Active Jersey
6 dagen/5 dagen

Jersey, die prachtige parel voor de kust van Frankrijk, leent zich perfect voor een actief verblijf met
wandelingen, fietstochten, bezoekjes aan één van de vele bezienswaardigheden van het eiland
gecombineerd met lekker eten en gewoon genieten. Op Jersey, kan u natuurlijk niet anders dan genieten van
de uitbundige natuurpracht. Dus neem uw fiets en rij naar de mooiste plekjes van het eiland.
INBEGREPEN: welkomstpack met kaarten, informatie en suggesties voor fietsroutes, inkom Samares Manor
Gardens, bezoek en rondleiding in La Mare Wine Estate, 3 dagen fietshuur en een documentatiemap
Dag 1: aankomst
Aankomst op Jersey. Check-in in uw hotel, ontvang uw welkomstpakket met vouchers en fietsroutes en maak
al eens een wandeling in de omgeving van uw hotel. Bent u vroeg op het eiland ? Maak dan een wandeling
op de Corbière Walk bij St Aubin, deze brengt u tot aan de Corbière vuurtoren, één van de meest
gefotografeerde plekken op het eiland
Dag 2: met de fiets het eiland verkennen
Haal na het heerlijke ontbijt uw fiets op in St Helier en kies één van de mooie fietsroutes naar één van de 4
windstreken van het eiland. Welke u ook kiest, u zal altijd onder de indruk zijn van dit mooie bloemeneiland.
(…)
Dag 3: Samarès Manor & de Zuidoostelijke kust
De tuinen van Samarès Manor zijn de grootste botanische tuinen van de Kanaaleilanden. De unieke tuinen
van Samarès Manor werden in de twintiger jaren gecreëerd door de miljonair, scheepsmagnaat en filantroop,
Sir James Knott. De tuinen werden opgedeeld in verschillende thema´s: de Japanese tuin, de warme tuin, de
rozen- en lavendeltuin, maar ook een internationaal gerenommeerde kruidentuin, één van de meest
uitgebreide van Europa. De kruidentuin werd ontworpen door de gelauwerde tuinarchitect en schrijver, John
Brookes, en kan best bekeken worden van op het uitzichtpunt hoog boven de tuin. U kan ook de oude manor
bezoeken.
Na uw bezoek rijdt u verder langs de Zuidkust naar Gorey. Hier ziet u de massieve getijdemuur van 12 meter
van zijn spectaculairste kant. Gorey Harbour is een pittoreske havenplaats die gedomineerd wordt door het
kasteel Mont Orgueil, dat het eiland 600 jaar lang beschermde tegen invallen van de Fransen.
Dag 4: La Mare Wine Estate en de Noordkust
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De Noordkust biedt schitterende wandelpaden langs de majestueuze kliffen en groene landtongen. Ga op
pad om te genieten van de mooie landschappen en de prachtige uitzichten.
In de namiddag volgt u één van de begeleide wandelingen in het La Mare Wine Estate en bezoekt u de
distilleerderij in Cognac stijl waar u alles leert over de oude kunst van distilleren. De toer brengt u langs de
beste uitzichtpunten maar ook naar de chocolade keukens. Onderweg geniet u van een proeverij van
verschillende van de heerlijke producten van Jersey. Kinderen zijn ook welkom op de toer en kunnen
deelnemen aan de wijnroute quiz en lekker appelsap en chocolade proeven. Na de wandeling kan u opteren
voor een traditionele cream tea met een scone, room en huisgemaakte La Mare jam en thee of koffie.
Dag 5: St Helier
Vandaag opteert u voor een verlenging van uw fietshuur of u verkent de hoofdstad van Jersey, St Helier met
zijn gezellige straatjes, winkeltjes en terrasjes.
Dag 6: Vertrek
TRANSPORT
Dit verblijf kan gecombineerd worden met ferry overtochten uit ons aanbod en uw eigen wagen.Overzicht
Ferries
VERBLIJF
U kiest voor uw verblijf uit volgende opties
Budget: Norfolk Lodge Hotel
Standaard: Hotel Cristina
Luxe: Golden Sands Hotel Dubbel balkon zeezicht

Prijzen per persoon in kamer en ontbijt GBBTJE5A
Prijzen en reservaties: Klik hier
Toeslag half pension volw.: € 125
Max 2 kinderen 3-14j. in K+O: € 120 en € 192 in half pension.
Niet mogelijk met vertrek op zondag.

Prijzen per persoon in kamer en ontbijt GBBTJE5B
Prijzen en reservaties: Klik hier
Toeslag half pension: € 200
(…)Niet mogelijk met vertrek op zondag.
Deze reis voor een familie met kinderen? Vraag een offerte

Prijzen per persoon in kamer en ontbijt GBBTJE5C
Prijzen en reservaties: Klik hier
Toeslag half pension: € 200
(…)Niet mogelijk met vertrek op zondag.
Deze reis voor een familie met kinderen? Vraag een offerte
Toeslag upgrade naar elektrische fiets: € 25/dag.(niet mogelijk voor kinderen)
Inbegrepen: 5 overnachtingen in het hotel van uw keuze met ontbijt, welkomstpack met kaarten, info
materiaal en suggesties voor fietsroutes, inkom Samares Manor Gardens, bezoek en rondleiding in La Mare
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Wine Estate, 3 dagen fietshuur (standaard fiets), een documentatiemap(…) en bijdrage Garantiefonds
Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer naar Jersey, niet vermelde maaltijden en bezoeken, persoonlijke uitgaven en
verzekeringen.
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