
 
VAKANTIE-IDEE 

De Baai van Mont-Saint-Michel, 
op het ritme van de getijden 
 

Adem de frisse zeelucht diep in en probeer die grandioze natuur in een blik 
te vatten! In de Baai van Mont-Saint-Michel, waar de getijdenverschillen het 
grootst zijn van Europa, verandert het landschap voortdurend. 
 

IN EEN OOGOPSLAG 
 
Men zegt dat het water hier stijgt met de snelheid van een galopperend paard. Ontdek de 
Baai van Mont-Saint-Michel, in de breedte, de lengte, door hem over te steken zelfs – 
uiteraard met opgerolde broekspijpen! De Baai loopt van de Pointe du Grouin, waar een 
museum is dat alles over de Baai vertelt, tot aan de pittoreske haven van Cancale. Wandel 
langs oester- en mosselbanken, door de middeleeuwse straatjes van Dol-de-Bretagne, stap 
binnen in de vesting Saint-Malo, een voormalig kapersnest. Er staat je een gevarieerde 
vakantie te wachten, qua landschap en qua sfeer! 

 

Dag 1 

DE BAAI VAN MONT-SAINT-MICHEL 
Begin de dag met de tocht naar Vains, in het departement Manche, om het zuidelijke deel 
van de Pointe du Grouin te bekijken. Onderweg kun je stoppen bij het melkveebedrijf van 
familie Lefranc. Hun “cara-meuh’s”, karamels met gezouten boter, zijn befaamd en 
superlekker! 
Langs de oever, in een oude boerderij, is het Écomusée de la Baie Saint-Michel gevestigd. 
Daar moet je natuurlijk naar binnen om te begrijpen hoe het zit met de natuur en het 
landschap hier: polders, grasland, schapen, pré-salé lamsvlees… na afloop weet je er alles 
van. 
Als het tij gunstig is, kun je de baai zelf verkennen. Rugzak op je rug en op blote voeten 
volg je de gids en steek je de baai over. De stilte van het strand, de vlucht van de vogels, 
de steeds veranderende kleuren… de natuur is hier echt grandioos! 
Het einde van de dag is een goed moment om door de straatjes van Mont-Saint-Michel te 
zwerven. Als je de abdij wilt bezoeken, heb je de keus: zelf rondkijken (met NL toelichting), 
rondleiding met gids (EN) of visite-conférence (2 uur, FR). 
 



 
 

 

 In het dorp Saint-Léonard vind je Saint-Léna, een winkel met unieke spullen die 
geïnspireerd zijn op de Baai van Mont-Saint-Michel. 

 Anders dan anders: in juli en augustus is er elke avond (behalve zondag) een 
avondvoorstelling te zien in de abdij van Mont-Saint-Michel. 

 

 

 
Dag 2 

SFEER VAN DE MIDDELEEUWEN EN FRISSE 
ZEELUCHT IN DE STREEK ROND DOL-DE-
BRETAGNE 
Deze ochtend mag je je helemaal laten meeslepen door de charmes van Dol-de-Bretagne. 
Vakwerkhuizen, bijzondere straatjes, stadsmuren… ze geven charme aan deze vroegere 
bisschopszetel. Bij de ingang van de stad ligt de Saint-Samson-kathedraal, een juweeltje van 
gotische bouwkunst. De Cathédraloscope ligt er vlak bij en neemt je mee terug in de tijd: 
na afloop van een bezoek weet je alles van het bouwplan, de bouwplaats en de bouwers van 
de kathedraal. In Rue Stuart staat een huis dat je niet mag missen: het Maison des Petits 
Palets, het oudste huis van Bretagne. 
’s Middags ga je op weg naar de kust, waar je verschillende mogelijkheden hebt. Wil je een 
stevige kick? Dan ga naar het strand van Cherrueix voor een kennismaking met strandzeilen. 
Ben je gek op producten uit de zee? Stap dan in de Train Marin, in Le Vivier-sur-Mer. Dit 
treintje, met een tractor als locomotief, brengt je naar de mosselbanken. Terug op het 
vasteland kun je in het Maison de la Baie alles te weten komen over mosselkweek. Pure 
verwennerij! 
 

 

 Laat je meenemen door Dol La Mystérieuse: een stadswandeling die je het hele jaar 
door zelfstandig kunt maken of tijdens vakanties in gezelschap van een gids van het 
Office de Tourisme. 

 Van Pasen tot begin november kun je naar La Dégustation Tonneau, in Le Vivier-sur-
Mer; je kunt er AOP bouchot-mosselen eten uit de Baai van Mont-Saint-Michel en 
oesters uit Cancale. 

 

 

 
 

Dag 3 

VAN DE HAVEN VAN CANCALE NAAR DE 
VESTING SAINT-MALO  
Na het ontbijt moet je eerst genieten van de bijzondere omgeving van Cancale. Loop naar 
de Port de la Houle en voel het stuifwater, verfrissend en rustgevend tegelijk. 
Neem vandaar het Sentier des Douaniers (Douanierspad) naar de Pointe du Hock en 
vervolgens naar de Pointe de la Chaîne. Onderweg heb je steeds zicht op de rots waarop 
Cancale ligt, de oesterkwekerijen en het Île des Rimains. 
Als je dat alles gezien hebt, kun je naar het Atelier de l’Huître. De zeevruchten hier komen 
regelrecht van de producent en zo zijn op hun allerbest! 
Vervolgens ga je via de kustweg naar Saint-Malo. Maak een wandeling door het Parc des 
Corbières, in de wijk Saint-Servan, en geniet van het uitzicht op de Rance en de Tour Solidor. 



Na een tussenstop om crêpes te eten in de Port des Sablons, kun je de rest van de dag 
rondkijken in de oude stad. Via trappen en opgangen kun je op de vestingwerken klimmen. 
Aarzel niet om het hogerop te zoeken! 
 
 

 

 Een echte “must” in Cancale is de Pointe du Grouin. Vanaf de rotspunt is het 
uitzicht schitterend en dat vraagt om mooie foto’s. Links ligt Cap Fréhel, rechts de 
Baai van Mont Saint-Michel. 

 Aan het eind van de dag is de oude vesting van Saint-Malo heerlijk rustig. Een mooi 
moment om te genieten van historische gebouwen, door de straten te dwalen, eens 
een winkel of een café binnen te stappen… 

 

WAT HET LEUK MAAKT 

 Even voor het water zijn hoogste niveau bereikt een plekje 
zoeken op Roche Torin (Manche) en genieten van het 
schouwspel van de opkomende vloed die de Baai van Mont-Saint-
Michel overstroomt. Het allermooist? Als (in de Franse 
berekeningswijze) de getijdencoëfficiënten boven de 100 
liggen. 

 Oesters kopen, creuses of platte, direct bij de oesterkweker op 
de markt, de Marché aux huîtres van Cancale, en ze ter plekke 
opeten, met uitzicht op de oesterbanken, de rots van Cancale 
en Mont Saint-Michel. 

 

Prijzen  
 Het hele jaar door 

3 dagen/2 overnachtingen 

186 €* Schatting voor verblijf als geschetst (per volwassene, op basis van 2-
pers.kamer) 

 
*Richtprijs (vanaf) is inclusief: overnachtingen met ontbijt in Hôtel de Bretagne (Dol-de-Bretagne) 
en in hotel La Mère Champlain (Cancale), tocht door de baai, 24 uur flexibel gratis parkeren op de 
parkeerplaats van Mont-Saint-Michel, entree voor de abdij van Mont-Saint-Michel en kennismaking 
met strandzeilen. 
 
Let op: De openingsdagen en -tijden en de beschikbaarheid hangen af van de verschillende genoemde 
plaatsen en de gekozen periode. Vergeet niet ernaar te informeren. 
 

Contact en praktische informatie 
 
Let op: De openingsdagen en -tijden en de beschikbaarheid hangen af van de verschillende 
genoemde plaatsen en de gekozen periode. Vergeet niet ernaar te informeren. 



 
Dag 1 
Ecomusée de la Baie du Mont-Saint-Michel 
Route du Grouin du Sud, 50300 Vains 
Tel : 02 33 89 06 06 
 
Pointe du Grouin du Sud - 50300 Vains 
 
La ferme des Cara-Meuh! 
11 Saint-Léonard, 50300 Vains 
Tel : 02 33 70 82 40 
Website : www.cara-meuh.com 
 
L'autre Salon 
12 Rue des Pecheurs, 50300 Vains 
Website : www.saintlena.fr  
 
Centre d’Information Touristique 
Le Bas Pays, 50170 Beauvoir 
Tel : 02 33 70 74 65 
Website : www.projetmontsaintmichel.com  
 
Toeristische Dienst Mont-Saint-Michel 
Tel : 02 33 60 14 30 
Website : www.ot-montsaintmichel.com  
 
Découverte de la Baie du Mont Saint Michel 
Tel : 02 33 70 83 49 
Website : www.decouvertebaie.com  
 
Chemins de la Baie 
Tel : 02 33 89 80 88 
Website : www.cheminsdelabaie.com  
 
Dag 2 
Toeristische Dienst Dol-de-Bretagne 
5 Place de la Cathédrale, 35120 Dol-de-Bretagne 
Tel : 02 99 48 15 37 
Website : www.pays-de-dol.com   
 
Maison des Petits Palets 
17 Grande Rue des Stuarts, 35120 Dol-de-Bretagne 
 
Centre de Char à Voile Char en Baie 
1 Rue de la Plage, 35120 Cherrueix 
Tel : 02 99 48 83 01 
 
Centre Avel 
4 Rue du Bord de Mer, 35120 Hirel 
Tel : 06 81 24 52 33 
Website : www.avelchars-a-voile.com/en  
 
Train marin 
Centre bourg, 35120 Cherrueix 
Tel : 2 99 48 84 88 
Website : www.decouvrirlabaie.com/en  
 
Maison de la Baie du Mont Saint-Michel 
Port le Vivier / Cherrueix, 35960 Le Vivier-sur-Mer 
Tel : 02 99 48 84 38 

http://www.cara-meuh.com/
http://www.saintlena.fr/
http://www.projetmontsaintmichel.com/
http://www.ot-montsaintmichel.com/
http://www.decouvertebaie.com/
http://www.cheminsdelabaie.com/
http://www.pays-de-dol.com/
https://www.avelchars-a-voile.com/en/
https://www.decouvrirlabaie.com/en/


 
Tonneau 
58 Rue de la Grève, 35960 Le Vivier-sur-Mer 
Tel : 02 99 48 84 48 
 
Dag 3 
Bureau d'Information Touristique de Cancale 
44 Rue du Port, 35260 Cancale 
Tel : 02 99 89 63 72 
 
Toeristische Dienst Saint-Malo  
Espl. Saint-Vincent, 35400 Saint-Malo 
Tel : 08 25 13 52 00 
Parc des Corbières 
Rue de la Fontaine 
35400 Saint-Malo 
 

Accommodatie-idee  
 
Overnachting 1 
Hôtel de Bretagne Dol de Bretagne 
17 Place Châteaubriand, 35120 Dol-de-Bretagne 
Tel : 02 99 48 02 03 
Website : www.hoteldoldebretagne.com  
 
Edd Hostel & Café 
18 Rue Pierre Semard - 35120 Dol-de-Bretagne 
 
 
Bekijk alle adressen voor deze vakantie op je persoonlijke kaart,  via internet 
 

Ontdek de streek - Handige links  
 
Saint Malo - Baai van Mont-Saint-Michel - nl.saint-malo-tourisme.com  
Bretagne Vakantie - www.bretagne-vakantie.com  

https://www.hoteldoldebretagne.com/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ubH5ceElGEPxaftCWI1EC6FEWkAYm_0Y&ll=48.62796506053781%2C-1.7286147499999949&z=11
https://nl.saint-malo-tourisme.com/
https://www.bretagne-vakantie.com/

