
Met vertrouwen op reis!

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

Voorjaars cultuurreis naar Nantes met
Caen
Creatieve stad aan de Loire

Na de succesvolle cultuurreis van vorig jaar naar verrassend Nantes,
laten wij u dit voorjaar opnieuw deze Franse parel ontdekken maar
met een extra overnachting in Caen en een nieuw programma. Wij
nemen u mee naar Nantes, een verrukkelijke stad vol verrassingen:
toegankelijke kunst, design, prachtige boetieks, een kasteel,
bruisende cafeetjes, gezellige terrassen, heel veel groen en ook gekke
kunst zoals een 12 meter hoge olifant, een reuzenboom van 35 meter
en honderden “kitsch” tuinbeelden op Place Royale. Genoeg
ingrediënten om er een interessant cultuuruitje van te maken.
Bovendien gaat u op de heenreis de bijzondere Tuinen van Monet in
Giverny zien en veraangenamen we de heenreis met een
overnachting in het historische Caen en een bezoek aan Bayeux met
zijn wereldwijde beroemde tapijt in het Musée de La Tapisserie op
dag 2.

Dag 1 - Heenreis, bezoek aan tuinen van Monet,
overnachting Caen

5 dagen vanaf
€ 665,- p.p.

Inclusief
Vervoer per comfortabele touringcar

1 nacht o.b.v. logies met ontbijt in
hotel ibis Styles Centre Gare Caen

3 nachten o.b.v. logies met ontbijt in
hotel ibis Styles Centre Gare Nantes

Diner op dag 2 in een lokaal
restaurant

Entree Tuinen van Monet in Giverny

Entree Musée de la Tapisserie de
Bayeux (incl. NL audiogids)

Rondleiding met NL-/Duitstalige gids
in Nantes
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Vroeg vertrek vanuit de door u opgegeven opstapplaats. Na de
gebruikelijke (koffie) stops arriveren wij – na pakweg 450 km. – in de
middag in Giverny. Hier bezoeken we de fantastische tuinen van
Monet. De wereldberoemde schilder woonde hier van 1883 tot 1926.
Als u de tuinen ziet, ziet u als het ware zijn doeken. Maar dan in groei
en bloei! U gaat de tuinen op eigen gelegenheid bewonderen. Van uw
reisbegeleidster Ria Freijser hoort u hoe laat u in de bus wordt
verwacht voor de resterende 160 kilometer naar het historische Caen.
U logeert deze nacht in het centraal gelegen hotel Ibis Styles Caen
Centre Gare. U heeft de rest van de avond ter vrije besteding om Caen
te verkennen.

Dag 2 - Bezoek Musée de La Tapisserie in Bayeux,
heenreis naar Nantes  

In de morgen heeft u tijd voor een laat ontbijt of misschien nog een
wandeling door het centrum van Caen voordat we vertrekken naar
Bayeux. Bayeux heeft een prachtig historisch centrum en het
wereldberoemde wandtapijt dat op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO staat en de Normandische verovering van Engeland in 1066
uitbeeldt. Deze bekijken we in het Musée de La Tapisserie. Na ons
bezoek reizen we de resterende 300 km naar onze eindbestemming
van deze reis, Nantes. Hier checken we in de late namiddag in, in ons
centraal gelegen hotel, het Ibis Styles Nantes Centre Gare, waar u de
komende 3 nachten logeert. Vanavond is een heerlijk avondeten
inbegrepen, we dineren in een lokaal restaurant. 

Dag 3 - Stadswandeling o.l.v. gids in Nantes en
vrije tijd

Na het ontbijt gaan we op pad met een plaatselijke Nederlands/Duits
sprekende gids. Hij /zij laat u tijdens een “kunst” wandeling de
hoogtepunten van deze fascinerende stad zien. U waant zich in een
soort openlucht galerie vol street art; U wandelt door de
middeleeuwse wijk Bouffay, het kloppend hart van de sprankelende
binnenstad en krijgt daarbij alle gewenste informatie. De middag en
avond kunt u helemaal naar eigen inzicht invullen. We zullen zorgen
voor voldoende informatie. Bezoek bijvoorbeeld de prachtige Jardin
des Plantes de Nantes, de imposante kathedraal, het Kasteel van de
hertogen van Bretagne, het Île de Nantes of het Kunstmuseum vol
historische en moderne kunst. Het wordt nog moeilijk kiezen!

Dag 4 - Excursie Clisson 

Nieuw in het programma van deze reis voor 2023 is een bezoek aan
het middeleeuwse stad Clisson. Na het ontbijt rijden we 45 minuten
naar het naburige Toscaans aandoende stadje. Clisson zal u meteen

Excursie Clisson incl. entree Château
de Clisson

Bezoek aan Rouen

Toeristenbelasting

Headsets (oortjes)

Reisbegeleiding door Ria Freijser

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Reserveringskosten € 5,- per boeking
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charmeren – hellende geplaveide straatjes, overblijfselen van het
kasteel (entree inclusief), een voormalige vesting, de bruggen en
romaanse kerk en villa’s in Italiaanse bouwstijl. Na onze bezoek aan de
kasteelruïnes heeft u vrije tijd om dit prachtige stadje op eigen
gelegenheid te verkennen. De Clisson-vallei ligt in het hart van de
wijngaarden van Nantes waar met name één druif wordt geoogst :
Muscadet. In het hart van Clisson heten wijnbouwers u van harte
welkom in hun kelders, voor een proeverij die bij wijnliefhebbers zeker
in de smaak zal vallen. In de middag rijden we weer terug naar Nantes
waar u de rest van de middag en avond ter vrije besteding heeft.

Dag 5 - Terugreis met bezoek - bezoek aan Rouen

Na het ontbijt begint de thuisreis. De rit wordt na de nodige koffie
(stops) aangenaam onderbroken in Rouen, de hoofdstad van
Normandië. Deze mooie stad aan de rivier Seine staat bekend om zijn
historische centrum en vanwege de nationale heldin Jeanne d’Arc.
Stralend middelpunt is de kathedraal Notre Dame uit de 13e eeuw die
we hier bezoeken. Na enige vrije tijd begint de uiteindelijke thuisreis.
We hebben nog 400 km te gaan en verwachten in de avond terug in
Limburg te zijn.

 

Hotelinformatie

Ibis Styles Caen Centre Gare ***

Het 3 sterren ibis Styles Caen Centre Gare ligt aan de rand van de
rivier de Orne, 10 minuten lopen naar het stadscentrum. Het biedt
comfortabele kamers met airconditioning, een flatscreen-tv en gratis
WiFi. In de ochtend wordt er een continentaal ontbijtbuffet
geserveerd.

Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamer voor gehele reis (op aanvraag): € 155,-

Hotel website: https://all.accor.com/hotel/9086/index.nl.sht...
Hotel adres: 52 Quai Amiral Hamelin, 14000 Caen, Frankrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl

ibis Styles Nantes Centre Gare ***

Het 3 sterren ibis Styles Nantes Centre Gare ligt in het hart van de Cité
des Ducs en trekt u naar deze artistieke en culturele stad. Gelegen
nabij Château des Ducs en de geplaveide straten van de wijk Bouffay
met restaurants en terrassen. Geniet van het aangename leven in

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
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Nantes. Het ideale hotel voor kunstliefhebbers, vanaf het begin van
uw overnachting zijn er vele werken van lokale kunstenaars te
ontdekken in een unieke sfeer. Alle kamers zijn comfortabel ingericht
en er is gratis WiFi beschikbaar.

Hotel verzorging: Logies met ontbijt

Hotel website: https://all.accor.com/hotel/A8V4/index.nl.sht...
Hotel adres: 8 Allee Du Commandant Charcot 44000 NANTES
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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