Saint Valery sur Somme is een prachtig stadje dat bij menig toerist erg geliefd is door het schitterende licht.
Door een samenspel van reflectie van zon, zand en water is er
iets van de magie van het Hollandse licht te vinden. En door die
magie zijn ooit de schilders Edgar Degas, Alfred Manessier en
vele anderen geïnspireerd.
Ook zijn er nog allerlei sporen te vinden van de roemruchte overtocht van Willem de Veroveraar naar Engeland in 1066.
U kunt dit alles ontdekken door te gaan wandelen in de prachtige
bloemenstraatjes van het fraaie historische centrum en zo te
ervaren dat de baai van de Somme wel wat weg heeft van de
wadden. Die ruimte, dat licht en die natuur !

Port de Plaisance
Maison des Plaisanciers

80230 Saint Valery sur Somme
': 0033(0)3.22.60.24.80 - 7: 0033(0)3.22.60.24.82
E-mail : snval@wanadoo.fr - www.portsaintvalery.com

Bar-Brasserie : Le nautic
': 0033(0)3.22.60.24.81

U komt aan
in Saint Valery sur Somme
na een voorspoedige vaart
door de goed gemarkeerde geul
in één van
de mooiste baaien ter wereld

Saint Valery sur Somme

De baai van de Somme hoort inmiddels tot de
“grand site de France” en het werelderfgoed.
Hij wordt zelfs tot één van de mooiste gerekend.

BOULOGNE-SUR-MER

De haven van Saint Valery sur Somme ligt
precies aan de uitmonding van het Canal
maritime de la Somme in de baai van de Somme
en is door middel van een sluis, die 2 uur voor
hoog water open gaat, met het achterland
verbonden.
Als u vanuit zee komt stuurt u via de uiterton
ATSO naar de ingang van de geul, die goed
gemarkeerd is door de eerste boeien S1 enS2.
Vanaf ongeveer 2 uur voor hoogwater tot aan
hoogwater kunt u naar binnen varen. Schepen
met een diepgang van meer dan 1 meter 70
worden aangeraden een getij te kiezen met
een coëfficient van 64 of meer.

De jachthaven ligt midden in de stad en telt 250 ligplaatsen.
De ligplaatsen voor passanten bevinden zich aan de kop van
de steigers. Schepen met een lengte tot 20 meter en met een
maximale diepgang van 2 meter 30 kunnen hier terecht.

SAINT VALERY SUR SOMME HEEFT ALLES IN
HUIS OM UW VERBLIYF AANGENAAM TE MAKEN

Als u van het wad houdt zult u zich hier
zeker thuis voelen.
Misschien is het hier door het fellere
licht nog mooier. En met wat geluk ziet u
vast wel een paar zeehonden, want hier
leeft één van de grootste zeehondenpopulaties van Frankrijk.
Meer informatie :
www.portsaintvalery.com
Op de site kunt u de kaart van de
aanloopgeul en de ligging van de boeien
down loaden (plan de balisage).

De jachthaven is van alle mogelijke gemakken voorzien :

St Valerysur-Somme

ABBEVILLE

• een gezellig café-restaurant

• videobewaking

• een havenkantoor
voor al uw vragen

• water, electriciteit en wifi op alle
steigers

• moderne toiletten en douches

• hijskraan tot 10 ton

• wasmachines

• scheepswerven

• ijsblokjes

• supermarkten, winkels, restaurants en
tankstations op minder dan 5 min. lopen

• beveiligde toegang tot
de steigers

DIEPPE

