09-Daagse REIS naar FRANKRIJK
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Met o.a.: Puy de Dôme en vele mooie routes

Intensiteit:

Een geheel nieuwe reis naar
een gebied wat nog nooit in
ons programma heeft
gestaan, het Sancy gebergte
in het hart van de Auvergne.
Middenin het van oorsprong
vulkanische gebied ligt het
dorpje Saint-Nectaire, bekend
om zijn karaktervolle kaas.
De omgeving staat te boek
als één van de mooiste van
Frankrijk, met een zeer
divers landschap. Naast
hooggebergten, met in
deze tijd de bloeiende
alpenbloemen, ook lieflijke
glooiende heuvels en
typische Franse dorpen.
Naast een interessant en leuk
excursiepakket zal ook het
hotel, onder Nederlandse
leiding, er alles aan doen u
een onvergetelijke vakantie
te bezorgen.

MASSIF DU SANCY
AUVERGNE
1e dag: Zaterdag
Nadat u door de taxi thuis bent
opgehaald, zetten we koers door
België richting Frankrijk. Via de
rondweg van de wereldstad Parijs
en langs Orléans naar Bourges voor
diner en overnachting.
2e dag: Zondag
Doordat we gisteren al een flink
stuk hebben gereden, kunnen we
vandaag gelijk beginnen met het
excursieprogramma. Na een kleine
rit brengen we een bezoek aan
Château de Meillant. Een typisch
Frans kasteel met een mooi park en
enorme buitenmuren. De
binnenmuren, met een duidelijke
invloed van de Italiaanse
Renaissance, getuigt van een
flamboyante gotische stijl met zijn
achthoekige Leeuwentoren. Hierna
rijden we verder zuidwaarts en
verlaten we al snel de snelweg. Het
laatste stukje rijden we binnendoor

en hier krijgt u al meteen een idee
van de schoonheid van de natuur.
In de loop van de middag arriveren
we bij ons hotel in Saint-Nectaire
voor diner en overnachting.
3e dag: Maandag
Vandaag een ontspannen dag.
Na het ontbijt heeft u de morgen
ter vrije besteding en kunt u
eventueel een wandeling maken
naar de bijzondere 12e -eeuwse
Romaanse kerk, opgetrokken door
de monniken van de La ChaiseDieu-abdij. Binnen in dit, als
historisch geklasseerde monument,
onthullen zich niet minder dan 103
magnifiek gebeeldhouwde
kapitelen. Na de lunchpauze een
korte rit door de omgeving om te
genieten van al het natuurschoon
in dit bergachtige gebied.
4e dag: Dinsdag
Een absoluut hoogtepunt op deze
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reis is een bezoek aan Puy de Dôme.
De Puy is een grote lavakoepel in
een beschermd natuurgebied.
Een vulkaan, dat is het, en dat zie je
er ook wel aan af. En het is ook één
van de meest iconische van de
omgeving, de kratervormige top
steekt overal bovenuit. De laatste
uitbarsting van deze vulkaan vond
ruim zeven en een half duizend jaar
geleden plaats, en daarmee is het
een van de jongste vulkanen van de
Auvergne. Via de Panoramique des
Dômes, een tandradbaan, hebben
we al snel een overweldigend
uitzicht op de rest van de Chaîne des
Puys, die in totaal zo’n 80 vulkanen
telt. Bij velen kunnen we de
kratervorm nog goed zien. Eenmaal
boven op de top hebben we een
fenomenaal uitzicht over de
omgeving. En ziet u dat het niet
voor niets op de UNESCO lijst staat.
5e dag: Woensdag
We rijden allereerst naar Lac
Chambon, een mooi gelegen
bergmeer, niet ver van de
Chaudervallei. Het wandelpad om
het meer nodigt uit tot het maken
van een kleine wandeling. U kunt
eventueel ook op één van de vele
terrassen gaan genieten van het
uitzicht op de omgeving, het meer
en Île d’Amour, het kleine eilandje
in het meer. Na de lunchpauze
brengen we nog een bezoek aan
een boerderij die de dorpskaas van
Saint Nectaire maakt. Naast het zien
van het productieproces gaat u
natuurlijk deze kaas proeven.
6e dag: Donderdag
Na het ontbijt rijden we naar het ‘dak
van de Auvergne’, de Puy de Sancy.
Met 1885 meter de hoogste berg
van het massief. Op de prachtige
weg er naartoe heeft u vele
vergezichten en rijden we over
bergwegen, compleet met

• Gevarieerd programma
• Soms een kleine
wandeling
haarspeldbochten. Onderweg
uiteraard de nodige stops. Na de
middag brengen we een bezoek
aan Besse-et-Saint-Anastaise,
een bergdorpje met geplaveide
steegjes, mooie boetiekjes en
huizen van lavasteen. Een heel
leuk bezoek voordat we
terugkeren naar ons hotel.
7e dag: Vrijdag
Deze dag brengen we een leerzaam
bezoek aan Vulcania, een themapark
aan de voet van een kleine krater.
We leren er interactief hoe vulkanen
zijn ontstaan en andere mysteries
van de aarde. Over de natuur
krachten en het ritme van onze
planeet. Compleet met 5-D films,
waar u hoort, ziet, ruikt en voelt.
Een bijzondere ervaring. Daarnaast
nog vele hightech technologieën
en animaties die het bezoek
compleet maken.
8e dag: Zaterdag
We verlaten ons gastvrije hotel,
maar net als op de heenreis hebben
we tijd voor een excursiedag. We
bezoeken de stad Clermont Ferrand.
Misschien een wat onbekende stad,
maar een mooie stad met tal van
bezienswaardigheden zoals Plauce
de Jaude, het prachtige plein in het
hart van de stad. Op het plein zijn
verschillende monumenten,
fonteinen en standbeelden te
bewonderen. Montferrand is een
historisch stukje stad waar u zich
helemaal in de middeleeuwen
kunt wanen. Na lunchpauze rijden
we richting Orléans voor diner
en overnachting.
9e dag: Zondag
Over de beroemde Boulevard
Périphérique van Parijs rijden we
via Lille naar België. Hierna nog een
klein stukje naar ons dineradres
ter afsluiting van deze nieuwe reis.

09-Daagse REIS naar
FRANKRIJK
Vertrek:
ZATERDAG 05 JUNI 2021
Thuiskomst:
ZONDAG 13 JUNI 2021

€ 1.150,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 295,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
05/06 juni:
Novotel Bourges - Frankrijk
06/12 juni:
Mercure Saint Nectaire - Frankrijk
12/13 juni:		
Novotel Orléans - Frankrijk

Hotelinfo:
Op deze reis verblijven we in een fijn,
maar eenvoudig ***-hotel aan de
rand van Saint Nectaire. Het hotel
beschikt over een gezellige lounge,
restaurant en lift. De kleine kamers
zijn voorzien van bad/douche, toilet,
telefoon en televisie. Dagelijks heeft
u een uitgebreid ontbijtbuffet en
’s avonds een diner of buffet.
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