
LAND VAN MYSTERIES EN LEGENDES 

Vanaf 3 dagen met

PROGRAMMAVOORBEELD

Dag 1: HEENREIS – 
ARROMANCHES – SAINT MALO
Een vroeg vertrek naar Saint Malo 
via Rouen. Een eerste langere stop 
in Arromanches voor de lunch en 
een bezoek aan Arromanches 
360°. We volgen de ‘Route du 
Débarquement’ met bezoek aan 
Colleville, Longues-sur-Mer, Pointe 
du Hoc (zie programma 
Normandië). We rijden verder naar 
Saint Malo waar we onthaald 
worden in de jeugdherberg of door 
sympathieke gastgezinnen.

Dag 2: CAP FRÉHEL – DINAN 
Uitstap naar Cap Fréhel voor een 
natuurwandeling tot aan Fort de La 
Latte, dat we eveneens bezoeken. 
Rond de middag rijden we naar het 
middeleeuwse Dinan waar we 
lunchen, even het stadje bekijken 
en daarna een bezoek brengen aan 

het Musée de la Pomme et du 
Cidre in Pleudihen-sur-Rance. 
Dichtbij ligt ook de ‘Usine 
Marémotrice’, een te bezoeken 
technisch hoogstandje waar 
elektriciteit wordt opgewekt door 
de getijden. Dan naar Saint Malo.

Dag 3: CANCALE – MONT 
SAINT-MICHEL – SAINT MALO
Iets ten oosten ligt Cancale waar 
we stop houden voor een bezoek 
aan de oesterkwekerij en wie 
wenst kan er ook een proeven. 
Op de grens met Normandië ligt 
het beroemde Mont-St-Michel, een 
middeleeuws architecturaal 
monument, gebouwd op een rots 
in het midden van de baai. We 
bezoeken er de abdij, de 
omwallingen, de Grande rue… 
Na de lunch keren we terug naar 
Saint Malo voor een wandeling 
‘Intra-Muros’ en wat vrije tijd voor 
shopping.

Dag 4: RENNES - FOUGÈRES
Bijtijds vertrekken naar Rennes, 
hoofdplaats van Bretagne voor een 
wandeling door de stad met een 
bezoek aan de kathedraal en het 
Bretoens museum. Het Eco 
museum loont de moeite: 500 jaar 
geschiedenis van het leven tussen 
stad en platteland in een der 
mooiste gerestaureerde hoeves van 
le Pays de Rennes. Vandaar gaat 
het naar de prachtige, ommuurde 
Markenstad Fougères en bezoeken 
er het kasteel. We ontdekken ook 
de stad, maken in het nabijgelegen 
bos een natuurwandeling en keren 
dan terug naar Saint Malo.

Dag 5: HONFLEUR – TERUGREIS
Vroeg vertrek naar Normandië voor 
een bezoek aan een ‘Fromagerie’ 
(in Livarot) of ‘le Chais du Calvados’ 
(in Pont l’Evêque). Naar Honfleur 
voor de lunch en een vrij bezoek. 
Na de middag terug naar België.

LA BRETAGNE 

❋

MINICRUISE 
NAAR JERSEY

Een alternatief dagprogramma 
(of bijkomende dag) vormt een 
daguitstap naar de parel der 
kanaaleilanden. 
Vanuit Saint-Malo zijn we op een 
dik uur in St Helier, hoofdstad 
van Jersey. 
We bezoeken er Elisabeth Castle, 
maken een uitstap naar Grève de 
Lecq voor een wandeling naar 
Devil’s Hole langs een 
adembenemende kuststrook of 
nemen nog wat tijd voor 
shopping in St Helier. 


