Handleiding heenreis boeken
GOED OM TE WETEN:
•
•
•

•
•

•

Wil je de allerlaagste prijs, moet je precies 3 maanden vooraf reserveren: de heenreis z.s.m. na 22
maart, en een week later de terugreis (z.s.m. v.a. 29/30 maart, eerder kan niet). Dus enkele reizen.
Als je in april of later boekt, kun je wel retourtjes boeken – maar check de prijs. Retourtjes naar
Frankrijk zijn vaak duurder dan enkeltjes :–)
Je bent wellicht geneigd om in één keer te boeken van Amsterdam naar Quiberon… Dat kan, maar
dat is vreemd genoeg veel duurder (vanaf € 123) dan wanneer je 2 boekingen doet: Amsterdam–
Parijs + Montparnasse–Quiberon (totaal v.a. € 79).
Thalys ticket kun je “Ticketless” per e-mail ontvange. De ticket(s) Parijs-Quiberon krijg je per post.
Als je voor meerdere reizigers tegelijk boekt, ontvang je 1 Thalys ticket per persoon, maar slechts 1
groepsticket Parijs-Quiberon voor alle reizigers… Als een van de deelnemers ergens te laat arriveert
of kwijtraakt, heeft die dus geen eigen ticket (!).
Online boeken kan alleen met een creditcard. Heb je die niet, ga dan naar int. loket Amsterdam CS.

HEENREIS BOEKEN: AMSTERDAM – QUIBERON
Reserveer op 22 maart (zo vroeg mogelijk in de ochtend; eerder kan niet, later is duurder) via www.tgv-europe.nl:
e
e
• Vertrek: Amsterdam NL
• 1 of 2 klas
• Aankomst:: Parijs (Paris Nord)
• Aantal passagiers: …?
• Heenreis: 22/06/2012 vanaf 06h00
• Tickets worden ontvangen in: Nederland
• Rechtstreeks traject
Klik dan op RESERVEREN. Het ziet er zo uit (kies natuurlijk wel de juiste datum):
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Op de resultatenpagina kies je:
•
•
•
•

Gewenste vertrektijd A’dam CS: 06h16 (of 08h16 of 09h16) aankomst Parijs: 09h35 (of 11h35 of 12h35)
Prijs vanaf € 35. Goedkoopste ticket is niet omruilbaar/teruggeefbaar, duurdere tickets wel.
Soms kun je voor een paar euro extra eerste klas reizen.
Daaronder kun je je voorkeuren voor de plaats aangeven: raam/gang/naast/duo/rijrichting.

Klik dan op DEZE HEENREIS KIEZEN
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Dan kom je op de pagina Reservering met “UW REISKEUZE”. Klik NIET meteen op “BEVESTIGEN”, maar zie
daaronder:
RESERVEER OP HETZELFDE MOMENT ANDER KAARTJE en klik op KIEZEN.
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Dan kom je op de pagina met VIND EEN TREINKAARTJE. Kies daar voor:
•
•
•
•
•
•
•

Vertrek: Parijs (FR)
Aankomst: Quiberon (FR)
Heenreis: 22/06/2012 vanaf 12h00
Rechtstreeks traject
Aantal passagiers: …?
e
e
Hoe wenst je te reizen: 1 of 2 klas
Ontvangst- of ophaalland kaartjes: Nederland

Klik dan op NU ZOEKEN
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Op de nieuwe resultatenpagina vind kies je voor:
•
•
•
•

Vertrektijd Parijs Montparnasse: 12h08 (of 13h47), aankomst Auray: 15h38 (of 17h17) (Als je later gaat,
mis je zéker de laatste boot naar Houat).
Prijs vanaf € 41 heel vroeg in de ochtend. Een paar uur later kan de prijs al stijgen. Goedkoopste tickets
zijn niet omruilbaar/teruggeefbaar, duurdere tickets wel.
Soms kun je voor een paar euro extra eerste klas reizen.
Je plaats: raam/gang/naast/duo/rijrichting.

Klik dan op “DEZE HEENREIS KIEZEN”
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Op de volgende pagina klik je – als alles klopt – op BEVESTIGEN
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Dan kom je op de pagina “Bestelling”. Daar kun je kiezen voor “Ticketless” of verzending per post. Als je kiest voor
“Ticketless”, moet je je e-mail adres opgeven, en krijg je een e-mail met een scancode. Die print je uit en neem je
mee de trein in. Die is alleen geldig voor de Thalys Amsterdam-Parijs. Voordelen:
• Je ontvangt hem meteen,
• Hij kan niet kwijtraken in de post
• Je kunt er een reservekopie van afdrukken.
De tickets Parijs-Quiberon kun je niet uitprinten, die krijg je per post toegestuurd.
Vul ook naam (namen) in, geboortedatum, e-mail gegevens,
vink de Algemene Voorwaarden aan, en klik op “GA DOOR MET UW BESTELLING”.
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Dan kom je op de pagina BETALING. Controleer je gegevens, en geef aan hoe je wilt betalen (VISA, MasterCard,
etc.). Klik dan op UW BETALING BEVESTIGEN.
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Handleiding terugreis boeken
Doe hetzelfde als de heenreis, maar in omgekeerde reisrichting.
Weer geldt: twee aparte boekingen (Quiberon-Parijs + Parijs–Amsterdam) zijn meestal goedkoper dan 1 boeking
Quiberon naar Amsterdam.
Boek op 29 of 30 maart ’s ochtends vroeg (eerder kan niet, later is duurder), of in elk geval zo spoedig mogelijk, via
www.tgv-europe.nl
Kies daar:
• Enkele reis
• Vertrek vanuit: Quiberon (FR) 08h54, of
• Vertrek vanuit of Auray (FR) 09.44 (of 12h40)
• Aankomst: Parijs Montparnasse: 3h23 (of 16h11)
• Goedkoopste prijs die we gezien hebben (vroeg in de ochtend, een paar uur later kan de prijs al stijgen):
vanaf circa € 40. De goedkoopste tickets zijn niet omruilbaar/teruggeefbaar, duurdere tickets wel. Soms
reis je voor een paar euro extra 1e klas.
Als je weer belandt op de pagina Reservering met “UW REISKEUZE, klik dan NIET meteen op “BEVESTIGEN”,
maar zie daaronder: RESERVEER OP HETZELFDE MOMENT ANDER KAARTJE en klik op KIEZEN.
Op de nieuwe resultatenpagina kies je:
•
•
•

Vertrektijd Parijs (Nord): 14h25 (of 15h25 of 17h25 of 19h25)
Aankomst Amsterdam 3,5 uur later.
Prijs vanaf € 41 (als je vroeg boekt).

Enzovoort (zie de beschrijving van de heenreis).

Handleiding boot reserveren
De boot van vrijdagavond 19.15 uur is meestal voller dan normaal, omdat een groep scholieren dan terugkeert van
het platteland naar hun thuisbasis Houat, en omdat er weekendbezoekers meegaan. Dus vooraf reserveren kan
handig zijn. Het scheelt je ook tijd in de haven van Quiberon. Je kunt je kaartjes gratis thuisgestuurd krijgen. Doe
het reserveren hier: http://www.compagnie-oceane.fr In het kort gaat dat zo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réservation en ligne: Quiberon Houat
Date: 22/06/2012
Heure: 19h15 MELVAN
Réserver: aller/retour (als je een enkeltje wilt: aller simple)
€ 16,10
Klik op: Traversée retour
Date: 30/06/2012
Heure: 07h35 MELVAN
€ 15,55
Klikop: Suivant
Nombre et profil des voyageurs: aantal reizigers/leeftijd/hond + Reserver
Coordonnees: naam/adres/e-mail/etc invullen
Als je de tickets aan het loket wilt ophalen: vink dan dan aan “Retirer les billets au guichet”. Vink niets aan
als je ze per post wilt ontvangen.
Vink ook de “contditions générales de transport” aan, en klik op Réserver.
Klik op “Paiement CB” om te betalen met je creditcard.

Behalve je creditcardnummer moet je ook de “Code de verification” invullen. Dat is niet de driecijferige code
achterop je creditcard, maar een meercijferige/-letterige “SecureCode”.
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TICKETS VOOR METRO, BUS, BOOT
METRO:
Koop in de bar van de Thalys naar Parijs zo snel mogelijk 2 metro tickets per persoon.
Dan hoef je op het station in Parijs niet in een lange rij voor het loket of de automaat te wachten.
Kosten: losse tickets: € 1,70, maar je bent goedkoper uit als je andere deelnemers een “carnet” van 10
tickets koopt voor € 12,70. En de kaartjes verdeelt.
BUS:
Als je een treinticket hebt van Parijs Montparnasse – Quiberon, geldt die ticket als busticket voor de rit van
Auray naar Quiberon.
Heb je geboekt tot Auray, dan koop je een kaartje voor de bus van station Auray naar de haven van
Quiberon bij de buschauffeur. Dat kost € 2.
BOOT:
De bus stopt in de haven van Quiberon: “Quiberon Gare Maritime-Port Maria”. Koop aan de balie in de
haven meteen je retourticket naar Houat (dat kan niet op de veerboot). Kosten:
• Enkeltje: € 17,95.
identiteitsbewijs): enkel € 10,60.
Retour: € 29,65.
Retour € 17,90.
• Senior (60+ op vertoon van
• Hond enkel € 6,30. Retour € 10,70.
identiteitsbewijs): enkel € 15,75.
• Fiets: enkel € 8.70. Retour € 17,40
Retour 26,05.
• Bagage t/m 30 kg: gratis.
• Kind t/m 3 jaar: gratis.
• Plus eventuele reserveringskosten € 1 p.p.
• Onder de 25 jaar (op vertoon van
De boot van vrijdagavond 19.15 uur is meestal voller dan normaal, omdat een groep scholieren dan
terugkeert van het platteland naar hun thuis op Houat, en omdat er weekendbezoekers meegaan. Dus
reserveren is aanbevolen. Als je dat wilt, geef dat dan z.s.m. door aan Sylvie.

LINKS voor als je zelf je reis wilt regelen
met andere routes/reisdagen/tijden/kosten/transportmiddelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thalys Amsterdam – Parijs (Paris Nord): www.nshighspeed.nl
Trein Parijs – Auray – Quiberon: www.tgv-europe.nl
Regionale busdiensten Auray – Quiberon Gare Maritime: http://www.morbihan.fr/services/transportscollectifs.aspx
Pendelbus Quiberon Gare Maritime – Quiberon Gare SNCF: Transport Maury, tel. 0033297501530
Taxi Quiberon: http://www.taxi-quiberonnais.com
Veerboot Quiberon – Houat (en andere eilanden): www.compagnie-oceane.fr
Reisgenoten-contactpagina: www.chi-kung-training.com/reisgenotenpagina-frankrijk/
Reizen per auto: www.chi-kung-training.com.vragen-zomerweek-2012.html
Beveiligd parkeren in Quiberon: www.quiberon.com/index.php?id_page=259&id_site=1
Hotels e.d. in Quiberon: www.quiberon.com
Routeplanners voor auto/motor: http://www.viamichelin.nl/ http://route.anwb.nl/routeplanner/

DISCLAIMER
•
•
•
•
•

Al deze informatie is bedoeld als service voor deelnemers aan de Chi Kung & SylFit Zomertraining op
Houat in 2012.
Alle prijzen en tijden zijn gebaseerd op gegevens van Nederlandse en Franse websites, en telefonische
informatie – bijgewerkt op 17 maart 2012.
We hebben gezocht naar de snelste, comfortabelste en goedkoopste reismogelijkheden.
We zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of veranderingen.
Wij adviseren iedereen een reis- en anuleringsverzekering af te sluiten voordat je boekt.
Robberto Bos & Sylvie Boireau
www.chi-kung-training.com/zomertraining-frankrijk.html
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