
Jersey: van 15 tot en met 18 augustus 2018 
Iets over 8h ’s morgens vertrekken we met de auto richting Frankrijk. Het is vandaag een 
feestdag, en we hebben geluk met het verkeer. We nemen de route E17 Gent-Rekkem, daarna 
Lille,  via A1 Arras,  Amiens, Rouen, Caen, rond Avranches naar de N175, en via de N176 en 
D137 naar St Malo. Voorbij Caen is het ondertussen na 13h geworden en we rijden af in 
Villers Bocage om iets te eten te zoeken. Na wat rondkijken en rondvragen bereiken we hotel 
“Les Trois Rois”, waar we heel lekker eten aan een zeer schappelijke prijs. We zetten onze 
reis verder, en komen voor 16h reeds aan in St Malo, aan de terminal van Condor Ferries. 
Thuis hadden we de noodzakelijke kaarten gedownload via maps.me, en deze zijn een goede 
hulp! 

 
Op de terminal moeten we nog een uur wachten, vooraleer de loketten opengaan.  
De overtocht was via internet geboekt (380€ voor auto met 2 personen, heen en terug).  
Enkel het boekingsnummer en paspoorten zijn nodig. Na het passeren van de douane is het 
nog anderhalf uur wachten vooraleer het inschepen begint. Om 19.20h is de overtocht naar 
Saint Helier voorzien, en duurt 1 uur en 20 min. Bij aankomst op Jersey gaat het ontschepen 
zeer vlot, maar er volgt nogmaals paspoortcontrole en daardoor is het aanschuiven, en 
verliezen we weer wat tijd. Op Jersey geldt de Engelse tijd, en begint het al duister te worden. 
Ons hotel ligt aan de andere kant van het eiland, maar de afstand is slechts 12 km. Op Jersey 
mag je niet snel rijden, 64km maximum, wat bijna niet te verwezenlijken is, en links rijden is 
wennen. Na een 20 min bereiken we ons hotel ‘Prince of Wales’ in Grève de Lecq. Het hotel 
ligt aan de kust, zeer rustig gelegen. Wij hebben geen zicht op zee. De kamer is ruim, maar 
gedemodeerd. Na openen van de ramen krijgt men ze niet meer dicht. We maken nog een 
wandeling om de omgeving te verkennen, en gaan nog iets drinken in “Le Moulin de Lecq”. 
De mensen zijn er zeer vriendelijk en er heerst een gezellige sfeer. 

We hadden een goede nachtrust, maar al heel vroeg rijden er vrachtwagens op en af die 
leveren in het hotel en dit brengt veel lawaai mee. We moeten wachten tot 8h om te ontbijten, 
en door het tijdsverschil hebben we vroeg honger. Vanuit het restaurant van het hotel is het 
zicht uitstekend, we krijgen een zeer lekker ontbijt, je kan het zelf samenstellen (wat men 
vraagt kan men bekomen). 
Na het ontbijt verkennen we een deel van het eiland. We rijden noordoosten, en stoppen o.a. 
bij Sorel Point, Bonne Nuit Bay, St John, en rijden via Trinity naar de zuidkant van het eiland. 
De zuidelijke kustroute passeert het langste strand van het eiland. We bezoeken St Brelade’s 
Bay waar de infrastructuur voorzien is op veel toeristen. Ondertussen weten we dat we 
“speciale kaarten” moeten aankopen om te parkeren. Jersey heeft een apart systeem. Eén kaart 
is een eenheid, maar de tijdsduur van deze eenheid verschilt van plaats tot plaats. Nadien 
rijden we de westkust af. Bij “Le Braye cafe” stoppen we om iets te eten. Er is heel veel volk. 
We bestellen een “crab sandwich” en deze is heel lekker (echte krab). De bediening is er heel 
vlot. We rijden verder en stoppen bij het Channel Islands military museum om er een bezoek 
te brengen (is zeker de moeite). Ondertussen is het beginnen regenen. We rijden naar Grosnez 
Castle. Helaas is er van het kasteel niet veel meer overgebleven, en door de serieuze buien 
blijven we er niet lang en besluiten terug te rijden. In St Ouen gaan we iets drinken in de 
Farmers Inn, en rijden dan terug naar het hotel. 
Voor het avondeten blijven we in het hotel. Als voorgerecht nemen we tomatensoep en 



‘scallops’, beide zijn zeer lekker. Als hoofdschotel nemen we pladijs en zeebaars, met warme 
groenten en frieten. De vis is niet gebakken in de pan, zoals men verwacht, en bezit minder 
smaak, de frieten zien er lomp uit, maar smaken wel goed. 

Na het ontbijt checken we uit en rijden naar het noordoosten. Het weer is zonnig, het is een 
mooie dag. De eerste stop is Rozel Bay. Daarna rijden we naar Mont Orgueil castle. We 
nemen er het geleid bezoek, en duurt 2 uren 30min. Het bezoek is zeker de moeite waard. 
Nadien gaan we op zoek naar een lunch. We belanden uiteindelijk in de “Seymour Inn” in 
Grouville. We nemen er oesters (deze zijn verrukkelijk, en zeer vers), en nadien gambas en 
zeebaars. Deze keer is de zeebaars wel in de pan gebakken, en smaakt zeer lekker. Dit was 
een heerlijke maaltijd en spijtig genoeg onze laatste dag op het eiland. 
Vandaar rijden we naar de hoofdstad, St Helier. Het stadgedeelte dat het bezoeken waard is, is 
niet groot en we zijn dus vlug rond. We kopen nog een belegd broodje voor ’s avonds op de 
boot, en rijden dan maar naar de terminal. Ook nu zijn we een uur te vroeg vooraleer we ons 
ticket krijgen. Uiteindelijk heeft de boot vertraging, en vertrekken we bijna een uur later naar 
St Malo. Dit brengt ons in de problemen voor het hotel in St Malo. Na telefonisch contact met 
het hotel zegt men ons waar we de sleutel kunnen vinden. Om middernacht komen we aan in 
hotel Belem. Er zijn nog ‘late gasten’ en de receptionist is er nog. We kozen dit hotel omdat 
het net buiten de stad ligt, en er parking is.  

Na het ontbijt (in buffetvorm, en in orde) trekken we terug naar huis. We hebben een rit van 
630 km voor de boeg. 

Algemeen 
De mensen zijn vriendelijk. De Ferry en de hotels zijn aan de dure kant.  
Met de auto op Jersey  rijden is geen ontspanning, dit heeft niets te zien met het links rijden 
maar door de zeer smalle wegen en de muurtjes die de eigendom afbakenen. Daardoor sta je  
reeds een kleine meter op de voorrangsbaan voor je ziet of er een auto aankomt.  
Alleen rond de hoofdstad en langs de kust is de weg wat breder.  
De kanaaleilanden waren het enige Engelse grondgebied dat bezet geweest is tijdens WO2  
en dat is op de eilanden nog goed zichtbaar. 


