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VOORWOORD
Wij maakten deze busreis in het kader van een van onze vakken voor de opleiding Toerisme- en
recreatiemanagement. Wij zijn voor deze 8-daagse busreis voor jongeren tussen de 20 en 25 jaar de
creatieve weg opgegaan en hebben voor de klassieke bestemmingen Frankrijk en Spanje een unieke
avontuurlijke reis in elkaar gezet. Deze busreis vindt plaats van 4 tot en met 12 september, buiten de
zomervakantie dus buiten de grootste drukte, maar toch nog met heel aangenaam zonnig weer.
We zullen een scenic route doen langs de kust van Frankrijk langs verschillende fantastische
bestemmingen, om dan op te bouwen naar de laatste 2 dagen die we in San Sebastian, Spanje zullen
spenderen. Met een perfecte mix tussen avontuur, zon, zee en strand, alsook een goede mix tussen
begeleide activiteiten en vrije tijd, maken we er een onvergetelijke reis van waarbij het groepsgevoel
centraal staat en er herinneringen zullen gemaakt worden voor het leven.
Onze reis staat volledig in het teken van het strand en de zee. Alle activiteiten die we ondernemen
zullen dan ook volledig in dit thema zijn om zo een volledige onderdompeling te garanderen.
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The Ultimate Coastal Adventure
1. INLEIDING
Onze reis zal een spectaculair avontuur zijn
langs verschillende plaatsen aan de Franse en
Spaanse kust. We zullen zowel in kleine als in
grotere dorpen of steden stoppen om zo alle
aspecten van het geweldige Frankrijk en Spanje
te ontdekken. Naast heel wat topactiviteiten zijn
de ritten op zich het al waard, met de
uitgestrekte landschappen en de hemelsblauwe
zee die te bewonderen vallen.
Figuur 1: Etretat1

Onze eerste stop is Étretat in Normandië. Hier is de zee iets woester en zijn er enorm veel witte
krijtrotsen, met als bekendste rots ongetwijfeld de olifantenrots. Voor de rest is het een heel gezellig
stadje. Van daaruit rijden we door naar een niet te missen attractie aan de Franse kust, de MontSaint-Michel, in Bretagne. Na daar de stad te hebben bewonderd rijden we meteen door naar SaintMalo, nog steeds in Bretagne. Deze havenstad kent heel wat historie die nog mooi intact is,
waaronder de stadsmuren. Onze laatste stop alvorens meer zuidwaarts te trekken is Crozon. Dit
schiereiland heeft een klein dorpje met enorm veel charme en prachtige landschappen. Hier zal je
100% zeker tot rust komen en genieten van de uitzichten en de kleine strandjes. Van daaruit rijden
we door naar La Rochelle, wat ook meteen onze laatste bestemming in Frankrijk is. Deze oude
bruisende havenstad is vooral bekend voor zijn nog intacte charmante oude haven. Met de
gemoedelijke sfeer en kleine smalle straatjes kan het gewoon niet misgaan. Na La Rochelle rijden we
door naar juiste over de Spaanse grens, naar het sufwalhalla van Europa, San Sebastian. Dit is het
absolute hoogtepunt van de reis en het is duidelijk waarom. San Sebastian is de ultimate mix tussen
stad, natuur en avontuur. Hier geraak je nooit uitgekeken en is er geen plaats voor verveling.

1

Travel Trip Journey (z.d.). Etretat, Normandy, France [Online afbeelding]. Geraadpleegd 23 april 2020 via
http://traveltripjourney.blogspot.com/2013/05/etretat-normandy-france.html
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2. REISOMSCHRIJVING
2.1. UITGEWERKT DRAAIBOEK
DAG 1: vertrek & Étretat
UUR
7:45
8:00
10:30 – 10:45
10:45 – 12:45
12:45
12:45 – 13:30
13:30 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15 – 20:30
20:30 – 20:45
20:45 - …

WAT
Afspraak aan Borsbeeksebrug Berchem voor vertrek richting Étretat
Vertrek richting Étretat met autocar
Pauze onderweg
Tweede deel rit
Aankomst Jardins d’Étretat
Lunch opeten (zelf mee te nemen van thuis)
Activiteit 1: Jardins d’Étretat
Rit naar camping Étretat Aventure
Inchecken & installeren + rust
Rit naar Étretat parking voor autocars voor activiteit
Activiteit 2: Wandeling La Falaise d’Aval + avondeten (wordt voorzien door
reisleider) + terugwandelen naar bus
Terugrit naar camping Étretat Aventure
Vrij voor de rest van de avond
Overnachting op camping Étretat Aventure

DAG 2: Mont-Saint-Michel & Saint-Malo
UUR
9:00
10:00
12u45
12u45 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00
17:55
17:55 – 18:05
18:05 – 18:40
18:40-19:10
19:10

WAT
Ontbijten in Étretat Aventure + lunchpakket klaarmaken (reisleider
voorziet eten)
Vertrek naar Mont-Saint-Michel
Aankomst Mont-Saint-Michel (bus op parking MSM betalend), shuttle
nemen naar Mont-Saint-Michel
Activiteit 3: bezoek Mont-Saint-Michel & Abdij
Shuttle terugnemen naar parking bus (12 minuten + wachttijd)
Vertrek naar Saint-Malo
Aankomst Saint-Malo, parking (11 Quai Duguay-Trouin)
Wandelen naar hotel
Inchecken IBIS Styles Centre Historique & installeren
Wandelen naar restaurant l’Ancyvier
Avondeten restaurant L’Ancyvier + vrije tijd
Overnachting in IBIS Styles Centre Historique
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DAG 3: Saint-Malo
UUR
9:00
10:00 – 10:10
10:30 – 16:30
16:30 – …

WAT
Ontbijten in IBIS Styles Centre Historique + lunchpakket maken (reisleider
voorziet eten)
Wandelen naar vertrekplaats dagtocht kajak
Activiteit 4: dagtocht kajak + lunch tijdens tocht
Vrije tijd in Saint-Malo
Overnachting in IBIS Styles Centre Historique

DAG 4: Saint-Malo en Crozon
UUR
8:00
8:40-8:50
8:50
9:20
9:20 – 9:30
9:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00-14:10
14:10
17:30
17:30-17:35
17:35-18:30
18:30-19:45
20:00

WAT
Ontbijten in IBIS Styles Centre Historique
Wandeling naar parking bus (11 Quai Duguay-Trouin)
Vertrek vanaf parking bus naar activiteit dolfijnen spotten
Aankomst parking bus: Rue Alfred Basle
Wandelen naar strand (Plage de Port Mer)
Activiteit 5: dolfijnen spotten
Middageten Au Large
Wandelen naar parking bus: Rue Alfred Basle
Vertrek naar Crozon
Aankomst Crozon, parking aan: Maison des Minéraux (Rue du Cap de la
Chèvre)
Wandeling naar L’Hermine
Inchecken L’Hermine & installeren
Avondeten in L’Hermine
Activiteit 6: wandeling naar klif plage de l'île vierge en zonsondergang
(zonsondergang om 20u46)
Overnachting in L’Hermine

DAG 5: Crozon & La Rochelle
UUR
9:30
10:30 – 10:40
10:40 – 10:50
10:50 – 11:00
11:00 – 12:15
12:15 – 13:30
13:30 – 18:45
18:45 – 19:15
19:15 – ...

WAT
Ontbijt in L’Hermine
Wandelen naar parking aan Maison des Minéraux
Rit naar boottocht Plage de Morgat (parking: 6 Rue de Penfrat)
Wandelen naar plage de Morgat
Activiteit 7: boottocht, vertrek van Plage de Morgat
Lunch: zelf kopen, suggesties gegeven door ons
Rit naar La Rochelle naar hotel Première Classe La Rochelle – Les Minimes
(parking aan hotel)
Inchecken & installeren in hotel
Vrije tijd om te eten
Overnachting in Hotel Première Classe La Rochelle Centre – Les Minimes
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DAG 6: La Rochelle & San-Sebastian
UUR
8:30
9:25
9:45
10:00-13:00

13:00
13:10
14:00

18:45
18:45-19:00
19:00-19:20
19:20-20:20

WAT
Ontbijt in Hotel Première Classe La Rochelle Centre – Les Minimes
Wandelen naar escape room
Aankomst escape room
Activiteit 8: Escape room
Groep 1 doet escape room om 10:00, reisleider start groep mee op en gaat
met rest groep door naar parking Camping Car (aan Parc des Pères), vrije tijd
Om 11:30: wissel, groep 1 heeft vrije tijd (reisleider neemt hen mee naar
park), groep 2 doet Escape Room
Reisleider pikt groep 2 op aan Escape Room en gaat met hen naar park
Middageten samen (eten voorzien door reisleider) in Parc Des Pères
Vertrek naar San-Sebastian, bus pikt iedereen op aan Parking Camping Car
(bus vertrekt om 13:40 aan hotel, 20 minuten tijd om erheen te rijden en
iedereen in te laten stappen)
Aankomst San-Sebastian, bus zet ons af aan: 41 Zurriola Hiribidea
Wandeling naar Koba hostel
Bus rijdt door naar camping Igueldo (grote parking aan camping)
Inchecken & installeren in Koba hostel
Samen avondeten koken en opeten in Koba hostel
Opruim keuken, vrij voor de rest van de avond
Overnachting in Koba Hostel

DAG 7: San-Sebastian
UUR
8:15
9:10-9:20
9:30-13:30
13:30-18
18:15
18:15-18:30
18:30-19:45

WAT
Ontbijt Koba Hostel
Wandeling naar surfclub op Playa Zurriola
Activiteit 9: surfinitiatie, groep 1 & 2 wisselen af, eerst groep 1 2u, dan groep
2 2u (vrije groep kan op strand chillen)
Middageten (zelf kopen) + vrije tijd (huren surfgerief kan bij surfclub)
Afspraak aan hostel om naar restaurant te gaan
Wandelen naar restaurant Bodega Donestiarra
Avondeten in Bodega Donostiarra
Overnachting in Koba Hostel
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DAG 8: San-Sebastian & Antwerpen
UUR
7:30
8:30-11:30
11:30-12:00
12:00-15:00
15:00-15:30
15:30-18:30
18:30-19:30
19:30-22:00
22:00

WAT
Ontbijt Koba Hostel
Vertrek naar België: deel 1 rit (3u)
Plaspauze (30min)
Deel 2 rit (3u)
Plaspauze (30min)
Deel 3 rit (3u)
Pauze voor eten (1u)
Deel 4 rit (2u30)
Aankomst in Berchem op Borsbeeksebrug
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2.2. OMSCHRIJVING GEPLANDE ACTIVITEITEN (PER DAG)
DAG 1:
Activiteit 1: Les Jardins d’Étretat.
Deze tuinen, die bekroond zijn met een award, zijn absoluut de moeite waard om te bezoeken. De
tuin bestaat uit 7 aparte tuinen met elk een ander thema: Jardin Avatar, Jardin Emotions, Jardin
Impressions, Jardin d’Aval, Jardin Zen, Jardin La Manche en Jardin d’Amont. Vanuit de tuinen heeft
men ook een adembenemend zicht op de Olifantenrots (die later bezocht zal worden) en op de zee.

Figuur 2: Jardins d’Etretat, z.d.2

Activiteit 2: Wandeling La Falaise d’Eval.
Een wandeling van 23 minuten naar de Olifantenrots (La Falaise d’Eval), tijdens deze wandeling kan
men genieten van uitzichten over de zee. Eens boven is het genieten van een panoramisch uitzicht
over de hele omgeving. Op de top krijgt men vrije tijd om even te genieten van al het moois, daarna
gaan we avondeten, alvorens aan de terugwandeling te beginnen.

Figuur 3: Falaise d’Aval, z.d.3

2

Jardins d’Etretat. (z.d.). Jardins [Online afbeelding]. Geraadpleegd 26 maart 2020 via
https://etretatgarden.fr/en/#Jardins
3
Voyages Michelen. (z.d.). Falaised’Aval [Online afbeelding]. Geraadpleegd 26 maart 2020 via
https://voyages.michelin.fr/europe/france/haute-normandie/seine-maritime/etretat/falaise-daval
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DAG 2:
Activiteit 3: Mont-Saint-Michel en de Abdij
Een bezoek aan Mont-Saint-Michel en de Abdij van Mont-Saint-Michel kunnen natuurlijk niet
ontbreken. Mont-Saint-Michel is de derde meest bezochte plaats in Frankrijk, dus zeker niet te
missen. Dit eiland was lange tijd enkel bereikbaar bij laagwater, maar tegenwoordig is er een brug en
pendeldienst voorzien, zodat het eiland ten allen tijden bereikbaar is. Deze plaats is tevens
uitgeroepen tot werelderfgoed door UNESCO. Op dit getijdeneiland krijgen onze gasten voldoende
tijd om op individuele basis alles te verkennen. Een bezoekje aan de abdij is bovendien gratis voor
studenten, dus zeker aan te raden!

Figuur 4: Mont-Saint-Michel, z.d.4

DAG 3:
Activiteit 4: Dagtocht kajak
Met deze activiteit zijn we een hele dag zoet, het duurt 6 uur in totaal, waarvan 4 uur op het water.
Tijdens deze dagtocht ontdekken we het zeemilieu met zijn fauna en flora. Als we geluk hebben zien
we tussendoor nog een dolfijn of zeehond. We kajakken van eiland naar eiland, onder leiding van
een gediplomeerde gids. Afhankelijk van de weersomstandigheden worden andere plaatsen
bezocht.

Figuur 5: Dagtocht kajak5

4

Euroreizen (z.d.). Mont-Saint-Michel [Online afbeelding]. Geraadpleegd 8 april 2020 via
https://www.euroreizen.be/vakanties/bretagne/mont-saint-michel
5
Les corsaires malouins. (z.d.) Randonnée journée: découverte milieu Marin [Online afbeelding]. Geraadpleegd
op 8 april 2020 via http://www.kayakdemer35.fr/randonnee-journee-decouverte-milieu-marin/
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DAG 4:
Activiteit 5: Dolfijnen spotten
Tijdens deze 3,5 uur durende boottocht gaan we op zoek naar dolfijnen. We verdelen de groep in
twee en gaan met twee boten het water op. We ontdekken onder leiding van een gids de baai van
Mont-Saint-Michel, Saint-Malo en Chausey in de hoop de dolfijnen tegen te komen.

Figuur 6: Dolfijnen spotten6

Activiteit 6: Wandeling klif Plage de l'île Vierge en zonsondergang
Om de dag af te sluiten maken we een korte wandeling van 20 minuten naar het klif bij Plage de l'île
Vierge om van het uitzicht over de zee te genieten en de zonsondergang te zien. De zon gaat deze
dag om 20u46 onder.

Figuur 7: l’île vierge7

6

Saint Malo Tourisme (z.d.). Association Al Lark [Online afbeelding]. Geraadpleegd 8 april 2020 via
https://nl.saint-malo-tourisme.com/uitstapjes/boottochtjes/excursies-met-de-boot/association-al-lark1567843#openings
7
Tripadvisor (z.d.). Photo: Plage de l’île Vierge en été [Online afbeelding]. Geraadpleegd 10 april 2020 via
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g580136-d10757437-i440215876-Ile_viergeMorgat_Crozon_Finistere_Brittany.html
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DAG 5:
Activiteit 7: Boottocht
We maken een boottocht van 50 minuten om de grotten rondom Crozon te ontdekken. De gids geeft
uitleg in het Frans en Engels. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen verschillende grotten
bezocht worden.

Figuur 8: Grottes Marines de Morgat8

DAG 6:
Activiteit 8: Escape room
We verdelen de groep in twee, een eerste groep gaat de escape room spelen, terwijl groep twee
vrije tijd heeft. Wanneer iedereen ontsnapt is wisselen de groepen. Groep twee gaat de escape
room spelen en groep één heeft vrije tijd. De escape rooms waaruit gekozen kan worden verschillen
qua moeilijkheid van beginner tot gevorderde. Alle escape rooms hebben een thema dat met de zee
te maken heeft. De escape rooms kunnen zowel in het Engels als in het Frans gespeeld worden. Het
personeel is ook perfect tweetalig, dus bij vragen kunnen ze je perfect verder helpen.

Figuur 9: Escape room9

8

Quimper Tourisme (z.d.). Vedettes Sirènes – Grottes Marines de Morgat [Online afbeelding]. Geraadpleegd 10
april 2020 via https://www.quimper-tourisme.bzh/loisirs/vedettes-sirenes-grottes-marines-de-morgat/
9
Escape Hunt (z.d.). Pick one of our great games [Online afbeelding]. Geraadpleegd 10 april 2020 via
https://escapehunt.com/fr/larochelle/en/
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DAG 7:
Activiteit 9: Surfinitiatie
Als afsluitende activiteit gaan we een initiatie van de ultieme zeesport volgen. We verdelen de groep
wederom in twee. De eerste groep krijgt een initiatie surfen van 2 uur, terwijl de andere groep kan
relaxen op het strand van Zurriola. Na 2 uur worden de groepen gewisseld. Materiaal, verzekering,
faciliteiten met kleedkamers en douches zijn inbegrepen in de prijs en beschikbaar na de lessen. Na
de surflessen is er de mogelijkheid om surfmateriaal te huren bij deze school om zo de opgedane
kennis nog beter onder de knie te krijgen.

Figuur 10: Surfinitiatie10

10

Surfing San Sebastian (z.d.). Clases de Surf [Online afbeelding]. Geraadpleegd 10 april 2020 via
https://www.surfingsansebastian.com/clases-surf-particulares
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2.3. ACCOMMODATIE
NACHT 1: 5 op 6 september
Onze eerste nacht brengen we door bij Etretat Aventure. Hier beschikken ze over verschillende
vormen van accommodatie en bieden ze tegen een meerprijs avontuurlijke activiteiten aan zoals:
hoogteparcours, megajump, bungeejumpen…
Voor onze reisleider en onze buschauffeurs boeken we een chalet (1 voor de reisleider en 1 voor de
chauffeurs). De chalets bestaan uit gewone bedden. Het sanitair is gedeeld en staat dicht bij de
chalets.

Figuur 11: Chalets voor de chauffeurs en reisleider11

Onze gasten slapen iets avontuurlijker in een 4-persoonsdome. In de dome staan gewone bedden.
Het sanitair is ook hier gedeeld en bevindt zich dicht bij de domes. Het verblijf is erg basic, maar wel
voorzien van comfort. Ontbijt wordt bijgeboekt.

Figuur 12: Domes voor de gasten12

11

Etretat Aventure (z.d.). Hébergements [Online afbeelding]. Geraadpleegd 14 april 2020 via http://etretataventure.fr/hebergements/

12

Etretat Aventure (z.d.). Hébergements [Online afbeelding]. Geraadpleegd 14 april 2020 via http://etretataventure.fr/hebergements/
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NACHT 2 & 3: 6 op 7 september en 7 op 8 september
Deze nacht spenderen we in een Ibis Styles hotel. Dit hotel is gelegen middenin het centrum, aan het
strand en de haven. Dit geeft onze gasten de kans om ’s avonds iets later weg te blijven, daar het
hotel op wandelafstand is van alle bezienswaardigheden en restaurants/cafés. De reisleider krijgt
een tweepersoonskamer met dubbel bed, de 2 buschauffeurs krijgen een tweepersoonskamer met 2
éénpersoonsbedden. Onze gasten slapen per 2 in een kamer met 2 éénpersoonsbedden. Het ontbijt
is inbegrepen.

Figuur 13: Ibis Styles13

NACHT 4: 8 op 9 september
Deze nacht brengen we door in de Gites L’Hermine. De buschauffeurs krijgen een 2-persoonskamer
met eigen sanitair en keuken. De reisleider krijgt een 1-persoonskamer met gedeeld sanitair. Onze
gasten worden verdeeld over meerdere kamers. We beschikken hier tevens over een eigen keuken
en zitruimte waar iedereen ’s avonds kan samenkomen. Er is ook een terras aanwezig waar het erg
fijn vertoeven is op warme zomeravonden. Ontbijt en avondeten zijn inbegrepen. Deze gites zijn
centraal gelegen en een goede uitvalsbasis voor onze activiteiten. Omdat we maar erg kort in deze
gites verblijven hebben we voor een erg basic formule gekozen.

Figuur 14: L’Hermine14

13

Hotel ibis Styles Saint Malo Centre Historisque (z.d.). Omschrijving [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 14
april 2020 via
https://all.accor.com/hotel/8218/index.nl.shtml?dateIn=&nights=&compositions=4&stayplus=false#origin=ibis
14
L’Hermine (z.d.). Réservation [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 16 april 2020 via http://www.lherminesaint-hernot29.com/reservation/
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NACHT 5: 9 op 10 september
Nacht 5 brengen we door in het Première Classe La Rochelle Centre – Les Minimes. Dit hotel is
gelegen dicht bij het historische centrum en vlak bij de haven. Hier wordt verbleven in 4persoonskamers voor de gasten, een 2-persoonskamer voor de reisleider en een 2-persoonskamer
voor de chauffeurs. Het ontbijt is inbegrepen en wordt geserveerd in buffetvorm.

Figuur 15: Première Classe La Rochelle Centre – Les Minimes15

NACHT 6 & 7: 10 op 11 september en 11 op 12 september
Op onze laatste bestemming, San-Sebastian, brengen we de nacht door in Koba hostel. Het hostel is
gelegen op 200 meter van het strand. Dit hostel heeft de perfecte ligging in San-Sebastian om onze 2
laatste dagen door te brengen. In dit hostel zijn er meerdere gemeenschappelijke ruimtes, zo kan
iedereen gebruik maken van de keuken, eetkamer, meerdere chill-room’s en het terras. Dit hostel
biedt ook de mogelijkheid tot het huren van fietsen, wetsuits en surfboards. Het ontbijt is
inbegrepen.
Voor onze gasten zijn er 3 shared dorms voor 8 personen. Elke dorm beschikt over Wc’s, douches en
lockers. Onze reisleider krijgt een privékamer, met ensuite.

Figuur 16: Koba Hostel16

Onze chauffeurs verblijven deze keer niet in dezelfde accommodatie als onze gasten en reisleider,
voor hen hebben we een bungalow op een camping voorzien, op deze manier zijn ze dichter bij hun
bus. Onze chauffeurs verblijven in een 2-persoonsbungalow. Deze bungalow is voorzien van alle
comfort: keuken, badkamer, eetkamer… en is gelegen op een rustige plaats. Zo kunnen ze voldoende
uitrusten voor ze aan de lange rit terug naar België beginnen. Mochten de chauffeurs iets meer
willen genieten van de faciliteiten van de camping, dan is er ook een zwembad waar ze gebruik van
kunnen maken.

15

Première Classe La Rochelle Centre – Les Minimes (z.d.). Over het hotel [Online afbeelding]. Geraadpleegd
op 19 april 2020 via https://www.premiereclasse.com/nl/hotels/premiere-classe-la-rochelle-centre-lesminimes
16

Koba Hostel (z.d.). Rooms [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 23 april 2020 via
http://www.kobahostel.com/en/habitaciones/

16

2.4. MAALTIJDEN
DAG 1
Op dag 1 rekenen we erop dat iedereen zelf zorgt voor zijn ontbijt en middageten. Dit kan best
meegenomen worden van thuis. Het avondeten wordt voorzien door de reisleider. Om elkaar beter
te leren kennen eten we gezamenlijk op de top van La Falaise d’Aval. Onder het genot van ons
avondeten kunnen we genieten van de wondermooie uitzichten.
DAG 2
We ontbijten in Etretat Aventure. De reisleider voorziet voldoende eten zodat iedereen een
lunchpakket kan maken voor ’s middags. Avondeten doen we bij L’Ancyvier. L’Ancyvier biedt een
ruime kaart aan met onder andere: salades, pasta’s, burgers, frieten…
DAG 3:
We ontbijten in IBIS Styles Centre Historique. Tegelijkertijd maken we ons lunchpakket voor ’s
middags klaar, de reisleider voorziet voldoende opties. Avondeten is zelf te voorzien.
DAG 4:
We ontbijten in IBIS Styles Centre Historique. Ons middageten nemen we bij Au Large. Au Large
heeft een ruime kaart met voor ieders wat wils. Vegetariërs kunnen hier zonder problemen ook
lekker eten. Ons avondeten is inbegrepen bij onze accommodatie.
DAG 5:
Vandaag is enkel ons ontbijt inbegrepen. Voor lunch en avondeten is iedereen vrij om zelf te kiezen.
DAG 6:
Ontbijten doen we vandaag in ons hotel. Het middageten wordt voorzien door de reisleider en eten
we allemaal samen gezellig op in het park. Deze avond koken we gezellig allemaal samen in de
keuken van ons hostel.
DAG 7:
We ontbijten in ons hostel. Middageten is zelf te voorzien. Om onze reis goed af te sluiten gaan we
op onze laatste avond allemaal samen uit eten. We gaan naar Bodega Donostiarra, waar we
genieten van Spaanse tapas.
DAG 8:
Op onze laatste ochtend nemen we de tijd om te ontbijten voor we aan de lange rit terug naar België
beginnen. De andere maaltijden deze dag zijn voor eigen rekening.
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2.5. INBEGREPEN/NIET-INBEGREPEN
2.5.1 Inbegrepen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reis met comfortabele autocar
7 nachten accommodatie
7 dagen ontbijt
4 middagmalen
5 avondmalen
Activiteiten: Jardins d’Étretat, Mont-Saint-Michel, dagtocht kajak, dolfijnen spotten,
boottocht grotten, escape room, surfinitiatie
Kosten voor de reisleider
Wandelingen begeleid door reisleider
Begeleiding door reisleider
Reisleider 24/7 ter beschikking

2.5.2 Niet-inbegrepen:
•
•
•
•
•
•
•

Ontbijt eerste dag
4 middagmalen
3 avondmalen
Eventuele verzekeringen
Verblijfstaksen
Vrijblijvende activiteiten tijdens vrije tijd
Persoonlijke uitgaven
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2.6. SUGGESTIES
Dag 1:
Voor de jongeren: in Étretat Aventure kan je verschillende activiteiten doen, waaronder een Mega
Jump vanop een plateau in de lucht op een luchtkussen (vanaf €2 per sprong). Er is ook een
klimmuur, een hoogteparcours en je kan er zelfs bungeejumpen (vanaf €49).
Dag 2 & 3:
Voor de jongeren: In Saint-Malo zijn de mogelijkheden eindeloos. Een wandeling naast/op de
stadsmuur is heel mooi, vooral ‘s avonds met de ondergaande zon. Voor de rest kan je zowat alle
watersporten hier beoefenen, alsook heel veel musea en cultuur ontdekken. Voor specifieke
activiteiten kan je best de website van toerisme Saint-Malo raadplegen.
Dag 4: /
Dag 5:
Crozon: voor de jongeren: voor het middageten in Crozon hebben we enkele adresjes, voor ieder
wat wils:
•
•
•
•

Supermarkt: Supermarché Express
o Adres: Allée des Tilleuls, 29160 Crozon
Simpel restaurant voor lunch & diner: Baradoz
o Adres: 22 quai Kador, 29160, Crozon
Zeevruchten: Saveurs et Maree
o Adres: 52, bd de la Plage 29160 | Port de Morgat, 29160, Crozon
Pannenkoeken (de typische Franse crêpes, zoet en zout): La Bolée
o Adres: Adres: 48 bd Plage, 29160 Morgat, Crozon

La Rochelle: voor de jongeren:
•
•

Voor het avondeten zijn er genoeg opties vlakbij, waaronder een Burger King & Mc Donalds
vlak naast het hotel
Activiteit: Breng een bezoek aan het stadje met de oude haven en zijn oude toegangstorens.
Dit is op 15 minuten wandelen van het hotel en is heel gezellig, met smalle straatjes.

Dag 6:
La Rochelle: voor de jongeren: Het Parc des Pères is gelegen aan zee, het heeft op wandelafstand
een uitkijkpunt en er zijn heel wat wandelpaden langs de zee met prachtige uitzichten.
Dag 7:
Voor de jongeren: aanbevelingen voor activiteiten:
•
•

Je kan bij ofwel de vereniging van de surfinitiatie of het hotel een surfplank en wetsuit huren
om zelf te gaan surfen na de initiatie.
Ga de stad in en ontdek San-Sebastian.

Voor de chauffeurs: Vanop camping Igueldo kan er een bus genomen worden, bus nummer 1, die
hen in 30 minuten naar het centrum brengt.
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2.7. ROUTEPLAN
DAG 1:
•

Borsbeeksebrug – Jardins d’Étretat

•

Jardins d’Étretat - camping Étretat Aventure:

•

Camping Étretat Aventure - Étretat parking (25 Rue Guy de Maupassant, 76790 Étretat) &
terug:

•

Wandeling Étretat parking – La Falaise d’aval & terug:
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DAG 2:
•

Camping Étretat Aventure – Mont-Saint-Michel (parking: Le Bas Pays, 50170 Beauvoir)

•

Mont-Saint-Michel (parking: Le Bas Pays, 50170 Beauvoir) – Saint Malo parking (11 Quai
Duguay-Trouin)

•

Parking (11 Quai Duguay-Trouin) - hotel IBIS Styles Centre Historique
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•

Hotel IBIS Styles Centre Historique – L'Ancyvier (12 Rue Lecoufle, 35400 Saint-Malo) & terug

DAG 3:
•

IBIS Styles Centre Historique – activiteit kajak (7 rue de la clouterie) & terug

•

IBIS Styles Centre Historique – Little Italy (55 Rue Nicolas Bouvier) & terug
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DAG 4:
•

Wandeling IBIS Styles Centre Historique – parking (11 Quai Duguay-Trouin)

•

Parking (11 Quai Duguay-Trouin) - activiteit dolfijnen spotten (parking: Rue Alfred Basle,
wandelen naar strand)

•

Wandeling parking (Rue Alfred Basle) - Plage de Port Mer
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•

Plage de Port Mer – Au Large (3 Rue Eugene et Auguste Feyen, 35260 Cancale)

•

Rue Alfred Basle – Maison des Minéraux (Rue du Cap de la Chèvre, 29160 Crozon)

•

Maison des Minéraux - L’Hermine (Gites Saint Hernot, 29160 Crozon):

•

L’hermine - Plage de l’île vierge & terug:
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DAG 5:
•

Maison des Minéraux - 6 Rue de Penfrat (Crozon)

•

6 rue de Penfrat – Plage de Morgat & terug

•

6 rue de Penfrat – La Rochelle hotel: Hotel Première Classe La Rochelle Centre – Les Minimes
(32 Rue de la Scierie, 17033 La Rochelle)
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DAG 6:

•

Hotel Première Classe La Rochelle Centre-Les Minimes – Escape Hunt La Rochelle (12
Rue Alfred Kastler, 17000 La Rochelle)

•

Escape Hunt La Rochelle – Parking Camping Car (aan Parc des Pères, Rue de la Sauvagère,
17000 La Rochelle)
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•

Hotel – Parking Camping Car

•

Parking Camping Car – San Sebastian (afzetten aan: 41 Zurriola Hiribidea, San Sebastian)
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•

Groep: 41 Zurriola Heribidea – Koba Hostel (Calle Carquizano 5, bajo 20001)

•

Bus: rijdt door naar camping Igueldo (Paseo Padre Orkolaga 69, 20.008 Donostia-San
Sebastián)
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DAG 7:
•

Koba hostel – surfclub (op playa Zurriola)

•

Koba hostel – restaurant Bodega Donostiarra (13 Peña y Goñi Kalea, 20002 Donostia-San
Sebastian)
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DAG 8:
•

Wandeling Koba Hostel – parking bus (41 Zurriola Hiribidea)

•

Camping Igueldo – parking bus (41 Zurriola Hiribidea)

•

Terugrit San Sebastian (41 Zurriola Hiribidea) - Antwerpen (Borsbeeksebrug)
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2.8. RIJ- EN RUSTTIJDEN
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3. TAKEN REISLEIDER EN BUSCHAUFFEURS
Algemene taken:
Voor elke dag gelden er enkele algemene constante taken voor de reisleider en buschauffeurs. Die
leggen we eerst uit en gelden voor elke dag. Als er per dag nog specifieke taken zijn worden deze per
dag vermeldt.
Reisleider:
De reisleider zorgt altijd voor een goed verloop van de reis, met goede sfeer. Problemen lost hij op.
Voor vertrek doet hij telkens een head count om te checken of iedereen er is.
Hij is altijd bereikbaar voor vragen, opmerkingen, bezorgdheden, enzovoort. Kortom een
aanspreekpunt 24/7 voor de jongeren.
Voor elke activiteit, rit, nieuwe accommodatie of maaltijd zorgt hij voor een briefing over het
verloop (programma) en info over de regio, leuke weetjes, suggesties voor maaltijden en vrije tijd,
enzovoort.
Hij zorgt voor de administratie. Bij de activiteiten zorgt hij voor de tickets en zorgt hij dat de groep
opgestart geraakt. Hij doet zelf niet mee maar blijft beschikbaar voor moest er tijdens een activiteit
iets misgaan. Hij zorgt ook voor de (goede) communicatie met de lokale partners.
Hij zorgt voor het in- en uitchecken bij de accommodatie. Hij ontvangt dus de sleutels en geeft ze op
het einde terug aan de receptie/verantwoordelijke.
De reisleider gaat mee naar de maaltijden die inbegrepen zijn in de prijs en plaatsvinden in een
restaurant. Hij zorgt voor de bestellingen en regeling en eet ook zelf mee nadat alles geregeld is.
Wanneer de reisleider eten moet voorzien, krijgt hij hiervoor een budget om te spenderen in de
supermarkt.
Tijdens het hele verloop van de reis houdt hij in de gaten dat er niets illegaals gebeurt, dat er niet
wordt gesluikstort en dat iedereen zich respectvol gedraagt tegenover mens, natuur en omgeving.
Hij zorgt ervoor dat alles veilig verloopt.

Chauffeurs:
Zij zorgen dat ze altijd ruim op tijd aanwezig zijn om de groep te laten instappen, bagage in te laden,
enzovoort.
Ze besturen de autocar en houden zich aan de stopplaatsen en aan de juiste uren.
Ze communiceren met de reisleider in verband met stopplaatsen, eventuele files (en dus langere
rijtijd), enzovoort.
Ze zorgen voor een propere bus.
Moest er een probleem zijn met een jongere op de bus in verband met de bus zelf (bijvoorbeeld: een
jongere laat altijd vuil rondslingeren), communiceren zij dit met de reisleider of via omroep in de bus
in de vorm van een vriendelijke mededeling.
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DAG 1:
Algemene taken +
De reisleider is goed op tijd aanwezig op de afspraakplaats op de Borsbeeksebrug om alle
deelnemers te ontvangen. Hij zorgt ervoor dat iedereen ingecheckt is bij hem en dat ze zich op hun
gemak voelen. Hij schrijft alle Gsm-nummers op zodat hij van iedereen een up-to-date nummer
heeft en in geval van nood kan communiceren.
Begin rit: Reisleider geeft welkomstspeech in de bus en overloopt het programma voor de dag en de
rest van de week. Stelt ook deelnemers gerust dat ze met problemen naar hem/haar kunnen komen
en overloopt de regels (bv qua stiptheid). De reisleider geeft ook het telefoonnummer van hem/haar
en van de buschauffeurs voor in geval van nood.
De reisleider zorgt dat hij eten voorziet voor ‘s avonds voor op de Falaise d’Aval.
DAG 2:
Algemene taken +
‘s Ochtends zorgt de reisleider dat er eten voorzien is om het lunchpakket te maken voor die
middag. Dit heeft hij op voorhand ingekocht.
De reisleider pakt mee de shuttle naar de Mont-Saint-Michel en terug, zodat hij kan checken of
iedereen er is.
De reisleider gaat mee naar het restaurant l’Ancyvier voor het avondeten en eet daar mee.
DAG 3:
Algemene taken +
De reisleider voorziet ‘s ochtends eten om een lunchpakket te maken om mee te nemen op de
kajaktocht.
DAG 4:
Algemene taken +
De reisleider doet de wandeling naar de Plage de l’ïle Vierge en terug mee.
DAG 5:
Algemene taken.
DAG 6:
Algemene taken +
Voor de activiteit van de escape room: Groep 1 doet escape room om 10:00, reisleider start groep
mee op en gaat met rest groep door naar parking Camping Car, dit is gelegen naast het Parc des
Pères en is aan de zee, met uitkijkpunt en wandelpaden. Om 11:30 is het wissel en neemt de
reisleider groep 1 mee naar de escape room en groep 2 mee naar het park. Om 13:00 pikt reisleider
groep 2 op aan de escape om terug naar het park te gaan.
Reisleider voorziet voor ‘s middags middageten.
Reisleider zorgt voor de inkoop voor het avondeten en helpt bij de bereiding ervan en de opruim.
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DAG 7:
Algemene taken
DAG 8:
Algemene taken +
De reisleider zorgt voor een afsluitspeech voor aankomst in Antwerpen. Hij helpt bij het uitladen
bagage en blijft aanwezig tot iedereen weg is. Hij doet ook de laatste administratie met de
buschauffeurs en bedankt hen ook.
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4. FINANCIEEL
4.1. VARIABELE KOSTEN
Deze prijzen zijn allemaal per persoon berekend.
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4.2. VASTE KOSTEN
Deze kosten zijn ongeacht het aantal deelnemers aan de reis. Dit gaat om de totaalkosten
die sowieso betaald moeten worden. Tolkosten zijn berekend op een bus met 2 assen.

36

37

38

4.3. PRIJSBEREKENING
We hebben geprobeerd onze reis onder de €1000 te houden, dit zodat het nog steeds
betaalbaar is voor onze doelgroep. Als winstpercentage hebben we 9% genomen. De
uiteindelijke verkoopprijs van de reis zal €995 zijn.
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5. MARKETINGPLAN
Product:
Ons product is een 8-daagse (7 nachten) autocarreis langs de prachtige Franse en Spaanse kust, met
maximum 24 deelnemers. Daar combineren we zon, zee en strand met veel avontuurlijke
activiteiten, zowel op het water als op het land. We verblijven in een coole dome (soort iglotent) en
in gezellige ho(s)telletjes. Verblijf en ontbijt zijn altijd inbegrepen alsook enkele gezamenlijke
middag- en avondmaaltijden.

Beschrijving doelgroep & klantenbehoeften:
Onze autocarreis is ontworpen voor Vlaamse jongeren tussen de 20 en 25 jaar die houden van
avontuur en sportief zijn. Aangezien de reis georganiseerd wordt in de eerste week van september
zal dit vooral studerende jongeren aan de hogeschool/universiteit aantrekken.
Onze doelgroep behoort tot de generatie ‘digital natives’, wat inhoudt dat ze heel veel weten van
technologie en uitdrukkelijk aanwezig zijn op sociale media. Ze behoren ook tot de generatie Y, die
heel ambitieus is maar ook fun wil hebben. Ze zijn open-minded en goed geïnformeerd. De jongeren
houden van nieuwe plaatsen ontdekken (liefst zo veel mogelijk) en actief bezig zijn, met toch nog
genoeg tijd om te relaxen en er zelf op uit te trekken en te ontdekken. Daarom hebben we een
goede mix tussen relaxerende activiteiten, spectaculaire activiteiten en tijd om te rusten of er zelf op
uit te trekken en te ontdekken. Ze willen zowel de hoogtepunten zien (de ‘coole hippe’ plekken) als
nieuwe dingen doen. Daarom hebben we gekozen voor een goede mix tussen bekende plaatsen en
steden zoals San Sebastian en de Mont-Saint-Michel, en eerder onbekende plaatsen zoals Étretat,
Crozon en La Rochelle. Het groepsgevoel staat centraal en daarom doen we heel wat
groepsactiviteiten en logeren we op gezellige logeerplekken zodat de jongeren elkaar kunnen leren
kennen en er een goede band ontstaat. We houden de groep ook bewust klein zodat dit nog meer
geaccentueerd wordt.
Omdat onze doelgroep graag en lekker eet, maar het niet het meest fancy hoeft te zijn, hebben we
ervoor gekozen om geregeld samen te eten en dit te voorzien voor hen, zodat ze gewoon de voetjes
onder tafel moeten schuiven en kunnen genieten. Dit eten is klassiek en goed. Daarbuiten hebben
we ook tijd gepland waarin ze zelf kunnen kiezen waar ze gaan eten.
Natuurlijk zijn alle plekken die we zullen bezoeken ook Instagram-waardig zodat onze jongeren die
houden van hun technologie, internet en alles delen, genoeg foto’s kunnen posten en magnifieke
herinneringen kunnen creëren die ze zullen bijblijven voor de rest van hun leven.
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Marketingstrategie:
We hebben onze reis zo opgebouwd dat we toewerken tot een hoogtepunt. Elke bestemming is
uniek op zijn eigen manier en voegt iets nieuws toe aan de reis. Uiteindelijk spenderen ze de laatste
2 dagen in San Sebastian, het surfwalhalla van Spanje en van Europa, wat het absolute hoogtepunt
zal zijn van de reis. Onze doelgroep wil een goede mix tussen avontuur en relaxen en dat is exact wat
we hen geven om die behoefte te bevredigen. Wij hebben bewust onze prijs zo laag mogelijk
gehouden omdat onze doelgroep niet de hoogste eiser is qua luxe maar vooral geeft om de beleving.
Jongeren tussen de 20 en 25 jaar hebben ook geen al te groot budget, vooral als ze nog studeren,
dus hier hebben we ook rekening mee gehouden.
We hebben dan ook voor enkele toplocaties gekozen en daar gezocht naar logies en activiteiten die
bij onze doelgroep passen. We hebben echt bewust gekeken naar onze doelgroep (wijzelf dus
inclusief) en ons afgevraagd wat er voor ons belangrijk is tijdens een reis, wat onze behoeften zijn
tijdens een reis, en daaruit vertrekkend een gevarieerd programma opgesteld.
Al deze elementen zullen onze reis aantrekkelijk maken bij onze doelgroep. Om ons product
verkoopbaar te maken moesten we het natuurlijk een naam en logo geven dat aantrekkelijk zou zijn
voor onze doelgroep. Zo zijn we uitgekomen op onze naam; Ultimate Coastal Adventure en ons logo:
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Marketingtools:
Wij kiezen ervoor om onze reis vooral via sociale media en via internet te promoten omdat onze
doelgroep hier veel meer aanwezig is dan op bijvoorbeeld een reisbeurs. Aangezien jongeren
vandaag vaak een overload aan informatie binnenkrijgen via internet, is het belangrijk dat we er
direct uitspringen en kort en krachtig de aandacht trekken om dan vervolgens meer info te geven en
met de klant een band op te bouwen. We zullen dan ook eerst de jongeren bereiken via Facebook en
Instagram, om ze zo te verwijzen naar onze website. Daar kunnen ze alle informatie vinden en zich
inschrijven voor de nieuwsbrief waarmee ze dan op de hoogte zullen gehouden worden van
promoties, info over je aankomende reis, etc. Ook zullen we flyers maken en die verspreiden op
scholen, plaatsen waar veel jongeren komen en evenementen.
We zullen volgende marketingtools gebruiken om onze reis te promoten:
•

•

•

•

•
•

Facebook- en instagrampagina: dit doen we in 2 delen.
o Pagina's: We zullen professionele facebook- en instagrampagina’s aanmaken. Deze
zijn gratis aan te maken en hier zullen we vooral veel mooie foto’s plaatsen omdat
onze doelgroep dit graag heeft en zo overtuigd wordt, alsook de basis/nodige
informatie geven zodat het duidelijk is wat we verkopen en aan wie we het
verkopen.
o Advertenties: We kunnen betalen om een ad te laten plaatsen op Facebook en/of
Instagram. We kunnen hierbij ook zorgen dat deze ad enkel terecht komt bij onze
doelgroep, zodat we dus niet voor niets betalen.
Website: Op onze website zal als de nodige info van A tot Z staan. Natuurlijk vinden ze hier
alle info over de reis, maar ook over de regio’s die we zullen bezoeken, extra info over
bijvoorbeeld verzekeringen, veel gestelde vragen, een boekingstool, enzovoort. We streven
ernaar om deze info transparant en duidelijk naar de jongeren over te brengen, zonder dat
ze te veel moeten klikken om iets te zoeken, om hen zo bij ons te houden en niet te doen
afhaken door de overload aan informatie of moeilijkheid om informatie te vinden.
Flyers: Deze zullen we op scholen verspreiden (in de inkomhal, in de cafetaria etc.) en hier
zal de belangrijkste info opstaan in verband met wat, wie, hoe, wanneer, etc., alsook een
boodschap om onze Facebook- en/of Instagrampagina leuk te vinden en te volgen, en naar
onze website te surfen. Wanneer we een infoavond hebben gepland kunnen we hier ook de
datum opzetten van de infoavond. Tot slot zullen hier enkele aantrekkelijke foto’s op staan
om zo een beetje de feeling van de reis mee te geven en de jongeren warm te maken.
Direct e-mail: Via verzamelde gegevens via infoavonden en van op de website door het
inschrijven voor de nieuwsbrief (rekening houdend met de GDPR-wetgeving), kunnen we
onze potentiële en bestaande klanten bereiken via direct e-mail. Er zal ook altijd een link
staan in de mail die leidt naar onze website.
In het reiskantoor zelf: Met affiches en/of flyers en in de brochure van de reisagent. Extra
informatie kan altijd gevraagd worden aan de reisagent.
Infoavond: We zullen een of meerdere infoavonden organiseren voor de geïnteresseerden.
Zo kunnen we het vertrouwen van de jongeren winnen, een band opbouwen en alle
gedetailleerde informatie geven. Hier kunnen ze hun gegevens doorgeven zodat ze de
nieuwsbrief ontvangen en alle vragen stellen die ze willen. Op deze infoavond zullen we
werken met een beamer en presentatie zodat we ook leuke foto’s en filmpjes van de reis
kunnen laten zien.
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Kostenraming:
•
•

Flyer: Drukkost voor 1000 flyers A5 (dubbel bedrukt) = €29,78.
Infoavond: Als het kan, doen we dit gratis in een lokaal van een school. Anders gaan we op
zoek naar een lokaal met centrale ligging, dat goed bereikbaar is met openbaar vervoer.
o Mechelen: €25 voor de huur van een zaal voor max. 24 personen van 10u tot 22u.
o Antwerpen: vanaf €5/uur worden zowel grote als kleine zalen aangeboden.
o Leuven: vanaf €9,40/uur kan een zaal gehuurd worden voor max. 28 personen.
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6. UITWERKING MARKETINGTOOL
Dit zal onze A5-flyer zijn, met voor- en achterkant.
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7. BEWIJS PRIJZEN
7.1. ACTIVITEITEN
DAG 1:
Activiteit 1: Les Jardins d’Etretat

Figuur 17: Tickets Jardins d’Etretat17

Parking Etretat (parking in Rue Maupassant):

Figuur 18: Prijs parking du Grand Val18

17

Les Jardins d’Etretat (z.d.) Tickets. [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 26 maart 2020 via
https://etretatgarden.fr/en/tickets/
18
Ville d”etretat (z.d.) Stationnement. [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 19 april 2020 via

https://www.etretat.fr/index.php/Stationnement?idpage=25&afficheMenuContextuel=true
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DAG 2:
Activiteit 3: Mont-Saint-Michel en Abdij
Parking Mont-Saint-Michel:

Figuur 19: Prijzen parking Mont-Saint-Michel19

Abdij:

Figuur 20: Prijzen Abdij Mont-Saint-Michel20

19

Mont-Saint-Michel (z.d.). Prices. [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 14 april 2020 via
http://www.bienvenueaumontsaintmichel.com/en/preparing-your-visit/prices
20
Abbaye de Mont-Saint-Michel (z.d.). Practical information. [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 14 april via
http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/en/Prepare-for-your-visit/PRATICAL-INFORMATION#price
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Parking Saint-Malo:

Figuur 21: Prijs parking Saint-Malo21

DAG 3:
Activiteit 4: Dagtocht kajak

Figuur 22: Prijzen kajak22

21

Saint-Malo (z.d.). Stationnement autocars [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 19 april 2020 via

https://www.saint-malo-tourisme.com/groupes/pratique/stationnement-autocars-et-deposeminute
22

Les corsaires malouins. (z.d.) Randonnée journée: découverte milieu Marin. [Online afbeelding].
Geraadpleegd op 8 april 2020 via http://www.kayakdemer35.fr/randonnee-journee-decouverte-milieu-marin/
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DAG 4:
Activiteit 5: Dolfijnen spotten

Figuur 23: Prijzen dolfijnen spotten23

DAG 5:
Activiteit 7: Boottocht Crozon

Figuur 24: Prijzen boottocht Crozon24

23 Assocciation Al Lark. (z.d.) Adhésion 2020. [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 8 april 2020 via
https://www.helloasso.com/associations/association-al-lark/adhesions/adhesion-2020-association-al-lark
24
Vedettes Sirènes (z.d.) Infos pratique. [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 14 apirl 2020 via
http://sirenes.bzh/#
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DAG 6:
Activiteit 8: Escape Room

Figuur 25: Prijzen escape room25

DAG 7:
Activiteit 9: Surfinitiatie

Figuur 26: Prijzen surfinitiatie26

Figuur 27: Prijzen materiaal huren27

25

Escape Hunt (z.d.). Games. [Online afbeelding]. Geraadpleegd 10 april 2020 via
https://escapehunt.com/fr/larochelle/en/
26
Surfing San Sebastian (z.d.). Clases de Surf. [Online afbeelding]. Geraadpleegd 10 april 2020 via
https://www.surfingsansebastian.com/clases-surf-particulares
27

Surfing San Sebastian (z.d.). Alquiler de material. [Online afbeelding]. Geraadpleegd 16 april 2020 via
https://www.surfingsansebastian.com/clases-surf-particulares
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7.2. ACCOMMODATIE
NACHT 1: Etretat Aventure
Verblijf reisleider en chauffeurs (2 keer)

Figuur 28: Prijzen chalets28

Verblijf gasten (6 keer)

Figuur 29: Prijzen dome29

28

Etretat Aventure (z.d.). Tarifs et horaires. [Online afbeelding]. Geraadpleegd 14 april 2020 via http://etretataventure.fr/hebergements/
29

Etretat Aventure (z.d.). Tarifs et horaires. [Online afbeelding]. Geraadpleegd 14 april 2020 via http://etretataventure.fr/hebergements/
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Bijboeken ontbijt (27 keer)

Figuur 30: Prijs ontbijt30

NACHT 2 & 3:
Verblijf reisleider

Figuur 31: Prijs reisleider31

Verblijf chauffeurs

Figuur 32: Prijs chauffeurs32

30

Etretat Aventure (z.d.). Tarifs et horaires. [Online afbeelding]. Geraadpleegd 14 april 2020 via http://etretataventure.fr/hebergements/
31

Ibis Styles Saint Malo Centre Historique (z.d.). Tarieven [Online afbeelding]. Geraadpleegd 14 april 2020 via
https://all.accor.com/hotel/8218/index.nl.shtml?dateIn=&nights=&compositions=4&stayplus=false#origin=ibis
32
Ibis Styles Saint Malo Centre Historique (z.d.). Tarieven [Online afbeelding]. Geraadpleegd 14 april 2020 via
https://all.accor.com/hotel/8218/index.nl.shtml?dateIn=&nights=&compositions=4&stayplus=false#origin=ibis
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Verblijf gasten (12 keer)

Figuur
33: Prijs gasten33

NACHT 4:
Verblijf reisleider

Figuur 34: Prijs reisleider34

Verblijf chauffeurs

Figuur 35: Prijs chauffeurs35

33

Ibis Styles Saint Malo Centre Historique (z.d.). Tarieven [Online afbeelding]. Geraadpleegd 14 april 2020 via
https://all.accor.com/hotel/8218/index.nl.shtml?dateIn=&nights=&compositions=4&stayplus=false#origin=ibis
34
L’Hermine (z.d.). Chambre d’étape KERLOC’H [Online afbeelding]. Geraadpleegd 16 april 2020 via
http://www.lhermine-saint-hernot29.com/reservation/chambre-d-hote-1.html
35

L’Hermine (z.d.). Studio d’étape Menesguen [Online afbeelding]. Geraadpleegd 16 april 2020 via
http://www.lhermine-saint-hernot29.com/reservation/chambre-d-hote-1.html
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Verblijf gasten
- kamer van 9 personen

Figuur 36: Prijs gasten36

- kamer van 6 personen

Figuur 37: Prijs gasten37

36

L’Hermine (z.d.). ROSTUDEL [Online afbeelding]. Geraadpleegd 16 april 2020 via http://www.lhermine-sainthernot29.com/reservation/chambre-d-hote-1.html
37
L’Hermine (z.d.). LOSTMARC’H [Online afbeelding]. Geraadpleegd 16 april 2020 via http://www.lherminesaint-hernot29.com/reservation/chambre-d-hote-1.html

54

- kamer van 3 personen (3 keer)

Figuur 38: Prijs gasten38

NACHT 5
Verblijf reisleider

Figuur 39: Prijs reisleider39

Verblijf chauffeurs

Figuur 40: Prijs chauffeurs40
38

L’Hermine (z.d.). Pen ar Guer, Brégoulou, Kerglintin-La Palua [Online afbeelding]. Geraadpleegd 16 april 2020
via http://www.lhermine-saint-hernot29.com/reservation/chambre-d-hote-1.html
39
Premiere Classe Hotels (z.d.). Samenvatting van de reservering [Online afbeelding]. Geraadpleegd 16 april
2020 via http://www.lhermine-saint-hernot29.com/reservation/chambre-d-hote-1.html
40
Premiere Classe Hotels (z.d.). Samenvatting van de reservering [Online afbeelding]. Geraadpleegd 16 april
2020 via https://www.premiereclasse.com/nl/hotels/premiere-classe-la-rochelle-centre-les-minimes
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Verblijf gasten (6 keer)

Figuur 41: Prijs gasten41

NACHT 6 & 7
Verblijf reisleider

Figuur 42: Prijs reisleider42

41

Premiere Classe Hotels (z.d.). Samenvatting van de reservering [Online afbeelding]. Geraadpleegd 16 april
2020 via https://www.premiereclasse.com/nl/hotels/premiere-classe-la-rochelle-centre-les-minimes
42
Koba Hostel (z.d.). Booking detail [Online afbeelding]. Geraadpleegd 19 april 2020 via
http://www.kobahostel.com/en/reservas/
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Verblijf chauffeurs

Figuur 43: Prijs chauffeurs43

Verblijf gasten

Figuur 44: Prijs gasten44

43

Camping Bungalows Igueldo San Sebastian (z.d.). Bungalows rate 2020 [Online afbeelding]. Geraadpleegd 19
april 2020 via http://campingigueldo.com/en/bungalows-rate-2020/
44

Koba Hostel (z.d.). Booking detail [Online afbeelding]. Geraadpleegd 19 april 2020 via
http://www.kobahostel.com/en/reservas/
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Huren van materiaal

Figuur 45: Prijs huren materiaal45

7.3. KOSTEN MARKETING:

Figuur 46: Prijs flyers46

45

Koba Hostel (z.d.). Rentals [Online afbeelding]. Geraadpleegd 19 april 2020 via
http://www.kobahostel.com/en/alquiler/
46

Flyer Print (z.d.). Flyers. [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 22 april 2020 via
https://www.flyer.be/benl/drukwerk/flyers?msclkid=b4d40bc63b7e172f164155593bbffb16&utm_source=bin
g&utm_medium=cpc&utm_campaign=BE-NL-Flyers&utm_term=a5%20flyer&utm_content=Flyer%20-%20A5
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