
FONTENAY-LE-COMTE 
Maandag 25 tot en met zaterdag 30 september 2023  

Onze verblijfplaats Fontenay-le-Comte is een architecturale parel in de Franse Vendée. Dat de stad een 
rijke geschiedenis kent, merk je aan de schitterende monumenten, gezellige pleintjes, majestueuze 
herenhuizen, rustgevende groene oases... Deze uitvalsbasis nabij het natuurpark van de Marais 
Poitevin is uitermate geschikt voor uitstapjes naar de Atlantische kust.  

Maandag 25 september 
Vertrek in de vroege morgen. We onderbreken de heenreis met een bezoekje aan de “Cité 
Plantagenêt”, het middeleeuwse hart van Le Mans. De kathedraal, het voormalige paleis waarin 
Henri II Plantagenêt geboren werd, de stenen straatjes met ontelbare vakwerkhuizen en 
herenhuizen, maakten van deze locatie de ideale filmset voor Steve McQueen, Leonardo Di Caprio en 
Al Pacino!  

We verblijven in hotel Le Rabelais*** op basis van half pension. De kamers zijn comfortabel en 
bieden bad of douche, airco, gratis wifi en televisie. Er is een verwarmd buitenzwembad met terras 
en bloemrijke tuin.  

 

 

 

 

Dinsdag 26 september 
Vandaag zoeken we de Atlantische kust op. Via een lange tolbrug bereiken we Île de Ré, een eiland 
gelegen voor de kust van La Rochelle. In het Ecomusée maken we kennis met de ambachtelijke 
zoutwinning en de getijden. Voor het vrije middagmaal kunnen we zonder probleem terecht in Saint- 
Martin-de-Ré, de hoofdstad van het eiland. Terrasjes, restaurantjes, leuke winkeltjes, je vindt het er 
allemaal. Dankzij de bijzondere verdedigingswerken van Vauban staat dit stadje zelfs op de 
Werelderfgoedlijst. We besluiten onze uitstap bij de Phare des Baleines, één van de mooiste 
vuurtorens van Frankrijk.  

 



Woensdag 27 september 
Na het ontbijt dompelen we ons onder in de wereld van de wijn. In de wijngaarden van domein 
Mercier leren we heel wat over de druivenplant zelf en daarna worden we uitgenodigd om te 
proeven. Het middagmaal nemen we in Coulon: driegangenmenu met kaas, wijn en koffie. Daarna 
maken we een rondvaart doorheen de Marais Poitevin, een moerasland doorkruist met kanalen, 
bassins en beekjes. Alvorens te vertrekken proeven we er nog verschillende streekproducten.  

 

 

 

 

 

Donderdag 28 september 
’s Voormiddags gaan we in de leer bij een ambachtelijke pottenbakkerij. In het atelier leert Raphaella 
ons de knepen van het vak. Tegen de middag komen we aan in Roche-sur-Yon voor het vrije 
middagmaal. De stad werd in 1804 gesticht door Napoleon en zijn invloed wordt duidelijk op de 
Place Napoléon. In de namiddag bezoeken we Haras de la Vendée, een paardenstoeterij met een 
rijke geschiedenis.  

 

 

 

 

Vrijdag 29 september 
In La Rochelle nemen we afscheid van de Atlantische kust. De pittoreske Oude Haven met de 
Kettingtoren en de Sint-Niklaastoren, de gezellige straatjes in de oude binnenstad, de “rues à 
arcades”, het majestueuze stadhuis: alles is fotogeniek. Na een vrij middagmaal maken we een 
ontspannend boottochtje naar het beroemde Fort Boyard.  

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 29 september 
Met pijn in het hart nemen we ons laatste ontbijt in Hotel Rabelais. Tijdens de terugreis doorkruisen 
we de Loirestreek en maken we van de gelegenheid gebruik om de prachtige tuinen bij het kasteel 
van Villandry te bezichtigen. Vrij middagmaal onderweg.  

 

 

 

 

 

Prijs: € 825,- pp 
Inbegrepen: verblijf in 3*-hotel op basis van half pension (avondmaal met wijn, water en koffie  

inbegrepen), diverse toegangsgelden en middagmaal in Coulon.  

Toeslagen:  

• Single kamer: € 175 (op aanvraag)  
• Annulatie- en bijstandsverzekering: € 32  

 


