Ruta del Loira en bici
Un itinerari per una de les valls més famoses de França. Coneix la seva gastronomia,
la seva història i els seus paisatges pedalant pel Loira

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
345 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
MONT-PRÈS-CHAMBORD - (FRANÇA) / MONT-PRÈS-CHAMBORD - (FRANÇA)
SORTIDES:
SETMANALMENT / DILLUNS - DIUMENGE
VIGÈNCIA RUTA:
01/04/2023 - 25/09/2023
CADA DISSABTE, DIUMENGE I DILLUNS DE L'1 D'ABRIL AL 25 DE SETEMBRE 2023.

Serveis
Inclosos

No inclosos

8 dies / 7 nits en hotels 3* en base a habitació doble.

Assegurança de la bicicleta

7 esmorzars tipus buffet.

Tot allò no reflectit a la promoció

7 sopars de 3 plats.
Transport de l'equipatge (1 maleta per persona, 20 kg. màx.).
Mapes, informació turística i descripció de la ruta en espanyol.
Servei d'atenció telefònica (també caps de setmana).

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Itinerari
DIA 1: ARRIBADA INDIVIDUAL A MONT-PRÈS-CHAMBORD
Mont-près-Chambord és un poble petit i acollidor situat a prop del riu Loira del famós castell de Chambord És el lloc ideal per
a començar el descobriment dels castells del Loira.

DIA 2: ETAPA CIRCULAR PER CHAUMONT (66 KM. APROX.)
El castell de Chaumont va ser escenari de la intriga amorosa entre Catalina de Médicis i Diana de Poitiers, totes dues van
estimar al rei Enric II. Sabent això, fa que la visita al castell sigui més interessant. En Beauregard, podrà visitar el castell i la
seva galeria de retrats. Beauregard deu la seva popularitat a la llar del castell. Si vol, pot allargar l'excursió per Blois, conegut
gràcies al castell reial i la catedral.

DIA 3: ETAPA CIRCULAR PER PONTLEVOY (67 KM. APROX.)
Aquesta preciosa etapa el portarà a través de Chitenay a la ciutat de Pontlevoy. Aquí tindrà l'ocasió de visitar l'abadia de
Pontlevoy, amb la seva impressionant església gòtica. El centre de la ciutat està dominat per la típica façana del segle XVIII.

DIA 4: CHAMBROD - LA - FERTÉ - SAINT - CIR (50-57 KM. APROX.)
A l'etapa d'avui passarà pel castell menys conegut del Loire, el de Chémery. Aquest destaca per la fusió d'estils
arquitectònics de la seva façana: d'època medieval i renaixentista. Un altre castell que pot visitar és el Cheverny. Gairebé a la
fi de l'etapa, tindrà l'ocasió per visitar la "chocolaterie" de Bracieux.

DIA 5: ETAPA CIRCULAR PER BEAUGENCY (66-79 KM. APROX.)
El dia d'avui comença a les ribes del Loire. Aquest recorregut el portarà a la ciutat medieval de Beaugency, que s'enorgulleix
de posseir una rica herència arquitectònica. Podrà visitar el castell Dunois, del segle XV, l'ajuntament amb la seva façana
renaixentista, l'antiga abadia amb la seva església romànica, la torrassa de segle XI, la torre de l'Rellotge i el vell pont sobre
el Loira.

DIA 6: ETAPA CIRCULAR PER BLOIS (71 KM. APROX.)
Aquesta etapa el portarà a la ciutat històrica de Blois, emplaçada a la vora d'el Loira, que sedueix immediatament als
visitants per la seva homogeneïtat. Destaquem el castell reial, antiga residència dels reis de França. Aprofiti la seva visita per
fer una passejada pels pintorescs carrerons del centre històric. Aneu a la catedral de Saint-Louis i des de la seva enorme
esplanada, gaudiu una vista única dels jardins del Bisbat, de les teulades de pissarra de la ciutat i el riu del Loire.

DIA 7: LA FÉRTE-SAINT-CYR- MONT-PRÈS-CHAMBORD (44 KM. APROX.)
Per desgràcia, és l’últim dia de ruta, però sens dubte serà interessant! Pedalejarem al llarg del riu Loira, un riu que és molt
important per al poble francès, sobretot pel passat gloriós. Trobarem el riu Saint-Laurent-Nouan, i passarem per bonics pobles
del Loire com Saint-dye-sur-Loire i Muides-sur-Loire. L'experiència més especial serà entrar al parc de Chambord i el famós
castell de Chambord.

DÍA 8: TORNADA
Sortida individual després d’esmorzar o possibilitat de nits extra.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Preus
PREUS 2023
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, lloguer de casc, bicicletes per nens, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a nens i grups.
Llegir més
PREU PER PERSONA
Habitació Doble amb mitja pensió 785 €
Sup. Individual

178 €

Lloguer bicicleta

75 €

Lloguer bicicleta elèctrica

160 €

Informació addicional
Taxes turístiques no incloses.
L'assegurança de la bicicleta / ebike no està inclosa en el preu. Consulteu preus.
El casc no està inclòs. No es lloguen a la destinació.
Bicicletes per a nens, tràilers i tag-along (barra i roda infantil), seients per a nens disponibles segons rutes.
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra d'hotel, trasllats, etc.

Assegurança de viatge d'assistència i anul·lació no inclosa en aquests preus.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

