
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Kanaaleilanden
Franse flair onder de Britse vlag

Een unieke nieuwe bestemming die op menig verlanglijstje staat. De
Kanaaleilanden. De lente begint al vroeg en de zomers zijn er dankzij
de warme golfstroom heerlijk. Overal is de combinatie van Engelse
tradities met Franse charme terug te zien. We zien de prachtige
kusten, het mondaine eiland Jersey, ook bekend om de enorme
bloemenpracht. Guernsey is een oase voor natuurliefhebbers met
lange witte zandstranden en ruige kliffen. Daar waar Victor Hugo
inspiratie kreeg voor zijn bestseller Les Misérables. Geniet ook vooral
van de zeer goede keuken, uiteraard als u dat apprecieert met veel
verse zeevruchten. We overnachten in het idyllische St. Helier op
Jersey, maken rondritten over de eilanden en u heeft voldoende vrije
tijd om te wandelen of op uw eigen ontdekkingstocht te gaan. Ook
bezoeken we het symbool van de Normandië, de Mont Saint-Michel
en de Franse kustplaats Deauville. De Kanaaleilanden moet u beleven!

8 dagen vanaf
€ 1.395,- p.p.

Inclusief
Vervoer per Royal-Class touringcar

Gratis koffie/thee & water aan boord

Audiosysteem (oortjes)

5 nachten o.b.v. halfpension in 3* Best
Western Royal hotel in St. Helier

1 nacht in omgeving Caen, 1 nacht
omgeving Amiens o.b.v. halfpension
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Dag 1 - Tussenovernachting & Amiens

Vanuit Limburg rijden we naar het Noord-Franse Amiens voor de
lunchpauze en kort bezoek. Daarna verder voor overnachting in de
omgeving van Caen.

Dag 2 - Mont Saint - Michel & Jersey

In de ochtend bezoek aan Mont Saint-Michel, het wereldberoemde
klein, rotsachtig eiland. Met daar bovenop een Middeleeuws stadje
met de beroemde abdij La Merveille. In de namiddag rijden we verder
naar de haven van Saint Malo voor de overtocht naar Jersey. Na
aankomst in ons hotel, in de loop van de avond, diner en
kamerverdeling.

Dag 3 - Bezoek aan Guernsey

Na het ontbijt bereiken we per veerboot het buureiland Guernsey.
Hier starten we direct met een stadstour door St. Peter Port,
hoofdstad van het eiland en waarschijnlijk de mooiste stad op de
Kanaaleilanden. Het idyllische stadje bestaat uit vrij smalle en steile
straatjes en biedt een selectie van de beste winkels, restaurants,
hotels en attracties. Vervolgens langs de prachtige kustlijn door het
Val de Terre. We zien het voormalige garnizoen Fort George en
Sausmarez Manor. Een lust voor het oog zijn ook de vele mooie baaien
die we onderweg zien zoals Perelle Bay, Vazon Bay en Cobo Bay. We
bezoeken ook de “Little Chapel” prachtig versierd met schelpen,
kiezelstenen en porseleinen scherven, welke wordt beschouwd als
een van de mooiste kleine kapellen ter wereld.

Dag 4 - Grote rondrit Jersey

Vandaag een grote rondrit over Jersey! In de ochtend bezoeken we de
botanische tuinen van Samarés Manor. Naast de beroemde
kruidentuin, is er een prachtige Japanse tuin met exotische planten
uit het oosten, de voormalige eigenaar Sir James Knott bracht deze
ooit zelf mee van zijn reizen. Voorbij La Rocque rijden we naar het
mooie Port Gorey, gedomineerd door het machtige kasteel van Mont
Orgueil, de Jersey meer dan 600 jaar voor Franse aanvallen
beschermde. Via een route langs de kust komen we uiteindelijk aan in
St Ouen, aan de westkust, voor een bezoek. De bijna acht kilometer
lange baai is populair bij zowel de lokale bevolking als toeristen. Bij
Corbière bereiken we de zuidkust. Het ruige landschap, samen met
de iconische witte vuurtoren, is een van de meest populaire
fotomotieven van het eiland. Vervolgens rijden we naar de baai van St.
Brelade, waarvan het strand als een van de mooiste wordt beschouwd
van het hele eiland. Geniet van het adembenemende uitzicht op
Noirmont, voordat we terugkeren naar het hotel.

Lokale transfers op de
Kanaaleilanden

Uitgebreid excursieprogramma

Hele dagexcursie Jersey o.l.v. lokale
gids

Entree Samarés Manor Garden

Halve dagexcursie St. Helier o.l.v.
lokale gids

Entree Elisabeth Castle

Hele dag Guernsey o.l.v. lokale gids

Bezoek aan Mont Saint-Michel

Bezoek aan Deauville

Toeristenbelasting

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
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Dag 5 - Vrije dag Jersey

Deze dag is geheel ter vrije beschikking, uw chauffeur/reisleider en
lokale gids geven u de nodige tips om deze dag een eigen invulling te
geven. Zowel voor de rustzoekers als de actievelingen is er veel te
beleven.

Dag 6 - Stadswandeling St. Helier

Deze ochtend ontdekken we onze vakantieplaats St. Helier. Onze gids
verteld veel over de geschiedenis van de stad, de franse afkomst is
overal te zien. Bezienswaardigheden zijn onder andere de
Victoriaanse Market Hall, de stadskerk – die is gewijd aan de
kluizenaar en naamgenoot van de stad, Hellerius – ook de bronzen
beelden van de beroemdste bewoners van het eiland. Bezoek dan
Elizabeth Castle. Het machtige kasteel ligt op een barrière-eiland en
beschermd Jersey al meer dan 300 jaar. De namiddag is geheel ter
vrije beschikking om Jersey verder te ontdekken te voet of per fiets,
een terrasje te nemen en uit te rusten of een bezoek aan het strand te
brengen.

Dag 7 - Overtocht & Deauville

We laden de koffers in de bus en rijden naar de haven van Jersey voor
de overtocht naar St. Malo. Vervolgens overtocht naar St. Malo waar
we rond 11.30 uur arriveren. Daarna rijden we naar de Franse chique
badplaats Deauville, parel aan de ‘Côte Fleurie’. Wandel langs de
boulevard en neem een terrasje. Aan het einde van de middag rijden
we naar ons overnachtingshotel.

Dag 8 - Thuisreis

Helaas de laatste reisdag! Via de Franse en Belgische autosnelwegen
rijden we terug naar Nederland.

Hotelinformatie

Hotel Best Western Royal Hotel *** St. Helier

Het Best Western Royal hotel ligt centraal in St. Helier op ca. 5
minuten loopafstand van de voetgangerszone. De hotelkamers zijn
comfortabel ingericht en beschikken over een badkamer met bad of
douche, toilet, föhn, telefoon en tv. Het hotel beschikt over een bar en
eigen restaurant waar we ook dineren. Vanwege de goede ligging zijn
vele bezienswaardigheden, het winkelcentrum, de haven en het
strand op loopafstand.

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
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Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 260,-

Hotel website: https://www.modernhotels.com/
Hotel adres: The Mayfair Hotel, Saint Saviour's Road, Saint Helier,
Jersey
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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