VAKANTIE-IDEE

Een paar dagen ertussenuit: La
Baule en Guérande
Het schiereiland Guérande is heel veelzijdig: er zijn stranden en
zoutpannen, schitterende villa's in La Baule en rietgedekte huisjes in de
Brière. Ontdek dit stukje Bretagne, op de fiets, lopend en met de boot!

IN HET KORT
Dit lange weekend naar de Bestemming Bretagne Loire Océan wordt er een met vele
hoogtepunten. Overnachten in een charmehotel, je longen volzuigen met gezonde
oceaanlucht, onverwacht leuke fietstochten maken langs de zoutpannen en door de
moerassen van de Brière, varen in een ouderwetse boot over stille vaartjes waar vogels
zich langs de oevers schuilhouden, een duik in de geschiedenis nemen tijdens een bezoek
aan de middeleeuwse stad Guérande, een stad van (kunst)historisch belang, en dan weer
terug naar de strandvilla's uit de 19de eeuw. Laat u meenemen door de verhalen van
zoutzieders, enthousiaste kenners van de geschiedenis en smaakspecialisten… Deze met
zorg bereide cocktail is voor iedereen die houdt van de natuur en van streekeigen
authenticiteit.

Dag 1

Op de fiets door Guérande en naar de
zoutpannen
Vanaf het station gaat u eerst naar het hotel. Daarna is er tijd om rond te kijken in de
markthallen, de Halles. Dat is altijd een plek voor bijzondere ontdekkingen: vis die regelrecht
uit de zee komt, smakelijke schaal- en schelpdieren, aardbeien nog warm van de zon, en
misschien komt u zelfs een paar acteurs tegen! Daarna pakt u de fiets en gaat op weg naar
Guérande: 7 km langs een plezierig fietspad. Fiets de stad binnen door de Porte SaintMichel. Tijdens een stadswandeling met gids duikt u in de geschiedenis van de oude straten
en de 15de-eeuwse vestingwerken. Binnen de vestingmuren hebben zich allerlei
kunstenaars en ambachtelijke specialisten gevestigd.

Nog eens tien minuten fietsen en u bent bij de zoutpannen. Terre de Sel is het
informatiecentrum over traditionele zoutwinning, van de 'fleur de sel' tot de karakteristieke
zoutpiramides. Na dit bezoek kunt u voor de lunch een terras of een restaurant kiezen in La
Baule.
•
•

In de avondzon vormen de zoutpannen een schitterend, flonkerend mozaïek:
reserveer van tevoren, als u optimaal wilt profiteren van uw bezoek aan Terre de
Sel.
In de crêperies en restaurants van La Baule worden heerlijke lokale producten
geserveerd

Dag 2

Fietsen en varen door het moerasgebied
van de Brière
Na het ontbijt neemt u de bus naar het dorp Kerhinet. Een afstand van een paar kilometer,
maar als u uitstapt, bent u in een heel andere omgeving en een heel andere tijd! Zand
maakt plaats voor moerassen, rietvelden en kanalen met bomen erlangs. De traditionele
huizen hebben hier rieten daken. Een typisch dorp in de Brière is een waar
openluchtmuseum, maar tegelijkertijd een heerlijke plek om te wandelen en startpunt
voor een informatieve route door het regionale natuurpark. Na de picknick kunt u uw fiets
afhalen bij het toeristisch informatiekantoor Brière en kan de ontdekkingstocht door het
moerasgebied beginnen. Als u de route Circuit des Chaumières volgt, komt u vanzelf bij
een steiger, de Embarcadère de la Pierre Fendue. Daar stapt u aan boord van een chaland,
een kleine platbodem. De bootsman vaart met u door het stille Marais de Brière.
Weer terug bij de Baai van La Baule gaat u genieten van een heerlijk en creatief
gastronomisch diner, waarin het beste van zee en land samenkomt.
•
•

Het loont de moeite om onderweg even af te stappen in de dorpjes Kerhinet,
Keralio en Saint-Lyphard
Van juli tot midden september is er in Kerhinet elke donderdag van 9 - 18 uur een
streekmarkt waar u bijvoorbeeld fijne vleeswaar, zeekraal of vispaté kunt proeven

Dag 3

De mooie villa's van La Baule van dichtbij
Vanuit uw hotel hoeft u niet ver om het reisgevoel te krijgen! Neem de tijd om de villa's te
bewonderen, verborgen tussen de zeedennen, in Bretonse, Provençaalse, Baskische,
oriëntaalse of Spaanse stijl. De vakantiepaleizen vlak aan zee en de villa's langs de
schaduwrijke lanen van La Baule zijn gebouwd in 19de-eeuwse stijl. Ze worden gesierd
door pergola's, fraai bewerkte kroonlijsten, veranda's… Als u oren en ogen goed openhoudt,
zorgt de audiotour ervoor dat u niets hoeft te missen. Tijdens de wandeling kunt u ook nog
een niniche kopen, een heerlijk lolly die echt bij La Baule hoort, al in trek bij hele
generaties vakanties voor u. Met zo'n zoete herinnering komt u hier natuurlijk graag terug
voor een echte strandvakantie!
•
•

Voor extra ontspanning kunt u kiezen uit de vele spa's en centra voor
thalassotherapie langs de boulevard
Zoals het een echte badplaats betaamt, heeft La Baule natuurlijk ook een elegant
casino, het Casino Barrière

Uw aankomst
Het dichtstbijzijnde treinstation is dat van La Baule-Escoublac.
Na aankomst op het station van La Baule-Escoublac hebt u twee mogelijkheden:
Wandel naar uw hotel (1 km, circa 15-20 minuten) over vlak terrein.
Loop door het centrum (Place de la Victoire), dan door de hoofdstraat (Av. Du Général de
Gaulle). Sla rechtsaf naar de markt (Av. Des Ormeaux).
Het hotel ligt net achter de markt - u komt er via de Allée des Pétrels.
Of neem de bus, lijn 6 van het Lila-netwerk, in de richting van Le Croisic.
Stap uit bij de halte Marché (ongeveer 4 minuten).
Het hotel ligt op 270 m van de bushalte, ongeveer 3 minuten lopen.

De dienstregeling bekijken en kaartjes reserveren kan via https://www.oui.sncf/ en via
het busnetwerk Lila Presqu’île.
Bekijk de complete dienstregeling van lijn 6 Le Croisic – Batz-sur-Mer – Le Pouliguen
– La Baule.
Met de app Mobibreizh kunt u uw reis plannen en de
mogelijkheden van alle vervoersvormen bekijken :
https://www.mobibreizh.bzh/fr/

Zonder auto naar het dorp Kerhinet
Neem bij het busstation (PEM Gare Routière), gelegen naast het SNCF-treinstation, lijn 1,
richting Guérande.
Stap over bij halte Athanor.
Stap bij halte Athanor op lijn 2, naar Herbignac.
Stap uit bij halte Kerhinet. De reis duurt ongeveer 20 minuten.
Bekijk de complete dienstregeling van lijn 1 La Baule – Guérande, en van lijn 2 Herbignac –
Saint-Lyphard – Guérande – Saint-Nazaire.

Accommodatie
Hôtel St Christophe ***
1 avenue des Alcyons
44500 La Baule-Escoublac
Tel : 02 40 62 40 00
E-Mail : reception@st-christophe.com
Web : st-christophe.com

Contact – Nuttige informatie
Toeristisch informatiebureau La Baule-Presqu'île de Guérande
8 place de la victoire
44504 La Baule
Tel : 02 40 24 34 44
Web : https://www.labaule-guerande.com/

Neem voor vragen over uw verblijf in La Baule contact op met het plaatselijk toeristisch
informatiebureau. De audiotours kunnen afgehaald worden vanaf 10 uur, in de zomer vanaf 9.30 uur
: https://www.labaule-guerande.com/visite-les-visites-guidees-a-la-baule-la-baule.html
Terre de Sel
Pradel
44350 Guérande
Tel : 02 40 62 08 80
E-Mail : contact@terredesel.com
Web : www.terredesel.com/fr
Crêperie le Roc Maria
1 rue du Vieux Marché aux Grains
44350 Guérande intra-muros
Tel : 02 40 24 90 51
E-Mail : roc-maria@orange.fr
Maison du Parc – Office de tourisme de Brière
Village de Kerhinet 44410 Saint-Lyphard
Tel : 02 40 66 85 01
E-Mail : briere@bretagne-plein-sud.fr
Brière Evasion
Port de la pierre Fendue
44410 St Lyphard
Tel : 02 40 91 41 96 / 06 75 23 58 58
E-Mail : Briere.evasion@wanadoo.fr
Web : www.briere-decouverte.com/
Restaurant la Villa
18 avenue De Gaulle
44500 La Baule
Tel : 02 40 23 06 00
E-Mail : lavillabrasserie@wanadoo.fr
Web : www.lavilla-labaule.com
Crêperie le Barapom
153 avenue De Gaulle
44500 La Baule
Tel : 02 40 23 74 27
Web : www.barapom.com

Bekijk via internet alle adressen voor deze vakantie op uw persoonlijke kaart.

Ontdek de streek - Handige links
Bretagne Vakantie - www.bretagne-vakantie.com
Toeristisch informatiebureau La Baule-Presqu'île de Guérande- www.labaule-guerande.com

