Reisverslag Interrail 2014

Ik heb besloten om mijn Interrail reis in Frankrijk te doen.
De reis begon al goed toen ik de trein in Brussel moest nemen, hij had geen
vertraging 
Toen ik deze reis maakte had ik veel geluk met het weer in Frankrijk, er was elke dag
veel zon, alleen s ’morgens was het een beetje mistig, maar dit ging snel over.
Waarmee ik ook veel geluk had was met de treinen: ze hadden geen of amper
vertraging. Ik kan wel zeggen dat de treinen in Frankrijk veel beter zijn dan in België:
ze zijn veel comfortabeler en er is ook meer plaats om te zitten  .
Ik heb gedurende deze reis verschillende steden, dorpen,… kunnen bezoeken.
Dit zijn de beste plekjes dak ik heb bezocht:

-

“Eperlecques” na een kleine wandeling vanuit het station ben ik aan de
bekende bunker van Eperlecques geraakt dat ik heb bezocht,
Dit is een bunker dat in WOII werd gebouwd onder commando van Hitler, het
was ook gebruikt als V2 lanseringsbase.

Bunker van Eperlecques
V2-raket

-

“Calais” waar ik een wandeling door de stad heb gedaan, waar ik langs de
verschillende vuurtorens ben geweest, langs de haven waar je de vele ferry’s
kan zien aankomen en vertrekken, langs het strand, langs 2 oude forten, langs
“La Tour du Guet” dat een oude wachttoren is, en nog veel meer.

vuurtoren in de stad

-

2 vuurtorens aan de haven

“Hazebrouck” deze stad heb ik bezocht omdat ik meer als 1 uur op een trein
moest wachten, dus ik heb hier ook een wandeling in de volle zon kunnen
maken in de stad en “le jardin public”

-

Natuurlijk heb ik ook andere dorpen en steden kunnen bezoeken maar ik ben
natuurlijk ook soms ook op het strand gebleven om van de zon te kunnen
genieten 

-

De laatste dag ben ik langs Lille gereisd en ik heb daar ook een klein deel van
de stad kunnen verkennen en dan was het tijd om naar huis te gaan.

station Lille Flandres

Daarna ben ik dan van Lille naar Duinkerke met de trein gereisd waar ik dan
een bus naar de panne heb genomen waar ik eerst nog naar het strand ben
geweest om daarna de trein naar Brussel te nemen

strand De panne

Het was een leuke en zonnige reis waar ik mij niet veel verveeld heb 

