
We worden opgehaald
in Weerde, vertrekken
richting Frankrijk en
ontbijten onderweg.
Via Calais bereiken we
de Opaalkust in 
Pas-de-Calais. Hoge 
krijtkliffen, leuke 
badplaatsen, brede
stranden, prachtige
natuur, verse vis… 
zijn de voornaamste 
kenmerken van deze 
interessante
vakantiebestemming. 
We rijden naar het
uitkijkpunt op 
Cap Blanc/Gris Nez.
In Boulogne-sur-Mer
maken we een
stadswandeling, met
afwisselend zicht op 
zee en de 
benedenstad. We bezoeken Nausicaá, het grootste aquarium van Europa.
Nog een wandelingetje in Le Touquet (Paris-plage) en dan naar ons HOTEL
BEST WESTERN LE SEMAPHORE in Rang Du Fliers voor avondmaal en 
overnachting.

Dag 1

België
- 

Frankrijk

Opaalkust 
- 

Boulogne-sur-Mer
- 

Le Touquet
(Paris-Plage)

- 
Rang Du Fliers

Baai van de Somme
(minimum 25, maximum 50 deelnemers)

van dinsdag 13 september 

tot en met zondag 18 september 2022

organiseert een meerdaagse reis

Bijlage aan de Nieuwsbrief JUNI 2022
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Dag 3

Argoules 

Saint-Riquier 

Abbeville

We ontdekken vandaag de prachtige Som-

mebaai, de grootste riviermonding van

Noord-Frankrijk, een beschermde 

plaats samengesteld uit weidse vlakten:

duinen, moerassen en schorren. De

baai van de Somme is ook bijzonder

omdat de grootste zeehondenkolonie

van Europa hier verblijft. Middagmaal. 

Na de middag: vanuit het station 

Le Crotoy maken we een leuke trip met

een oude stoomtrein uit de Belle Epoque.

Vervolgens maken we

een wandeling doorheen

Saint-Valery-sur-Somme, een

gezellig stadje met een middeleeuws gedeelte en een

nieuwere kern. 

In Argoules bezoeken we de conservenfabriek Saint Christophe - hier vind je
zelfs zeekraal. Vervolgens bezoeken we de abdij van Saint-Riquier. Dit juweel
van gotische architectuur, vaak vernield door branden en plunderingen, is
vandaag nog één van de mooiste gebouwen in Frankrijk. 
Voor het middagmaal rijden we naar Épagne-Épagnette, daarna een city tour
door Abbeville,
nog een korte
wandeling door
de stad, een 
bezoek aan de
collegiale kerk
Saint Vulfran, 
het belfort en de
oude haven.
Daarna  terug
naar ons hotel
voor avondmaal
en overnachting.

Dag 2

Baai van de
Somme



Dag 4

Argoules
-

Berck

De inschrijvingsstrook (zie keerzijde)
en 

kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant)
moeten naar de verantwoordelijke van deze reis gestuurd worden:

Patrick De Graeve
Linterpoortenlaan 199 - 1980 Zemst

e-mail: patrick.de.graeve@telenet.be

Verdere reisinformatie ontvangt u tijdig voor het vertrek. 

Dag 5

Le Tréport
-
Eu

Vandaag bezoeken we

de abdij van Valloires,

gevestigd in Argoules. 

Aan de voet van deze

cisterciënzerabdij

strekken zich vandaag

prachtige tuinen uit, 

versierd met een zee van

planten, bloemen en 

struiken: 9 hectare met

wel meer dan 5000

soorten en variëteiten aan

planten en struiken! De 

gedroomde plek voor 

tuinliefhebbers... 

Na het middagmaal staat

Berck op het programma.

We ontdekken 

Berck-sur-Mer via de vele

huiskapelletjes en kruisbeelden en de twee kerken. En natuurlijk ‘de zee’ in 

al zijn glorie en pracht. Vervolgens rijden we terug naar ons hotel. 

We rijden naar Eu. Dit kleine historische stadje maakt samen met 

Mers-les-Bains en Le Tréport deel uit van drie zustersteden. 

De persoonlijkheid en originaliteit van Eu zijn onbetwistbaar. We wandelen

rustig rond in de bebloemde straten en steegjes met huizen in typisch Nor-

mandische stijl. Na het

middagmaal door naar 

Le Tréport, een klein

havenstadje, en dé

badplaats tijdens de

Belle Epoque. 

We maken een 

boottocht en genieten

van de zichten vanop

zee. We rijden terug

naar ons hotel in Rang

du Fliers.



Inschrijving “6 DAGEN BAAI VAN DE SOMME” (min 25, max 50 deelnemers) 

van 13 t /m 18 september 2022

Naam .........................................................................................    GSM ........................................
Adres ..................................................................................................................................................
Deelt eventueel de kamer met (°) ...........................................................................................  

KAMERTYPE (°): STANDAARDKAMER -  SINGLE.
Stort vóór 8 juli 2022 een voorschot van 300 € per persoon op rekening van NEOS ZEMST, voor

het saldo zal u tijdig worden geïnformeerd.  
(°)  het onnodige doorhalen.

PRIJS: 970 € per persoon op basis van 2 personen per kamer.
1095 € per persoon voor single kamer.

Deze prijs omvat:
-  Annulatie en bijstandsverzekering.
-  Luxe autocarvervoer “reizen Lauwers”.
-  Nederlandse begeleiding door een zeer ervaren gids gedurende de volledige reis.
-  6 dagen / 5 nachten in het hotel op basis van half pension.
Drankenpakket inbegrepen (1/4 wijn, water en koffie).

-  Dag 1 na vertrek een klein ontbijt en 6 extra lunches tijdens de uitstappen.
-  Alle uitstappen en toegangsgelden zoals voorzien in het programma.
-  Enkel voor leden van Neos Zemst.

Niet inbegrepen in deze prijs:
Bijkomende dranken tijdens de maaltijden en persoonlijke uitgaven.

Voor meer informatie:
-  Patrick De Graeve : 0475 96 09 99 of mail naar patrick.de.graeve@telenet.be

We rijden richting 

St-Omer waar we 

een bezoek brengen

aan La Coupole, een

van de meest 

indrukwekkende

overblijfselen van de

Tweede Wereldoorlog

in Europa. Door de

overweldigende 

massaliteit, de onder-

grondse plaatsing van de installaties en het 

lijden van de dwangarbeiders die het hebben

gebouwd, vormt het een symbolische plaats

van de nazi-onderdrukking. 

Na de middag door naar St-Omer voor een

bezoek aan Cristallerie d’Arques – rondleiding

in de kristalfabriek. Nadien nog een klein 

bezoek in St-Omer. In de late namiddag rijden

we terug naar België.

Dag 6

St-Omer
-

België


