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Locatie :  
Le Crotoy, Frankrijk  
Pierre & Vacances Résidence de la plage 
 
De Somme.... 

Het zei me helemaal niets.  Op de kaart had ik het niet kunnen aanwijzen.  De Somme is 

een klein departement met een eindeloze en glinsterende baai waar zeehonden naar 

hartelust rondspartelen.  De Somme, dat zijn velden zo ver het oog reikt, en even zoveel 

vennen. De Somme, dat is woestenij en sereniteit tegelijk. Alles fascineert op de ene of 

andere manier. De krijtrotsen, de Sommebaai, de duinen van de Marquenterre ..... 

 
 

Programma :  
 

Zaterdag 4 oktober 2008 :  
 

12.00 – 13.30 :  
Lunch (3 gangen) in restaurant les Aviateurs in het centrum van Le Crotoy. 
 
Voorbeeld van lunch : 

Salade au chièvre chaud 
Tagliatelles au saumon fumé 
Tarte au chocolat 
Café 
¼ de vin de Bergerac ou ¼ de cidre brut ou 1 Stella pression ou ½ litre d’eau minerale 
 
 

14.00 – 17.00 :  

Keuze uit 3 activiteiten :  
 

Begeleide wandeling “Baie de Somme vivante” in het park van Marquenterre: 
Het nationaal park van Mercentaire is een natuurreservaat van ruim 30.000 ha waar ruim 
320 vogelsoorten nestelen. Het landschap bestaat uit duinen, bos, stranden en moeras.  



In dit unieke park maken we een 3 uur durende wandeling onder begeleiding van een 
natuurgids. We observeren de fauna en flora en leren over de ecosystemen en de 
economische waarde van dit uniek natuurgebied. 
Deze activiteit is toegankelijk voor iedereen. Kinderen kunnen deelnemen vanaf 7 jaar. 
Vermits de ondergrond heel nat kan zijn, dienen de deelnemers rubberen laarzen te 
voorzien. 
 
OF 
 
Begeleide fietstocht in de baai van de Somme :  
Een fietstocht is de uitgelezen manier om te genieten van de unieke en beschermde natuur 
van de Picardische kust. 
Onder leiding van een gediplomeerde gids ontdekken we op ons eigen ritme de 
geschiedenis, de fauna en de flora van de baai van de Somme. 
De tocht is 18 km. lang en is toegankelijk voor iedereen. Kinderen kunnen deelnemen vanaf 
10 jaar.  Voor kleinere kinderen kan een kinderstoeltje of een “verlengstuk aan de fiets” 
voorzien worden. 
Vergeet niet om sportschoenen en regenkledij mee te brengen. 
 

OF 
 
Paardrijden aan de Picardische kust (minimum 6 deelnemers) :  
Onder begeleiding van een gepassioneerde gids maken we een wandeling met paard over de 
verlaten stranden en door de woeste duinen van de sommebaai. 
Het “espace equestre l’Etrier” dat gelegen is aan Fort Mahon Plage en onmiddelijke toegang 
heeft tot de stranden van de Marquenterre biedt ons een unieke gelegenheid om te genieten 
van een tocht te paard in dit uitzonderlijke natuurgebied. 
Deze activiteit zowel toegankelijk voor ervaren ruiters als voor beginnelingen. 
 
17.30 :  
Toewijzing van de appartementen (90 % met zeezicht). 
 
18.00 – 19.00 : 

Mogelijkheid om vrij gebruik te maken van het overdekt zwembad.  
  
-19.30 – 21.30 :  
Diner (3 gangen) in restaurant les Aviateurs 
 
Voorbeeld van diner :  

Tartine au Maroilles et au jambon cru 
Brochette d’agneau faite maison, pommes de terre aux lardons 
Assiette de 2 fromages 
Café 
¼ vin de Bergerac of ¼ cider brut of 1 Stella van het vat of ½ liter mineraal water. 

 

 

Zondag 5 oktober 2008 :  

 
08.00 – 09.30 :  
Ontbijtbuffet in restaurant les Aviateurs 
 
 



10.30 – 13.30 :  
Keuze uit 3 activiteiten :  
 
Initiatie zeilwagenrijden bij de Franse zeilwagenrijschool Eolia : 
Na een theoretische uiteenzetting, het oefenen van de basistechnieken en een uitgebreidde 
briefing over de veiligheidsvoorschriften, nemen de gediplomeerde lesgevers van de Franse 
zeilwagenrijschool ons mee voor een tochje zeilwagenrijden in een uniek decor. 
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk (vanaf 7 jaar). 
Voor kinderen tussen 7- en 11 jaar wordt een aangepaste zeilwagen voorzien. 
 
OF 
 
Begeleide wandeling in de baai van de Somme : 
Tijdens deze wandeling doorkruisen we een deel van de baai van de Somme die terecht als 
één van de mooiste baaien ter wereld wordt beschouwd. Een gids van de vereniging 
"Promenade en Baie", geeft uitleg over de ecosystemen en laat ons de prachtige 
landschappen en de unieke fauna en flora ontdekken. We hebben volop tijd om te genieten 
van de oneindige horizonten en van de zeelucht. Met een beetje geluk zien we zelfs 
zeehondjes. Uw gids kent vele geheimen die hij graag met u wilt delen. 
De activiteit is toegankelijk voor iedereen. Kinderen kunnen meestappen vanaf 5 jaar. 
Gezien de aard van de ondergrond, dienen de deelnemers rubberen laarzen te voorzien. 

 
 
OF 
 
Adventure parcours Arbre & Adventure + Benji sprong : 
We gaan op avontuur in een prachtig dennenbos gelegen aan Quend-Plage, tussen de baai 
van de Somme en de baai van Authie. In navolging van Tarzan en Idiana Jones lopen we –
gezekerd door veiligheidskabels- over apen-, lianen- en touwbruggen op een hoogte van 2 
tot 18 meter boven de grond. 
 
Activiteit toegankelijk voor iedereen.  Geen ervaring vereist.  
Er is een parcours voor volwassenen (vanaf 12 jaar) en voor kinderen (5 tot 11 jaar).  
Kinderen dienen steeds vergezeld te zijn van 1 ouder. 
 
Voor wie op zoek is naar intense sensaties en emoties hebben we nog een benjisprong in 
petto.  Vastgemaakt aan een elastiek tussen 2 bomen wordt u gekatapulteerd naar een 
hoogte van 22 meter. Twijfel niet.  Maak een sprong in het extreme !! 
 
 

 

14.00 – 15.15 :  
Lunch (3 gangen) in restaurant les Aviateurs 
 
15.15 – 16.30 :  
Boottocht door de baai van de Somme met afscheidsdrankje : 
Scheep in voor een boottochtje door het hart van de baai van de Somme. 
De “Commandant Charcot II” brengt ons tot vlakbij al het natuurschoon van deze beroemde 
baai. 
Ter afsluiting van onze 2-daagse heffen we samen het glas. 
 
 



Prijs : 
 
250 euro per persoon exclusief BTW (gebaseerd op een totaal van minimum 70 
deelnemers). 
 
Inbegrepen :  
-maaltijden zoals hierboven omschreven 
-dranken tijdens de maaltijden zoals hierboven omschreven 
-activiteiten zoals hierboven omschreven  
-huur van materiaal tijdens de activiteiten 
-overnachting zoals hierboven omschreven 
-transfer per bus naar de verschillende activiteiten  
 
Niet inbegrepen :  
-transport naar Le Crotoy en terug 
-BTW 
 


