Reisaanbot
Fietsvakantie met kinderen: langs de Loire tussen Blois en
Amboise
Bestemming

Frankrijk

Plaats

Vallée de la Loire

Duur

7 dagen

Moeilijkheid

Zeer makkelijk

Reisperiode

Van april tot november

Minimale Leeftijd 1 jaar
Verwijzing

Type van de reis

Reisroute

L0703

Dag 1

Aankomst in Blois

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.

Dag 2

Blois - Bracieux

U fietst uit Blois op een fietspad en gaat verder op kleine landweggetjes door de velden
richting de bos van Chambord. Stop om de mooie daken en de dubbele trap van
Chambord te ontdekken. U rijdt een beetje verder door de bos tot Bracieux, waar u slaapt.

Fietsen

30km

Dag 3

Bracieux - Chitenay

U fietst op stille landweggetjes om een lokaale chocoladefabriek te bezoeken. Verder
passeeert u langs de Cosson riviertje. U komt op weg langs de Villesavin kaasteel 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

25km

Dag 4

Rondtocht naar Fougèressur-Bièvre

U kunt een dag van de zwembad genieten of op een excursie naar Fougères-sur-Bièvre
gaan. Uw fietstocht brengt u tot het kasteel van Fougères, een van de weinige
middeleeuwse kasteel van de Loire vallei.

Fietsen

24km

Dag 5

Chitenay - Mosnes

Kuier door het platteland voor u bereikt de oevers van de Loire, waarlangs traditionele
houten bootjes genaamd "toues" zijn verankerd. U bereikt Chaumont-sur-Loire, bekend
over de hele wereld voor het International Garden Festival, een jaarlijks tuin
ontwerpwedstrijd die de beste creaties in het kasteelpark presenteert. Mosnes, uw etape
voor de nacht, is gevestigd enige kilometer verder.

Fietsen

35km

Dag 6

Mosnes - Amboise
Fietsen

11km

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.

Dag 7

Amboise

Bewonder de futuristische machines van Leonardo da Vinci in Clos-Lucé, zijn laatste
verblijfplaats.
Als u dat wenst kunt u met de trein terug naar het vertrekpunt.
U gaat terug naar huis of verlengt uw reis als u wenst.

Verblijf
Categorie A

Voorbeeld van het type accommodatie

Praktische informatie

Prijs omschrijving
Catego ri e A

709 € /pers

Basis tweepersoonskamer
6 nachten in ** of *** hotels
6 x ontbijt
5 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 van een chocoladefabriek
het terugbrengen van de huurfiets
toeristenbelasting
verzending van de reisdocumenten in Frankrijk
telefonische bijstand 24/24u
Eenpersoonskamer supplement

46 €/nacht

Extra nacht in Blois
Extra nacht in Amboise

50 €/pers
55 €/pers

Opti es

Supplement huur van een elektrische fiets (5 dagen)

65 €/pers

Korting als u uw eigen fiets meebrengt

-65 €/pers

Korting voor kinde re n (in de kamer met twee volledig betalende):
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

