Reisaanbot
Romantische fietsvakantie langs de Loire van Tours naar
Angers

Type van de reis

Reisroute

Bestemming

Frankrijk

Plaats

Loirevallei

Duur

4 dagen

Moeilijkheid

Makkelijk

Reisperiode

Van maart tot november

Minimale Leeftijd

12 jaar

Verwijzing

L0404

Dag 1

Na aankomst heeft u de mogelikheid om de gezellig oud centrum van Tours te
verkennen, de houten huizen, het kathedraal, het Saint-Gatien brug en het Plumereau
plein. Een fietspad langsheen de Loire leidt u weg uit Tours tot aan het kasteel van
Villandry met zijn mooie Franse tuinen. Geniet van de oevers van de Loire voor u naar het
middeleeuwse kasteel van Langeais fietst. Onderweg komt u een prachtige
middeleeuwse brug tegen van waar u de "toues", traditionele bootjes, kan zien dobberen.

Tours - Langeais
Fietsen

30km

Dag 2

U volgt verder de Loire en fietst op de dam naar het kasteel van Ussé. Dit kasteel
inspireerde Perrault tot het schrijven van het sprookjesverhaal van de Schone Slaapster.
Van hieruit laat u de oevers van de Loire om de dorpje van Savigy-en-Véron via
landweggestjes te bereiken. Hierna bereikt u Chinon, maar vooraleer u afdaalt richting
centrum en de Vienne rivier, kan u genieten van het uitzicht over de oude stad met een
wirwar van Middeleeuwse steegjes.

Langeais - Savigny-enVéron
Fietsen

38km

Dag 3

U bereikt de Vienne rivier en fietst verder door een natuurpark. U komt eerst in CandesSaint-Martin, een mooi dorp dat met witte kalksteen werd gebouwd. Verder passeert u in
Montsoreau, een van de mooiste dorpes in Frankrijk. U kunt een ommetje maken naar
Fontevraud abdij, voordat u op de Loire fietsroute terugkeert. U kunt op weg de wijnen
proeven. Voor aankomst in Saumur krijgt u een mooi uitzicht op zijn indrukwekkende
houden. De fietsroute gaat verder langs de Loire door mooie dorpen naar Trèves en
Gennes.

Savigny-en-Véron - Gennes
Fietsen

55/65km

Dag 4

Gennes - Angers
Fietsen

U fietst verder door de Loire vallei langs de belanggrijkste bezienswaardigheden. U
passeert door de beroemde leisteengroeven van Angers. Tenslotte bereikt u de
stadcentrum met zijn kasteel en drukke straten.

50km

Verblijf
Categorie B
U logeert in 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

Prijs omschrijving
Categorie B

315 €/pers

Basis tweepersoonskamer
3x nachten in charmante B&Bs
3x ontbijt
4 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, slot, herstelkit)
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen (in het Engels)
het terugbrengen van de huurfiets
toeristenbelasting
verzending van de reisdocumenten in Frankrijk
telefonische bijstand 7/7d
Seizoen supplement (*)
Halfpension

30 €/pers
33 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement

50 €/nacht

Extra nacht in Tours

59 €/pers

Extra nacht in Angers

62 €/pers

Optionen
Bagagetransport van verblijfplaats naar verblijfplaats

60 €/pers

Supplement huur van een elektrische fiets (4 dagen)

40 €/pers

Korting als u uw eigen fiets meebrengt

-60 €/pers

(*) Seizoen :
• van 27.04 tot 01.05.2018
• van 04.05 tot 21.05.2018
• van 29.06 tot 03.09.2018
Korting voor kinderen (met twee betalende personen in de kamer):
0-4 jaar: -70%
5-11 jaar: -50%
12-17 jaar: -30%
Niet inbegrepen 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

