3-daagse reis
Baai van de Somme

Het is weer zover! We bieden je opnieuw een mooie 3-daagse reis aan.
Dit jaar verkennen we de alom geprezen baai van de Somme.
We vertrekken in Relegem met de bus van Bell Tours op vrijdag 20/9 en zijn terug
thuis op zondagavond 22/9. Een Nederlandstalige gids vergezelt ons gedurende
gans de reis.
Het programma ziet er als volgt uit:
Dag 1:
7u30: Vertrek in Relegem naar Cayeux-sur-Mer, met een tussenstop.
12u45: Lunch in ‘le Neptune’
14u15: Bezoek aan Cayeux-sur-Mer. Wandeling langs een houten wandelpad naar
het keienstrand en vervolgens naar Pointe du Hourdel om zeehonden te spotten.
19u: Intrek in het Ibis hotel*** in Abbeville.
20u: Avondmaal in het hotel
Dag 2:
Onbijt
10u45: Rit met de authentieke stoomtrein van de baai van de Somme. Vertrek uit Le
Crotoy en aankomst in Saint-Valery-sur-Somme.
12u15: Lunch in restaurant le Comptoir de la Baie.
14u00: Verkenning van het stationnetje.
14u30: Vertrek uit de haven van St-Valery-sur-Somme voor een rustig boottochtje
van een 40-tal minuten door één van de mooiste baaien van Europa.
15u25: Vrije tijd
19u Avondmaal in het hotel
Dag 3:
Ontbijt
9u45: Onthaal aan de kade van de Hortillonages in Amiens. Dit zijn volkstuintjes in
voormalig moerasgebied, omgeven door water.
We vertrekken met kleine boten voor een
rondleiding met de nodige uitleg door de
plaatselijke schippers.
12u: Middagmaal in le Porc Saint Leu in Amiens.
14u15: Bezoek aan de kathedraal Notre-Dame
die behoort tot het Unesco wereld- erfgoed en
daarna ontdekken we de oude wijk Saint-Leu.
16u15:Terugreis met de bus naar Relegem met
een tussenstop onderweg. De aankomst thuis is
voorzien rond 20u30.

Prijs:
Op basis van een tweepersoonskamer vragen wij €380 per persoon. Kinderen die
overnachten op de kamer van hun ouders betalen slechts €230. Voor niet-leden
vragen wij €420. (Dit prijsverschil kun je terugkrijgen door lid te worden
)
Voor singles is er een prijssupplement van €80.
In deze prijzen zijn inbegrepen: de luxe-bus met chauffeur, de gidsen, twee
overnachtingen in hotel Ibis 3* met volpension van vrijdagmiddag tot zondagmiddag,
drank bij de maaltijden inbegrepen, de uitstappen en bezoeken, een
annulatieverzekering en de fooien.
Het aantal plaatsen voor deze mooie reis is beperkt.
Wacht dus niet om je in te schrijven!
Stuur een mailtje naar bestuur@lgrelegem.be met de namen van de deelnemers.
Wij vragen ook om een voorschot van €150 per persoon te betalen op rekening van
Landelijke Gilde, BE62 7341 8810 7661 ten laatste op 1 juli 2019.
Je inschrijving is pas geldig na ontvangst van het voorschot.
Het saldo dient vereffend te worden vóór 15 augustus 2019.

Zie ook onze website: www.lgrelegem.be

