
 
Vrijdag 1 tot en met zondag 3 oktober 2021 
 
In het prachtig groene decor van de Loirevallei ontdekt u de mooiste kastelen en tuinen als stille 
getuigen van de Franse geschiedenis. Daarnaast maakt u kennis met de wereldberoemde witte 
wijnen van deze streek. 
 
Vrijdag 1 oktober 

We vertrekken in de vroege morgen vanuit Izegem en 
Roeselare en via de snelweg over Parijs en Orléans 
bereiken we het indrukwekkende kasteel van 
Chambord. Het werd 500 jaar geleden gebouwd in 
opdracht van koning François I en Leonardo Da Vinci zou 
meegewerkt hebben aan het ontwerp. Niet te missen 
zijn alvast de dubbele helix trap, de panoramische 
dakterrassen en de mooie Franse tuinen. Vandaar gaat 
het richting Tours waar we ons installeren in ons 3*-
hotel gelegen in het hart van de stad. 

 
Zaterdag 2 oktober 

We starten met een bezoekje aan de tuinen van het 
kasteel van Villandry. Dit kasteel is wereldberoemd 
omwille van zijn terrasvormig aangelegde tuinen. U 
vindt er een moestuin, siertuinen en waterpartijen, echt 
een lust voor het oog. Daarna begeven we ons naar 
Saumur voor een vrij middagmaal. Vanuit de tuinen van 
het kasteel van Saumur krijgen we een uitzonderlijk zicht 
op de Loire en de stad. Ten slotte gaan we proeven in 
een wijnkelder gespecialiseerd in mousserende wijnen. 
 

 
Zondag 3 oktober 

Na het ontbijtbuffet wandelen we onder begeleiding van 
onze gids langsheen de middeleeuwse gebouwen van 
het oude stadscentrum tot aan Place Plumereau, het 
beroemdste en mooiste plein van Tours. Daarna rijden 
we naar Chartres voor vrij middagmaal en bezoek aan 
deze prachtige stad. De gotische kathedraal werd 
opgenomen in het werelderfgoed van Unesco en dankt 
haar faam vooral aan haar gebrandschilderde ramen, 
waardoor de gloed van het blauwe Chartreslicht schijnt. 
Daarna vatten we onze terugreis aan.  

 
 

Prijs : € 435,- pp  
 

Inbegrepen : heen- en terugreis met comfortabele autocar, verblijf op basis van 2-pk en half pension in 3*-hotel 
in het centrum van Tours, pick-nick op vrijdagmiddag, toegang van de kastelen van Chambord en Saumur, 
toegang van de tuin van Villandry, wijndegustatie.  
 
Toeslagen :  
* single kamer : € 70 (op aanvraag) 
* annulatie- en bijstandsverzekering : € 25 
 
Onder voorbehoud van de Covid-maatregelen op dat ogenblik. 
Bij wijzigingen van reisdokumenten of aanpassingen in het programma wordt u door ons verwittigd. 
  


