08-Daagse REIS naar FRANKRIJK
Met o.a.: Chambord, Chinon en Blois

Op veler verzoek deze reis
weer eens in ons programma.
Een reis die bij velen vast op
het verlanglijstje zal staan.
Niet voor niets, want de Loirestreek is één van de meest
gevarieerde en fraaie streken
van Frankrijk.
Het Loiredal werd mede door
Jeanne d’Arc bevrijd en werd
zodoende zetel van het Franse
hof. Mede hierdoor ontstond
er een aaneenschakeling van
140 kastelen, veelal met
schitterende Franse tuinen.
De streek herbergt uiteraard
ook tal van andere attracties.
Voor deze reis hebben wij
Amboise uitgekozen als startpunt van diverse interessante
excursies in de omgeving.
Ook ons fijne hotel draagt een
steentje bij aan het welslagen
van deze bijzondere reis.

KASTELEN
LANGS DE LOIRE
1e dag: Maandag
Nadat u door de taxi thuis
opgehaald bent zetten we, via
Kortrijk, koers naar Frankrijk.
Over de beroemde rondweg van
de wereldstad Parijs en langs
Orleans naar Amboise voor diner
en overnachting.
2e dag: Dinsdag
Vanmorgen kunt u even bijkomen
van de reis, want we vertrekken iets
later. Allereerst verkennen we de
omgeving. Na de middag rijden we
een stuk langs de Loire naar
Chambord. Hier staat het grootste
kasteel van de streek en ook één
van de mooiste en beroemdste,
Châteaux Chambord, gebouwd
naar een schets van Leonardo da
Vinci en gelegen in een prachtige
bosrijke omgeving. Na genoten te

hebben van al het moois van
kasteel en tuinen, rijden we weer
terug naar Amboise voor diner en
overnachting.
3e dag: Woensdag
Een andere naam voor deze streek
is de “Tuin van Frankrijk”. Zeker in
deze periode waarin het weer vaak
stabiel en zonnig is en waar de
eerste herfstkleuren al een beetje
tevoorschijn komen, is een rit door
de prachtige omgeving een lust
voor het oog. Ook is dit de tijd
van de wijnoogst. De Loire staat
bekend om de productie van zeer
goede wijnen en in de heuvels
nabij de Loire zijn vele uitgestrekte
wijngaarden. Uiteraard maken
we ook een stop bij een wijngaard,
alvorens terug te keren naar
ons hotel.

Intensiteit:

3-4

• Rustig en gevarieerd
programma
• Af en toe een wandeling
en trappen
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08-Daagse REIS naar
FRANKRIJK
Vertrek:
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Thuiskomst:
MAANDAG 02 SEPTEMBER 2019

4e dag: Donderdag
Na een goed ontbijtbuffet rijden we
via Tours naar Chinon, één van de
oudste steden van Frankrijk, waar
Karel VII Jeanne d’Arc op de proef
stelde. Ook het middeleeuwse
centrum van Chinon is zeer de
moeite waard, met leuke pleintjes
en gezellige straatjes. Na de lunchpauze een korte rit naar Fontevraud,
met één van de grootste Abdijen
van Europa. Met een geschiedenis
die meer dan 900 jaar teruggaat en
met een UNESCO-notering een must
in ons programma. Vervolgens via
de snelwegen weer terug naar ons
hotel in Amboise.
5e dag: Vrijdag
Vanmorgen nemen wij u eerst mee
naar Blois voor de “Route Royale”,
een wandelroute langs de mooiste
plekjes van de stad. Door de vele
oude gebouwen en smalle straatjes
waant u zich weer even terug in de
Middeleeuwen. We wandelen onder
andere over de Place St Louis en
langs het Hotel de Ville. Na de
middag volgen we de Loire in
zuidelijke richting terug naar onze
standplaats en bezoeken Châteaux
d’Amboise, een werkelijk schitterend
renaissancekasteel, dat het beeld
van het stadje bepaalt. Na dit
indrukwekkende bezoek een kleine
wandeling naar Château du Clos
Lucé, de laatste verblijfplaats van
Leonardo da Vinci. Het landhuis
herbergt nu een museum, waarin u
van alles kunt zien over het leven
van dit ongeëvenaarde genie.

6e dag: Zaterdag
Via Orleans rijden we naar St. Benoît
sur Loire, een stokoud dorpje met
een fraai klooster in Romaanse
bouwstijl. Na de lunchpauze een
fraaie route door de Sologne. De
Sologne, een ruwe en rustige streek,
is bedekt met wildrijke bossen en
talrijke meren. Er liggen niet minder
dan 2800 meren verspreid in het
land van Sologne. Een prachtig
natuurgebied op de weg terug naar
ons hotel.
7e dag: Zondag
Geen samengesteld programma.
U kunt een rustige wandeling maken
in de buurt van het hotel.

€ 1.075,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 195,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotelinfo:
26 augustus/02 september:
Novotel Amboise - Frankrijk

8e dag: Maandag
Helaas verlaten we ons fijne hotel
en rijden dwars door het hart van
Frankrijk richting het noorden. Na
diverse stops onderweg komen we
dan in België. Vervolgens nog een
klein stukje naar ons dineradres ter
afsluiting van deze mooie reis.

Hotelinfo:
Ons comfortabele hotel is rustig
gelegen aan de rand van Amboise.
De kamers zijn modern en voorzien
van minibar, tv, douche of bad en
toilet. ’s Morgens heeft u een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een
diner of buffet.
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