
Eventyrslotte og sprudlende livsglæde i 

Frankrigs hjerte 
 

 
 

LOIRE-DALEN 

På cykel fra slot til slot 
Intet andet sted i Frankrig rummer så mange 

pragtfulde slotte som Loire-dalen med sine mere 

end 200 eventyrslotte. Denne egn præges af 

utrolig smuk natur, frodige landskaber og det 

ypperste indenfor fransk køkkenkunst netop her, 

hvor tidligere franske konger gjorde alt for at 

overgå hinanden i at fremvise deres 

rigdom og pragt. 

 
 
 

© ATOUT FRANCE/Franck Charel 
 

 

I nærheden af Chinon ligger et rigtigt eventyrslot, Tornerose-slottet 

Ussé. Nyd en velfortjent pause her på turen fra Tours til Chinon. 

Forholdsvis let rute, 

dog med bakker undervejs 

 

Dag 1. Orléans 
Ankomst til Orléans - den legendariske heltinde 

Jeanne d’Arc’s hjemby. 

 

Dag 2. (ca. 30/50 km) 

Orléans - Beaugency/St. Dyé 
I cykler skiftevis på cykelstier langs med Loire-flo- 

den og på stier i baglandet. Efter et besøg i Clery 

St. André katedralen kommer I til Chateau Dunois 

med det smukke middelaldercentrum i Beaugency. 

Et land med masser af vand og kultur viser vej til 

endnu en smuk by, St. Dyé, der er en gammel hav- 

neby ved floden. 

 

Dag 3. (ca. 50/70 km) 

Beaugency/St. Dyé - Blois 
Fra den enorme park, der omgiver slottet Cham- 

bord, fortsætter dagens tur gennem Boulogne-sko- 

ven mod slottet Cheverny. Og så den sidste etape 

til Beauregard-slottet, gennem skoven, inden I kom- 

mer frem til Blois. 

 

Dag 4. Blois - Amboise (ca. 45 km) 

Efter et besøg i byen Blois og dens imponerende 

slot cykler I gennem skove op til byen Onzain. Her er 

det muligt at besøge slottet Chaumont, der er byg- 

get på en bakketop med flot udsigt over floden. I 

Amboise bør I ikke gå glip af et besøg i det hus, hvor 

Leonardo da Vinci tilbragte de sidste år af sit liv. 

 

Dag 5. Amboise - Tours (ca. 50 km) 

Efter skovene ved Amboise kommer I til Chenonce- 

aux, der er kendt som ’de tre damers slot’. Fortsæt 

langs floden Cher til byen Tours. I kan også vælge 

at stoppe op undervejs og aflægge slottet Nitray og 

dets berømte vinkælder et besøg. 

 

Dag 6. Tours - Chinon (ca. 60 km) 

I cykler mellem floderne Loire og Cher og kommer til 

slottet Villandry, der er berømt for sine haver. Inden 

I når frem til Chinon, bør I besøge Ussé, hvor Torne- 

roses slot ligger. 

 

Dag 7. Chinon - Saumur (ca. 40 km) 

Efter at floderne Loire og Vienne er løbet  sam- 

men, fortsætter turen ad landeveje og I kommer til 

Savigny en Vèron og til Candes St. Martin. Nogle få 

kilometer herfra ligger slottet Montsoreau, hvorfra 

I kan nyde landskabet og udsigten over klosteret 

Fontevraud. Til sidst kommer I til Saumur, der kal- 

des ”Anjou’s perle”. 

 

Dag 8. Saumur 
Afrejse eller forlængelse med ekstra dage. 

 

 

 

 

Information 
Turkode: FRA-1 

Rejseform: Individuel rejse 

Varighed: 8 dage / 7 nætter 

Rejseperiode: April - September 

Se prisliste 

Startdage: Hver lørdag, 

samt søndage i juni - september 

Mulighed for anden startdag v/ 

min. 6 pers. 

SAMLET LÆNGDE: 
ca. 275 - 315 km 

Rutekarakteristik: 

Denne tur cykles langs med Loire- 

floden. Den er ikke særlig krævende, 

men med enkelte bakkede deletaper. 

Dagsetaperne er omkring 50 km og 

cykles mest i lavlandet langs floderne, 

hovedsagelig på cykelstier eller asfal- 

terede veje med meget lidt trafik. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Haven ved slottet Villandry 

 

 

 
 

© ATOUT FRANCE/Franck Charel 

Philip Schous Vej 21 

DK - 2000 Frederiksberg 

Tlf. +45 32 52 89 81 

info@memorytours.dk 

www.memorytours.dk 

 

PÅ CY K E LTU R BL A N DT PR AGTFULD E SLOT TE O G FASCI N E R E N D E L A N DSK A BE R 

mailto:info@memorytours.dk
http://www.memorytours.dk/


 

 

Rejsetype: 
 

Turens enkelte dagstrækninger er tilrettelagt med 
distancer der gør det muligt at gøre stop undervejs og 
tage turen i jeres eget tempo. Cykelturene er ikke 
guidede, og mellem start- og slutpunkt er I derfor frie til 
at følge ruteforslagene i større eller mindre grad. 
 

Afrejsedatoer i 2015: 
 

Start hver lørdag: 25. april – 26. september 2015 

Start hver søndag: 31. maj – 6. september 2015 

 

Mulighed for anden startdag ved min. 6 personer. 

 

 

Inkluderet i rejsens pris: 
 

 7 nætter på hotelværelse med eget bad og toilet 

 7 x morgenmad (mulighed for 6 x halvpension) 

 Bagagetransport mellem hotellerne 

 Service hotline 

 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort 

 Mulighed for at parkere gratis ved hotellet i Orléans 

 

Ikke inkluderet i rejsens pris: 
 

 Rejsen til/fra Orléans og Saumur 

 Cykelleje 

 Drikkevarer 

 Personlig rejseforsikring 

 Adgang til museer, attraktioner m.m. 

 

 
 

 

Overnatning: 
 

Der er mulighed for at vælge mellem overnatning i to 

forskellige kategorier, som begge byder på hyggelige 

hoteller og gode udgangspunkter for jeres oplevelse af 

turens byer. 

I kategori A foregår overnatningerne hovedsageligt 

på 3* hoteller med enkelte 2* hoteller undervejs, som alle 

er pæne, har eget bad og toilet og er placeret tæt på byens 

centrum. 

 Kategori B benytter omvendt primært 2* hoteller 

og enkelte 3* hoteller. Disse er hyggelige små 

familiedrevne steder, som også har eget bad og toilet og 

en god placering i forhold til byen. 

 

Vær venligst opmærksom på, at halvpension består af 

seks dages morgen- og aftensmad, da der kun er 

morgenmad inkluderet i Tours.  



 

  

 

Generel information 
 
 

 Cykelturene er uden guide. 

 De angivne distancer er beregninger af de anbefalede 

ruter og mulige omveje. 

 Detaljerede kort og informationer vil blive udleveret og 

gøre det muligt ikke at fare vild på ruten. 

 

Cykler: 
 

Udlejningscyklerne er gode turcykler med 7 eller 21 gear og 
hånd- og/eller fodbremse i unisex-modeller, som alle har en 
medfølgende cykeltaske. Endvidere kan der lejes el-cykler, 
børnecykler og andet børneudstyr, hvilket dog findes i et 
begrænset omfang og derfor skal bestilles i god tid i 
forvejen.  
 
Det er muligt at medbringe egen cykel, men i så tilfælde er 
det på eget ansvar i forhold til evt. skade, tab eller tyveri af 
cyklen. 
 
Cykelhjelm er ikke lovpligtig i Frankrig, men af 
sikkerhedsmæssige hensyn opfordrer vi både børn og 
voksne til at leje eller medbringe en hjelm og køre forsigtigt. 

 

Praktisk rejseinformation: 
 

Med fly: 
Orléans: Der kan med fordel flyves direkte til Paris. Det 
er en flyvetur på ca. 2 timer uanset om der flyves til 
lufthavnen Charles de Gaulle eller Orly, og herfra går 
toge videre til Orléans på to-tre timer. 
Saumur: Også herfra går toget også til lufthavnene i 
Paris.  
 
Herudover er det værd at bemærke, at det også er muligt 
at bestille tranfer fra Saumur tilbage til Orléans. Denne 
service koster et ekstra tillæg, som kan ses i prislisten, 
og turen køres hver dag med både passagerer og cykler. 
 
Med tog: 
Fra Padborg til Orléans: omkring 19 timer med 4-7 skift 
på vejen 
Saumur til Padborg: omkring 19 timer med 3-6 skift på 
vejen 
  
I egen bil: 
Padborg – Orléan: ca. 1.180 km 
Padborg – Saumur: ca. 1.370 km 
 
 



 
 

Priser: 

 
 

  Kategori A Kategori B 

Pris per person i dobbeltværelse DKK 5.425 4.850 

Pris per person i enkeltværelse DKK 6.700 6.000 

 

Halvpension (ikke i Tours) DKK 1.200 1.185 

Højsæsontillæg 6. juni – 6. september DKK 325 300 

 

Leje af cykel 7/21 gear DKK 550 

Leje af el-cykel DKK 1.250 

Leje af cykelhjelm DKK 125 

 

Ekstra overnatning i Orleans i dobbeltværelse 

 

DKK 440 

Ekstra overnatning i Orleans i enkeltværelse 

 

DKK 655 

Ekstra overnatning i Saumur i dobbeltværelse 

 

DKK 515 420 

Ekstra overnatning i Saumur i enkelt overnatning 

 

DKK 765 635 

 

 

Lavsæson: 25. april – 5. juni og 7. september – 26. oktober 

Højsæson: 6. juni – 6. september 

 

Grupperabat 5% ved mindst 8 personer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memory Tours hjælper jer gerne med at arrangere et samlet rejsearrangement, inklusiv fly- eller 

togbilletter og evt. ekstra hotelovernatninger. Spørg os om et tilbud. 

 

 

 


