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De wereld houdt niet op met draaien. Een wereldreiziger is de eerste om dat te beamen.
Hoewel men geen inspanningen gespaard heeft om al de gegevens in deze gids uitgebreid
te testen en te actualiseren, is het niet uitgesloten dat je ter plaatse vaststelt dat bepaalde
gegevens in deze gids toch al opnieuw gewijzigd zijn. Veel adressen en suggesties in de
Trotters zijn bovendien wat ‘fragiel’, juist omdat ze zo sympathiek en verrassend zijn. We
zouden het daarom bijzonder op prijs stellen als je ons op de hoogte brengt van eventuele
wijzigingen, zodat we de eerstvolgende herdruk op een correcte manier kunnen aanpassen.
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• Op je fiets stappen en vrij als een
vogel genieten van de mooiste
wegen en plekjes langs de Loire.
• In alle rust de rivier afzakken aan
boord van een toue cabanée of een
traditioneel vrachtschip......... blz. 13
• Vogels spotten: op de eilandjes in
de Loire vinden duizendenvogels
een veilige rustplaats............. blz. 19
• Een verfrissende pauze nemen bij
de lavoirs van Boulleret....... blz. 35
• Van de ene sluis naar de andere
trekken, zoals vroeger de schepen bij
Châtillon-sur-Loire.............................. blz. 39
• Van kasteel naar kasteel fietsen
door de Vallée des Rois, het deel
van het Loiredal dat op de Wereld
erfgoedlijst van Unesco staat.

• Kennismaken met de Loirewijnen tijdens een proeverij van de
vouvraypétillanten de vouvray
tranquille .................................. blz. 95
• Genieten van het uitzicht over de
rivier bij het kasteel van Montsoreau
of dat van Saumur........... blz. 117, 128
• De adem van de geschiedenis
 oelen in de koninklijke abdij van
v
Fontevraud................................. blz. 119
• Rondkijken in de verborgen
wereld van de holbewoners in
Turquant................................... blz. 119
• Uitrusten in de armen van de Loire
op het Île de Béhuard................ blz. 149
• Voelen hoe de zoete wijnen van
de Coteaux du Layon de tong strelen........................................blz. 137, 151

• De ingenieuze kanaalbrug van
Briare bewonderen, waar het kanaal
de Loire oversteekt.................... blz. 46

• Vis uit de Loire proeven in de
eethuisjeslangs de Levée de la
Divatte....................................... blz. 161

• De zustersteden verkennen die
aan weerszijden van de rivier liggen, zoals Jargeau en Saint-Denisde-l’Hôtel.................................... blz. 55

• In Nantes je fiets even verruilen
voor de rug van een olifan
t en
daarna de mechanischewonderen bekijken van de Machines de
l’île.............................................. blz. 171

• Moderne kunst kijken in het FRAC
d’Orléans.......................................... blz. 65
• Door de landschapstuinen van de
kastelen wandelen, vooral die van
Chaumont-sur-Loire.................. blz. 87

• In Couëron met het pontje de
Loire oversteken, zoals v roeger de
pelgrims op weg naar Santiago de
Compostela............................. blz. 173

• Een kanotochtje maken onder de
sierlijke galerijbrug van het kasteel
van Chenonceau....................... blz. 89

• Je laten verrassen door de
hedendaagse kunst langs het
estuarium tussen Nantes en de
Atlantische Oceaan................ blz. 173

• Je vergapen aan de werkenvan
Leonardo da Vinci in Clos Lucé, na
een bezoek aan zijn graf in Amboise............................................. blz. 91

• Jezelf een schouderklopje geven
bij aankomst in Saint-Brevin aan de
monding van de Loire, omdat je de
tocht hebt volbracht............. blz. 179
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ROUTE 3: 97,5 km

VAN ORLÉANS NAAR BLOIS
Tussen Orléans en Blois begint de Loire
zich van haar koninklijke kant te tonen: de
talrijke kastelen en landhuizen getuigen van
een illuster verleden. Zelfs in het kleinste
dorp is wel een beroemdheid geboren en de
taal die men spreekt is ‘algemeen beschaafd
Frans’. In of bij veel stadjes in dit felbevochten gebied staan vestingen. Tijdens belegeringen bood slim gebruik van het water
vaak uitkomst. Iets om te overpeinzen vanaf
de overgebleven vestingmuren…
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dijken van de Loire (blz. 68
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s via Chambord (blz. 72, 74).
alternatieve route naar Bloi
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ORLÉANS i BLOIS

ORLÉANS
Orléans, bestempeld als ‘Ville d’Art et d’Histoire’, heeft een transformatie doorgemaakt:
zowel de gebouwen als de bevolking zijn
verjongd en de stad ligt met zijn nieuwbouw
en zijn mooie kades open naar de rivier.
Toeristenbureau: 2, pl. de l’Étape (naast de
kathedraal), 45000. % 02-38-24-05-05. • tourismeorleans.com • Kortingstarief voor bezoeken aan
meerdere kastelen. Kaarten van verschillende
stukken van La Loire à Vélo (niet gratis).
Agence Détours de Loire: 28, rue de la
Poterne, tussen het TB en La Loire à Vélo. % 02-3877-12-52. • locationdevelos.com • Tarief: € 15/dag.
Absolument Canoë: 16, quai Barentin. 0608-31-44-01. • absolumentcanoe.com • € 16/dag.
Ook vanaf Saint-Denis-L’Hôtel. Tarief: € 24/pers.
voor 1 dag; korting.
Cathédrale Sainte-Croix: % 02-38-77-87-50.
Dag. 9.15-18.00 u (nov.-feb. 17.00 u., mei-aug.
18.45 u). Vraag in het TB naar de rondleidingen.

De eerste basiliek werd eind 4de eeuw gebouwd
door de H. Euvortius. Tijdens de inwijding
verscheen een hand boven hem, die zowel
het gebouw als alle aanwezigen zegende. Ter
herinnering aan dit wonder is een zegenende
hand geschilderd op de grootste sluitsteen van
het koor. Karel de Kale, Robert de Vrome (zoon
van Hugo Capet) en Lodewijk VI de Dikke zijn
hier gekroond of gezalfd.
De schitterende 19de-eeuwse glas-in-lood
ramen verbeelden het leven van Jeanne d’Arc:
een stripverhaal! De kapellen rond het koor,
de enige restanten van de oude kathedraal
waarin Jeanne d’Arc in 1429 voet zette, geven
een indruk van de toenmalige pracht. De aan
haar gewijde kapel (1926) contrasteert met de
curieuze beelden van… gouden luipaarden!
In mei-september is er een klank-en-lichtspel.
Musée des Beaux-Arts: 1, rue FernandRabier (pl. Sainte-Croix), links van de kathedraal.
% 02-38-79-21-83. • musee.regioncentre.fr • Dag.
beh. ma en feestd. 10.00-18.00 (vr 20.00), zo 13.0018.00 u. Entree: € 4, of € 5 met de tijdelijke expositie;
korting. Gratis 1ste zo v.d. maand. Kaartje ook
geldig voor het Musée Historique et Archéologique.
The
matische 
rondleidingen (gratis) zo 15.30 u

3

(beh. schoolvak.) of via het toeristenbureau. Gratis
audiogids. Traject met boekjes voor kinderen. Een
rijke collectie Franse kunst van de 17de tot de
20ste eeuw, en wat werk uit de 15de-16de eeuw.
Onder meer schilderijen van Gauguin, wiens
familie van vaderskant uit Orléans kwam. Ook
schilderijen van de romantische schilder Léon
Cogniet, een vriend van Delacroix en Géricault,
en grote doeken gewijd aan Jeanne d’Arc.
Hôtel Groslot: pl. de l’Étape. % 02-38-79-22-30.
Juli-sept. zo-vr 9.00-19.00, za 17.00-20.00 u; okt.juni ma-vr 10.00-12.00, 14.00-18.00, za 17.00-19.00,
zo 10.00-18.00 u. Geen bezoek tijdens huwelijken of
recepties. GRATIS. Rondleiding op verzoek bij het
TB. Opgetrokken in de 16de eeuw voor baljuw
Jacques Groslot door de architect Ducerceau,
die ook meebouwde aan het Louvre. Sinds de
Franse Revolutie was het een gemeentehuis.
Halverwege de 19de eeuw werd het heringericht
in de veel weelderiger ‘gotische troubadourstijl’.
Bezoek de Salon d’Honneur, Salle du Conseil en
de beroemde Salle des Mariages, waar Frans II
op zijn 17de stierf. Daarna verbleven Karel IX,
Hendrik III en Hendrik IV hier (en bleven leven).
In het schattige parkje erachter staan resten van
een 15de-eeuwse kapel.

Cercil – Musée Mémorial des Enfants du
Vél’d’Hiv: 45, rue du Bourdon-Blanc. % 02-38-4203-91. • cercil.fr • Di 14.00-20.00, wo-vr en zo 14.0018.00 u. Gesl. ma, za, feestd. en 1-15 aug. Entree: € 3;
korting. Dit interessante, aangrijpende museum
vertelt over de drie interneringskampen in de Loi
ret tijdens de Tweede Wereldoorlog: in Beaune-laRolande, Pithiviers en Jargeau.
Musée Historique et Archéologique de
l’Orléanais (Hôtel Cabu): sq. Abbé-Desnoyers.
% 02-38-79-25-60. Het hele jaar beh. ma en feestd.
Apr.-sept. 10.00-13.00, 14.00-18.00 u; okt.-mrt. 13.0018.00 u. Let op, doordeweeks zijn de zalen op de
eerste verdieping niet toegankelijk. Entree: € 4, geeft
ook toegang tot het Musée des Beaux-Arts (1 maand
geldig); korting. In een elegant 16de-eeuws huis.
Op de tweede verdieping belicht een zaal de
geschiedenis van de haven van Orléans en van
de handel op de rivier. De nieuwe ruimte op de
binnenplaats is gewijd aan Jeanne d’Arc.

MacFarlane vormde een streng gebouw om tot
een vloeiende, hybride constructie, met drie
grote uitstulpingen van glas en metaal die niet
zouden misstaan in een sciencefictionfilm.
De ruimte wil openstaan voor de stad en de
esplanade nodigt uit naar binnen te gaan: daar
geeft de grote hal, vol licht dankzij het glazen
dak, toegang tot de tentoonstellingszalen.
De begane grond en tweede verdieping huis
vesten tijdelijke exposities. De tussenliggende
verdieping toont de vaste collectie, met belang
rijke werken van grote architecten van de
laatste 40 jaar. Er wordt ‘vliegende architectuur’
getoond, waarin geprobeerd is het ontwerp los
te koppelen van de wetten van de zwaartekracht.
Het zijn vooral ontwerpen van woonvertrekken,
waarbij veel gevarieerd is op manieren om een
leefomgeving in te richten.
De tuin La faille komt uit op de Galerie des Fours
à Pain, een onafhankelijke expositieruimte en
prettige plek voor een pauze.

Les Turbulences – FRAC Centre: 88, rue
du Colombier. % 02-38-62-52-00. • frac-centre.fr •
Wo-zo 14.00-19.00 u (1ste do v.d. maand 20.00 u).
Entree: € 4; korting. Activiteiten voor kinderen. Op
de voormalige locatie van de militaire bevoor
radingsdienst. Het architectenbureau Jakob +

Parc Floral de La Source: % 02-38-49-30-00.
• parcfloraldelasource.com •
Quartier OrléansSud. Half mrt.-half sept. dag. 10.00-19.00 u (toegang
tot 18.00 u); half sept.-begin nov. dag. 10.00-18.00 u
(toegang tot 17.00 u); nov.-mrt. dag. 14.00-17.00 u.
Tarieven: half mrt.-begin nov. € 6; korting. Half nov.-

mrt. GRATIS. De Loiret (de kortste zijtak van de
Loire) komt in dit prachtige park bruisend boven.
Op 35 ha bloeien iedere lente, onder eeuwenoude
eiken, tienduizenden tulpen, azalea’s, zeldzame
rozen en irissen. Ook leven hier onder meer
roze flamingo’s, bijzondere eenden en exotische
vlinders. Er is een groentetuin, een grote volière
in een halvemaanvorm en een serre waar de
kleurige exotische vlinders fladderen. In de zomer
worden er meermansfietsen verhuurd en rijdt er
bovendien een treintje door het park (betaald).
Verder: een picknickplaats, kinderspeelplaatsen
met grote glijbanen, midgetgolf met een cafeetje.
Kortom, een ideale plek voor een uitstapje met
het gezin of met vrienden die van groen houden.

Proeven!
De AOC-wijnen orléans en orléans-cléry:
De eerste wijnbouwers vestigden zich hier
al rond 510! De kwaliteitswijnen uit Orléans
hebben in 2006 het AOC-keurmerk gekregen.
Ze worden hoofdzakelijk verbouwd in het
gebied tussen Mareau-aux-Près, Mézièreslez-Cléry en Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Daar
produceren vijf wijnbouwers witte, rode en
fruitige roséwijnen, en een orléans-cléry die
gemaakt wordt van de cabernetdruif.
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Deze etappe voert door een vlak landbouwge
bied, waar de Loiret en de Loire samenvloeien.

SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN
Kerk: de kerk heeft een vreemde charme met
haar 4 torentjes in renaissancestijl op de hoeken
van een klokkentoren uit de 17de eeuw.
Mairie: het gemeentehuis is gevestigd in
het oude Château de la Pie (met een 19deeeuws hofje). Een wandeling langs de Pie (een
beek door het park) leidt naar de Loiret, een
zijtak van de Loire.
➢ Réserve Naturelle de Saint-Mesmin, met het
informatiepad Découverte des Isles: QR-codes
voor uitleg. Met zowel speelse als leerzame
borden over dieren en planten in het Loiredal.
➢ La Pointe de Courpain: met pijlen aangegeven
wandeling. Hier komen de Loire en Loiret samen.
De overvloed aan vissen maakt dit tot een lieve
lingsplek van vogels. Op de dijken van de Loire
staan, langs de trappen die in het water afdalen, de
oude hoogwaterstanden aangegeven. Deze dijken
zijn in staat de meeste hoogwaters te weerstaan,
maar tegen de allerhoogste waterstanden zijn ze
niet bestand.

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

De indrukwekkende 15de-eeuwse basiliek her
bergt het graf van Lodewijk XI, de enige Franse
koning die niet in Saint-Denis rust.
Toeristenbureau: tegenover de basiliek.
% 02-38-45-94-33. • entre-orleans-et-chambord.
com • Gratis audiogids en ontdekkingsspel voor
kinderen.
Basilique Notre-Dame: dag. 9.00-18.00 u. Rond
leiding op afspraak (gratis), 06-85-10-86-62. Klanken-lichtspel: einde van de week in juli. Kaartverkoop
in het TB of via 06-41-67-53-36. • cleryraconte.com •
De kerk gaat prat op een wonderdadig Mariabeeld.
Lodewijk XI beloofde tijdens het beleg van Dieppe
de kerk te herbouwen als de Engelsen verslagen
werden. En hij zegevierde! Het resultaat: een van de
hoogtepunten van de flamboyante gotiek.

MEUNG-SUR-LOIRE

Door dit ‘mini-Venetië’, de vaste vakantieplaats
van commissaris Maigret, lopen de Mauves (ka
naal-riviertjes) die vroeger de molens van het
beauceron-graan lieten draaien.
Toeristenbureau: moulin de la Po
terne, 1, rue E.-Troulet, 45130. % 02-38-44-32-28.
• entre-orleans-et-chambord.com •

   Het kasteel: % 02-38-44-36-47. • chateaude-meung.com • Schoolvak. dag. beh. ma 14.0018.00 u; feb.-mrt. za, zo 14.00-18.00 u; juli-aug. dag.
10.00-19.00 u; apr.-juni en sept.-okt. dag. beh. ma
10.00-18.00 u; dec. kerstspecial. Vrij rondlopen (duur:
1.30 uur). Entree: € 9; korting. ‘2 châteaux-pas’ (met
het Château de Beaugency): € 14; korting. Activiteiten voor kinderen. Picknickmogelijkheid in het park.
Dit weelderige gebouw met zijn 7 ha grote park
telt 130 kamers. Twintig zijn er te zien: onder
meer de wachtzaal, de 18de-eeuwse kapel, salons, de keuken, de verontrustende kelders (met
martelkamer!), een laag 13de-eeuws vertrek van
180 m2 met videovoorstelling en de graanzolders
met imposant gebint. Zeer de moeite waard!
Jardins de Roquelin:
06-70-95-37-70.
• lesjardinsderoquelin.com • Eind apr.-half okt.
dag. beh. di 10.00-18.00 u. Entree: € 6. Deze ‘Jardin
Remarquable’ die uitkijkt op de Loire toont meer
dan 450 soorten oude rozen. De tuin is uniek in
zijn soort.
  Association Coeur de Loire: tochtjes
op de Loire met een toue cabanée. Ma-vr 10.0017.00, za, zo 11.00-18.00 u.
06-67-88-01-52.
• coeur2loire.com •
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Na Meung-sur-Loire volg je de Mauve, een
zijtak van de Loire die naar de rechteroever
van de rivier leidt. Dit traject voert door
landbouwgebied dat overgeleverd is aan de
overstromingen van de Loire.

BEAUGENCY

In deze fraaie plaats speelt het klokkenspel
dagelijks om 8.00, 12.00 en 19.00 u het beroemde
Le Carillon de Vendôme. Beaugency verbond
de verschillende streken van de Orléanais via
zijn 12de-eeuwse brug en speelde daardoor een
belangrijke rol in de Franse eenwording.
Toeristenbureau: 3, pl. du DocteurHyvernaud (naast het stadhuis), 45190. % 02-3844-54-42. • entre-orleans-et-chambord.com •
In de middeleeuwen werd de ommuring rond
het castrum van Beaugency tot drie keer toe
verlegd. Het was het laatste bolwerk van de
Engelsen aan de Loire, tot ze door Jeanne d’Arc
en de koninklijke troepen werden verdreven.
Het idee was: wie Beaugency en zijn haven
bezit, heeft een deel van de Loire in handen.
Vanaf de 19de eeuw dommelde het stadje in
als gevolg van de opening van de spoorweg
Orléans-Tours, waardoor de handel op de rivier,
waar Beaugency geld mee verdiende, snel af

nam. De stad oogt nog altijd middeleeuws,
vanwege de stadswallen met de restanten
van zeven poorten.

tussen Lodewijk VII en Eleonora van Aquitanië,
die (als wraak?) twee jaar later trouwde met
Hendrik II en zo koningin van Engeland werd.

Het kasteel: 2, pl. Dunois. % 02-38-4436-47. • chateau-de-beaugency.com • Schoolvak.
dag. beh. ma 14.00-18.00 u; feb.-mrt. za, zo
14.00-18.00 u; juli-aug. dag. 10.00-19.00 u; apr.juni en sept.-okt. dag. beh. ma 10.00-18.00 u;
dec. kerstspecial. Entree: € 9; korting. ‘2 chateauxpas’ (met het Château de Meung): € 14; korting.
Tablet met augmented reality. Veel activiteiten.
Het kasteel is gebouwd door de wapenbroeder
van Jeanne d’Arc: Jan ‘de bastaard van Orléans’
en graaf van Dunois, die via een huwelijk heer
van Beaugency werd. Hij verbleef hier tussen
1440 en 1457. Zijn nakomelingen pasten het
gebouw aan in de renaissancestijl.

Hôtel de Ville: pl. du Docteur-Hyvernaud
(naast het TB). Salle d’Honneur te bezoeken na
reserv. bij het TB. Prachtige renaissancegevel.
Op de bewerkte lijst prijken de wapens van de
heren van Beaugency, evenals de salamander
van Frans I. Binnen zijn acht grote geborduurde
panelen te zien, gemaakt onder Lodewijk XIII
en uniek in Frankrijk: ze verbeelden antieke
offers en de vier continenten.

La Tour Dite de César: naast het kasteel.
Alleen te bezichtigen tijdens rondleidingen van
het TB. De laat-11de-eeuwse ‘Toren van Caesar’
is dankzij Prosper Mérimée uitgeroepen tot
historisch monument. Victor Hugo situeerde
er een deel van zijn toneelstuk Marion Delorme.
Église Notre-Dame: Fraaie abdijkerk uit
het eind van de 11de eeuw, verbouwd in de
18de eeuw. Hier werd het huwelijk verbroken

➢ Een wandeling over de kades langs de
Loire, beplant met schitterende bomen. Fraai
uitzicht op de Loire en de 12de-eeuwse Vieux
Pont, die aan het begin van de 17de eeuw is
gerestaureerd na een enorme overstroming.
Sindsdien bezit hij deze vorm, met 23 bogen.
Volgens een legende die in het stadje verteld
wordt, is de brug door de duivel gebouwd!
➢ Site Naturel des Rives de Beaugency: grote
rijkdom aan planten en landschappen. Een
bij het TB beschikbare brochure beschrijft de
wandelroute die is aangelegd op de linker
oever, aan de overkant van de brug.
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Het contrast tussen het schilderachtige dorpje
Tavers enerzijds en de elektriciteitscentrale
van Saint-Laurent-des-Eaux anderzijds geeft
aan hoe belangrijk de rivier is voor een breed
scala aan menselijke activiteiten.

TAVERS

In dit charmante, rustige dorp liggen enkele
dolmens uit de steentijd. Eén ervan zou een
steentje in de schoen van Gargantua zijn ge
weest, waarvan hij zich ontdeed toen hij over
Tavers heen banjerde!
➢ Wandeltochten (de routes staan aangegeven
vanaf het dorpscentrum), waaronder de water
route (1 uur), die langs molens en wasplaatsen
voert. Hoogtepunt van deze route is het
verschijnsel van het blauwe water van Tavers,
op de plek die Les Fontenils heet, waar karst
grotten zich vullen met het ondergrondse water
van de Beauce, dat vervolgens de bron van het
blauwe water van Tavers voedt. Het water komt
bovengronds via een opening bedekt met
het zand van de Loire. Het opkomende water
van de bron houdt het zand voortdurend in
beweging. Omdat dit omgewoelde zand zeer
schoon is, wordt het als goudzand betiteld. De
weerspiegeling van de hemel geeft het vol
komen heldere water zijn blauwe kleur!

AVARAY
Vlak voor het dorp stuit je op het charmante
Lavoir de Lestiou, dat de toon zet: dit dorp
lijkt gebouwd te zijn rondom de wasplaatsen.
Een van de belangrijkste functies ervan wordt
in ere gehouden, namelijk die als een plaats
van samenkomst. Sommige zijn ingericht met
speelplaatsen. Ideale plekjes voor een pauze!
➢ Bij de D112: blijf rechtdoor gaan en neem de
noordelijke route naar Blois, of steek de Loire
over en vervolg je weg via de zuidkant (dan kun
je pas weer in Blois de Loire oversteken).

MER

Tussen Beauce en het door de Tronne vrucht
baar gemaakte Sologne ligt Mer, dat zijn
landelijke verleden niet verloochent, zoals de
19de-eeuwse graanhal met bewerkt fronton
bewijst (met expo over lokale tradities).
Église Saint-Hilaire: deze in de 18de eeuw
herbouwde kerk heeft een fraai houten
gewelf beschilderd met een sterrenhemel.
De laatgotische klokkentoren was misschien
bedoeld om de protestanten te imponeren, die
ook een kerk in Mer hebben staan (de Temple
d’Aulnay).

Musée de la Corbillière: 3, rue Fortineau,
Parc de la Corbillière. % 02-54-81-70-21. • villede-mer.com • Jan.-mrt. en okt.-nov. wo, za-zo en
feestd. 14.00-18.00 u; apr.-sept. wo-zo en feestd.
14.30-19.00 u.
In het fraaie, schaduwrijke Parc de la Corbil
lière herbergt een groot 18de-eeuws huis dit
museum met een kleine archeologische collectie, een zaal voor tijdelijke exposities en vooral
een fraaie ruimte gewijd aan de keramist en
ingenieur Alexandre Bigot. Hij werd in 1862 geboren in Mer, studeerde natuurkunde en werd
ingenieur in Parijs. Daarna opende hij een werkplaats op het familielandgoed en slaagde erin
gevlamd zandsteen te creëren, dat zeer gewild
bleek, vooral onder art-nouveaukunstenaars.
Bigot droeg bij aan allerlei bouwprojecten, zoals de Villa Majorelle in Nancy, de koepel van de
thermen in Vichy, bloem- en plantendecoraties
op gebouwen, en hij ontwierp zelfs een hele
façade van geëmailleerd zandsteen, op de Avenue Rapp 29 in Parijs! Hij probeerde materialen
te hergebruiken en vond een oven uit die afgegeven hitte hergebruikte, waardoor één verhittingsfase volstond. Tijdens zijn leven vroeg hij
maar liefst 30 patenten aan.
Zijn producten leverden hem een Grand Prix op
tijdens de Parijse Wereldtentoonstelling in 1900.
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AVARAY (41500)
Chambre d’hôtes La Ferme de l’Isle: La
Ferme-de-l’Isle. % 02-54-81-01-84. 06-02-26-6968 • http://nathaliemauge1.wix.com/lisle-mauger •
Kamer (2 pers.) € 65.

BEAUGENCY (45190)
Camping Municipal Val de Flux: % 02-3844-50-39 of 02-38-55-21-25 (buiten seiz.). • beau
gency.fr • € 9,50 voor 2 pers. Abri-Cyclo: € 12,5017,50 pers./nacht. Grote camping aan de Loire
met staanplaatsen zonder afrastering. ’s Zomers
een bar-restaurant en supermarktje.
Auberge de Jeunesse: 152, rte de
  
Châteaudun. % 02-38-44-61-31. • fuaj.org • Receptie 9.00-11.00, 17.00-21.00 u. € 16,40/pers. per
nacht, slaapzaal 4-6 bedden. FUAJ-kaart vereist
(hier te koop). Maaltijd € 12,60. Jeugdherberg
in een oude school. Prima kamers met privé
sanitair in de nieuwe bijgebouwen. Keuken,
barbecue, wasmachines.
Hôtel de la Sologne: 6, pl. Saint-Fir  
min. % 02-38-44-50-27. • hoteldelasologne.com •
Kamer (2 pers.) € 67-80. Elegante ouderwetse
kamers en bij mooi weer kan er ontbeten worden op de patio. Een charmant adres.

Relais des Templiers: 68, rue du Pont.
  
% 02-38-44-53-78. • hotelrelaistempliers.com •
Kamer (2 pers.) € 62-66.
Fraai natuurstenen
huis tegenover de schilderachtige Ruelle du Rû.
Praktische maar kleine en gehorige kamers, die
wel goed zijn ingericht. De ontbijtruimte is aangenaam, de ontvangst attent.
Hostellerie de l’Écu de Bretagne:
  
5, rue de la Maille-d’Or. % 02-38-44-67-60. • ecude
bretagne.fr • Kamer (2 pers.) € 94. Menu € 19,50
in de brasserie (lunch), € 27-37,50 restaurant.
Dit voormalige poststation met hedendaags ingerichte kamers is zeer comfortabel, gezellig en
chic. Leuke tuin, heerlijk verwarmd zwembad.
Het populaire restaurant serveert traditionele
gerechten. Fijn tot in de kleinste details.
Le Beaugency: 3, av. de Blois. % 02-38  
46-43-43. Kamer (2 pers.) € 62-72.
Grand Hôtel de l’Abbaye: 2, quai de
  
l’Abbaye. % 02-38-45-10-10. • grandhoteldelab
baye.com • Kamer (2 pers.) € 89-179.
  Une étape à Beaugency: 1 bis, pl. St-Firmin.
% 02-38-46-48-19. • http://unsejourabeaugency.
com • Kamer (2 pers.) € 65.
Le P’tit Bateau: 54, rue du Pont. % 02-38-4456-38. Dag. beh. ma-di. Menu € 35-75. À la carte
€ 55. De inrichting is een beetje saai, maar de
gerechten zijn inventief, met uitstekende ingre-
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diënten en gedurfde combinaties. Ook originele desserts.

CHAMBORD (41250)
Gîtes au Domaine de Chambord: op de
website v.h. kasteel. % 02-54-50-50-12. • chambord.
org • Gîte Cerf en Gîte Salamandre (8 pers. elk;
€ 800-990/weekend, € 1500-1850/week), Ferme
de la Gabillière voor 6 pers.; € 560-690/weekend,
€ 1050-1350/week.

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ (45370)
Villa des Bordes: 9, rue des Bordes.
  
% 02-38-46-94-60. • villadesbordes.com • Restaurant gesl. zo avond-ma (hotel na reserv.), plus wo
middag buiten seiz. Kamer (2 pers.) € 70-90. Lunchformule € 15, menu € 25 (lunch op werkd.), anders
€ 29-46. Een zowel kalm als bijzonder adresje:
je overnacht in een voormalig heropvoedings
instituut voor meisjes. Het is een fraai oud gebouw, met een groot erf eromheen, inclusief een
minigrot met een Mariabeeld en ook nog een
tuin. De kamers zijn goed verzorgd en prima ingericht. De keuken werkt veel met kruiden.
Domaine du Gué du Roi: in het gehucht
Gué-du-Roi. % 02-36-47-04-98. 06-52-00-17-79.

LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR (41260)

• lescavaliersdugueduroi.ffe.com • Chambre d’hôtes € 70-100. Gîtes 2 en 5 pers.: € 350-450/week,
€ 250/weekend (beh. juli-aug.).
Logis du Gué du Roi: gehucht Gué-du-Roi.
% 02-38-62-04-88. € 320-425/week, € 230/weekend.

Tourhotel Blois: 1, rue de Montprofond.
% 02-54-78-48-98. • tour-hotel-blois.fr • Kamer
(2 pers.) € 68-78.

COUR-SUR-LOIRE (41500)

MENARS (41500)

Chambre d’hôtes Le Château de
  
la Rue: Fleury. % 02-54-46-82-47. 06-03-23-4409. • chateaudelarue.com • Kamer (2 pers.) € 120180. Table d’hôtes (reserv.) € 39, incl. wijn; ook
losse gerechten.

Chambres d’hôtes Aux Cœurs de l’Atelier: 2, rue des Grèves. 06-84-08-72-65. • aux
coeursdelatelier.com • Kamer (2 pers.) € 82.

HUISSEAU-SUR-COSSON (41350)

Chambre d’hôtes Le Clos: 9, rue Jeanet-Guy-Dutems. % 02-54-81-17-36. • chambres-
gites-chambord.com • Kamer (2 pers.) € 75-80.

Gîte La Chacunière: 273, rte de Chambord.
• gites-de-france-blois.com •
Chambres d’hôtes Château des Grotteaux:
4, rue des Grotteaux. • chateau-grotteaux.com •

LA-CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45380)
Orléans Parc Hôtel: 55, rte d’Orléans.
  
% 02-38-43-26-26. • orleansparchotel.com • Kamer (2 pers.) € 82-87.
Hôtel Kyriad: 6, rue de Micy (ZA.A. Les Portes de Micy). % 02-38-22-06-06. • kyriad.com •

MER (41500)

MEUNG-SUR-LOIRE (45130)
Chambres d’hôtes La Mouche-Abeille:
La Mouche. % 02-38-44-34-36. • chambres-hotesloire.com • Buiten seiz. reserv. noodzakelijk. Kamer
(2 pers.) € 100. Pas als je het parkje doorkruist,
zie je dit fraaie 18de-eeuwse gebouw boven de
Loire, met een Franse tuin. Een heerlijk rustgevende omgeving, grote bibliotheek, hoffelijk
onthaal.

Le Bateau Atelier: Embarcadère, Quai Jeanne
d’Arc. Bijzondere overnachtingsmogelijkheid op
een Loireboot.
Café du Commerce: 5, pl. du Martroi.
% 02-38-44-32-35. Dag. beh. zo avond en ma, gesl.
’s avonds buiten seiz. Lunchformule € 11,50-13,70,
menu € 21,50-29,50. Grote brasserie in oude stijl,
met terras en tegenover het kasteel. Prima gerechten. Zeer fijne ontvangst.

MONTLIVAULT (41350)
La Maison d’à Côté: 17, rue de Cham  
bord. % 02-54-20-62-30. • lamaisondacote.fr •
Kamer (2 pers.) € 85-128. Restaurant dag. beh. wo,
en di sept.-apr. Lunchformule op werkd. € 42. Menu
€ 68-88, à la carte € 85. De bistro vlakbij (25, rue
de Chambord, gesl. zo avond-di middag, € 14-26)
biedt, zoals je zou verwachten, een bistrokeuken.

MUIDES-SUR-LOIRE (41500)
Camping Municipal Bellevue: av. de
la Loire. % 02-54-87-01-56 of 02-54-87-50-08.
• muides.fr • € 12,20/nacht voor 2 pers.
Camping Sandaya Château des Marais:
27, rue de Chambord. % 02-54-87-05-42. • chateaudes-marais.com • Fietserstarief: € 16-38 voor 2 pers.
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Auberge du Bon Terroir: 20, rue du 8-Mai-1945.
% 02-54-87-59-24. Gesl. ma middag, di en wo middag in seiz., zo avond-di buiten seiz. Lunchformule
op werkd. € 20, menu € 31-51. Een restaurant dat
zijn naam verdient, met een heerlijk terras.
Gîte Loire et Chambord Tatou Cornu: 40,
r. Nationale. 06-81-42-29-67. • gites-de-france.com •

OLIVET (45160)
Camping Municipal d’Olivet: rue du
Pont-Bouchet. % 02-38-63-53-94. • camping-olivet.
org • Fietserstarief: € 10,30/pers.

ORLÉANS (45000)
Chambres d’hôtes Les Trois Maillets: 4, rue
des Trois-Maillets. 06-28-43-29-14. • troismaillets
orleans.jimdo.com • Kamer (2 pers.) € 75. Dit adres,
op een steenworp van de Loire, is bijzonder omdat het een historisch monument is. De inrichting
is zowel modern als gezellig en het welkom is plezierig. Bij mooi weer kun je ontbijten in het met
bloemen versierde hofje.
Ch. d’hôtes Orléans Matins Beaumonts: 21
bis, r. des Beaumonts. 06-05-14-15-33. • orleans-
matins-beaumonts.com • Kamer (2 pers.) € 90.
Hôtel des Cèdres: 17, rue du Mal-Foch.

% 02-38-62-22-92. • hotelcedresorleans.com • Ka
mer (2 pers.) € 59-99.
Citotel Marguerite: 14, pl. du Vieux-Marché. % 02-38-53-74-32. • hotel-marguerite.fr • Kamer
(2 pers.) € 75-145. Dit hotel biedt comfort voor
redelijke prijzen.
Hôtel de l’Abeille: 64, rue Alsace-Lorrai  
ne. % 02-38-53-54-87. • hoteldelabeille.com • Kamer
(2 pers.) € 98-135.
Best Western Hôtel D’Arc: 37 ter, rue de la
République. % 02-38-53-10-94. • hoteldarc.fr • Kamer
(2 pers.) € 99-239.
In dit fraaie hotel, met een
schitterende art deco-lift, word je perfect ontvangen. De kamers zijn zeer comfortabel.
Appart-Hôtel Orléans: 18, rue du Poirier.
• appart-hotel-orleans.com •
Chambres d’hôtes Le Patio Saint Marceau:
22, rue du Coq. • lepatiosaintmarceau-chambres
dhotes.com •
Fasthôtel Orléans Sud Parc Expo: rue
Anthelme-Brillat-Savarin. % 02-38-51-18-88.
• fasthotel.com • Kamer (2 pers.) € 45-55.
Grand Hôtel: 1, rue de la Lionne. % 02-38-5319-79. • hotelorleans.com • Kamer (2 pers.) € 60-83.
Jackotel: 18, cloître Saint-Aignan. % 02-3854-48-48. • jackotel.com • Kamer (2 pers.) € 70.
Campanile Orléans Centre Gare: 40, rue
de la République. % 02-38-53-24-64. • campanile-
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orleans-centre-gare.fr • Kamer (2 pers.) € 75-99.
Hôtel Escale Oceania: 16, quai Saint-Laurent. % 02-38-54-47-65. • oceaniahotels.com •
Kamer (2 pers.) € 80-100, weekendtarief v.a. € 89.
Hôtel d’Orléans: 6, rue Adolphe-Crespin.
% 02-38-53-35-34. • hoteldorleans.com • Kamer
(2 pers.) € 95-130.
Empreinte Hôtel: 80, quai du Châtelet.
% 02-38-75-10-52. • empreinte-hotel.com • Kamer
(2 pers.) € 130-305 (afh. v.h. uitzicht).
Hôtel Ibis Orléans Centre: 4, rue du
  
Mal-Foch. % 02-38-54-23-11. • ibishotel.ibis.com •
Hôtel Ibis Centre Gare: 17, av. de Paris.
% 02-38-62-40-40. • ibishotel.ibis.com •
Hôtel Mercure: 44-46, quai Barentin.
% 02-38-62-17-39.• mercure.com •
Les Fagots: 32, rue du Poirier. % 02-38-62-2279. Dag. beh. zo, ma en feestd. Menu € 15 (lunch op
werkd.)-€ 18, à la carte € 28. De grote schouw staat
hier in het middelpunt van alles. Hij troont in een
zaal versierd met oude affiches, koffiekannen
van email of porselein en Tiffany-lampen. Huisspecialiteiten: houtgrillgerechten en vooral het
ezelsvlees (een dag van tevoren bestellen). Losse
ontvangst en bediening. Façade met ruitjespatroon en gekleurde baksteen. Terras.
La Parenthèse: 26, pl. du Châtelet. % 02-3862-07-50. Dag. beh. zo-ma. Formule € 15,50-18,50

(lunch op werkd.), menu € 26-30. Een gebouw met
een vakwerkgevel op het plein in de restaurantbuurt. Twee elegante eetzalen plus enkele terrastafeltjes (te reserveren). Hedendaagse gerechten
en verrassend bereide klassiekers.
Le Girouet: 14, quai du Châtelet. % 02-38-8107-14. Dag. beh. ma, za middag en zo. Formule
€ 12-35 (lunch op werkd.), menu € 25-35. Zaal in
‘riviersfeer’ en een terras op het ponton boven de
rivier. Op de kaart gerechten met vis uit de Loire
en biologische producten.
Le Lift: pl. de la Loire. % 02-38-53-63-48.
Dag. beh. zo avond. Menu € 25 (lunch beh. zo)€ 52; brunch zo € 37. Ultramoderne inrichting
en zeer inventieve gerechten. Prettige terrassen
met uitzicht op de Loire en op de openbare tuin
op het dak van de bioscoop, dat met een lift te
bereiken is.
Ver Di Vin: 2, rue des Trois-Maries. % 02-3854-47-42. Di-za ’s avonds. Menu € 35. Kwaliteitswijnen in een kelder die oogt als een ondergrondse kathedraal. Ze zijn vaak (ten onrechte)
onbekend en goed geprijsd. Ook zeer verfijnde
gerechten. Om verliefd op te worden.

SAINT-DENIS-SUR-LOIRE (41000)
Chambres d’hôtes et gîte Harmonies: 46,
rue du Château-d’Eau, Villeneuve. 06-81-31-42-

06. • giteetchambresdhotesharmonies.com • Kamer (2 pers.) € 73; € 30/extra pers. (€ 18 kind). Gîte
6-9 pers. € 900-1300/week (ook per dag). Charmante kamers in een fraai, langwerpig oud huis, omringd door een grote ommuurde tuin. Fijn terras
in de schaduw van dennen. De gasten kunnen
beschikken over een kitchenette.
Chambres d’hôtes La Source: 4, rue Muraton.
% 02-54-78-95-45. • chambreslasource.monsiteorange.fr • Kamer (2 pers.) € 95-130.
Prettige
kamers die uitkijken op de tuin en het zwembad, in de voormalige woning van de schilder
Muraton. Rust, charme, kleur: wat een geluk!
Fantastisch ontbijt. Mogelijkheid om in de tuin
te picknicken.

SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE (41500)
Chambres d’hôtes Le Clos Joséphine: 9,
rue Montagne. % 02-54-81-67-17. 06-80-37-6014 • leclosjosephine.com • Kamer (2 pers.) € 58-65.
La Closerie de Chambord: 40, rue Nationale. 06-99-23-07-29. • gite-closerie-chambord.fr •

SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45800)

SAINT-LAURENT-NOUAN (41220)
Camping de l’Amitié: Nouan-sur-Loire.
% 02-54-87-01-52. • campingdelamitie.fr • Tent
€ 11,20 voor 2 pers. in hoogseiz.
Chambres d’hôtes Le Logis de Bois
Renard: Bois-Renard, rue de Crouy. % 09-51-0555-77.
06-20-93-27-23. • lelogisdeboisrenard.
com • Kamer (2 pers.) v.a. € 85. Table d’hôtes € 32.

SUÈVRES (41500)
Chambres d’hôtes Ferme de la Bouzie:
2, la Bouzie. % 02-54-46-82-88. 06-87-38-35-17.
• la.bouzie.free.fr • Kamer (2 pers.) € 50-55.
Chambre d’hôtes Le Bonheur des Hôtes:
30, rte nationale de Fleury. % 02-54-87-86-22.
06-66-94-11-62. • lebonheurdeshotes.fr • Kamer
(2 pers.) € 80. Table d’hôtes € 28.

TAVERS (45190)
Hôtel-restaurant La Tonnellerie: 12, rue
des Eaux-Bleues. % 02-38-44-68-15. • latonnelle
riehotel.com • Kamer (2 pers.) € 70-165.

Brit Hôtel Antarès: 2, av. du Gén. Leclerc.
% 02-38-21-59-59.
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