Jersey
Te land, ter zee en in de lucht!

toerisme

Wadlopen op een maanlandschap, fietsen door het groene binnenland en duiken in het kleurrijke rif:
het Britse Kanaaleiland Jersey is de ideale bestemming voor sportievelingen. Iets té sportief?
Gewoon lekker wandelen langs de adembenemende kust kan ook. Tekst: Chris Muyres. Fotografie: Caroline Coehorst

Gorey heeft een lang strand,
een paar prima restaurants en het
spectaculaire Mont Orgueil Castle.
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imposante kliffen én
subtropische paradijsjes
Een van de vele eettentjes aan de

Take a walk on
the wild side
Het contrast tussen Jerseys
ruige noordkust met imposante kliffen van roze basalt en de
zuidkust met een subtropisch
paradijs als St. Brelades Bay is
enorm. Daartussen verloopt
de countryside van vlak hoogland met akkers, weilanden en
velden vol zonnebloemen naar
groene, bosrijke valleien met
wilde stroompjes. St. Hellier
is de enige stad op het eiland.
Voor wandelaars is Jersey dan
ook één grote ontdekkingstocht. Je kunt het vriendelijke
platteland afstruinen, maar ook
adembenemende klifwandelingen maken. Op heel Jersey
is een prima netwerk van buslijnen: neem bijvoorbeeld een
mooie baai als einddoel, eet er
lekker en neem de bus terug.

Wandelweken
In de Spring Walking Week
(mei) en in de Autumn Walking
Week (september) zijn er tal van
gratis wandelingen met gidsen.
Wandel top 5
• De Moonwalk • Sorel Point
naar Devil’s Hole (rood-roze
kliffen, zicht op Frankrijk) •
St Catherine’s – Rozel Woods
(combinatie van kust & country)
• Hamptonne naar Milbrook
Reservoir (landweggetjes en
lanen) • Bouley Bay naar Gorey
(mooi strandplaatsje waar je
heel goed kunt eten) • Corbière
naar St. Aubins Bay (kust).
Maanwandeling
bij maanlicht
Door de ligging in de Golf van
St. Malo heeft Jersey zo ongeveer het grootste getijdever-

schil ter wereld. De zeespiegel
stijgt op sommige plekken in
een paar uur tijd een schrik
barende twaalf meter. En daalt
als het eb is weer even hard,
zoals te zien is in de pittoreske
haventjes van Gorey en St. Aubin waar de boten op hun zij in
het slik liggen. Wat bij eb echter
het spectaculairst is om te zien,
is de zeebodem rond La Rocque.
Gidsen leiden wandelingen
door dit ‘maanlandschap’ naar
Seymour Tower uit 1782, bijna
2,5 kilometer uit de kust. Nog
overweldigender is de wandeling bij maanlicht. Met een
beetje geluk zie je dan licht
gevende micro-organismen in
de rotspoeltjes: een feeëriek
gezicht. De wandeling duurt
2,5 tot 3 uur en is te boeken via
www.jerseywalkadventures.
co.uk.

Voorrang voor fietsers
Op de Main Roads van Jersey is
de maximum snelheid – heel
relaxed – 65 kilometer per uur.
Meestal gaat het nóg langzamer,
want je belandt hier al gauw op
B- en C-wegen of op zogenaamde Green Lanes, een netwerk
van prachtige, holle landweggetjes waar de snelheidslimiet
25 kilometer per uur is. Fietsers
en voetgangers hebben daar
voorrang! En er is maar liefst
150 kilometer aan speciale fietsroutes. Jersey is dus een heerlijk
eiland om te ontdekken per
fiets. Wat het extra leuk maakt:
onderweg zijn er heel veel
mogelijkheden om af te stappen
en iets moois te bekijken of te
bezoeken. Er zijn ook geweldig
mooie plekken voor een picknick en fijne adresjes voor een
(seafood)lunch.

7 favoriete stops
tijdens een fietstocht
• Rozel Bay: een supercharmant baaitje • Durrell Wildlife
Foundation: dierentuin gericht
op het in stand houden van
soorten • Lavender Farm:
ideaal voor een afternoon tea
• Lamare Wine Estate: fantastische lunchlocatie • Corbière
Lighthouse: vooral tegen zonsondergang superromantisch •
Gorey: plaatsje met echte aanraders voor lunch of diner, namelijk Ingalill’s, Castle Green
Gastropub en Suma’s (iemand
schreef ‘Michelin-niveau voor
McDonalds-prijzen’) • Longueville Manor: reserveer hier een
high tea op zondag. De oprit
staat dan vol met Rolls-Royces
en Jaguars, maar ook op de
fiets ben je welkom (maar niet
in wielrenbroek).

▼

promenade van St. Brelade’s Bay.

In de tuinen van Longueville Manor
kun je een chique high tea drinken.

Het brede, goudgele strand van St. Brelade’s
Bay, dé plek om te zwemmen, kajakken,
snorkelen, surfen en zonnen.
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Het intieme Rozel Bay in een stille uithoek van Jersey.

vier vakantie
op jersey

8 dagen v.a. € 629,- p.p.

Buro Britain stelde speciaal voor
Libelle-lezeressen een heerlijke
reis naar Jersey samen.
Inclusief rechtstreekse charter
én 1 dag fietshuur.
The Inn Hotel, St. Helier***
U verblijft in het sfeervolle The Inn
Hotel waar kwaliteit en goede
service hoog in het vaandel staan.

▼

In en aan het water
Langs de grillige kustlijn van
Jersey vind je zowel intieme
baaitjes onder hoge kliffen als
immens brede zandstranden.
Vooral St. Brelade’s Bay is om
verliefd op te worden. Je kunt
er fantastisch zwemmen, wakeboarden, kajakken en nog veel
meer. Per kajak de kust ontdekken, is echt fantastisch, je komt
op plekken die op geen enkele
andere manier te bereiken zijn,
zoals bij grotten en kliffen.
Rustzoekers komen helemaal
bij in Beauport en Portelet aan
de westkust. Het is even een
flinke wandeling, maar dan
heb je er veel rust en een prachtige omgeving. Surfers gaan
vooral naar St. Ouens Bay waar
de ruige Atlantische Oceaan
aanspoelt op het eiland. Al
het benodigde materiaal is ter
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plekke te huur. Op het brede
strand kun je ook eindeloos
blokarten (strandzeilen). In
tien minuten heb je de basics
onder de knie, de moeite waard
om te proberen! Bouley Bay
Dive Centre aan de noordkust
is het aangewezen vertrekpunt
voor duikers op elk niveau, dus
ook voor beginners.

4 perfecte picknickplekken
• Le Coleron Battery, St Brelade’s Bay: een voormalige ves-

ting op een rotspunt voorbij
de pier. Laat de fiets achter bij
de strandopgang • Fern Valley,
Mont Cochon Sprookjesachtig
groene vallei vol spechten,
eekhoorns en libellen • Trinity
Vicard Point, La Vielle Char
rière: spreid je plaid uit tussen

de wilde orchideeën en tuur
naar Frankrijk en de andere

Kanaaleilanden • The Elms:
een 18e-eeuws beschermd
boerderij-landgoed met schitterende landerijen.

Liever de lucht in
Altijd al zelf een vliegtuig
willen besturen? Hier kan het!
Al vanaf ongeveer € 100,- is
het mogelijk zelf een vierzitsvliegtuigje te besturen en voor
ongeveer € 8,- per persoon kunnen twee vrienden of familie
leden mee als passagiers. Als ze
hun zenuwen een beetje onder
controle weten te houden, maken ze vanaf de ‘achterbank’
de mooiste foto’s en filmpjes!
De vierde stoel is gelukkig gereserveerd voor een instructeur.
Op zoek naar meer actie in de
lucht? Parachutespringen en
paragliden kan ook op Jersey.

Inbegrepen
• 7x overnachting in een 2-persoonskamer met bad en/of
douche en toilet op basis van
logies/ontbijt • Directe retourvlucht
Rotterdam of Antwerpen naar
Jersey met Cityjet in X-klasse
• Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 75,- p.p. • Transfers
van en naar de luchthaven

• Ontvangst door Nederlandstalige hostess • 1 dag gratis
fietshuur • Dominicus reisgids
van de Kanaaleilanden • 2 pond
korting op een wandeling over
het maanlandschap. U betaalt
£ 12,50 (ong. € 14,90) i.p.v.
£ 14,50 (ong. € 17,30).
Niet inbegrepen
• Reserveringskosten € 15,- per
boeking • Reis- en/of annulerings
verzekering • Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking
van maximaal 9 personen • Lastminute kosten € 10,- bij boeking
binnen 2 weken voor vertrek.
Vertrekdag: zaterdag
Extra bij te boeken
• Jersey Pass. De Jersey Pass

bespaart tijd en geld bij het ontdekken van het eiland. Veel attracties en bezienswaardigheden
zijn gratis te bezoeken, o.a. Durrell
Wildlife Park, Mont Orgueil Castle
en Elizabeth Castle. Prijzen p.p.:
2 dagen € 39,-, 4 dagen € 56,-,
6 dagen € 73,- • Buspas Jersey.
Zonder auto Jersey ontdekken,
kan prima met de Jersey buspas.
De bus rijdt over het hele eiland en
komt langs alle belangrijke parken,
baaien en bezienswaardigheden.
Prijzen p.p.: 1 dag € 8,-, 3 dagen
€ 19,-, 5 dagen € 29,Informatie & Boekingen
Bel Buro Britain: 020-462 10 30
(ma t/m vrij 9.30-17.30 en
za 9.30-16.00 uur) of kijk op
www.burobritain.nl/aanbiedingen.

www.jerseyaeroclub.com
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