TREINREIS AMSTERDAM-HOUAT
Heenreis: vrijdag 22 juni 2012
1. Thalys Amsterdam Centraal 06.16 (of 08.16, of 09.16) – Paris 09.35 (of 11.35, of 12.35)
• Neem je de vroege Thalys, dan heb je de meeste overstaptijd, zelfs genoeg bij event. vertraging. Neem je
Thalys van 08.16/09.16 dan heb je in Parijs minder overstaptijd: riskanter bij vertraging.
• Koop in de bar van de Thalys zo snel mogelijk 2 metro tickets voor de rit naar/van Montparnasse. Dan hoef
je in Parijs niet in een lange rij te wachten voor een loket of automaat.
2. Van Paris-Nord naar Montparnasse
• Volg in station Paris Nord de borden met een M (van Metro). Neem metro lijn 4, richting Porte
d'Orleans. Na circa 20 minuten uitstappen bij Montparnasse. In Montparnasse loop je (via trappen en
rolband) in 10 minuten naar “Sortie Montparnasse Trains SNCF”.
• Volg de borden naar “Grandes Lignes”.
• De metro-rit duurt circa 20 minuten, maar met het lopen erbij ben je zo’n 40 minuten onderweg.
• Je kunt natuurlijk ook (met anderen) een taxi nemen. Dan zie je nog wat van Parijs ook.
• Op het station van Montparnasse verschijnt niet eerder dan 15 minuten voor vertrek op de grote borden
boven je hoofd vanaf welk spoor de “Grande Ligne” vertrekt richting Rennes-Auray.
3. Vertrek SNCF Paris Montparnasse 12.08 (of 13.47) – Aankomst SNCF Auray 15.38 (of 17.04)
• In Auray loop je in enkele minuten naar de bus richting Quiberon. Rugzakken, koffers en grote tassen
moeten in bagageruimte onderin bus. Buskaartje naar Quiberon koop je bij de chauffeur.
4. Vertrek bus Auray 16.08 (of 17.17) – Aankomst Quiberon (Gare Maritime) 17.30 (of 18.25)
• Als je nog geen ticket hebt: koop aan het loket meteen je retourticket naar Houat (dat kan niet op de
veerboot). Wie ouder is dan 60 of jonger dan 25, kan korting krijgen (op vertoon van identiteitsbewijs).
• Daarna kun je op het strand wachten op de boot. Of dineren, winkelen & rondneuzen in het havenplaatsje
Quiberon.
5. Vertrek veerboot naar Houat 19.15 – Aankomst Houat 20.00
• In de haven wachten Sylvie, Robberto, Cora en Arnold je op om je naar je accommodatie te
vergezellen. Heb je weinig bagage, dan loop je van de haven in 5 – 10 minuten naar je accommodatie (15
minuten naar de camping). Heb je veel bagage, kun je met het busje mee (2 euro per persoon + 1 euro
voor bagage). Of huur een handkarretje ("remorque") voor 15 euro.
• Vetrektijden voor wie eerder of later komt: vrijdag: 09.20, 19.15; zaterdag 9.20, 9.55, 15.15, 16.15; zondag:
9.20, 9.55, 16.15, 18.40

Terugreis zaterdag 30 juni 2012:
1. Vertrek veerboot Houat 07.35 – Aankomst Quiberon 08.10. (Je kunt ook een latere boot nemen om 12.15,
14.10, of 18.30 – maar dan haal je de laatste Thalys niet naar Amsterdam).
2. Van Quiberon haven moet je naar treinstation Auray Gare SNCF. Dat kan zo:
a. Met trein:
o Loop in circa 15 minuten naar het treinstation Quiberon Gare SNCF.
o Of neem het pendelbusje van de Gare Maritime naar Quiberon Gare SNCF. Dat rijdt ongeveer elk
kwartier en de rit duurt circa 10 minuten.
o De trein uit Quiberon vertrekt om 08.54 (of 11.10) – Aankomst Auray 9.37 (of 12.15)
b. Met de lijnbus:
o Vertrek Quiberon Gare Maritime 08.50 – aankomst station SNCF Quiberon 09.30
c. Per taxi.
3. Vertrek trein Auray 09.44 (of 12.40) – Aankomst Paris Montparnasse 13.23 (of 16.11)
4. Van Paris Montparnasse naar Paris-Nord: metro lijn 4 (richting Porte de Clignancourt, metro rit duurt circa 20
minuten, maar met het lopen erbij ben je zeker 40 minuten onderweg)
5. Vertrek Thalys Paris Nord 14.25 (of 15.25 of 17.25 of 19.25). Niet eerder dan 15 min. voor vertrek tonen de
grote borden boven je waar de Thalys vertrekt – Aankomst Amsterdam 3½ uur later.
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 fouten of veranderingen. Wij adviseren een reis- en anuleringsverzekering af te sluiten voordat je boekt.
Robberto Bos & Sylvie Boireau www.chi-kung-training.com/zomertraining-frankrijk.html

