
Programma
Dag 1 Individuele reis, aankomst op de 
camping. Welkom en kennismaking. 
Overlopen van het programma, afspraken 
maken, welkomstdrink.
Dag 2 Met de fiets gaan we een toertje 
maken naar Tours. Geleid bezoek aan de 
stad Tours. In de namiddag maken we 
kennis met de verschillende gilden die hier 
actief waren in de middeleeuwen.
Dag 3  Busexcursie naar de zeer verschil-
lende kastelen van Chenonceau, Amboise 
en Clos Lucé. 
Dag 4  De Loire is een belangrijke wijn-
regio. Met de bus verplaatsen we ons naar 
een wijnproeverij. Op de Loire genieten we 
daarna van een boottocht.
Dag 5 Verplaatsing naar Cheverny.
Dag 6  Busexcursie naar het mooie kasteel 
van Chambord. Gegidst bezoek aan het 
kasteel en in de namiddag een ridderspek-
takel.

De Loire is een streek waar noord en zuid elkaar ontmoeten, 
waar het klimaat overgaat van noordelijke koelte naar 
zuidelijke warmte. Het is een regio rijk aan kunst en literatuur, 
waar traditie zich mengt met het moderne. We fietsen, 
wandelen, rijden en varen rond in deze streek. We verkennen 
de kastelen van Chambord, Blois en Cheverny en proeven 
van de Loirewijnen. Samen genieten we van het afwisselende 
landschap in de ‘Tuin van Frankrijk’. Kortom: de ideale plek om 
van een korte vakantie te genieten!

Van Tours naar Cheverny
Loire 31 MEI – 10 JUNI 2023

DEELNAMEPRIJS

per persoon  
(basis: 2 pers./eenheid): € 870

per bijkomende persoon  
(vanaf 3de pers.):  Prijs op aanvraag

alleenreizende: € 1.003 
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN

Alle kampgelden incl. elektriciteit en taksen • 
gidsen in Tours, Blois, de verschillende kastelen 
en de natuurgids (fooien inbegrepen) • musea 
in Blois en Cheverny • busexcursies op dag 3, 
4, 6 en 8 • wijndegustaties op dag 4, 7 en 9 • 
boottocht op de Loire • bezoek chocolatier • 
lunch op dag 3 en 7 • afscheidsetentje  • toegang 
kastelen dag 3, 6, 8 en 9. 

VLAAMSE REISBEGELEIDING 

Mic Van Roey

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 

1 maart 2023 

RESERVEREN 

via het inschrijvingsformulier op p 41  
of www.vkt.be/reizen

Dag 7  Fietstocht door de bossen,  
langs velden en kleine dorpjes naar 
Bracieux. Bezoek aan een maître  
chocolatier en een wijnhuis.
Dag 8  Vandaag bezoeken we de stad Blois. 
Zowel bij het kasteel als de tuinen zal een 
gids ons uitleg geven.
Dag 9  Het, nog bewoonde, kasteel van 
Cheverny laat ons zijn pracht zien. 
Is dit niet het kasteel van kapitein 
Haddock uit de Kuifje-albums? De meute 
jachthonden en de tentoonstelling van 
Kuifje lonen de moeite om te bezoeken. Op 
de terugweg kunnen we een wijnproeverij 
meemaken.
Dag 10  Een bezoek aan de o zo belangrijke 
natuur in en rond Cheverny met natuur-
gidsen, imkers en vogelspotters. ’s Avonds 
genieten we van een afscheidsetentje.
Dag 11  Einde van deze vakantie met 
individuele terugreis.
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