting inbegrepen).
Op basis van single-kamer en half pension: per persoon respectievelijk 655 euro (standaardkamer),
korting inbegrepen.
Inschrijvingen:
Inschrijvingen via rudy.virbo@gmail.com . Daar kan u eventueel ook meer informatie bekomen.
We beschikken over een optie van 10 kamers in het hotel tot eind april 2017. Inschrijvingen moeten
zo spoedig mogelijk gebeuren en uiterlijk voor 25 april 2017. Kamerkeuze melden bij inschrijving.
Kamers worden toegewezen op basis van inschrijvingsdatum. Indien een kamertype niet meer vrij is,
wordt u gecontacteerd aangaande uw keuze. Inschrijvingen worden pas geldig na storting van een
voorschot van 150 euro per persoon op rekeningnummer BE10 4219 1829 1104 van Rudy Sterck met
vermelding van naam deelnemer(s) en de mededeling “Virboreis Bretagne 20176”. Het saldobedrag
dient gestort te worden voor 25 augustus 2017.
Meer info?
Bel of mail naar Rudy Sterck, de Virbo-verantwoordelijke voor deze reis.
E-mail: rudy.virbo@gmail.com

Tel. 053/68 41 75 of GSM 0477 35 50 58

