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Tijdens deze mooie fietsreis heeft u het gevoel dat u twee verschillende vakanties mee
maakt. U verblijft vier nachten in Libourne en vier nachten in Arcachon. Vanuit Libourne
zijn er prachtige routes uitgezet door uitgestrekte wijngaarden met hun wijndomeinen,
ook die van Ilja Gort, langs de rivier de Dordogne, en natuurlijk met een bezoek aan het
fraaie Bordeaux. Vanuit de badplaats Arcachon met zijn gezellige boulevard zijn er
aantrekkelijke routes samengesteld, veelal over fietspaden. De dorpjes met hun
oesterhavens rondom het Bassin d' Arcachon, de duinen van Pilat (de hoogste van
Europa), de bulderende (Atlantische) oceaan en de uitgestrekte bossen vormen het
prachtige decor van uw fietstochten in de Gironde.
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Vr 31 mei 2019: Amsterdam–Bordeaux & transfer naar
Libourne
We vliegen* van Amsterdam naar Bordeaux, en komen via een
transfer van bijna een uur aan in ons hotel in Libourne,
gelegen aan de Dordogne. In dit middeleeuwse stadje met een
labyrint van straatjes en gezellige terrasjes is het heerlijk
struinen. Vanuit het hotel loopt u zo Libourne in.
Za 1, zo 2 & ma 3 juni 2019: Wijnstreek en de Dordogne
Vanuit Libourne maken we drie mooie fietstochten. Tijdens een
van de routes brengen we een bezoek aan Chateau La Tulipe-de
la Garde van onze tv-wijnkenner Ilja Gort. De tweede route
brengt ons naar de fraaie stad Bordeaux met het prachtige
beursplein en een hyper modern wijnmuseum. De derde route
gaat naar het oosten en loopt door het pittoreske wijnmekka
Saint Emilion en langs de rivier de Dordogne.
Di 4 juni 2019: Transferdag Libourne - Arcachon
We fietsen van Libourne naar Arcachon aan de zuidkant van
Bordeaux, waarbij het landschap geleidelijk aan verandert van
de glooiende wijnvelden in het vlakkere, vaak beboste duinlandschap aan de kust. Het tweede comfortabele hotel ligt
vlakbij de boulevard van Arcachon.
Wo 5, do 6 en vr 7 juni 2019: Arcachon en omgeving
In dit gebied ligt een bijzonder goed netwerk van fietspaden.
Onze fietsroutes lopen hier dan ook zoveel mogelijk langs.
Vanuit Arcachon fietsen we via de duinen van Pilat(de hoogste
van Europa, het klimmetje waard!)) naar Biscarrosse Plage, om
via het gelijknamige meer naar Arcachon terug te keren. We
maken deze dagen twee keer de oversteek met de ferry naar Cap
Ferret (20 min. varen). Een keer om rond het Bassin d’Arcachon
met zijn getijde-oesterhaventjes te fietsen, en een keer om een
prachtig stuk van de Vélodyssée te fietsen, het Franse gedeelte
van de Eurovéloroute 1 die van Noorwegen naar Spanje loopt.
Za 8 juni 2019: Laatste reisdag
Via een transfer van Arcachon naar de luchthaven* van Bordeaux
nemen we afscheid van dit bijzondere en unieke deel van ZuidWest Frankrijk.
Op de fietsdagen 2, 3, 4, 6, 7 & 8 kan er gekozen worden uit drie
fietsroutes van ca. 40, 70 en minimaal 100 km.
)*= reizen met eigen vervoer of trein is ook mogelijk!
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Reissom:
• € 895,- per persoon in een 2-persoonskamer
• Toeslag 1-persoonskamer : € 375,- per persoon
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Reissom:
€ 1.345,- per persoon in een 2-persoonskamer incl. retourvlucht
€ 1.145,- per persoon in een 2-persoonskamer met eigen vervoer
Toeslag 1-persoonskamer: € 360,- per persoon / tarief TGV treinreis(via Parijs) op aanvraag
Aanbetaling bij inschrijving: € 300,Inbegrepen:
• retourvlucht Schiphol-Bordeaux met KLM incl. 23 kg ruimbagage(niet bij auto of treinreis)
• 2 x 4 overnachtingen in twee comfortabele hotels
• verzorging: halfpension(ontbijt & diner incl. 1 consumptie en koffie of thee)
• vervoer van de fietsen vanuit Nederland naar de hotels
• veilige stalling van de fiets in beide hotels
• verzorging onderweg bij de fietsetappes
• per verblijfsdag 3 fietsroutes van ca. 40, 70 & minimaal 100 km
• reisbegeleiding
• reisinformatie
Niet inbegrepen:
• consumpties
• lunches
• entrees
• persoonlijke uitgaven
• onvoorziene, na publicatie opgelegde toeslagen
• reis- en annuleringsverzekering
• reserveringskosten € 25,- per boeking
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