Reisaanbot
Fietsen in de Loirestreek van Blois naar Angers - sportief
Individuele fietsvakantie langs de Loirestreek van Blois tot Angers langs Chambord, Chaumont, Chenonceau,
Villandry, Azay-le-Rideau, Chinon, Fontevraud en Saumur.

Type van de reis

Reisroute

Bestemming

Frankrijk

Plaats

Loirevallei

Duur

8 dagen

Moeilijkheid

Sportief

Reisperiode

Van april tot november

Minimale Leeftijd

1 jaar

Verwijzing

L0805

Deze fietsvakantie leidt u door de meest prestigieuze stuk van de Loire fietsroute vanaf Blois tot Angers. U fietst 40 tot 60 km per dag and daardoor
ontdekt de beroemde kastelen van de Loire - Chambord, Chaumont, Chenonceau - maar ook de wijngaarden van Vouvray, Chinon of Saumur en
prachtige stadjes met een aangename sfeer zoals Amboise, Tours, Chinon of Saumur. U bent in contact met de natuur maar leert ook de historische
en culturelle erfgoed van deze regio te kennen. Een mooie vakantie voor ieder fietsvakantie enthusiast!

Dag 1

Ontdek de charme van het oude stadsgedeelte van Blois, met zijn talrijke oude steegjes
geplaveid met kasseien. Mis vooral het kasteel van Blois niet, het decor van menige
hofintrige. Zeer de moeite waard is de spectaculaire wenteltrap, een pareltje van
architectuur.

Aankomst in Blois

Dag 2

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.

Blois - Cheverny langs het
kasteel van Chambord
Fietsen

40/68km
2 routes naar keuze

Dag 3

Kuier door het kasteel van Beauregard onder de priemende blikken van 327 portretten
van personen die de Europese geschiedenis van de 14e tot de 17e eeuw mee hebben
bepaald. Of fiets door de wijngaarden tot aan de ophaalbrug van de versterkte burcht van
Fougères-sur-Bièvre. Volg de “toues”, de traditionele bootjes, langs de Loire tot in
Chaumont-sur-Loire. Snuif de sfeer op in deze stad met middeleeuwse allures. Verdiep u
in de architectuur van het kasteel van Amboise, een typisch voorbeeld van de overgang
van gotiek naar renaissance.

Cheverny - Amboise
Fietsen

50/60km
2 routes naar keuze

Dag 4

U gaat eerst naar het kasteel van Chenonceau op landweggetjes. U komt terug naar
Amboise langs de Cher rivier en door het woud van Amboise. U fietst verder richting
Tours door het wijngaardenregio van Vouvray.

Amboise - Tours langs het
kasteel van Chenonceau
Fietsen

34/66km

Dag 5

Tours - Chinon
Fietsen

66km

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 doorheen de
bossen naar het schitterende kasteel van Azay-le-Rideau fietst. Volg het fietspad "Loire à
Vélo" en neem de dijk richting het château d’Ussé. Dit kasteel inspireerde Perrault tot het
schrijven van het sprookjesverhaal van de Schone Slaapster. 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.

Dag 6

U fietst door het dal van de rivier de Vienne. U bereikt Candes-Saint-Martin, en pittoresk
dorpje in witte natuursteen. Volg de Loire tot in Montsoreau, één van de mooiste dorpjes
van Frankrijk gebouwd rondom de voet van een kasteel. U fietst verder op het fietspad
"Loire à vélo". Onderweg kan u halt houden bij één van de talrijke wijnkelders om de
Saumur wijnen te degusteren. Aan het einde van deze idyllische rit komt u aan in de stad
Saumur met zijn indrukwekkend kasteel.

Chinon - Saumur
Fietsen

35/48km
2 route opties

Dag 7

Uw fietsroute gaat verder langs de Loire door mooie dorpen naar Trèves en Gennes. In
Treves, kunt u de beroemde 30 meter hoge toren zien, dat is het laatste overblijfsel van
een 15e eeuwse fort. U fietst verder door de Loire vallei langs de belanggrijkste
bezienswaardigheden. Voor aankomst in Angers passeert u door de beroemde
leisteengroeven van Angers. Tenslotte bereikt u de stadcentrum met zijn kasteel en
drukke straten.

Saumur - Angers
Fietsen

61km

Dag 8

Vertrek van Angers

U ontdekt de levendige stad Angers en vertrek als u wenst.
De trein kan u terug brengen naar uw startpunt. U kunt ook uw verblijf verlengen.

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

Praktische informatie

Prijs omschrijving
Categorie A
Basis tweepersoonskamer
7 nachten in ** 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 in het Engels
bezoek en wijnproeverij in Vouvray
bezoek en chocoladefabriek
het terugbrengen van de huurfiets
toeristenbelasting
verzending van de reisdocumenten in Frankrijk

779 €/pers

telefonische bijstand 7/7d
Seizoen supplement (*)
Halfpension

40 €/pers
25 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement

42 €/nacht

Extra nacht in Blois

48 €/pers

Extra nacht in Angers

45 €/pers

Categorie B

885 €/pers

Basis tweepersoonskamer
7 nachten in **/*** hotels of chambres d'hôtes
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 in het Engels
bezoek en wijnproeverij in Vouvray
bezoek en chocoladefabriek
het terugbrengen van de huurfiets
toeristenbelasting
verzending van de reisdocumenten in Frankrijk
telefonische bijstand 7/7d
Seizoen supplement(*)

50 €/pers

Halfpension

27 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement

50 €/nacht/pers

Extra nacht in Blois

54 €/pers

Extra nacht in Angers

62 €/pers

Categorie C

1269 €/pers

Basis tweepersoonskamer
7 nachten in ***/**** hotels of chambres d'hôtes
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 in het Engels
bezoeken en wijnproeverij in Vouvray
bezoeken en chocoladefabriek
het terugbrengen van de huurfiets
toeristenbelasting
verzending van de reisdocumenten in Frankrijk
telefonische bijstand 7/7d
Seizoen supplement(*)
Halfpension

60 €/pers
34 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement

60 €/nacht

Extra nacht in Blois

82 €/pers

Extra nacht in Angers

72 €/pers

Opties
Supplement huur van een elektrische fiets (6 dagen)

50 €/pers

Korting als u uw eigen fiets meebrengt

-90 €/pers

(*) Seizoen :
• von 27.04 tot 01.05.2018
• von 04.05 tot 21.05.2018
• von 29.06 tot 03.09.2018

Korting voor kinderen (in dezelfde kamer met 2 betaldende personen)
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

