Reisaanbot
Een 3-daagse fietstocht van Blois naar Amboise
Bestemming

Frankrijk

Plaats

Loire Valley

Duur

3 dagen

Moeilijkheid

Zeer makkelijk

Reisperiode

Van april tot october

Minimale Leeftijd 7 jaar
Verwijzing

L0301

Type van de reis

Reisroute

U volgt voor 3 daagen, van Blois naar Amboise, de fietspaden van “Loire à vélo” en u zult de meest indrukwekkende kastelen van Frankrijk
ontdekken: het kasteel van Blois, het kasteel van Chambord, de kastelen van Amboise, Cheverny, Beauregard, Chaumont, Clos-Lucé, … De
Loirevallei, Unesco-werelderfgoed, is ideaal voor een fietstocht: langs vlakke wegen en fietspaden doorkruist u bossen, vlaktes en wijngaarden.
Ontdek tijdens een fietsvakantie in dit betoverende gebied van dag tot dag de magie van Loire vallei.

Daag 1

Blois - Cheverny langs het
kasteel van Chambord

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. In het bos van Chambord kunt u een
omweg maken via Neuvy om het land van de Sologne en zijn vele vijvers te ontdekken.

Fietsen

43/68km
2 routes naar keuze

Daag 2

Cheverny - Mosnes

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 Mosnes,
in de buurt van Chaumont-sur-Loire.

Fietsen

39/46km
2 route opties

Daag 3

Mosnes - Amboise
Fietsen

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.

11km

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

259 € /pers

Basis tweepersoonskamer
2 nachten in **/***hotels
2 x ontbijt
3 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, helm, slot, ...)
toegang tot een mobiele applicatie met de routebeschrijving en de praktische en
toeristische informatie (in het Engels)
het bezoek van een chocoladefabriek
het terugbrengen van de huurfiets
telefonische bijstand 7/7d
Seizoen supplement (*)
Halfpension

30 €/pers
31 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement

55 €/nacht

Extra nacht in Blois
Extra nacht in Amboise

56 €/pers
60 €/pers

Catego ri e B
Basis tweepersoonskamer

269 € /pers

Basis tweepersoonskamer
2 nachten in ***hotels of chambres d'hôte
2 x ontbijt
3 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, helm, slot, ...)
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen (in het Engels)
het bezoek van een chocoladefabriek
het terugbrengen van de huurfiets
telefonische bijstand 7/7d
Seizoen supplement(*)

30 €/pers

Halfpension

31 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement

65 €/nacht

Extra nacht in Blois

85 €/pers

Extra nacht in Amboise

65 €/pers

Catego ri e C

339 € /pers

Basis tweepersoonskamer
2 nacht in een ****hotel
2 x ontbijt
3 dagen huur van een fiets met uitrusting (tassen, slot, herstelkit)
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen (in het Engels)
het bezoek van een chocoladefabriek
het terugbrengen van de huurfiets
telefonische bijstand 7/7d
Seizoen supplement(*)

40 €/pers

Halfpension

42 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement

70 €/nacht

Extra nacht in Blois

85 €/pers

Extra nacht in Amboise

130 €/pers

Opti es
Supplement huur van een elektrische fiets (3 dagen)

50 €/pers

Korting als u uw eigen fiets meebrengt

-55 €/pers

Optie bagagetransport

57 €/pers

(*) Se izoe n :
• von 01.05 tot 31.05.2021
• von 01.07 tot 14.09.2021
Korting voor kinde re n (in dezelfde kamer met 2 betaldende personen)
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
toeristenbelasting
middag- en avondmaaltijden, tenzij ze in het verblijf inbegrepen zijn
toegangsprijzen voor bezienswaardigheden
verzekeringen (facultatief)
Voor meer informaties en reservatie : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 of bonjour@levelovoyageur.com

