Reisaanbot
Avontuurlijk fietsweekend in de streek van Chambord
Blois, Chambord en Chaumont : de mooiste kastelen van de Loire-vallei voor een korte vakantie.

Bestemming

Frankrijk

Plaats

Loirevallei

Duur

2 dagen

Moeilijkheid

Zeer makkelijk

Reisperiode

Van april naar november

Minimale Leeftijd 1 jaar
Verwijzing

L0201

Type van de reis

Reisroute

Trek er een weekend op uit in de betoverende Loire-vallei en geniet van de fietspaden van “Loire à vélo”. De kastelen van de Loire markeren het
parcours tussen Blois, Chambord, Cour-Cheverny en Chaumont-sur-Loire. U doorkruist per fiets bossen en wijngaarden van de Loire wijnen. De

parcours tussen Blois, Chambord, Cour-Cheverny en Chaumont-sur-Loire. U doorkruist per fiets bossen en wijngaarden van de Loire wijnen. De
fietstochten zijn uitzonderlijk mooi, gemakkelijk en veilig. Ontdek de magie van de lievelingsstreek van de Franse koningen.

DAG 1

Blois - Cheverny

Fiets het grootse woud van Chambord binnen om de gebeeldhouwde salamanders van
dit meest extravagante kasteel van de Loire te bewonderen. Geniet van de verfrissende
schaduw van de eeuwenoude bomen en van de oevers van de Cosson alvorens naar uw
kindertijd terug te keren in het kasteel van Cheverny, waarop het beroemde kasteel van
Moulinsart in de strips van Kuifje gebaseerd is.

Fietsen

24/40/68km
3 route opties

DAG 2

Cheverny-Chaumont
Fietsen

30km
Gehuurde fietsen moeten worden
teruggebracht naar Blois

Kuier door het kasteel van Beauregard onder de priemende blikken van 327 portretten van
belangrijke personen die de Europese geschiedenis van de 14e tot de 17e eeuw bepaald
hebben. Volg de “toues”, de typische bootjes, langs de Loire tot in Chaumont, beroemd
om zijn sprookjeskasteel. Tuinbouw is een kunst. Dat kunt u met uw eigen ogen
ontdekken op het “Festival des Jardins” van Chaumont. Combineer het festival met een
bezoek aan het kasteel van Chaumont, alvorens langs kleine straatjes verder te rijden naar
het koninklijke Amboise.

Verblijf
Categorie A
U overnacht in **type hotels die alle comfort bieden na een dag in de buitenlucht.Deze familie
hotels zijn gezinsvriendelijke. Het ontbijt is inbegrepen.

Voorbeeld van het type accommodatie

Categorie B
U logeert in ***type hotels of chambre d'hôte (bed and breakfast) die voor de kwaliteit en het
warme onthaal werd geselecteerd. Het ontbijt is inbegrepen.

Voorbeeld van het type accommodatie

Categorie C
U verblijft in kleine kastelen, ****hotels of karaktervolle chambres d’hôte (bed and breakfasts)
waar u kunt het "vie de château" in een spectaculaire omgeving leven. Zij worden voor een
onberispelijke service geselecteerd. Het ontbijt is inbegrepen.

Voorbeeld van het type accommodatie

Prijs omschrijving
Catego ri e A

119 € /pers

Basis tweepersoonskamer
1 nacht in een **hotel
1 x ontbijt
2 daagse fietshuur (naar Blois terug te keren)
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen (in het Engels)
het bezoek van een chocoladefabriek
toeristenbelasting
telefonische bijstand 7/7
Seizoen supplement (*)
Halfpension

10 €/pers
24 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement

38 €/nacht

Extra nacht in Blois

48 €/pers

Catego ri e B
Basis tweepersoonskamer
1 nacht in een ***hotel
1 x ontbijt
2 daagse fietshuur (naar Blois terug te keren)
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen (in het Engels)
het bezoek van een chocoladefabriek
toeristenbelasting
telefonische bijstand 7/7

125€ /pers

Seizoen supplement(*)

15 €/pers

Halfpension

24 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement

42 €/nacht

Extra nacht in Blois

54 €/pers

Catego ri e C

239 € /pers

Basis tweepersoonskamer
1 nacht in een ****hotel
1 x ontbijt
2 daagse fietshuur (naar Blois terug te keren)
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen (in het Engels)
het bezoek van een chocoladefabriek
toeristenbelasting
telefonische bijstand 7/7
Seizoen supplement(*)

20 €/pers

Halfpension

43 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement

64 €/nacht

Extra nacht in Blois

82 €/pers

Opti o n en
Supplement huur van een elektrische fiets (2 dagen)

35 €/pers

Korting als u uw eigen fiets meebrengt

-35 €/pers

Optie bagagetransport

35 €/pers

(*) Se izoe n :
• van 27.04 tot 01.05.2018
• van 04.05 tot 21.05.2018
• van 29.06 tot 03.09.2018
Korting voor kinde re n (met twee betalende personen in de kamer):
0-4 jaar: -70%
5-11 jaar: -50%
12-17 jaar: -30%
Nie t inbe gre pe n in de prijs:
heen- en terugreis naar het parcours
drankjes
middag- en avondmaaltijden, tenzij ze in het verblijf inbegrepen zijn
toegangsprijzen voor bezienswaardigheden
Verzekering (facultatief)
Voor meer informaties en reservatie : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 of bonjour@levelovoyageur.com

