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Zondag: met aanrijchauffeur Leonard komen we via Dieren in Zaltbommel. Hier komen chauffeur 

Geert en fietsbegeleider Jan bij ons in de bus. Met natuurlijk de nodige aantallen stops onderweg 

verloopt de reis zeer vlotjes. Rond 18.30 uur zijn we bij het Ibis hotel Tours Centre. Nadat de 

kamers, met airco, zijn toegewezen kunnen we aan het diner in het hotel. Niet al te laat gaan we 

naar bed om fit te zijn voor de fietsdag van morgen.  

 

Maandag: De bus brengt ons naar Amboise, maar eerst moet Geert nog een plekje zoeken voor het 

uitladen wat beslist niet meevalt. Eindelijk, het uitladen kan beginnen. Om beide heren niet voor de 

voeten te lopen gaan wij met de groep koffie drinken op een terras midden in de stad Amboise, vlak 

achter het klooster. Dichtbij zijn diverse winkeltjes om belegde broodjes te kopen voor de lunch 

onderweg.  

 

Om 11.45 uur kunnen wij starten en verlaten Amboise en fietsen richting Montlouis-sur- Loire, waar wij bij de St 
Laurentkerk onze lunch gebruiken. Van het openbaar toilet bij het gemeentehuis wordt driftig gebruik gemaakt. 

 We vervolgen onze route naar Tours waar wij de kathedraal  Saint Gatien van Tours bezoeken,  een prachtig 
monumentaal gebouw. 

 

Daarna fietsen we terug naar ons hotel en stallen voorlopig onze fietsen in de parkeergarage van het hotel. Totaal 
gefietst deze dag 30 km. 



Dan gaan we met de bus op weg naar Cave des Producteurs de Mont Louis. De wijnkelder is een natuurlijke grot 
van kalksteen.  

 

 

De Cave, zoals de naam al zegt, is een coöperatie ontstaan uit noodzaak door het verdwijnen van hun afzetmarkt, 
15 wijnboeren uit de omgeving brengen hier hun druiven voor de verwerking tot wijn.  De productie bestaat uit 
80 % mousserende wijn en 20 % ( gewone)wijn.  

Dinsdag:  Vandaag starten we in Blois, dat is 70 km stroomopwaarts van Tours. Op de fiets rijden we de stad door, 
gaan de brug over en hebben hier een mooi gezicht op de oude stad Blois.  

 

           

 

De route gaat naar kasteel 
Chaumont.  Er staat maar weinig 
water in de Loire door de droogte, 
hier en daar zien we een 
platbodem.  



                      

Via mooie fietspaden met af en toe een colletje gaat het door het  uitgestrekte binnenland met hier en daar een 
klein plaatsje.  

Na een sterke afdaling komen we Amboise binnen.  Hier begint men met het opbouwen van een gezellige markt.  
Fietsen weer in de aanhanger en in een uur rijden we terug naar de busstandplaats bij het hotel.  We hebben die 
dag 43 km gefietst.  ’s Avonds gaan we uit eten in Le Bacarra.  

Woensdag:  Vertrek zoals gebruikelijk om 08.30 uur en wij gaan vandaag vanuit Amboise fietsen naar 
Chenonceaux en terug naar Amboise.  Nog maar net uit Amboise vertrokken is er een kapotte fiets,  snel omruilen 
en onze tocht kan worden voortgezet.  Via steile weggetjes en een prachtige heuvelachtige tocht door Foret 
d’Amboise naar Dierre en Bléré.  Wat verlaat komen we bij Chenonceaux aan. 

 

  

Een prachtig kasteel gebouwd over de rivier de Cher.  Het kasteel is zeker de moeite waard om het te bezichtigen,  
maar wat een drukte!  

 

 



 

Om iets te kunnen zien is het ellebogenwerk.  Wat een mooie, passende bloemstukken. Velen van ons hebben het 
wel bekeken ,  gaan nog de tuinen in en daarna uitrusten op het terras.  In Amboise is er nog tijd om een terrasje 
te pikken en dan op weg naar het hotel in Tours.  Vandaag 34 km gefietst. 

Donderdag:  Vanuit Blois, in de buurt van het station,  na koffie uit de bus met een bijtje,  beginnen we onze route 
door de stad op zoek naar lekkere broodjes.  Daarna fietsen we om het kasteel naar de brug.  Hierna weer rechts 
en links en komen we op een drukke route.  Er staan hier geen routebordjes en even zijn we elkaar kwijt maar 
gelukkig komt Jan ons halen.  De weg gaat verder over een heel mooi bospad.  Kasteel Beauregard in Cellettes is 
net boven de bomen te zien.  Net voor Cheverny  is een mooie plek met een aantal banken.  Leuke plek om te 
picknicken.  Kasteel Cheverny heeft model gestaan voor kasteel Molensloot in de stripverhalen van Kuifje.  

Daarna gaat het naar kasteel Chambord.  

           

 

Hier zien we een heel groot kasteel met wel 400 kamers.  

Dan op zoek naar Geert met de bus.  Nadat alles is ingeladen rijden we over een mooie toeristische route terug 
naar Tours.  Die dag hebben we 49 km gefietst! ’s Avonds uit eten bij Le Baccara 

Vrijdag:  Wij starten vandaag in Chinon.  In deze stad staat het standbeeld van Jeanne d ‘Arc.  Zij speelt een grote 
rol in de 100-jarige oorlog tussen de Engeland en Frankrijk. Zij krijgt Karel de  7e zover dat hij de strijd tegen de 
Engelsen aangaat.  Jeanne d Árc, gekleed in mannenkledij verovert met het leger van Karel de 7e, Orléans.  Op het 
plein in Chinon proberen wij een terrasje te zoeken voor een koffiepauze.  Maar wat een gedoe met de fietsen,  
iedereen wil zijn plekje/terras bewaken  en wij worden steeds weggestuurd,  dan maar een parkeerplek bezetten.  

  
 

               



Hierna rijden wij  verder in de richting van Saumur en fietsen door de Bois en langs de rivier de Vienne naar 
Candes Staint  Martin, voor een korte stop en waar de rivieren Vienne en Loire samenkomen. 

 

Vanuit Forét de Fontevraud fietsen wij door diverse Domaines.  Voor de liefhebbers van wijn:  genoeg voorraad 
de komende jaren.  

 

Een stop bij Eglise Saint Fiacre de Parnay en verder naar Saumur,  hier maken we de groepsfoto met het 
gelijknamige kasteel op de achtergrond. 

 

Met Geert gaan we terug naar ons hotel in Tours.  Weer 36 km erbij. 

 

 
De bloem van de Perzische 
slaapboom die bij het hotel stond 

 



Zaterdag:  Deze dag gaat het naar Villandry.  Even buiten Tours is een plaats om uit te laden.  We fietsen een 
prachtige route eerst langs de Vienne en later langs de Loire.  Het weer is even wat minder.  

We zien veel bomen met daarin de maretak. 

 

 

En natuurlijk de zonnebloemen.  

 

Na 18 km komen we bij kasteel Villandry.  Hier staat Geert met de bus. Fietsen inladen,  helmen en hesjes 
inleveren.  

 

 
 
 
 
Koffie uit de bus met deze 
keer een macaron,  de 
bekende lekkernij uit deze 
streek. 

We gaan richting de tuinen. Als we allemaal een kaartje en hebben kunnen we genieten van prachtige,  heel goed 
onderhouden tuinen. Allereerst zien we groentetuinen, het ziet er zeer kleurrijk uit.  Een lust voor het oog.  Ook 
de andere tuinen zijn heel erg het bekijken waard.  



 

 

 

Nadat iedereen weer in de bus zit gaat het naar Tours.  Geert zet ons nabij het centrum af zodat wij met Jan de 
oude binnenstad kunnen bekijken met zijn mooie vakwerk gevels.    

 

Het is hier ook erg druk.  Om 16.00 uur komt Geert ons weer halen en rijden we naar het hotel om de koffer te 
pakken en voor de laatste keer uit eten te gaan bij Le Baccara.  

Zondag.  Vroeg opstaan, om 7.00 uur ontbijt en de koffers laden om 6.45 uur.  Geert wil graag om 8.00 uur 
vertrekken om op tijd in Parijs te zijn vanwege mogelijke filevorming.  Even buiten Parijs hebben wij de eerste 
koffiestop van 3 kwartier. Tijd om even een quiz op te lossen en dan nog een laatste stop in Haselbeke.  Hier 
nemen we in de bus afscheid van Jan en Geert.  

Willy bedankt hen voor alle hulp en de prettige samenwerking met de groep en dan op weg naar ons 
afscheidsdiner in Terheyden.   

Een geslaagde fietsreis en jullie waren een fantastische groep.       
      Willy en Jannie 

                                  

 

 

 

 

  

 


