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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Wijnen en kastelen van de Loire: een
koninklijke combinatie
Bezoek de prachtige Loirekastelen en proef
de lekkerste wijnen vanuit het hart van de
Loirevallei, Tours

Ontdek deze nieuwe reis met wijnen en kastelen langs de Loire.
Tijdens onze excursies doorlopen we de mooiste bladzijden uit de
Franse geschiedenis met prachtige Loirekastelen die in een decor van
tegen hellingen gebouwde dorpjes, historische stadjes en befaamde
wijngaarden liggen. En die wijngaarden gaan we uiteraard bezoeken
en proeven! We verblijven tijdens deze reis in een goed 4* hotel in het
centrum van Tours. Tours is een stad in Midden-Frankrijk, gelegen aan
de rivier de Loire en de rivier de Cher. Tours is een perfecte basis voor
het ontdekken van de indrukwekkende kastelen in de Loire vallei. Het
middeleeuwsecentrumwordtgedomineerddoordekathedraalSaint-
Gatien, een indrukwekkende bezienswaardigheid.

Dag 1 - Heenreis 

6 dagen vanaf
€ 1.189,- p.p.

Vertrekdata
 1 september 2023 €1189

Inclusief
Vervoer per comfortabele touringcar

5 nachten in hotel Novotel Tours
Centre Gare **** met 3x diner in hotel

Hele dag excursie naar Tours,
Chenonceau en Montlouis
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Vanuit onze opstapplaatsen rijden we met diverse stops onderweg via
België naar ons 4-sterren hotel in Tours. Het hotel ligt in het hart van
de Loirevallei en in het stadscentrum van Tours. Na het inchecken
genieten we van een 3-gangen diner. Geniet van een drankje in de
hotelbar of in het centrum.

Dag 2 - Tours, Chenonceau, boottocht tot Slot
Chenonceau op de Cher, wijnproeverij en diner in
een wijnkelder

Na het ontbijt gaan we de gehele dag op pad met onze lokale gids.
We bezoeken het dromerige vakwerkstadje Tours, dat zeker een
bezoekje waard is. De stad nodigt u uit met zijn mooie vakwerkhuizen
uit de 15e eeuw en de kathedraal Saint-Gatien. Deze kathedraal maakt
indruk met zijn middeleeuwse glas-in-loodramen en koninklijke
tombes gebouwd tussen de 13e en 16e eeuw. Ook de hele omliggende
wijk en het Plumerauplein bij Saint-Julien maken een bezoek in Tours
meer dan de moeite waard. Vervolgens rijden we verder naar
Chenonceau. Chenonceau is één van de meest karakteristieke
kastelen van de Loire vallei. Iedereen kent het elegante kasteel dat
over de rivier de Cher is gebouwd. Naast deze unieke eigenschap
heeft het kasteel een bijzonder rijke geschiedenis die doet denken
aan de soap waar jaloezie, hebzucht en de grootheidswaanzin van
rijke mannen en sterke vrouwen de hoofdrol spelen. Maar bovenal
heeft dit paleis een bijna onbeschrijfelijke schoonheid dat niet
ophoudt bij het gebouw zelf. Een weelderige laan leidt naar een
symmetrische tuin naast het kasteel. De meer dan 60 meter lange
galerij leidt over de Rivier de Cher en betovert de kijker met zijn
pracht en schoonheid. We maken een boottocht op de Cher naar Slot
Chenonceau v.v. Vervolgens gaan we naar de wijnkelder Caves des
Domes bij Slot Chenonceau, waar we een bezichtiging hebben.
Natuurlijk mag een wijnproeverij niet uitblijven. We sluiten de dag af
met een diner in een wijnkelder in de Loire inclusief 1/4 liter wijn.

Dag 3 - Vrije dag

Vandaag heeft een vrije dag en kunt u genieten wat de stad Tours u
te bieden heeft. Diner in het hotel.

Dag 4 - Blois, Chambord, Cheverney

Na het ontbijt gaan we richting Blois. Blois is een Franse stad, gelegen
op een strategisch punt tussen twee heuvels aan de rechteroever van
de Loire. De stad telt 65.000 inwoners en is de hoofdstad van het
departement Loir-et-Cher in de oude provincie Orléanais. Vervolgens
rijden we naar het kasteel van Chambord. Het kasteel is de grootste
en meest indrukwekkende kasteel van de Loirestreek, dat betovert
door zijn aanblik. Tijdens het daaropvolgende bezoek aan Cheverny

Entree Slot en tuin Checonceau

1x wijnproeverij in de wijnkelder Cave
des Domes bij Slot Chenonceau

1 x 3 gangenmenu inclusief 1/4 liter
wijn in de wijnkelder in de Loire

Hele dagexcursie Blois, Chambord en
Cheverny

1x entree Slot Chambord

1x bezoek wijnhuis in Cheverny
inclusief wijnproeverij

1x 4 gangendiner in Slot Chateau de
Chissay

Bezoek aan Le Mans

Toeristenbelasting

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Niet genoemde maaltijden en
drankjes

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
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staat er wederom een wijnproeverij op het programma. Het
hoogtepunt van de dag is het gezamenlijke diner, dat plaatsvindt in
slot Château de Chissay. Een werkelijk koninklijke afsluiter van de
dag. 

Dag 5 - Le Mans

Na het ontbijt rijden we naar Le Mans. Le Mans staat natuurlijk
bekend onder de formule 1 liefhebbers.

Le Mans, stad van Kunst en Geschiedenis, wieg van de Plantagenêt
dynastie en voormalige hoofdstad van Maine, heeft uit zijn rijke
verleden een indrukwekkend onroerend erfgoed overgehouden. Daar
is de beschermde historische wijk “cité Plantagenêt” een goed
voorbeeld van: een harmonieus geheel van negen hectares, omringt
door een indrukwekkende Romeinse muur uit eind 3de eeuw. De half
romaanse, half gotische Heilige Julius kathedraal (cathédrale Saint-
Julien), het voormalige paleis van de hertogen van Maine, waarin
Henri II Plantagenêt geboren werd, de stenen straatjes met ontelbare
vakwerkhuizen en Renaissance herenhuizen, maken het een perfecte
locatie voor de opname van historische films! Het prachtige oude
Mans heeft dan ook dienst gedaan als decor voor verschillende Franse
historische films, zoals “Cyrano de Bergerac” en “Le Bossu”. Eveneens
een droomlocatie voor liefhebbers van oude gebouwen, die zullen
genieten van een rondje door de mooie straatjes, geflankeerd door
prachtige voorgevels. Onder de absolute toppers behoren het huis
van koningin Bérengère, het huis van de Twee Vrienden (maison des
Deux Amis) en het huis van Adam en Eva, alle drie met
gebeeldhouwde details…

De Heilige Julius kathedraal, gebouwd tussen de 11de en 15de eeuw, is
met zijn lengte van 134 meter en oppervlakte van 5000 m² een van de
grootste kathedralen van Frankrijk! Het bijzondere gotische chevet,
de zuidelijke poort uit de 12de eeuw, het indrukwekkende romaanse
schip en het gotische koor uit de 13de eeuw, maken dit een prachtig
voorbeeld van religieuze architectuur uit de middeleeuwen. Kijk naar
boven en bewonder de schitterende romaanse kerkramen,
waaronder het beroemde glas-in-loodraam van de Hemelvaart uit
begin van de 12de eeuw, maar ook een opmerkelijk muurschildering
van een hemels concert van 47 muzikale engelen, uit het einde van
de 14de eeuw, geschilderd op het gewelf van de Heilige Maagd kapel!

Niet ver van de kathedraal bevindt zich het museum van Koningin
Bérengère, ondergebracht in drie oude huizen, waar verzamelingen
gewijd aan regionale kunst, etnografie en lokale geschiedenis te zien
zijn.

Ook de moeite waard is het museum van Tessé, ondergebracht in het
voormalige bisschoppelijk paleis uit de 19de eeuw. Deze is opmerkelijk

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimaal aantal deelnemers: 25
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door zijn meesterstuk, de Plantagenêt email: een koperen
geglazuurde plaat uit de 12de eeuw. Verder vindt u hier Egyptische
antiek, en een collectie Franse, Italiaanse, Vlaamse en Nederlandse
schilderijen, daterend van de 15de tot de 20ste eeuw.

Om even bij te komen van zoveel moois, kunt u richting de Kweektuin
gaan (Jardin d’Horticulture)! Dit is een prachtig park van vijf hectares
aangelegd tijdens het Tweede Keizerrijk, met een tuin in de Franse
stijl met rosarium, en een tuin in de Engelse stijl, met vijver en
eeuwenoude bomen.

In de middag terug naar het hotel voor het diner.

Dag 6 - Thuisreis

Na het ontbijt, laden we de koffers in de touringcar en rijden we via
België naar onze uitstapplaatsen. Dan komt er helaas de koninklijke
wijnreis ten einde.

Hotelinformatie

Novotel Tours Centre Gare****

Het hotel ligt in het hart van de Loirevallei en in het stadscentrum van
Tours, en biedt vele voordelen voor uw zakelijke verblijf of vakantie.
Het TGV-treinstation en International Convention Centre liggen op
slechts een steenworp afstand. Ontdek de winkelstraten, historische
districten en het beroemde Place Plumereau. Het restaurant van het
hotel is de perfecte tussenstop voor een bezoek aan de Loire-kastelen
en serveert traditionele gerechten in een moderne, muzikale
omgeving. Ruime, comfortabele kamer van 24 m² voorzien van alle
gebruikelijke faciliteiten, waaronder airconditioning, koffie- en
theefaciliteiten en gratis WiFi.

Hotel verzorging: Volgens beschrijving
Eenpersoonskamer juni: € 320,-
Eenpersoonskamer september: € 292,-

Hotel website: https://all.accor.com/hotel/A312/index.nl.sht...
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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