Reisaanbot
8-daagse rondje in de Loirestreek op de fiets!

Type van de reis

Reisroute

Bestemming

Frankrijk

Plaats

Loirevallei

Duur

8 dagen

Moeilijkheid

Makkelijk

Reisperiode

Van april tot november

Minimale Leeftijd

1 jaar

Verwijzing

L0804

Dag 1

Ontdek de charmes van het oude stadsgedeelte van Tours tijdens een wandeling langs
de typische houten huizen, de kathedraal van Saint-Gatien, de Wilson brug en het
Plumereau plein.

Tours

Dag 2

U verlaat het centrum van Tours en meandert door de kleine dorpjes van Vouvray langs
de kelders van de wijnbouwers voordat u het middeleeuwse stadje Amboise bereikt.

Tours - Amboise
Fietsen

34km

Dag 3

Uw fietsroute brengt u door het bos en langs de oevers van de Cher, tot een van de meest
iconische kastelen van de Loire, het Château de Chenonceau. U kunt ook een beetje
verder rijden naar een ondergrondse stad en champignons grot in de buurt van Bourré.

Amboise - Chenonceau
Fietsen

17/47km

Dag 4

U steekt over de Cher rivier en fietst door het platteland om het kleine karaktervolle dorpje
van Chédigny te bereiken, bekend als de dorp van de rozen. U gaat verder naar het
middeleeuwse stad van Loches die een mooie burcht op de oevers van de Indre rivier
biedt.

Chenonceau - Loches
Fietsen

33km

Dag 5

U fietst uit Loches langs de Indre en rijdt door vele charmante dorpjes die langs de rivier
gebouwd zijn. U passeert de Romeinse brug en bewondert de middeleeuwse ruïnes die
uw fietsroute interpungeren.

Loches - Montbazon
Fietsen

41km

Dag 6

Montbazon - Azay-le-Rideau
Fietsen

24km

U verlaat Montbazon en volgt de Indre rivier, waarlangs zijn gelegen zeer charmante
dorpjes, vele watermolens en grotwoningen. In deze vallei van de Indre, de beroemde
Fransschrijver Balzac vond zijn inspiratie. U kunt zijn huis in Saché bezoeken. Aan het
einde van de dag bereikt u het prachtige kasteel van Azay-le-Rideau.

Dag 7

U meandert door de bos tot het kasteel van Villandry en zijn tuinen. U geniet van de
oevers van de Loire voordat u in het stadcentrum van Tours binnenrijdt.

Azay-le-Rideau - Tours
Fietsen

35km

Dag 8

Vertrek van Tours

U gaat terug naar huis of verlengt uw reis als u wenst.

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
Categorie A

789 €/pers

Basis tweepersoonskamer
7 nachten in ** of *** hotels
7 x ontbijt
6 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, slot, herstelkit)
bagagetransport van verblijfplaats naar verblijfplaats
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen
een Vouvray fles wijn voor 2 personen
bezoeken en wijnproeverij in "Cave des Producteurs de Vouvray"
toeristenbelasting
verzending van de reisdocumenten in Frankrijk
telefonische bijstand 24/24u
Seizoen supplement (*)
Halfpension

40 €/pers
25 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement

42 €/nacht

Extra nacht in Tours

52 €/pers

Categorie B

875 €/pers

Basis tweepersoonskamer
7 nachten in ** of *** hotels of chambres d'hôtes
7 x ontbijt
6 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, helm, slot, ...)
bagagetransport van verblijfplaats naar verblijfplaats
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen
bezoeken en wijnproeverij in "Cave des Producteurs de Vouvray"
een Vouvray fles wijn voor 2 personen
toeristenbelasting
verzending van de reisdocumenten in Frankrijk
telefonische bijstand 24/24u
Seizoen supplement (*)

50 €/pers

Halfpension

27 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement

51 €/nacht

Extra nacht in Tours

59 €/pers

Categorie C

1335 €/pers

Basis tweepersoonskamer
7 nachten in **** hotels of chambres d'hôtes
7 x ontbijt
6 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, helm, slot, ...)
bagagetransport van verblijfplaats naar verblijfplaats
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen
bezoeken en wijnproeverij in "Cave des Producteurs de Vouvray"
een Vouvray fles wijn voor 2 personen
toeristenbelasting
verzending van de reisdocumenten in Frankrijk
telefonische bijstand 24/24u
Seizoen supplement (*)

60 €/pers

Halfpension

40 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement

83 €/nacht

Extra nacht in Tours

85 €/pers

Opties
Supplement huur van een elektrische fiets (6 dagen)

50 €/pers

Korting als u uw eigen fiets meebrengt

-90 €/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

