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Kanaaleilanden
Mix van Engelse en Franse cultuur- en
natuurpracht! Met een mediterrane sfeer!

Ontdek samen met De Limburger Reizen de voor velen nog
onontdekte magnifieke Kanaaleilanden. Het klinkt ver weg en
tropisch, maar is eigenlijk heel dichtbij! Het klimaat is er dankzij de
warme golfstroom heerlijk. Overal is de combinatie van Engelse
tradities met Franse charme terug te zien. We zien de prachtige
kusten, mooiste vergezichten en ontdekken het mondaine eiland
Jersey, ook bekend om de enorme bloemenpracht. Guernsey is een
oase voor natuurliefhebbers met lange witte zandstranden en ruige
kliffen, het was dan ook daar waar Victor Hugo inspiratie kreeg voor
zijn bestseller Les Misérables. Geniet ook vooral van de zeer goede
keuken, uiteraard als u dat apprecieert met veel verse zeevruchten en
Franse invloeden. We vliegen vanaf Amsterdam, met een overstap in
Londen, naar de luchthaven van Jersey. Overnachten doen we in het
idyllische St. Helier op Jersey, we ontdekken o.l.v. onze lokale gidsen
de eilanden en u heeft ook voldoende vrije tijd om te wandelen of op
uw eigen ontdekkingstocht te gaan. Uiteraard wordt deze reis
begeleid door onze eigen De Limburger Reizen reisbegeleiding en is
de transfer vanuit Limburg naar de luchthaven inclusief!

Dag 1 - Heenreis naar Jersey

Vanuit onze Limburgse opstapplaatsen transfer per touringcar o.l.v.
uw eigen reisbegeleiding naar de luchthaven van Amsterdam. We
vliegen met British Airways om 14.55 uur, via Londen, naar de

6 dagen vanaf
€ 1.495,- p.p.

Vertrekdata
17 september 2022 €1495

Inclusief
Transfer per luxe touringcar naar de
luchthaven Amsterdam en v.v.

Vlucht Amsterdam-Jersey met
British Airways inclusief bagage

5 nachten o.b.v. halfpension in 3* Best
Western Royal hotel in St. Helier

Rondwandeling St. Helier o.l.v. lokale
gids

Hele dagexcursie Jersey o.l.v. lokale
gids

Entree Samarés Manor Garden

Entree Elisabeth Castle
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luchthaven van Jersey (o.v.b. wijzigingen) Na aankomst transfer naar
ons hotel gelegen in het idyllische St. Helier. We dineren in ons hotel
en u kunt de avond afsluiten in de bar of het centrum.

Dag 2 - Stadswandeling St. Helier

Deze ochtend ontdekken we onze vakantieplaats St. Helier. Onze gids
verteld veel over de geschiedenis van de stad, de franse afkomst is
overal te zien. Bezienswaardigheden zijn onder andere de
Victoriaanse Market Hall, de stadskerk – die is gewijd aan de
kluizenaar en naamgenoot van de stad, Hellerius – ook de bronzen
beelden van de beroemdste bewoners van het eiland. Bezoek aan
Elizabeth Castle. Het machtige kasteel ligt op een barrière-eiland en
beschermd Jersey al meer dan 300 jaar. De namiddag is geheel ter
vrije beschikking om Jersey verder te ontdekken te voet of per fiets,
een terrasje te nemen en uit te rusten of een bezoek aan het strand te
brengen.

Dag 3 - Ontdekkingstocht van Jersey

Vandaag een grote rondrit over Jersey! In de ochtend bezoeken we de
botanische tuinen van Samarés Manor. Naast de beroemde
kruidentuin, is er een prachtige Japanse tuin met exotische planten
uit het oosten, de voormalige eigenaar Sir James Knott bracht deze
ooit zelf mee van zijn reizen. Voorbij La Rocque rijden we naar het
mooie Port Gorey, gedomineerd door het machtige kasteel van Mont
Orgueil, dat Jersey meer dan 600 jaar voor Franse aanvallen
beschermde. Via een route langs de kust komen we uiteindelijk aan in
St Ouen, aan de westkust, voor een bezoek. De bijna acht kilometer
lange baai is populair bij zowel de lokale bevolking als toeristen. Bij
Corbière bereiken we de zuidkust. Het ruige landschap, samen met
de iconische witte vuurtoren, is een van de meest populaire
fotomotieven van het eiland. Vervolgens rijden we naar de baai van St.
Brelade, waarvan het strand als een van de mooiste wordt beschouwd
van het hele eiland. Geniet van het adembenemende uitzicht op
Noirmont, voordat we terugkeren naar het hotel.

Dag 4 - Bezoek aan Guernsey

Na het ontbijt bereiken we per veerboot het buureiland Guernsey.
Hier starten we direct met een stadstour door St. Peter Port,
hoofdstad van het eiland en waarschijnlijk de mooiste stad op de
Kanaaleilanden. Het idyllische stadje bestaat uit vrij smalle en steile
straatjes en biedt een selectie van de beste winkels, restaurants,
hotels en attracties. Vervolgens langs de prachtige kustlijn door het
Val de Terre. We zien het voormalige garnizoen Fort George en
Sausmarez Manor. Een lust voor het oog zijn ook de vele mooie baaien
die we onderweg zien zoals Perelle Bay, Vazon Bay en Cobo Bay. We
bezoeken ook de “Little Chapel” prachtig versierd met schelpen,

Hele dag Guernsey o.l.v. lokale gids

Toeristenbelasting

De Limburger Reizen
reisbegeleiding, gedurende de
gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Eventuele verzekeringen

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boekingsformulier

Verplichte bijdrage SGR € 5,- per
persoon

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20
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kiezelstenen en porseleinen scherven, welke wordt beschouwd als
een van de mooiste kleine kapellen ter wereld.

Dag 5 - Vrije dag 

Deze dag is geheel ter vrije beschikking, uw reisleider en lokale gids
geven u de nodige tips om deze dag een eigen invulling te geven.
Zowel voor de rustzoekers als de actievelingen is er veel te beleven.
Jersey is een wandel- en fietseiland bij uitstek, en door het goede
openbaar vervoer systeem kunt u vrij eenvoudig reizen over het
eiland.

Dag 6 - Afscheid van de kanaaleilanden en
thuisreis

Vanochtend een laatste ontbijt in ons hotel, vervolgens transfer naar
de luchthaven van Jersey. We vliegen om 12.50 uur via Londen naar
Amsterdam, waar we arriveren rond 17.55 uur (o.v.b. wijzigingen)

Hotel informatie

Best Western Royal Hotel *** St. Helier

Het Best Western Royal hotel ligt centraal in het leuke St. Helier op ca.
5 minuten loopafstand van de voetgangerszone en hart van het
centrum. De hotelkamers zijn comfortabel ingericht en beschikken
over een badkamer met bad of douche, toilet, föhn, telefoon en tv. Het
hotel beschikt over een bar en eigen restaurant waar we ook dineren.
Vanwege de goede ligging zijn vele bezienswaardigheden, het
winkelcentrum, de haven en het strand op loopafstand.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 160,-

Hotel website: https://www.royalhoteljersey.com
Hotel adres: The Best Western Royal Hotel, David Place, St Helier,
Jersey
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Programma onder voorbehoud van
wijzigingen.

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Valuta op de Kanaaleilanden is Britse
Pond

Voor deze reis in een paspoort
verplicht

Deze reis is minder geschikt voor
gasten die slecht ter been zijn
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