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Le Crotoy / Berck
La Vélomaritime / EuroVelo 4

Départ
Le Crotoy

Durée
2 h 45 min

Niveau
Ik ben beginner / met het
gezin

Arrivée
Berck

Distance
41,57 Km

Thématique
Natuur, Panorama,
Erfgoed, Plaats die je niet
mag missen

De Vélomaritime neemt je mee van de Baie de Somme naar
de Baie d'Authie. Bij Crotoy geniet je nog even van de mooie
lichtval op de baai, voordat je doorfietst richting het
natuurreservaat Baie de Somme, waar je in het natuurpark
Marquenterre een grote verscheidenheid aan vogels kunt
spotten. Op het stuk tussen Saint-Quentin-en-Tourmont en
Quend Plage volgt de fietsroute het grootste duinmassief van
Noord-Europa. Dan rij je om de Baie d’Authie heen en bereik
je uiteindelijk Berck-sur-Mer en zijn prachtige 12 km lange
zandstrand. Toe aan wat extra adrenaline? Pak dan nu je kans
en verruil je fiets voor een zeilwagen!

De route 

Na Le Crotoy rij je eerst over een fietspad en daarna over de
weg. Tussen Saint-Quentin-en-Tourmont en Fort-Mahon
vervolg je je route over een gemarkeerde fietszone. De brug
Pont-à-Cailloux kun je bereiken via een circuit over de weg (D
532). De aanleg van fietspaden is gepland voor 2021. 
Nadat je de Pont-à-Cailloux bent overgestoken (eind 2021
bereikbaar) volg je de Voie Verte tot Conchil-le-Temple.
Daarna rij je verder over landweggetjes, via de haven van La
Madelon tussen Waben en Groffliers. Na Groffliers gaat de
route over het fietspad langs de RD 940 tot aan Berck.

SNCF

Nabijgelegen stations Chemin de Fer de la Baie de
Somme station in Le Crotoy, SNCF station in Rue (8 km
van de route)
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