
Opstapplaatsen: F

7 dagen / 6 nachten
halfpension

Afreisdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

26 augustus 18 € 819

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 175

Elektrische fiets € 63

-10%

Dag 1 • België - Saumur
Via Orléans en Tours naar Saumur voor installatie in het 
***hotel Campanile Saumur.

Dag 2 • Saumur - Angers
(fietstocht ± 58 km)  
We fietsen langs de Loire tot La Daguennière. In de na-
middag verder naar Les-Ponts-de-Cé tot eindpunt Bouche-
maine en nadien met de autocar naar Angers, met een in-
drukwekkend 13e eeuws kasteel. Aansluitend naar Ancenis 
voor installatie in het **Brit Hotel Akwaba.

Dag 3 • Angers - Montjean-sur-Loire - Ancenis
(fietstocht ± 60 km)  
Met de autocar naar Angers. We fietsen langs de noord-
oever van de Loire, naar het stadje Montjean-sur-Loire 
en vervolgens langs het glooiend landschap via St. Flo-
rent-le-Vieil naar het vroegere vestigingstadje Ancenis.

Dag 4 • Ancenis - Nantes - Le Pellerin
(fietstocht ± 42 km)  
Van Ancenis fietsen we naar Oudon. Daar steken we de 
Loire over naar het dorpje Mauces-sur-Loire en rijden ver-
der tot in het centrum van Nantes. Vrij bezoek aan deze 

prachtige havenstad. Nadien fietsen we tot Le Pellerin. 
Aansluitend met de autocar naar Saint-Nazaire voor instal-
latie in het ***hotel Aquillon.

Dag 5 • Le Pellerin - Paimboeuf - Saint-Nazaire
(fietstocht ± 53 km)  
Via Le Pellerin fietsen we eerst langs het Canal Maritime 
de la Basse Loire. Nadien opnieuw langs de Loire tot in het 
stadje Paimboeuf, met zijn mooie 18e eeuwse huizen. We 
vervolgens ons parcours om even ten zuiden van Saint-Na-
zaire uit te komen in St.Brévin.

Dag 6 * • Saint-Nazaire 
(fietstocht ± 32 km)  
Vandaag houden we een rustdag om te genieten van onze 
mooie verblijfplaats Saint-Nazaire. Voor de liefhebbers staat 
er nog een kleine fietstocht op het programma. We fietsen 
van ons hotel tot La Baule, een mondaine badplaats.
*Wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 7 • Saint-Nazaire - België
Via de Franse autosnelwegen richting België.

HOTELSEN
Ligging: rustig en centraal gelegen
Uitrusting: receptie, restaurant, bar, lift en 
openluchtzwembad in hotel Aquilon
Kamers: moderne en comfortabele kamers met 
badkamer met douche en toilet, telefoon, radio, tv
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde 
3-gangen maaltijden

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem 
de 7e dag het ontbijt
 � Huurfietsen inbegrepen
 � Begeleiding door een Nederlandstalige begelei-
der vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

CANAL MARITIME DE LA BASSE LOIRE PAIMBOEUF

ANGERS

FIETSREIZEN

96 97

De Loire Atlantique is een streek aan de benedenloop van de Loire met als hoofdstad Nantes. De regio wordt gedomineerd door water: 
enerzijds de Loire-rivier en anderzijds de Atlantische Oceaan. U zal merken: fietsen in deze regio is een ongekend plezier!

Fietsen langs de Loire naar de Atlantique FRANKRIJK   


