
PROGRAMMAVOORBEELD

Dag 1: BELGIË - LOIREVALLEI
Vroeg vertrek van school en per 
comfortabele bus naar Chartres 
voor een bezoek aan de prachtige 
kathedraal. Dan lunch en een 
stadswandeling. We rijden de 
Loirevallei binnen en stoppen in 
Blois voor een bezoek aan de stad, 
het koninklijk kasteel en het 
Maison de la Magie. Indien wij in 
Blois blijven overnachten is er - 
naargelang de periode - kans dat 
wij, na het avondmaal, van een 
prachtig klank- en lichtspel kunnen 
genieten. Zoniet rijden we verder 
naar Tours, Chinon of Descartes 
voor avondmaal en overnachting in 
de jeugdherberg, het hotel of bij 
gastgezinnen.

Dag 2: LANGEAIS - AZAY-LE-
RIDEAU - BOURGUEIL
Na het ontbijt vertrekken we naar 

Langeais voor een bezoek aan het 
15e-eeuwse kasteel, met zijn 
uitzonderlijke wandtapijten en 
meubilair. Vervolgens gaat de reis 
verder naar Azay-le-Rideau aan een 
meander van de Indre, waar we 
lunchen. We wandelen dan naar 
dit gracieuze renaissance-kasteel 
waar we alleen al voor de 
prachtige traphal in bewondering 
staan. Dan richting Bourgueil voor 
een bezoek aan de `Cave 
Touristique de Vin’.

Dag 3: SAUMUR - AMBOISE
Voor zover we in Saumur 
verblijven, gaan we ‘s morgens 
zeker naar de Ecole Nationale 
d’Equitation et Cadre Noir de 
Saumur. Eerst bezoeken we de 
stallingen en infrastructuur en dan 
kunnen we een 
dressuurvoorstelling bijwonen. 
Tegen de middag rijden we naar 
het pittoreske Amboise. 

Na de lunch starten we met een 
bezoek aan het koninklijk kasteel 
van Amboise en vervolgens aan het 
Clos Lucé, de vroegere woonplaats 
van Leonardo da Vinci.
De dag eindigt met een bezoek aan 
de permanente tentoonstelling over 
zijn levenssfeer, zijn werk en vooral 
aan zijn eindeloze reeks 
spectaculaire uitvindingen.

Dag 4: FONTEVRAUD - 
MONTSOREAU - ROCHEMENIER
Na het morgenmaal vertrekken we 
naar de koninklijke abdij van 
Fontevraud waar de prachtige 
muurschilderingen van de 
kapittelzaal, de Romaanse keuken 
en de middeleeuwse tuinen de 
aandacht trekken. Daarna kunnen 
we in Montsoreau zien hoe een 
paddestoelenkwekerij werkt. In de 
namiddag rijden we naar 
Rochemenier voor een bezoek aan 
een dorp van rotswoningen (village 

trogloditique) en tenslotte 
bekijken we de wijnkelders van 
Gratien - Meyer (Saumur 
pétillant). 

Dag 5: CHAMBORD - ORLEANS 
- TERUGREIS
‘s Morgens rijden we eerst nog 
naar Chambord voor een vrij 
bezoek aan dit indrukwekkende 
kasteel van François I. Vrije lunch 
in het park. Terugreis naar België 
met een eventuele stop in Orléans, 
in de voetsporen van Jeanne d’Arc.

ACCOMMODATIE
We verblijven in de 
jeugdherbergen van Blois, Saumur 
of Amboise.  Volgens budget 
kunnen we echter ook opteren 
voor een verblijf bij een gastgezin 
in Tours, Chinon of Descartes, 
maar ook voor een 
budgetvriendelijk toeristenhotel.

LE VAL DE LOIREVanaf 3 dagen met

VAN KASTELEN EN WIJNEN ❋

FUTUROSCOPE
Het programma Loire kan 
gemakkelijk gecombineerd 
worden met een daguitstap naar 
het Parc du Futuroscope (ade 
wereld van het beeld en het 
audio-visuele in een futuristisch 
decor) of met een verblijf in 
Poitiers (optie).


