
 

Information 
 

Bookingkode:  FRA15 
 

Turnavn:  Loire, Blois-Angers – 8 dage 
 

Turtype:  Individuel tur 
 

Varighed:  8 dage 
Samme tur findes i en 7-dages version under 

navnet FRA16 

 

Startdatoer:  15/3 – 31/10 2015 
 

Startdage:  Hver dag 
 

Samlet længde:  ca. 230 – 300 km 
 

Overnatning:   2* hoteller 
 

Rutekarakteristik:  Let tur 
 
 
 
  

 Franske slotte og smukke landskaber  

8 dage med skøn elegance langs Loire      
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyd en skøn tur gennem det smukke, franske landskab, 

som byder jer velkommen med en storslået udsigt. 

Besøg slotte og parker, og kør langs Loire-flodens 

breder på en tur fra Blois til Angers. 

 
Dag 1.  Ankomst til Blois 

Velkommen til den hyggelige by, Blois. Check ind på hotellet, og gør jer klar 

til at bevæge jer ud på en smuk cykeltur den kommende uge. I mellemtiden 

er byens storslåede slot et besøg værd med sin fascinerende arkitektur og 

utrolige historie som hjem for tidligere franske konger og dronninger.  

 

Dag 2.  Blois – Amboise, 43 km 

Kør gennem Loire-dalen, der er lige så rig på kulturhistorie som storslået 

udsigt. Turen går igennem byen Candé sur Beuvron og forbi Chaumont 

slottet, som har en storslået park og er et godt sted til pause i cykelturen. 

Herefter fortsætter turen til Amboise og byens slot ved Clos Lucé, hvor 

Leonardo Da Vinci tilbragte de sidste fire år af sit liv.  

 

Dag 3.  Amboise – Tours + tur til Chenonceau, 28-53 km 

Dagens etape fører jer videre til Tours, men hvis I har mod på en 

forlængelse af dagens stræk, kan det anbefales at starte dagen med et 

besøg på Chenonceau Slot. Dette vil forlænge turen med ca. 25 km, hvis I 

vælger at cykle både ud og tilbage til Amboise 

 

Dag 4.  Tours – Langeais + omvej til Azay Le Rideau, 31-47 km 

Dette stræk er turens smukkeste og fører jer af sted langs Loire-flodens 

breder. Nyd udsigten med flere slotte, haver og dambrug på vejen til 

Langeais og byens store middelalderslot bygget af Louis XI. Har I mod på 

den udvidede rute, er der god mulighed for en omvej til Azay Le Rideau og 

Slotsparken i Loire Anjou Touraine. 

Fransk cykeltur langs Loire 

Gå på opdagelse i området omkring Frankrigs 

største flod, Loire, og kør turen omgivet af 

slotte, klostre og en fantastisk udsigt. 

2015 



 

Dag 5.  Langeais – Chinon, 38 km 

I dag kører I fra fæstningsbyen Langeais mod Bréhémont med 

en fantastisk panoramaudsigt over Loire og dens traditionelle 

både. Herefter står valget mellem en kort og lidt stejl rute eller 

en lidt længere men fladere rute på vejen videre mod Chinon.   

 

Dag 6.  Chinon – Saumur, 35-47 km 

Endnu engang følger turen flodens breder, og på vej videre til 

Saumur er der mulighed for at slå en krølle på ruten til det 

gamle smukke kloster, Fontevraud, som hører til blandt Loire-

dalens vigtige kulturarv. Omvejen er kort, og I vil ikke fortryde 

det.   

 

Dag 7.  Saumur – Gennes, 19 km 

Tag en kort dag på cykelsadlen og stop turen i Gennes. Tag 

en halv hviledag og nyd byens caféer, butikker og hyggelige 

gader. 

 

Dag 8. Gennes – Angers, 42 km 

På turens sidste dag bindes sløjfen på turen ved ankomsten i 

Angers. Vejen går forbi benediktinerklosteret St. Remy og 

videre til La Daguenière og fæstningsbyen Angers, hvor turen 

slutter, inden I evt. tager toget tilbage til Blois eller forlænger 

turen med en overnatning i Angers eller Blois. 

 

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: 
 

Denne tur kan startes hver dag i hele den udbudte 

rejseperiode fra 15. marts til 31. oktober. Højsæsonen er den 

1. juli – 31. august 2015. 

 

Praktisk rejseinformation: 
 

Med fly: 

Til og fra Blois er Paris den nærmeste lufthavn med 

direkte flyvning fra Danmark. Flyvetiden er omkring 2 

timer, og hertil kommer en togtur gennem det franske 

landskab på 2-3 timer. Herudover kommer selvfølgelig 

muligheden for at lægge et par dage til jeres ferie i den 

skønne franske hovedstad.  

 

Med tog:  

Fra Padborg til Blois: omkring 20-22 timer med 4-6 

skift på vejen 

Angers til Padborg: omkring 19-22 timer med 3-6 

skift på vejen 

 

I egen bil: 

Padborg – Blois: Ca. 1.230 km 

Padborg – Angers: Ca. 1.350 km 



 

  

 

Inkluderet i rejsens pris: 
 

 7 nætter på 2* hotelværelse med eget bad og toilet 

 7 x morgenmad 

 Bagagetransport mellem hotellerne 

 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort 

 

Ikke inkluderet i rejsens pris: 
 

 Din rejse til/fra Blois og Angers 

 Parkeringsomkostninger ved kørsel i egen bil 

 Leje af cykel og cykelhjelm 

 Frokost, aftensmad og drikkevarer 

 Personlig rejseforsikring 

 Adgang til museer, attraktioner m.m. 

 Evt. tillæg for at aflevere lejet cykel i Angre i stedet for 

i Blois 

 

 
 

 

Cykler: 
 

Udlejningscyklerne er gode hybrid- og aluminiumcykler 

med 21 gear og håndbremse i herre-, dame- og unisex-

modeller, som alle har en medfølgende cykeltaske.  
 

Den lejede cykel skal medbringes i toget på vej tilbage til 

Blois. Hvis I ønsker at efterlade cyklen i Angres vil der blive 

opkrævet et gebyr på 300 kr. pr. cykel (mindst 2 cykler. 

Rabat: 20% ved tre cykler, 35% ved mindst 5 cykler). 

 

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 medbringe en hjelm og køre forsigtigt. 

 

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 

 Overnatningerne på turen vil foregå på hyggelige 2* 

hoteller med private faciliteter og god placering. 

 



 
 

Priser: 
 

 

 

  Pris per person 

 

Pris per person i dobbeltværelse 

 

DKK 5.115 

Pris per person i enkeltværelse DKK 7.100 

Tillæg for højsæson: 1. juli – 31. august 2015 

 

DKK 475 

 

Leje af cykel 7/21 gear DKK 635 

Leje af topkvalitet hybrid trek cykel (lettere end aluminiumscykel) DKK 935 

Leje af cykeltaske  DKK 315 

Leje af cykelhjelm DKK 85 

Cykeltransport retur til Angers (rabat ved 3 cykler eller flere) pr. lejet cykel  DKK 300 

 

Ekstra overnatning i Blois eller Angers på dobbeltværelse 

 

DKK 515 

Ekstra overnatning i Blois eller Angers på enkeltværelse 

 

DKK 775 

 

 

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. 

 

 

 


