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Cayeux-sur-mer / Le Crotoy
La Vélomaritime / EuroVelo 4

Départ

Arrivée

Cayeux-sur-mer

Le Crotoy

Durée

Distance

1 h 55 min

28,94 Km

Niveau

Thématique

Ik ben beginner / met
het gezin

Door kustgebieden

Cayeux-sur-Mer is het startpunt voor je
verkenningstocht door de Baie de Somme. Bij wijze
van voorproefje kun je bij de kaap La Pointe du
Hourdel een bezoekje brengen aan het Maison de la
Baie de Somme, museum van de natuurlijke
rijkdommen die in de riviermonding te vinden zijn. Met
een beetje geluk kun je zelfs zeehonden spotten!
Vervolgens kronkelt het fietspad verder over de Route
Blanche, langs zee, duinen en kiezelstrand. Een
aangenaam fietspad leidt je vlotjes naar de badplaats
Saint-Valery-sur-Somme met z’n bruisende haven,
visserhuisjes en middeleeuwse binnenstad. Hier stap
je bij het treinstation van de Chemin de Fer de la Baie
de Somme in voor een tochtje met de historische
stoomtrein (je fiets mag mee!). Zo vermijd je het hele
stuk langs de weg tot aan Noyelles-sur-Mer en
profiteer je van een aangename onderbreking. Je
aankomst in Crotoy wordt beloond met een
schitterend uitzicht op de Baai van de Somme.

De route
Vanuit Cayeux-sur-Mer volg je de fietsroute via le
Hourdel naar Saint-Valery-sur-Somme. Vergeet niet
om even af te stappen als je de brug van het
toeristische treintje oversteekt. Tot aan Noyelles-surMer rij je over het fietspad dat doorloopt tot Le Crotoy.
Gezinnen met kinderen raden we aan om dit laatste
gedeelte met het treintje van de Chemin de Fer de la
Baie de Somme af te leggen. Dat is veiliger en biedt
een leuke afwisseling.

SNCF
Nabijgelegen stations Chemin de Fer de la Baie de
Somme station in Cayeux-sur-Mer, Saint-Valery-surSomme, Noyelles-sur-Mer, Morlay en Le Crotoy SNCF
station in Noyelles-sur-Mer

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Arrivée

Cayeux-sur-mer
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