
 
   

Ranskan matkojen erikoistoimisto Pamplemoussen esite Loiren laakson pyörämatkasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loire 
Loiren laakso on UNESCO:n maailmanperintökohde. Upeat historialliset renessanssilinnat, kuninkaiden 

metsästysmaat, puutarhat ja arkkitehtuuri ovat Ranskan kulttuuriperintöä parhaimmillaan. Loire on myös 

merkittävä viinialue Ranskassa. Ei sovi myöskään unohtaa muita paikallisia tuotteita (mm. suklaa, juustot ja 

Cointreau). 

 

 

PYÖRÄREITTI LOIREN LAAKSOSSA; LINNOISTA VIINITILOILLE   
Omatoiminen pyöräreitti 7 päivää – 6 yötä. Pyöräilyä yhteensä ~200 km 

Majoitus 3*  hotelleissa sekä chambre d’hôteissa 

Loiren laakson aarteet ovat ulottuvillasi! Tervetuloa ajelemaan Blois’n ja Toursin maisemiin, upeita 

pyöräteitä pitkin. Tällä reitillä tutustut mahtaviin linnoihin. Reitti jo hieman pyöräilleelle, kilometrejä 

päivässä noin 32 - 50. 21-vaihteiset maastopyörät, missä kypärä, satulalaukut ja korjaussetti. Saatavana myös 

sähköpyörät. Aloituspäivä mikä tahansa viikonpäivä.   

 

 

 

 



 
   

Reittiohjelma: 

1. päivä: Blois 

Saapuminen Blois’han. Majoittuminen hotelliin tai B&B. Majoituksen vastaanotto antaa teille, pyörät, 

voucherit, kartat sekä ohjeet pyöräilyyn. Blois’ssa voit nauttia kuljeskelusta kapeilla 

mukulakivikaduilla, joita rytmittävät portaat. Käy Château de Blois’ssa, joka edustaa monipuolisesti 

ranskalaista arkkitehtuuria keskiajalta 1600-luvulle asti. Jos saavut aikaisin, ehdit pyöräilemään Château de 

Chambord-linnaan (n. 40 km). Linna on yksi tunnetuimista ja vaikuttavimmista linnoista Loiren laakson 

alueella. Voit käydä upeassa linnassa, jossa jopa 440 huonetta. Paluu Blois’han päivän päätteeksi. 

Yöpyminen ja illallinen Blois’ssa. 

 

2. päivä : Blois – Cheverny – Blois  ~ 50 km 

Aamiainen majoituksessa. Pyöräretki vie peltojen, viinitilojen ja kylien läpi. Tällä retkellä pääsee 

tutustumaan Château de Cheverny’hyn joka on tunnettu prameasti kalustetuista ja sisustetuista huoneistaan. 

Tämä linna inspiroi Hergétä piirtämään Moulinsartin linnan Tintin seikkailuihin.  
Iltapäivällä paluu Blois’han. Yöpyminen ja illallinen Blois’ssa.  

 

3. päivä: Blois - Amboise ~ 40 km 

Aamiaisen jälkeen matka jatkuu Loire-joen rantaa pitkin pienten ja sievien kylien läpi. Saapuminen 

Chaumont-sur-Loireen, joka on erityisen tunnettu upeasta linnastaan. Käynti Château de Chaumont-sur-

Loiren linnassa ja puutarhassa. Matka jatkuu kuninkaalliseen kaupunkiin; Amboiseen. Käykää Château 

Amboisessa, jossa Ranskan mahtavimmat kuninkaat asuivat. Amboise on myös tunnettu Manoir du Clos 

Lucé-kartanosta, joka jäi Leonardo da Vincin viimeiseksi asuinpaikaksi. Käynti Leonardo da Vinci-

puistossa. Illallinen ja yöpyminen Amboisessa.  

 

4. päivä : Amboise – Chenonceaux - Amboise ~ 45 km 

Aamiainen hotellissa. Reitti kulkee Domaniale d’Amboise-

metsän läpi, Cherin laakson viinimaille, josta matka jatkuu 

kuuluisalle Cher-joen yli ulottuvalle Château Chenonceau’lle 

saakka. Tämä upea linna todisti aikoinaan Diane de Poitiers ja 

Catherine de Médicis’n taistelua kuningas Henri II rakkaudesta. 

Paluu takaisin Amboiseen. Viinimaistelu viinikellarissa 

Amboisessa. Yöpyminen ja illallinen Amboisessa.  

 

5. päivä: Amboise - Tours ~ 30 km 

Aamiaisen jälkeen lähtö reitille, joka kulkee Montlouisin viinipeltojen lomassa, Loiren rantaa pitkin, jota 

talot ja kallioon rakennetut luolakodit reunustavat. Saapuminen Toursiin, jonka vanhoissa kortteleissa on 

puuristikoin koristeltuja keskiaikaisia taloja. Illallinen ja yöpyminen Toursissa.  

 

6. päivä : Tours – Villandry – Tours ~ 40 km 

Aamiaisen jälkeen viimeinen pyöräilyetappi on Toursista Villandry’hyn, 

Villandry on tunnettu kauniista renessanssipuutarhoistaan, Villandry 

Gardens. Paluu Toursiin jossa yöpyminen. Omakustanteinen illallinen. 

 

7. päivä: Tours 

Pyöräilymatka upeassa Loiren laaksossa päättyy aamiaisen jälkeen. 

 

Matkan kokonaishinta alk. 1345 € / hlö  

+ palvelumaksumme 24 € / hlö 

 

 



 
   

Pyörämatka sisältää: 

• 6 yötä em majoituksissa buffet-aamiaisilla  

• 5 illallista  

• Pyörävuokran, 21-vaihteinen sekä kypärän  

• Em. linna-/viinikellari-/puutarhavisiitit pyöräilyn aikana (sisäänpääsymaksut ja maistiaiset) 

• Tavaroiden kuljetuksen hotellien välissä pyöräilyn aikana 

• Tietopaketit kohteista + kartat reitille 

• Ohjeita matkalle sekä paikallisen matkanjärjestäjän avun ongelmatilanteessa 

 

Pyörämatka ei sisällä:  

• Kuljetukset paikan päälle ja takaisin 

• Lounaat 

• Illallista 6. päivä 

• Ruokajuomat 

• Mahdolliset omatoimiset viinitila-, linna- tai museovierailut tms. reitin aikana 

• Matkustaja- tai matkatavaravakuutuksia 

• Pamplemoussen palvelumaksua 24 € 

 


