
Rundtur i Loiredalen 05.-14. september 2023 

 

Dette er Loire classique med de tre store C’er - Chambord, Cheverny og Chenonceaux. Start og slut i Blois 

beliggende direkte ved Loire-floden, og ellers strejftog gennem vinmarker frem til den anden kongeby 

herude – Amboise med slot ud til floden. Floden Loire begynder som små vandfald nede i Ardéche, hvor 

den livligt og fyldt med gå-på-mod begynder sin lange vandring mod havet. Allerede ved Roanne er den 

faldet til ro og ved Blois driver den i gangtempo videre mod Nantes og Atlanten. Denne mellemste del af 

Loire’s lange flodløb lægger landskab til mange vidunderlige slotte skabt i en ødsel tid, hvor damer og 

herrer mødtes i livsglæde, men også i blodige optrin. Turen går forbi både de mest pompøse af slottene og 

mange af de mindre kendte. En let cykelrundtur hovedsagligt ad nyere cykelstier, som i de seneste år er 

blevet åbnet i området.  

 

 

1. dag: Ankomst til Blois. Flyv til Paris og transfer fra lufthavnen til Blois. Overnatning og middag på  

Hotel Le Monarque Blois*** 

 



 

2. dag: Blois-Amboise  - 42 km cykling. Overnatning på Hotel Chaptal*** og middag på restaurant i byen  

 

3. dag: Amboise-Tours – 35 km cykling Overnatning på L’artist Hotel*** og middag på restaurant i byen 

 

 

 

 

4. dag: Tours-Azay Le Rideau – 44 km cykling Overnatning og middag på Hotel des Chateaux *** (OBS! 

Hotellet er beliggende lige uden for byen, ca. 1 km fra bymidten. Stor have og terrasse).   

 

 

 

 

5. dag: Azay Le Rideau-Loches – 61 km cykling Overnatning og middag på Hotel La Cité Royale **** (eller 

middag på restaurant i byen alt efter lukkedag). Centralt beliggende hotel med indendørs pool. 

 

https://www.hotel-chaptal.com/en/


6. dag: Hviledag eller evt udflugt til Montrésor – 53 km cykling Overnatning igen samme sted. Middag på 

hotellet eller på restaurant i byen alt efter lukkedag. OBS! Hver lørdag er der marked i byen med lokale 

råvarer og håndværk. 

 

 

 

7. dag: Loches-Chenonceaux – 47 km cykling Overnatning og middag på Hotel La Roseraie*** Have & 

pool. 

 

8. dag: Chenonceaux-Chitenay – 40 km cykling samt vinsmagning i Cheverny Overnatning og middag på 

Auberge du Centre*** Have & pool 

 

 

9. dag: Chitenay-Blois – 51 km cykling Overnatning samme sted som ved ankomsten. 

 

 

 



10. dag: Hjemrejse Cykelturen rundt i Loiredalen er slut. Transfer til lufthavnen i Paris. 

 

 

 

 

Priser & fakta (Overslagspriser) 

Ved 20 rejsedeltagere:   Tillæg enkeltværelse: 1.800 kr 

Pris pr. person i DBL værelse: 15.000 kr .  Tillæg leje af el-cykel: 1.100 kr 

 

Hvad er inkluderet? 

9 nætter i standard værelse på nævnte hoteller eller tilsvarende standard (7 nætter på 3-stj/*** hoteller 

samt 2 nætter på 4-stj/**** hotel) 

9 x morgenmad 

9 x 3-retters aftensmiddage  

1 x vinsmagning i Cheverny (dag 8 eller 9)  

Cykelleje, unisex hybrid cykel m 24 gear (8 dage, dag 2-9). Bemærk tillæg for leje af el-cykel 

Cykeltilpasning i forb. med afhentning i cykelbutikken i Blois 

Flytning af bagage fra hotel til hotel 

Kort og rutebeskrivelse på engelsk eller fransk. (OBS! 1 sæt rutemateriale pr værelse)  

GPS tracks (tilsendes før afrejsen og uploades på egen GPS eller smartphone) 

Tlf hot-line. (Assistance i tilfælde af cykelnedbrud mm.) 

Lokale turistskatter  

Bustransport fra Paris til Blois og retur 

 

Hvad er ikke inkluderet? 

Frokoster  

Drikkevarer til de inkluderede middage 

Entreer til slotte, museer mm 

Rejsen fra DK til og fra Paris  

 

Forhåndtilmelding 

Forhåndstilmelding skal ske til Willy Engelhardt via mail fam.engelhardt@sol.dk senest den 6. december 

2022. 


