21 tot en met 29 juli 2018
+23 zomerreis naar Cayeux sur mer
in de Baai van de Somme
De baai van de Somme
De baai van de Somme is één van de prachtigste natuurgebieden in Frankrijk. Het is vergelijkbaar met
het Zwin, maar met een oppervlakte van zo'n 6000 hectare een stuk groter. Net zoals het Zwin is het een
populaire verblijfplaats voor (trek)vogels, die
zich vooral in de Marquenterre, het natuurgebied
ten noorden van de baai terugtrekken. In het
natuurgebied liggen vele wandelpaden en ook
een educatief centrum.
Ten zuiden van de baai ligt Saint-Valéry-surSomme, een stadje met een rijk historisch
verleden, waar het heerlijk vertoeven is in de
smalle straatjes. Je kan er een mooie wandeling
maken naar de Cap Hornu, of eventueel zelfs
verder naar de Cap Hourdel, vanwaar je een
mooi uitzicht hebt over de baai en Le Crotoy, het
badplaatsje dat aan de noordelijke kant van de
baai ligt. In de buurt ligt ook het 'Maison des
Oiseaux', waar dagelijks demonstraties gegeven
worden met roofvogels. Indrukwekkend, zelfs bij
slecht weer. Dan gaan de demonstraties binnen
door en zweven roofvogels met een vleugelbreedte tot 2 meter op enkele centimeters boven de hoofden.
Bij eb trekt het water weg uit de baai en komt het gebied droog te staan (vergelijkbaar met de wadden).
Je kan er onder begeleiding van een gids de oversteek (traversée) maken, langs de slikken en de
schorren. Met een beetje geluk zie je er zelfs enkele zeehonden op de zandbanken.

Cayeux sur mer
Cayeux-sur-Mer is een familie badplaats aan de kust van de Picardy genesteld tussen de baai van de
Somme. Het maakt deel van de gesloten kring van de twintig mooiste baaien in de wereld waar ook de
Ault moeras van Hable een deel van is. Hier komen vele trekvogels even uitrusten.
De geschiedenis van Cayeux-sur-Mer is nauw verbonden met de wereld van de zee. Hier waren zeer
veel vissers en raapte men kiezels op, dit zorgde voor brood op de plank voor de Cayolais.
Maar sinds de 19e eeuw heeft het toerisme-economie gezorgd voor een aanzienlijke groei. Dankzij de
populariteit van het baden in zee en vervolgens met de komst van betaald verlof.
Daardoor heeft Cayeux-sur-Mer een casino en villa's.

Verblijf
Met het zicht op de duinen op en paar minuten
stappen van het strand en het centrum van
Cayeux sur mer verblijven we in een huis van
“le Centre de Loisirs Permanent (C.L.P.)”

Reizen
Doen we met de auto van Peter en een huurauto.
Bij meer dan 13 deelnemers rijd de auto van Philippe en Anne ook.
de
Bij meer dan 17 deelnemers moet er een 2 wagen bij gehuurd worden, of..?.

Programma
ste

dag : Gent ???, Duinkerke, Audruicq
(150 km)
Bezoek aan de abdij van Valloires
Na de middag rijden we verder
naar : Boulonge-sur-mer, Rue,
Le Crotoy, Saint Vallery-sur-Somme,
Cayeux sur mer.
Verkenning en wandeling in/van de
badplaats Cayeux sur mer

de

dag : Dag wandeling naar en rond de
Pointe du Hourtel met bezoek aan het
‘Maison de l’Oiseau’.

de

dag : Bezoek aan Le Tréport, Eu en Mersles-bains

de

dag : Bezoek aan Rue en het park van
Marquentere

de

dag : Bezoek aan het kasteel van Rambures
Wandeling door het moeraslandschap van
Hâble d’Ault
Bezoek aan Ault.

de

dag : Bezoek aan Dieppe

de

dag : Wandeling in de baai van de Somme bij
Le Crotoy
Bezoek aan het stadje.

ste

dag: Bezoek aan Saint Vallery-sur-Sommme
met wandeling naar Cap Hornu en
boottocht op de Somme.

de

dag : Bezoek aan Abbeville
terug reis met bezoek aan Le Touquet-Paris-Plage
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(Dit programma kan nog kleine wijzigingen ondergaan, toegangsgelden zijn niet mee gerekend.)

Kostprijs
Prijs per persoon 510€
De prijs werd berekend op halfpension, overnachting, ontbijt en diner, wc, lavabo en douche zijn
aanwezig op de kamer. De huur van 1 auto, verbruik van brandstof en tol.

Mocht er een 2de huurauto moeten bijkomen mag je rekenen op een meer kost van 110€ (dit moet
bekeken worden wanner we met meer dan 17 deelnemers zijn.).

Inschrijven
Inschrijven doe je door een voorschot van 200 € te storten op ons rek. nr. BE 36 083-4657727-81 van
Philippe en Anne Van Laere – Laleman. Met vermelding van geboortedatum en –plaats.
Wij hebben plaats voor 20 deelnemers. Het zou mooi zijn als we dit kunnen bereiken.
Mogen wij jullie met aandrang vragen om voor 15 januari 2018 een voorschot te storten van 200 €.

Inlichtingen en informatie
Uiteraard kun je altijd bij ons terecht voor gedetailleerde informatie op tel. Nr. 059/50 49 87
Tijdens de activiteiten kan je ook altijd terecht met je vragen.

