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Fietsen in de Loiret

Een wilde natuur, 
een majestueus 
erfgoed, een 

diepgewortelde cultuur, een 
wonderbaarlijke geschiedenis, 
een rivier die geklasseerd 
is als Werelderfgoed, het 
departement Loiret heeft heel 
wat toeristische troeven.

De fiets brengt u dichter bij de landschappen 
en het natuurlijke en culturele erfgoed van 
Loiret. Iedereen kan genieten op hun eigen 
tempo, door uitstapjes te organiseren volgens 
de eigen verlangens, smaak, tijd...

Een gegarandeerde verandering van 
omgeving...

Verschillende fietstochten nodigen u uit om 
de landschappen, streken, steden, dorpen en 
hun bezienswaardigheden te ontdekken of te 
herontdekken.

Een groen pad en 15 circuits die kriskras langs 
kleine wegen lopen zorgen voor uitstappen 
naar Sologne, het bos van Orleans, Puisaye en 
Berry. Het is ook een gelegenheid om wat langs 
de weg te talmen en in alle rust een bezoek te 
brengen aan enkele pareltjes, zoals de basiliek 
van Saint-Cléry-Saint-André, de kastelen van 
Bussière of van Meung-sur-Loire, en niet te 
vergeten Briare en zijn beroemde brug over 
het kanaal.

Reizen in het spoor van de koninklijke 
rivier
In Loiret is «La Loire à Vélo» het centrale deel 
van een parcours van bijna 800 km tussen 
Cuffy in Cher (in de buurt van Bec d’Allier) en 
Saint-Brévin-les-Pins in de Loire-Atlantique 
(aan de kust met uitzicht op de monding). 
Een ware fietsreis die het westelijk deel van 
Europa doorkruist - de EuroVelo 6 - en via de 
Bourgogne de Franche-Comté met de Elzas 
verbindt, en vervolgens de fietsroute van de 
Rijn en daarna van die van de Donau volgt 
om zo de Zwarte Zee te bereiken. Dit unieke 
parcours, dat in toenemende mate succesvol is 
geweest en met reden, biedt 155 kilometer aan 
fietsroutes in Loiret tussen Beaulieu-sur-Loire 
(grenzend aan Cher) en Tavers (in de buurt van 
Loir-et-Cher). 

Het kanaal van Loing met de fiets

Vanaf juni 2016 zal een nieuwe fietsroute 
de Seine verbinden met de bossen van 
Fontainebleau (in Moret-sur-Loing in Seine-
et-Marne) in Montargis langs het kanaal van 
Loing. Dit stuk van de toekomstige EuroVelo 
3, «de Scandiberische route», zal uitendlijk 
Trondheim in Noorwegen verbinden met 
Santiago de Compostela in Spanje via Parijs.

Mountainbiken in het bos van Orléans

Tot slot zijn twee mountainbike- en VTC-circuits, 
voor iedereen toegankelijk, gemarkeerd 
vanaf het recreatiecentrum van het meer van 
de vallei in Combreux tot in het hart van het 
grootste bos van Frankrijk

We wensen iedereen op de routes 
en wegen van de Loiret een 
goede tocht
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Volg de gids 

De 26 fietsroutesen in deze gids zijn op 
soort geklasseerd (voie verte, fietsparcours, 
fietstocht ‘La Loire à vélo’, fietsparcours voor 
de mountainbike of de hybridefiets). 

Ledere fietsroutes heeft een eigen kleurcode.

De fietsroutesen zijn beschreven over 
twee pagina’s waar u de volgende 
informatie vindt :

• De kleurcode,
•  Het nummer, dat u terugvindt op de 

overzichtskaart,
•  De naam van de tocht, de afstand en de 

tijdsduur,
• De gemeentes die aangedaan worden,
•  Een presentatie van de tocht en de 

bezienswaardigheden,
•  De route op de kaart (pas op, de schaal kan 

per kaart verschillen),
•  Informatie over activiteiten of 

bezienswaardigheden.

Nuttige informatie

Betekenis van de  PictogrammenSymbolen van de weggedeelten

VVV kantoor

Kasteel

Religieus gebouw

Museum

Bezienswaardigheid

Parken en tuinen

Natuurreservaat

Informatieve wandeling 

Houtsnijkunst

Recreatiegebied

Molen

Treinstation

               Naam 
gemeente

Verharde weg 
gereserveerd voor 
fietsers (asfalt, enz.)

Verharde weg 
gedeeld met 
voertuigen

Pad of verharde 
weg gereserveerd 
voor fietsers, behalve 
uitzonderingsgevallen 
(zand, grind enz.)

Pad of verharde 
weg gedeeld met 
voertuigen (zand, 
grind, etc.)

Aangrenzende route

Ontdek de Loiret
In de Val de Loire, op de werelderfgoedlijst van de Unesco, is de Loiret een natuur in het land 

van de laatste wilde rivier van Europa, die zijn unieke karakter geeft en vele sportieve of mooie 

uitstapjes biedt. 

Op een uur van Parijs biedt de Loiret een gevarieerd landschap en sfeer: de bossen van 

Orléans en Sologne, vijvers, de vlakte van Beauce, de Gâtinais en Giennois heuvels, een 

imponerende rivier en kanalen… wat voor een zeldzame variëteit van landschappen zorgt. 

Er moet zeker gestopt worden in de hoofdstad van het departement, het koninklijke Orléans, 

één van de oudste steden van Frankrijk. Aan de oevers van de Loire  hoort  u de belangerijke 

gebeurtenissen uit de Franse Geschiedenis nog naklinken, waarvan zij een bevoorrechte 

getuige was. 

Op de fiets heeft u alle vrijheid. U kunt een uitstapje maken, de rust opzoeken in de bossen 

van Orléans of van Sologne, aan de oevers van de kanalen of van de Loire en op de hoogvlakte 

van onze wijngaarden, waar u door op eigen ritme het gematigde reliëf kan befietsen. Deze 

tochten nemen u mee door het mooiste wat we hier aan natuur te bieden hebben, waardoor u 

zich ergens anders waant. U kunt ook overnachten in een gîte, op een camping of in een hotel, 

en enkele goede restaurants uitproberen om de specialiteiten van onze streek te proeven.
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Tips voor een 
geslaagde fietstocht

De routebeschrijvingen geven de staat van 
de routes aan op moment van publicatie. De 
weeromstandigheden kunnen er voor gezorgd 
hebben dat informatie verdwenen is. De 
gebruikers worden daarom verzocht om de 
langs de routes aangegeven informaties in 
acht te nemen.

> Milieu
• Denk om het milieu
• Gooi geen afval op de grond

> Veiligheid
• Houdt u zich aan de verkeersregels
• Respecteer de andere weggebruikers
•  Het dragen van een helm wordt ten zeerste 

aangeraden 
• Rij niet met meer dan twee naast elkaar
• Let op wandelaars (pas uw snelheid aan)
•  Neem een legitimatiebewijs en wat geld 

mee

> Lichamelijke conditie
•  Stem uw route af op uw lichamelijke conditie 
•  Kies een route uit die geschikt is voor alle 

deelnemers (moeilijkheid en afstand)

> Materiaal
•  Kies een goede fiets, uitgerust met alle 

verplichte veiligheidsvoorzieningen
• Kies een fiets op maat
• Een EHBO- en reparatiekit meenemen 
• Neem te eten en te drinken mee 

> De weg vinden
•  Ledere fietsroute is met een kleur 

aangegeven op de richtingaanwijzers.

•  De route « Loire op 
de fiets » wordt op 
de richtingaanwijzers 
door zijn logo 
aangegeven. 

•  De Pelgrims Route, 
waarvan het kanaal 
van Loing met de 
fiets deel uitmaakt, is 
te herkennen aan het 
logo op de wegwijzers

•  Het groene pad door het 
bos van Orléans wordt 
door een specifieke 
b e w e g w i j z e r i n g 
aangegeven.

•  Routen mountainbike 
zijn aangegeven met 
een gele driehoek.



Overzichtskaart

V1

Tussen wijngaarden en boomgaarden (19 km) - p. 10

In de sporen van Lodewijk XI (13 km) - p. 12

Floraal en monumentaal (42 km) - p. 14

Rondje door Sologne (31 km) - p. 16

Om de rivier (22 km) - p. 18

Tussen bos en kanaal (34 km) - p. 20

Aan de rand van de grootste
staatsbos van Frankrijk (22 km) - p. 22

Kastelen en een historisch kanaal (30 km) - p. 24

Tussen natuur en geschiedenis (26 km) - p. 26

Een thuishaven in Puisaye (30 km) - p. 28

Rustplaatsen aan de Loire in  Pays fort (34 km) - p. 30

De vallei in (31 km) - p. 32

In het coulisselandschap van de Loiret (32 km) - p. 34

Putten en wijngaarden (38 km) - p. 36

Ronde van de molens van Loiret (12 km) - p. 38

Groene wegen

Fietsroute

La Loire à vélo

Tocht voor de mountainbike of de hybridefiets

Rondje door het bos (9 km) - p. 8

Fietstocht

Van Tavers tot Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (25 km) - p. 40

Van Saint-Hilaire-Saint-Mesmin tot St-Denis-en-Val (22 km) - p. 42

Van St-Denis-en-Val tot Châteauneuf-sur-Loire (22 km) - p. 44

Van Châteauneuf-sur-Loire tot Sully-sur-Loire (20 km) - p. 46

Van Sully-sur-Loire tot Gien (28 km) - p. 48

Van Gien tot Briare (12 km) - p.50

Van Briare tot Beaulieu-sur-Loire (21 km) - p.52

De Loire met de fiets 

Het kanaal van Loing met de fiets (14 km) - p. 55

De kanalen van Loiret met de fiets

Van de l’étang de la Vallée naar de Belvédère (14 km) - p. 56 

Ronde om het meer (8 km) - p. 57 

Tocht voor de mountainbike of de hybridefiets

Groene wegen
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Boucle en forêt
Par Semoy

Route
Fietsroutes Park de la Charbonnière 
(Saint-Jean-de-Braye). Eveneens 
toegankelijk via Semoy. Geschikt voor 
gehandicapten.

Rondje door het bos van Orléans
De Groene Weg Afstand

7 km + 2 km tot Semoy

Tijdsduur
0,35 uur
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Een voorproefje 
van het 
staatsbos

Laat dit gewerkte ijzeren hekwerk 
van het kasteel van Charbonnière, 
dat als een muur voor u opduikt, u 
niet de indruk geven dat u op privé 
terrein aangekomen bent! Niets is 
minder waar! Het is waar dat dit 
schitterende kasteel uit de 19de eeuw 
tot 1946 eigendom geweest is van 
een parfumeursfamilie. Wat betreft het 
park dat het kasteel omringt–een open 
gedeelte van het zuidelijke deel van 
het bos van Orléans –, is een gebied 
van 250 ha, een paradijsje voor de 
bosliefhebbers. Het landgoed kan naar 
keuze bezocht worden door het groene 
pad te nemen via Marigny-les-Usages 
of via Semoy. Als u kiest voor Marigny, 
komt u sneller bij de vijver le Ruet, 
schitterend wateroppervlak omrand 
door riet en essebomen, hazelaars, 
espen, acacias, haagbeuken, 
wilgen… Nog meer soorten die, met 
de sessiele eiken en zomereiken, de 
sparren zeedennen en Corsicaanse 
dennen, elsbessen en ook de berken, 
de belangerijkste soorten zijn van 
dit bosdeel. Gescheiden door een 
aangenaam sparrenpad, kunt u 700 m 
verder achter de spoorweg een andere 
vijver zien, die van Bucy.

Ongewoon en 
opmerkelijk

De zomer is de tijd van insecten, 
vooral aan het rand van het water. Een 
boswachterstip: vindt een Douglas den 
(met gebarsten roodbruine schors) 
en wrijf het blad. Er komt dan een 
citroengeur vrij die de brutaalste 
muggen weg zal houden. Het bos is het 
hele jaar door mooi maar in de winter 
zijn de ongelofelijke en indrukwekkende 
boomtoppen met kroon van enkele 
eiken makkelijker te zien.

Wanneer u de tocht uitgereden heeft, 
is een omweg naar de plas rechts van 
het kasteel de moeite waard: wat zijn 
dit voor bomen met uitgroeisels die uit 
het water steken? Mangroves? Nee 
! Twee grote moerascypres waarvan 
de luchtwortels verticaal uit het water 

groeien, op zoek naar zuurstof. Deze 
voor het hele gezin zeer aangenaam 
tocht  kan ook vanaf de Herveline in 
Semoy gemaakt worden. Deze optie 
maakt het mogelijk om een stukje door 
het staatsbos van Orléans te rijden.

Te zien, te doen

Saint-Jean-de-Braye
•  Kasteel la Charbonnière 

(19de eeuw.)
• Vijver le Ruet (mooi uitzicht)
• Opmerkelijke bomen
• Pedagogische borden

Semoy
•  Houten bruggetje over de 

Égoutier (door het bos van 
Orléans)

• Pedagogische borden

Boigny-sur-Bionne 
•  Duiventoren van de 

Commanderie
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CLERY St ANDRE 3

Route
Cléry-Saint-André / Mareau-
aux-Prés / Mézières-lez-Cléry / 
Cléry-Saint-André

Tussen wijngaarden en boomgaarden, 
van de Loire tot de Loiret

Fietstocht Afstand
19 km

Tijdsduur
1,15 uur
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Welkom in 
het land van 
Bacchus!

Of liever van de wijnen van Orléans. Dit 
circuit, op 10 km van Orléans, tussen 
de Loire en de Sologne, zal zeker in de 
smaak vallen bij fans van pinot meunier 
en pinot noir, cabernet, chardonnay, gamay 
en sauvignon, druivensoorten die zich 
uitstrekken over een honderdtal hectare 
door het boomgaardlanschap. Het zijn 
de monniken die, vanaf de VIe eeuw, de 
eerste wijnstokken plantten die vandaag 
zeer fruitige en lichte wijnen opleveren. Als 
het museum van de wijnbouw en de wijn 
van St. Fiacre Clos al een goede reden is 
om een voet aan de grond te zetten, dan 
zal het proeven van streekproducten bij 
de verschillende wijnmakers op de hoek 
(Clos Saint-Fiacre, Vignobel du Chant des 
Oiseaux, Vignerons de Grand-Maison, Clos 

Saint-Avit en Un vin, une rencontre) er zeker 
nog een zijn. Het dorp van St-André, goed 
verstopt in Cléry, heeft een onmiskenbare 
charme: de kleine wijnbouwershuizen met 
krijtachtige gevels doen denken aan een 
typisch dorp van de Loire. En de Loire is 
niet veraf! Als u linksaf slaat richting de 
Loire leidt uw route naar het traject van 
La Loire à Vélo. Daar creëren de zwarte 
populieren, kerselaars, appelbomen, 
aspergeheuvels, velden van tarwe en 
klaprozen op mooie dagen prachtige 
veelkleurige rustieke taferelen. Vanaf het 
dal kunt u vervolgens langs de rivier en 
via de dam en de terrassen afdalen of 
klimmen naar Meung-sur-Loire of Mareau-
aux-Prés . Hier vindt u een open landschap 
en een mooie groen platteland dat u zal 
vergezellen tot aan het natuurreservaat van 
de Pointe du Courpain waar de Loire en de 
Loiret samenvloeien. In de zomer wordt de 
site overspoeld door drijvende vlotten van 

gele boterbloemen, een prachtig tafereel. 
Bij de terugkeer naar het binnenste van 
de vallei, loopt de route langs de stad 
Mareau-aux-Prés, een charmant gehucht 
dat zich uitstrekt doorheen wijngaarden en 
boomgaarden. Wanneer u in Mézières-lez-
Cléry aankomt, ziet u het bos van Sologne 
naast het prachtige XVIIe kasteel dat u leidt 
naar de onmisbare Koninklijke Basiliek van 
Onze-Lieve-Vrouw van Cléry.

Te zien, te doen

Cléry-St-André
• De Basiliek van Onze-Lieve-
Vrouw van Cléry en het graf 
van Lodewijk XI 
• De windwijzer van Santiago 
de Compostela 

Mézières-lez-Cléry
• Het kasteel (privé), te be-
zichtigen vanaf de buitenkant
• La butte des Élus (de heuvel 
van de uitverkorenen)
• De broodoven

Mareau-aux-Prés
• De wijngaard AOC Orléans 
Orléans-Cléry
• De Loiret 
• De windwijzer van Santiago 
de Compostela 
• De boomgaarden 
• Het natuurreservaat van 
Saint Mesmin 
• Het eiland Mareau 
• Het educatief pad van Les 
Isles 
• De Loire, geklasseerd als 
Werelderfgoed door UNESCO 

Saint Pryvé Saint Mesmin
 • La Pointe de Courpain 
(samenvloeiing Loire - Loiret)
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Boucle en forêt
Par Semoy

Route
Cléry-Saint-André / Mézières-
lez-Cléry / Bois de la 
Baraguière / Cléry-Saint-André

In de sporen van Lodewijk XI
Fietstocht Afstand

13 km
Tijdsduur
0,50 uur
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 Een bucolische 
sfeer voor deze 
tocht aan de 
rand van de 
Sologne.  

Van het charmante riviertje de 
Ardoux die door de weilanden 
stroomt, tot het gordijn van eiken- en 
naaldbossen van la Baraguière en 
les Villeneuves, waar het platteland 
van val d’Ardoux zich afwisseld met 
het bos van Sologne. Wanneer in de 
lente de brezemstruiken glinsteren 
aan de voeten van de witte acacias, 
omringen in de zomer een zee 
van varens en grauwe dopheide 
het gehakte hout en uitkijktorens, 
symbolen van het wildrijke Sologne.

Stop onderweg voor enkele 
bezienswaardigheden : ten eerste 
het particulier kasteel van Mézières-
lez-Cléry, met zijn opmerkelijke 
roodstenen gevel; en vervolgens de 
onvermijdelijke basiliek Notre-Dame 
van Cléry-Saint-André. In het gebouw, 
in een flamboyant gotische stijl,– één 
van de mooiste voorbeelden van 

het type in val de Loire –bevindt 
zich het graf van Lodewijk XI, die 
de bouw hiervan aan het eind van 
de 15de eeuw begonnen is, en die 
van zijn vrouw, Charlotte de Savoie. 
Tenslotte tussen Mézières-lez-Cléry 
en Cléry-Saint-André, « la butte des 
élus ». Deze grafheuvel met daarop 
een standbeeld van de Heilige Maagd 

straalt een verbazingwekkende  
druïdische sfeer uit: meisjes die in 
het jaar trouwen willen gaan 7 keer 
onder de boog door… 

Te zien, te doen

Cléry-Saint-André
•  Basiliek Notre-Dame-de- 

Cléry en graf van Lodewijk  XI

Mézières-lez-Cléry
•  Particulier kasteel 

(kan niet bezichtigd worden)
• Butte des élus
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Boucle en forêt
Par Semoy

Route
Meung-sur-Loire  / Cléry-
Saint-André / Mézières-
lez-Cléry / Jouy-le-Potier / 
Meung-sur-Loire

Floraal en monumentaal
Fietstocht Afstand

42 km
Tijdsduur
2,50 uur
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En waarom 
zou u geen 
dag uittrekken 

voor deze lange…
geparfumeerde tocht?

Bezoek om te beginnen de stad 
Meung-sur-Loire (van de route af). 
Op weg naar de opmerkelijke tuinen 
neemt deze wandeling u eerst mee 
naar het conservatoire national van 
l’Ilex in het landschapspark van het 
arboretum van de Culands weilanden. 
Hier langs de Kaasjeskruid, tussen de 
coniferen, loofbomen, water en semi-
waterplanten, groeien  40 soorten, 
100 hybriden en 200 hulstsoorten 
(ilex).

De botanische wandeling neemt 
u vervolgens mee naar de de 
schitterende Engelse tuinen van  
Roquelin: over 1 ha vormen 400 vooral 
oude rozensoorten, en net zoveel 
vaste planten verbazingwekkende 
kleurige en geurige massieven. 
Midden op het landgoed een 
schitterende binnenplaats vol 
rozen, waar we omheen lopen in 
de schaduw van de pergolas, die 
doet denken aan de rustige sfeer 
van middeleeuwse tuinen … En 
tenslotte in het hart van Sologne, in 
Jouy-le-Potier, de romantische tuin 
van Chantal en Alain waar over 2 000 
m2 een erg mooie verzameling oude 
geurige rozen en een interessante 
collectie viburnums te zien is.

Naast de vaste planten zullen de 
moerasspireas, boerenjasmijn, kornoelje 
en andere zeldzame struiken zeker 
niet aan de liefhebbers ontgaan. In 
Jouy-le-Potier kunnen we de mooie 
stenen vakwerkgevels bewonderen in 
dit typische streekdorp, omringd door 
weilanden en vele privé vijvers die vanaf 
de weg bewonderd kunnen worden. 

Wanneer u doorrijdt richting  Dry, zorgt 
het dichte bos voor een aangename 
beschutting. Door de massieven en open 
plaatsen brengt de route u tot de Loire 
en de magdunese stad waar het kasteel 
met twee gezichten en de collégiale 
Saint-Liphard een goede reden zijn voor 
een culturele stop.

Te zien, te doen

Cléry-Saint-André
•  Basiliek en graf van 

Lodewijk XI

Mézières-lez-Cléry
•  Particulier kasteel 

(kan niet bezichtigd worden) 
• Butte des élus

Meung-sur-Loire
•  Arboretum van de Culands 

weilanden, Conservatoire 
National van Ilex 
(van april tot september)

• De tuinen van Roquelin
• Collégiale Saint-Liphard
• Museum van Meung sur Loire
• Kasteel
• Van Oeveren Museum
•  De straatjes van het 

mideleeuwse stadje 
• De oevers van de Loire.

Jouy-le-Potier
• De tuin van Chantal en Alain
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Boucle en forêt
Par Semoy

Route
Sandillon / Vienne-en-Val / 
Marcilly-en-Villette / Sandillon

Rondje door Sologne
Fietstocht Afstand

31 km
Tijdsduur
2,05 uur
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U moet 
het groene 
landschap van 

Sandillon verlaten om 
echt het land van Sologne 
in te gaan.

Een smal weggetje brengt u naar 
het bos waar eiken en acacias 
uitgestrekte privé vijvers verbergen. 
Eenden, futen, zwanen, en zelfs 
reigers animeren deze plaatsen 
die samen gaan met luxueuse 
landgoederen en kasteeltjes die 
Sologne kenmerken.

Vlakten en tarwevelden zorgen voor 
schilderachtige landschappen die 
weer over gaan in bos in de buurt van 
Marcilly-en-Villette waar de stenen 
vakwerkhuizen herinneren aan de 
traditionele woningen van Sologne. 
In dit gebied, zeer geschikt om te 
paardrijden, zijn vele paardeweiden 
te vinden.

Vienne-en-Val is een interessante 
archeologische etappe voor de 
liefhebbers van Gallo-Romeinse 
en christelijke gebouwen. De 
archeologische vindplaats van de 
gemeente zijn in 1969 meerdere 
religieuze overblijfselen opgegraven: 
graven uit de Middeleeuwen, 
funderingen van een kerk uit de 6de 

en 7de  eeuw, beeldhouwwerken… 

In het slijpsteenmuseum een 
tentoonstelling van standbeelden, 
altaarpilaren, ascylinders, sierbanden, 
Dorische en korinthische kapitelen, 
zuilen en andere opgegraven stukken 
maken het bezoek compleet. 

Te zien, te doen

Sandillon
•  De oevers van de Loire 

(de route verlaten)

Vienne-en-Val
•  Archeologische vindplaats 

en het Gallo-Romeins 
slijpsteenmuseum 

Marcilly-en-Villette
•  De streekhuizen in het 

dorpscentrum
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Boucle en forêt
Par Semoy

Route
Donnery / Mardié / Vennecy / 
Traînou / Donnery

Om de rivier
Fietstocht Afstand

22 km
Tijdsduur
1,30 uur
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 Hier wat groen 
onder de rook 
van de Orleanse 
agglomeratie.

Deze fietsroutes door de omgeving 
van Orléans neemt u mee door velden, 
tuinbouwteelt, schilderachtige dorpjes 
en gehuchten. Tussen Donnery en 
Mardié, baant het kanaal van Orléans, 
belangerijkste afvoer voor het bos 
van Orléans, zich een weg door het 
weelderig groene dal van Oussance, 
bijzonder rijk aan flora en fauna: 
een gelegenheid om meer dan drie 
eeuwen geschiedenis te aanschouwen 
en de L’Oussance voorbij zien gaan, 
enigste  rondvaartboot die over het 
kanaal vaart, van Fay-aux-Loges 
tot Combleux, op dezelfde plaats 
waar het kanaal zich met de Loire 
verbindt. Bedenk dat in Mardié, oud 
wijnbouwersdorpje, aan het einde van 
de 17de eeuw 75 000 ton goederen 
en bijna  2 000 boten door de haven 
van Pont-aux-Moines gingen !

Mis ook de sluis niet – één van de 
laatste nog in bedrijf van de kleine 
dertig sluizen die het kanaal telt – en 
de nabij gelegen viaduct! Tenslotte in 
Donnery  is het de moeite waard om 

te stoppen naast de aanlegplaats waar 
de structuur van de sluis nog goed 
bewaard gebleven is: de nut hiervan 
en zijn werking worden trouwens 
beschreven op een pedagogisch bord, 
een tiental meter verder op. De sfeer 
is er landelijk en de oevers worden 
gebruikt door zowel vissers die wat 
rust willen als de bedevaartgangers 
op weg naar Saint-Jacques de 
Compostelle. Vanaf de brug biedt het 
kanaal een mooi uitzicht waar aan 

de zuidkade de rivier Le Cens zijn 
contouren door het massief heen laat 
zien. En het is zeker de moeite waard 
om de GR 655 ondergronds te nemen 
voor een duik in het verleden van de 
commerciële scheepsvaartroute die 
zijn glorietijd in de 18de eeuw beleefde. 

Te zien, te doen

Mardié
•  Sluis van Pont-aux-Moines, 

het lavatorium en de viaduct

Donnery
•  Sluis en het kanaal van 

Orléans
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Détour �uvial

Circuit
Détour �uvial Circuit
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Boucle en forêt
Par Semoy

Route
Ingrannes / Sully-la-Chapelle / 
Traînou / Donnery / Fay-aux-
Loges / Ingrannes

Tussen bos en kanaal
Fietstocht Afstand

34 km
Tijdsduur
2,15 uur
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Een lange 
fietsroute  om goed 
te kunnen genieten 

van het bos van Orléans, 
het grootste staatsbos van 
Frankrijk 
(35 000 ha). 

Om te beginnen wat heuveltjes door een 
landschap waar soms stevig getrapt 
moet worden, maar dan zit u ook 
meteen midden tussen de loofbomen en 
dennebomen in het ongerepte voorbos.

De varens zijn in grote getallen aanwezig: 
adelaarsvaren of boomvaren, die de 
rand van het bos bedekken. Misschien 
verrast u een hinde, een ree, een hert of 
een everzwijn die zich daar verscholen 
heeft? Want in het bos van Orléans is veel 
wild te vinden: getuige daarvan zijn de 
vele stervormige kruispunten aangelegd 
in de 18de eeuw, onder andere voor 
parforcejacht.

Rondom Ingrannes, behalve de 
schitterende arboretum van de grote 
heide met een opmerkelijke collectie 
magnolias, kornoeljes en oude rose, 
ook het landschap, soms landelijk, soms 
bosrijk, worden afgewisseld door open 
en beschutte gedeeltes.

Het zuidelijke gedeelte van de route, op 
de D709, het kanaal van Orléans, enige 
vaarweg die het boten in de 17de en 18de 
eeuw mogelijk maakten om Nantes met 
Parijs te verbinden, begeleidt u tussen 
Donnery, voormalig wijnbouwdorp, en 
Fay-aux-Loges. U vindt in dit dorpje de 
bijna 50 meter hoge stenen kerkklok van 
de kerk uit de 13de eeuw, de beuk en de 
zijkanten, de kruising (12de eeuw), de 
onderzijkanten van het koor (11de eeuw) 
en zijn steunpilaar (einde 13de eeuw). 
Tussen Traînou en Sully-la-Chapelle, 
nog voor de Route des Vernelles, vinden 
we een herdekingsmonument voor de 
bemanning van de bommenwerper 
B-24 die in 1944 gevallen is. 

Te zien, te doen

Ingrannes
•  Arboretum van de grote 

heide

Donnery
• Kanaal van Orléans

Fay-aux-Loges
• Kanaal van Orléans
•  Kerk Notre-Dame Saint 

Côme (13de eeuw)



Circuit
Entre canal et forêt

Circuit
Entre canal et forêt
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Boucle en forêt
Par Semoy

Route
Fay-aux-Loges / Ingrannes 
/ Vitry-aux-Loges / Fay-aux-
Loges

Aan de rand van het grootste  
staatsbos van Frankrijk

Fietstocht Afstand
22 km

Tijdsduur
1,30 uur
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Hier een zeer 
aangename route 
die het mogelijk 

maakt om via het kanaal van 
Orléans (17de eeuw) langs het 
grootste staatsbos (35 000 
ha) van Frankrijk te rijden.

Als u langs het kanaal rijdt – 
toendertijd aangelegd om brandhout 
uit het enorme bos naar Parijs te 
vervoeren – tussen Fay-aux-Loges 
en Vitry-aux-Loges tot aan de sluis 
van la Chênetière, strekt het massief 
Ingrannes (14 000 ha) zijn parcelen 
uit langs de ruiterpaden.

Beuken, sessiele eiken, grove dennen 
en Corsicaanse dennen vormen 
lange overdekte gallerijen die zeer 
aangenaam zijn in de zomer. Net als 
la Sologne, in het zuiden van la Loire, 
is het bos van Orléans rijk aan wild. 
Dus het kan gebeuren een hinde, 
ree of everzwijn te zien. Vogels zijn 
eveneens in grote getallen aanwezig. 
Stap gerust even af, en als u ze niet 
ziet, probeer ze dan aan hun gezang 
of roep te herkennen: het hele jaar 
door zijn zwarte specht, mees, 
nachtzwaluw of grasmus, buizerd of 
wespendief te zien. 

Richting Vitry-aux-Loges wordt het 
bos afgewisseld met landschappen: 
langs de weg zijn boerderijen en 
schuren voorzien van landelijke 
maar elegante houtbewerkingen.
Tenslotte neemt de D143 u mee naar 
de Arboretum van de grote heide, 
eerste vrijwillige natuurreservaat van 
Frankrijk. Daar in een Franse tuin met 
een perfect estethiek groeien langs de 
mooie begrasde paden 518 soorten en 
variëteiten heide rond onder andere een 
nationale collectie van 300 magnolias, 
450 kornoeljes en oude rozen (600 
variëteiten). Onmisbaar voor de 
liefhebbers van opmerkelijke gebieden. 

Te zien, te doen

Fay-aux-Loges
• Kanaal van Orléans 

Ingrannes
•  Arboretum van de grote 

heide

Vitry-aux-Loges
• Kanaal van Orléans 
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Boucle en forêt
Par Semoy

Route
La Bussière / Ouzouer-sur-Tré-
zée / Escrignelles / Feins-en-
Gâtinais / Adon / La Bussière

Kastelen en een historisch kanaal
Fietstocht Afstand

30 km
Tijdsduur
2,00 uur



25

Op de grens 
van Yonne en  
la Nièvre.

U hoeft alleen maar ten noorden van 
Briare de Loire over om Puisaye te 
ontdekken, genesteld in het uiterste 
gedeelte van het departement, op de 
grens van Yonne en la Nièvre.  Puisaye, 
met zijn agrarische vlakten afgewisseld 
door kleine bossen en vijvers, heeft 
veel kleine en grotere boerderijen, 
landgoederen en pachtgoederen, 
mooie huizen en kastelen. Die van La 
Bussière (17de eeuw) staat bekend als 
het “visserskasteel”. Deze is geheel 
van steen en heeft een ongekende en 
opmerkelijke collectie kunstwerken 
over de zoetwatervisserij. Het park in 
de Franse stijl  ligt aan een vijver van 
6 hectares.

Wanneer u in Ouzouer-sur-Trézée 
aankomt is het kasteel van Pont-
Chevron te zien op de kruizing van 
de D45 en de D122. Dit schitterende 
neoklassieke gebouw staat tegenover 
een vijver van 27 hectares. In deze 
gemeentes worden twee zeldzame 
Gallo-Romeinse mozaïken uit de 2de 
eeuw, opgegraven op het landgoed, 
aan het publiek tentoongesteld. 

Het kanaal van Briare, verweven in het 
landschap van la Puisaye, baant zich een 
weg tussen Ouzouer-sur-Trézée en de 
sluis la Gazonne. Dit kanaal, gegraven in 
1604 op initiatief van Henri IV en Sully, en 
in 1642 voor boten geopend, heeft in 1896 
de huidige kanaalbrug erbij gekregen om 
de vaart te vergemakkelijken.

We laten vervolgens het kanaal liggen, 
die verder tussen de vijvers door gaat, 
en fietsen door naar het noorden naar 
de grens van het Gâtinais, waar vlakten 
en kleine bossen zich afwisselen tot 
aan de dorpen Feins-en-Gâtinais en 
Adon,  alvorens weer naar La Bussière 
terug te keren.

Te zien, te doen

La Bussière
•  Het visserskasteel en het 

park

Ouzouer-sur-Trézée
•  Het kasteel van 

Pont-Chevron, het park 
en zijn Gallo-Romeinse 
mozaïken

• Het kanaal van Briare
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Boucle en forêt
Par Semoy

Route
Ouzouer-sur-Trézée / Breteau 
/ Champoulet / Dammarie-en-
Puisaye / Ouzouer-sur-Trézée

Tussen natuur en geschiedenis 
Fietstocht Afstand

26 km
Tijdsduur
1,45 uur
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Als u Ouzouer-
sur-Trézée 
verlaat wordt u 

vergezeld door het kanaal 
van Briare, die rustig 
zijn weg baant door het 
platteland tot aan de 
vijver van le petit Chaloy.

Gegraven in 1604 op initiatief van Henri 
IV en de hertog van Sully, wordt het 
kanaal pas 38 jaar later aan de vaart 
opengesteld. Vandaag is dit kanaal erg in 
trek bij de liefhebbers van riviertoerisme, 
met een halte  in Briare om de 
kanaalbrug  uit 1896 te bewonderen, 
voor zijn  lengte het tweede bouwwerk 
van dit type in Europa. 

Bos-etappe

Na het kanaal met een bruggetje 
overgestoken te hebben, rijden we door 
de vlakte naar het dorpje Breteau. Niet 
lang daarna verandert het landschap: 
we worden omringd door bos, waar vele 
mooie vijvers te vinden zijn. We rijden 
achtereenvolgens langs die van la Tuilerie, 
van le Château en van la Cahauderie 
alvorens in Champoulet aan te komen. 
We staan even stil bij deze plaats waar 
Turenne in april 1652 de jonge Lodewijk 
de 14de uit een bijzondere kritieke situatie 
haalt, door korte metten te maken met het 
enthousiasme van Condé en de Fronde 
aanhangers. Een herdenkingsmonument 
is daarvoor in 1875 opgericht  in het 
gehucht Cul du sac, niet ver van de vijver 
van la Tuilerie.

Landelijke terugtocht

Nog snel een vijver bekijken, die van 
Painchaud deze keer, alvorens weer 
terug te keren naar de vijver van 
la Tuilerie, maar deze keer aan de 
andere kant. Wanneer we richting 

Dammarie-en-Puisaye  rijden ademen 
we dennegeur van het bos weer in. 
De route vervolgt rustig zijn weg door 
de weilanden tot aan het kanaal, wat 
de aankomst in Ouzouer-sur-Trézée 
betekent.

Te zien, te doen

Ouzouer-sur-Trézée
•  Het kasteel van 

Pont-Chevron, het park 
en zijn Gallo-Romeinse 
mozaïken

• Het kanaal van Briare
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Boucle en forêt
Par Semoy

Route
Briare / Ouzouer-sur-Trézée / 
Dammarie-en-Puisaye / Briare

Een thuishaven in Puisaye
Fietstocht Afstand

30 km
Tijdsduur
2,00 uur
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Belangerijke 
plaats voor het 
riviertoerisme 

Er zijn duizenden redenen om te stoppen 
in Briare. Om te beginnen natuurlijk 
om zijn beroemde kanaalbrug! Maar 
ook om de sfeer van zijn plezierhaven, 
zeer geschikt om te slenteren op een 
mooie zonnige dag. En waarom niet, 
als u nog wat tijd overheeft, het zeer 
interessante museum de Deux Marines 
en de kanaalbrug bezoeken? Hier wordt 
verteld over de hoogtijdagen van de stad  
Briare, gelegen op het ontmoetingspunt 
van de Loire, het kanaal langs de 
Loire en het kanaal van Briare, wat 
vroeger een belangerijk kruispunt voor 

de binnenscheepvaart was. En wat 
dacht u van het verbazingwekkende 
mozaïek- en glazuurmuseum, die 
de geschiedenis vertelt van dit 
wereldberoemde product, en waarvan 
enkele werken zijn te bewonderen in 
het metrostation Auber in Parijs of op 
het vliegveld van Roissy. 

Alvorens Briare te verlaten, nog een 
laatste blik op de Loire, het kanaal en 
zijn sluizen. Die we ook weer verlaten 
om de vlakten richting Ouzouer-sur-
Trézée op te zoeken. Maar zogauw we 
het dorp weer uit zijn verschijnt de Loire 
weer en gaat nog een paar honderd 
meter met ons mee. Maar daarna zien 
we hem pas aan het einde van de tocht 
weer terug.

De landelijke route leidt ons vervolgens 
vrijwel rechtuit richting Dammarie-en-
Puisaye. De D121 gaat daar de A 77 
over en vervolgt zigzaggend zijn weg 
naar de voorsteden van Briare.

Te zien, te doen

Briare
•  De kanaalbrug, het kanaal 

van Briare en  
van la Loire

•  Het museum  
de Deux Marines  
en de kanaalbrug

•  Het mozaïek- en 
glazuurmuseum

Ouzouer-sur-Trézée
•  Het kasteel van Pont- 

Chevron, het park en zijn 
Gallo-Romeinse mozaïken

• Het kanaal van Briare
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Boucle en forêt
Par Semoy

Route
Saint-Brisson-sur-Loire / 
Châtillon-sur-Loire  / Autry-le-
Châtel / Saint-Brisson-sur-Loire

Rustplaatsen aan de Loire in Pays fort
Fietstocht Afstand

34 km
Tijdsduur
2,20 uur
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Drie 
karaktervolle 
stadjes voor 

een fietsrondje vol 
geschiedenis

In Saint-Brisson, gelegen in het 
voorgebergte, staat over het dal, de 
weilanden en bebossingen de meest 
oostenlijke kasteel van de Val de 
Loire : een voormalig burcht  uit de 
16de eeuw, omgebouwd tot elegant 
herenhuis in de 16de eeuw. 

In het hart van het dorp neemt de 

Route u aan de ene kant met de 
stroom mee langs de rivier, en aan 
de andere kant door het platteland, 
naar de D52. Deze kant van de tocht 
gaat langs een mooie weg die daalt 
naar de westelijke grens van het bos 
van Saint-Brisson, een mooi woud van 
500 ha. Om het oude kasteel van la 
Brosse heen neemt de D51 u mee 
door weilanden waar het langzaam 
aan heuvelachtig wordt: u komt aan 
in  Pays fort.

Châtillon, gelegen aan de rivier en 
het kanaal langs de Loire, is een 
charmant stadje gemerkt door de 
mariene erfenis van de Loire. Bij de 
plezierhaven ziet u recht voor u een 
schitterende metalen hangbrug. Aan 
de voet van het bouwwerk leidt een 
smal weggetje u naar het geklasseerd 
gebied van Les Mantelots. Vòòr de 
bouw van de kanaalbrug van Briare 
tussen 1890 en 1896, gingen de 
boten vanuit dit waterstation over 
de Loire (wat levensgevaarlijk voor 
bemanning was) door een geul van 
één kilometer tot aan de sluis van les 
Combles, aan de noordelijke oever, in 
de gemeente Ousson-sur-Loire. 

Een voormalig eiland

Het zuidelijke uiteinde van de 
kanaalbrug loopt tot Saint-Firmin-
sur-Loire, gelegen tussen de Loire en 
zijn kanaal. Kunt u zich voorstellen dat 
dit voormalige zeemansdorp ooit een 

eiland was? Het dorp is een doolhof 
van straatjes met voor de streek 
zeer kenmerkende architectuur: zo 
kunt u bijvoorbeeld een huis van 
een bootbegeleider zien uit 1872. 
Vervolgens gaat de route met mooie 
rechte lijnen door een agrarisch 
landschap, om boven Saint-Brisson-
sur-Loire te bereiken.

Te zien, te doen

Saint-Brisson-sur-Loire
•  Het kasteel, herenhuis  

uit de 16de eeuw

Saint-Firmin-sur-Loire
• Het dorp
•  De kanaalbrug en het kanaal 

langs de Loire

Châtillon-sur-Loire
•  Het dorp (straatjes, vakwer-

khuizen, lavatoriums…)
•  Het Castellio museum  

(Archeologie en Geschiedenis)
•  Het kanaal langs  

de Loire 
•  Het geklasseerd gebied van 

Les Mantelots
•  Het eiland van Ousson ook 

wel “van Gaston” (beschermd 
gebied)

• De hangbrug
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Boucle en forêt
Par Semoy

Route
Autry-le-Châtel / 
Cernoy-en-Berry, par le petit 
Saint-Gondon et la forêt de 
Saint-Brisson-sur-Loire

De vallei in
Fietstocht Afstand

31 km
Tijdsduur
2,05 uur
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Een fietsroute 
100% 
platteland 

In de haut Berry, op de grens van de 
Cher, neemt  een plattelandsweggetje 
u mee over heuvelachtige uitgestrekte 
weilanden. Koeweiden worden 
afgewisseld met tuinbouwmozaïeken 
die, van ver af gezien, aan de heuvels 
lijken te hangen. En de weelderige 
groene heggen creëren hier en 
daar door het coulisselandschap 
een normandische sfeer. De weg 
gaat omhoog, omlaag, af en toe een 
bocht … 

Op het zuidelijkste punt van de 
tocht, in Cernoy-en-Berry, komen 
we in de buurt van de gebergte-
uitlopers van het Sancerrois. Dit 
mooie dorp heeft veel charme, vooral 
rond de kerk omringd door kleine 
traditionele vakwerkhuisjes met 
statige gebloemde gevels en mooie 
huizen met steenmotieven en houten 
balkonnetjes. Bruggetjes geven de 
aanwezigheid aan van beekjes  als 
de Aquiaulne, komend van de Loire, 
die zijn oorsprong heeft ten zuiden 
van het kleine Saint-Gondon, of de 
Notreure, beekje dat in het zuiden 
Cernoy-en-Berry, en in het noorden 
Autry-le-Châtel bewaterd. 

Autry, autenthiek dorpje met een 
mooi eiken lavatorium, heeft een 
aantrekkelijk dorpsccentrum met 
smalle straatjes. De tocht maakt het 
mogelijk om oude en typische  huizen 
te ontdekken met wijnranken op de 
gevels en stenen buitentrappen. Als 
u het dorp weer uit gaat kunt u in de 

bocht op de D52 de aanwezigheid 
van een kasteeltje (15de eeuw) 
raden achter de hoge bomen en 
de lange muur. Hier is Madame de 
Sévigné geweest tijdens een verblijf 
bij haar nicht. Niet toegankelijk voor 
publiek, behalve op de « journées du 
patrimoine » (dag van het kunstbezit).  

Te zien, te doen

Autry-le-Châtel
• Het dorp
• De oude straatjes
• Le lavatorium

Cernoy-en-Berry
•  Het dorpsplein en zijn 

schitterende stenen 
vakwerkhuizen 

• Het  lavatorium
•  Het fontein van « le bon 

Saint-Loup »
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Boucle en forêt
Par Semoy

Route
Châtillon-sur-Loire / Cernoy-
en-Berry / Pierrefitte-ès-Bois / 
Châtillon-sur-Loire

In het coulisselandschap van de Loiret 
Fietstocht Afstand

32 km
Tijdsduur
2,10 uur
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Het Pays Fort

Hier wacht de fietsers een totaal andere 
Loiret. Een landelijk Loiret die, in deze 
streek in het uiterste zuid-oostelijke punt 
van het departement, Pays fort genoemd 
wordt, en schitterende vergezichten 
biedt over de heuvels van de Cher en de 
Sancerrois. Het licht hellende landschap 
met  tuinbouwvelden, weilanden en 
koeieweiden doen misschien nog 
meer dan ergens anders aan het 
Normandische coulisselandschap 
denken. Het is een aangenaam 
landschap dat we beetje bij beetje langs 
de paden en in de bochten ontdekken. 
Er zijn ook veeteeltboerderijen te vinden, 
wat weer meer de indruk geeft ons 
midden in de Berry te bevinden.

Als u aankomt op de D153, via 
Cernoy-en-Berry – charmant dorp 
met karakteristieke woningen  – valt 
Pierrefitte-ès-Bois op door een vreemde 
bezienswaardigheid. Het dorp heeft 
een kerk waarvan de kerktoren scheef  
staat : “een afwijking van 1,50 m” 
wordt gezegd! De binnenkant is ook de 
moeite waard: schilderijen uit de 18de 
en de 19de eeuw en de doopvonten zijn 
sinds 1969 als historisch monument 
geklasseerd. Een in de funderingen 
ingegraven tafelvormig stuk steen heeft, 
zo zegt men, de naam pietra fista aan 
het dorp gegegeven ...

Loire haven

De weg is lang maar mooi tot aan 
Châtillon-sur-Loire. Maar dit kan ook 
gezegd worden van Cernoy-en-Berry 
en Pierrefitte-ès-Bois. Maar zowel aan 
de ene kant (via de D49 en D50) als de 
andere (via de D153 en D51) zijn vele 
plaatsen met een schitterend uitzicht 
over  de Val de Loire te vinden. Diegene 
die het stadje en de plezierhaven willen 
bezichtigen moet de stad door tot aan 
de Loire om zich in te kunnen leven in 
de zeegeschiedenis van de Loire zijn 
kanaal.

Te zien, te doen

Châtillon-sur-Loire
•  Het dorp (straatjes, vakwer-

khuizen, lavatoriums…)
•  Het Castellio museum (Archeo-

logie en Geschiedenis)
•  Het kanaal langs de Loire 
•  Het geklasseerd gebied van 

Les Mantelots 
•  Het eiland van Ousson ook 

wel “van Gaston” (beschermd 
gebied)

• De hangbrug

Cernoy-en-Berry
•  Het dorpsplein en zijn 

schitterende stenen 
vakwerkhuizen

• Het  lavatorium
•  Het fontein van « le bon Saint-

Loup »

Pierrefitte-ès-Bois
•  Het dorp en de kerk met zijn 

scheve kerktoren
•  Het slakkenfeest of “Foire aux 

Chieuvres” iedere 1ste mei 
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Boucle en forêt
Par Semoy

Route
Châtillon-sur-Loire / Le Puits d’Havenat / 

Beaulieu-sur-Loire / Maimbray / Les Trem-

blays / Le Puits d’Havenat / Les Gauvins / 

Les Ménigauts / Châtillon-sur-Loire

Putten en wijngaarden
Fietstocht Afstand

38 km
Tijdsduur
2,35 uur
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De streek van 
putten…

Zet uw kuiten maar schrap: de langste 
etappe in de Pays fort, helemaal in 
het zuid-oosten van het departement! 
Door de vlindervorm is slechts een 
gedeelte met de fiets begaanbaar: 
de noordelijke route voor de 
natuurliefhebbers, de zuidelijke route 
voor de liefhebbers van kunstbezit, 
of beter gezegd de putten! Want 

wist u dat de streek Beaulieu-sur-
Loire ongeveer 200 particuliere en 
openbare putten telt? 80 zijn er getelt 
in de gemeente zelf en 35 in Maimbray 
! In de omliggende gehuchten zijn er 
eveneens enkele te vinden. 

De zuidelijke route maakt het mogelijk dit 
in Frankrijk niet zo bekende kunstbezit 
te ontdekken. Met twee hendels, twee 
aandrijvingen of twee verdiepingen, de 
putten hebben het dagelijkse leven van 
de bewoners tot in de jaren 60 gevuld. 
En om te voorkomen dat het water 
vies werd, werden ze bedekt met een 
houten, ijzeren of stenen afdekking. 
Enkelen doen u een beetje van de route 
afwijken: een gelegenheid om andere 
bezienswaardigheden te ontdekken, 
zoals de pyramide-vormige schuren 
van Les Brosses en van la Ronde. In 
Les Gauvins vindt u de diepste put : 55 
meter ! De putten van Puits d’Havenat 
kan u van de weg af al zien. 

…En van wijngaarden

Vanaf de weg kunt u eveneens enkele 
wijngaarden zien : de Coteaux van 
le Giennois strekken zich uit over 14 

gemeentes, tussen de Loiret en de 
Nièvre, waaronder Beaulieu, Bonny, 
Ousson, Briare en Gien. Ten noorden 
van de Puits d’Havenat, strekt de 
Pays fort zich verder uit tussen 
coulisselandschappen en dallen tot 
aan Châtillon-sur-Loire, voormalig 
binneschippersstad (zie  “Rustplaatsen 
aan de Loire  in Pays fort ”), waar de 
Loire en de Sologne hun weg vervolgen 
in een platter landschap.

Te zien, te doen

Châtillon-sur-Loire
•  Het dorp (straatjes, 

vakwerkhuizen, 
lavatoriums…)

•  Het Castellio museum 
(Archeologie en 
Geschiedenis)

•  Het kanaal langs de Loire 
•  Het geklasseerd gebied van 

Les Mantelots 
•  Het eiland van Ousson ook 

wel “van Gaston” genoemd 
(beschermd gebied)

• De hangbrug

Beaulieu-sur-Loire
•  Het dorp, het « Maison des 

Chanoines » (gemeentehuis), 
het lavatorium en de putten 
(brochure verkrijgbaar bij het 
VVV-kantoor)

• De stadsmuren
• Het kanaal langs de Loire 
•  De pyramidevormige schuur 

van les Brosses 
(niet te bezichtigen)

Maimbray
• De putten 
• Kelder
• Het kanaal langs de Loire
• De oevers van de Loire
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Langs de molens 
van de Loire 
naar de Loiret 

Een rondje op het platteland? Op naar de 
zuidoever.. Terwijl u rustig fietst over de 
weg van de Loire à Vélo tussen Orléans 
en La Chapelle-Saint-Mesmin doemt er 
een witte parabolische boog op aan de 
horizon. U ziet de Europabrug, uniek in 
zijn soort met zijn 470 m lang en 25 m 
breed. Geniet van het uitzicht, vanaf dit 
punt heeft u zonder enige twijfel een van 
de beste uitzichten over de Loire! Als u bij 
de zuidoever aankomt, in Saint Pryvé-Saint 
Mesmin, wordt de stadsdrukte minder. Via 
de Hautes Levées loopt het weggetje, 
verboden voor auto’s, langs een landelijk 
buurtcentrum. Hierna volgen velden, 
wijngaarden en een veelvoud aan serres 
elkaar op. U bent duidelijk terechtgekomen 
op een plek waar volop groenteteelt is. Aan 
het eind van dit pad bevindt u zich weer 
op een weg langs de Loire, en die loopt 
door tot aan Croix de Micy. Dit stenen 
kruis van 4 m hoog, opgehoogd met de 
overblijfselen van de oude abdij Saint-
Mesmin de Micy (VIe siècle), leidt u naar 

de Carmel de Micy. Hij is opgericht in 
1617, maar gevestigd in de rue Claude 
Joliot sinds 1939, op de overblijfselen van 
de oude abdij. Recht voor u, te midden van 
de velden, komt u uit op de Saint Nicolas-
brug, de verbinding tussen Saint Pryvé-
Saint-Mesmin en Saint Hilaire-Saint-
Mesmin. Op de brug over de Loiret heeft 
u in de zomer een prachtig uitzicht op de 
bovenste laag van het bos en de drijvende 
boterbloemen waarachter een grote 
biodiversiteit schuilgaat. In het midden van 
de brug is er wellicht een stenen kruis dat 
uw aandacht vraagt… Het is het symbool 
voor de vroegere pelgrimsdoortocht naar 
de basiliek van Cléry-Saint-André. Tenzij 
het de steen langs de kant van de weg 
was, iets voor de kruising met de rues 
des Vaselins en de rue du Bouillon… De 
Pierre du Duc herinnert aan de moord op 
hertog François de Guise in 1563 (2e Duc 
de Guise). 

De charme van het 
kleine erfgoed

Tot zover de historische verhalen.. U bent 
nu op weg richting de Martinières, een 
wijk in Saint-Hilaire, een landelijk gebied 
met wat woningen en boerderijen tot in 
Olivet. Vervolgens komt u uit op een rustig 
en schaduwrijk pad door het bos. Als u de 
A71 gepasseerd bent, wordt u langzaam 
weer omgeven door deftige grotere huizen 
die de terugkeer naar de stad aangeven. 

Maar dit is niet van lange duur, want aan 
het eind van de rue du Général de Gaulle 
leidt een licht omhooglopend pad u in de 
richting van de oevers van de Loiret en de 
prachtige Promande des Moulins, dat als 
erfgoed geklasseerd is. Een klein verhaaltje 
bij de Moulin du Bac die u meteen al op 
zal vallen: deze geweldige molen met drie 
verdiepingen wordt beschouwd als een 
van de oudste molens van de rivier (10e 
eeuw). Tegenwoordig is hij in handen 
van een particulier, maar vroeger was 
hij eigendom van de monniken van de 
Abbaye de Micy. Ze gebruikten hem tot de 
revolutie voor het malen van graan. U gaat 
verder langs een pad dat de stroom van 
het water volgt en beschaduwd wordt door 
grote bomen. Hierna ontdekt u een andere 
mooie molen die is omgetoverd in een 
elegante woning: de Moulin des Béchets. 
Deze molen diende vanaf de 15e eeuw 

voor het persen van lakens, daarna werd 
hij tot 1915 gebruikt om graan te malen. 
U slaat linksaf en de route loopt verder in 
de richting van het Lac de Bel Air en het 
Espace Bio Diversité. Een natuurpark waar 
bijzondere insectenhuisjes te zien zijn. De 

route eindigt bij de rue de Saint-Pryvé 
waar de Europabrug zich bevindt en u een 
oude steenoven ziet, overblijfsel van een 
oude bakkerij voor steen en dakpannen. 
De liefhebbers van erfgoed kunnen hun 
hart hier ophalen aan het kleine erfgoed.

Te zien, te doen

Saint Pryvé-Saint Mesmin 
•  Overtocht van de Loire via de 

Europabrug
• Oude steenoven
• Via de levée de la Loire (dijk)
• Het Croix de Micy (kruis)
• Het watervlak van Bel Air

Saint Hilaire-Saint Mesmin 
• Pont Saint-Nicolas
•  De steen van de Duc de Guise
•  De burcht en het gemeente-

huis in Normandische 
vakwerkstijl

Olivet
•  Langs de oever van de Loiret 

(molens, haventjes…)
• Het park van Poutyl
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Eilanden, 
zandbanken en 
karaktervolle 

steden 

Het is een bijzonder gebied die de 
eerste kilometers van dit gedeelte 
inleidt. Op een tiental kilometers 
voor Orléans, smelten bij de Pointe 
du Courpin de Loire en de Loiret 
samen tot één grote rivier. Vanaf het 
dijkje kunnen we genieten van het 
dichte ooibos, en echt biologisch 
reservoir voor de fauna en de vijftigtal 
vogels die zich daar nestelen. 
Wanneer het mooi weer is, en de 
Loire op z’n mooist, glijden zwanen 
en wilde eenden tussen de drijvende 
ranonkels…

Helemaal in het westen volgt de Loire 
de contouren van een landschap met 
bomen en wijngaarden: kersebomen, 
appelbomen, perebomen begrenzen 
de 190 ha van de Orleanse wijngaard 
die de gemeents St-Hilaire-
St-Mesmin, Mareau-aux-Prés, 
Mézières-lez-Cléry et Cléry-St-André 
bedekt. Het laatste dorp is absoluut 
de moeite waard: een stukje door 
het landschap vanuit het zuiden 
maakt het mogelijk om de basiliek 
met dezelfde naam (15de eeuw) 
te bereiken, beroemd om het graf 
van Lodewijk XI, en ook om de «De 
waterroute « die u door de landelijke 
omgeving meeneemt langs putten en 
fonteinen.

Geschiedenis en legende

Met de brug van Meung-sur-Loire  
komen we op de noordelijke oever van 
Loire : het uitzicht over de eilanden en 
de zandbanken is verbazingwekkend.  
Door de straatjes van het middeleeuwse 
stadje komen we bij de Collégiale  
St-Liphard (11de en 13de eeuw) met een 
stenen pijl als  klokkentoren, en het 
kasteel (12de, 16de en 18de eeuw) waar 
Jeanne d’Arc en  François de 1ste een 
diepe indruk hebben achtergelaten. 8 Km 
verder, een tweede karaktervolle stad: 
Beaugency. Gelegen over de Loire doen 
de oude straatjes met de tufsteen- en 
vakwerkhuizen u zich  in de middeleeuwen 
wanen. De geschiedenisrijke straatjes 
nemen u mee naar het Maison des 
Templiers (12de eeuw), naar de donjon 
la Tour de César (11de eeuw), naar de 
abdijkerk en het gemeentehuis in de 
Renaissance-stijl. De hoge gedeelten 
van de stad bieden een mooi uitzicht 
over de rivier en de brug, de oudste van 
de Loire. Laat u de legende van de kat 
vertellen! Tenslotte zoals hij begonnen 
is, wordt de route beïndigd met een  
andere natuurlijke bezienswaardigheid: 
de Eaux Bleues van Tavers. De bron, 
gevoed door het grondwater van  
Beauce, veroorzaakt in Les Fontenils 
al spuitend bubbels: en creërt in het 
grijs-blauwe klei en het watergras een 
smaragdgroen kleurige lagune …

Te zien, te doen

Saint-Hilaire - Saint-Mesmin
• Oude watermolens
• Kerk Saint-Martin
• Punt van Courpin

Mareau-aux-Prés
• Orléanese wijnen

Cléry-Saint-André
•  Basiliek 15de eeuw 

(graf van Lodewijk XI)

Meung-sur-Loire
• Kasteel
• Collégiale Saint-Liphard
•  Arboretum van de Culands 

weilanden, Conservatoire 
National van Ilex 

• De tuinen van Roquelin
•  Museum van 

Meung-sur-Loire
• Van Oeveren Museum

Beaugency
• Kasteel Dunois
• Donjon «Tour de César»
• Stadshuis
• Kerk Saint Etienne
• Vakwerkhuis 
• Brug over de Loire

Tavers
•  les Fontenils (waterbronnen)
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Een oasis 
binnen de 
stadsmuren

In St-Hilaire-St-Mesmin, kan een 
bedevaartganger een ander verbergen: 
de ene gaat te voet met zijn gimp-koord 
naar St-Jacques de Compostelle en de 
ander gaat op de fiets de langste rivier 
van Frankrijk ontdekken. Net als hem 
verlaat u dit charmante plaatsje aan 
de rand van de Loiret, die in de Loire 
verdwijnt, op weg Orléans.

Vanaf de St-Nicolasbrug heeft u 
uitzicht op een charmante beek 
omrand door treurwilligen en in de 
zomer bedekt met vloten van drijvende 
ranonkels. Het hele jaar door zijn hier 
eenden en zwanen te vinden.

Vervolgens begint een een mooi 
stukje richting het platteland, de 
groente- en tuinbouwteelt, zelfs 
enkele wijngaarden. De nabij gelegen 
Loire begeleidt u tot aan de pont de 
l’Europe, verbazingwekkende brug van 
bogen bevestigd met hangkabels die u 
naar de noordelijke oever van de rivier 
brengt. Dit is tevens de overgang van 
het platteland naar de stad, van de rust 
naar de drukte. Die van Orléans, die in 
2008 het keurmerk« Stad van kunst 
en geschiedenis» gekregen heeft. 
De mooie fietspaden gaan tussen de 
pas aangelegde kades en de Loire, 
naar het historisch centrum van de 
regionale hoofdstad. Het uitzicht over 
de rivier, de eilanden en het dhuis is 
prachtig.

Een Orléanese 
krijgersvloot

Voorbij de Georges V brug nodigen 
de ligstoelen op de houten pontons 
u uit om even een rustpauze in te 
lassen. In de zomer zorgt de rivier 
voor een welkome frisheid. Een kopie 
van een 19de eeuwse stoomboot  ligt 
tegenover Place de la Loire, naast 
de L’Inexplosible. Dienstdoend als 
themabar laat de binnenscheepvaart 
« les Compagnons Chalandiers » u 
een duik nemen in de gloriedagen 
van de Loire. Ieder jaar verzamelen 
zich langs deze kades traditionele 
boten tijdens het Festival de Loire en 
La Caravane de Loire. Alvorens de 
Thinatbrug over te gaan, kruist u de 
sluis la Motte Sanguin die toegang 
geeft tot de enkele bevaarbare delen 
van het kanaal van Orléans. Weer op 
de zuidelijke oever van de Loire brengt 
de tocht u via de gemeente St-Jean-
le-Blanc naar het recreatiegebied  
Île Charlemagne. Tussen Loire en 
wateroppervlak (70 ha), waar de 
natuur binnen handbereik is, bent u 
weer midden op het platteland.

Te zien, te doen

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
• Kerk (11de – 13de  -16de eeuw)
•  Gemeentehuis : vakwerkhuis 

(Landgoed van la Pie)

Orléans 
• Ste-Croix kathedraal
• Hotel Groslot
• Huis van Jeanne d’Arc
• Museum voor beelde kunst 
•  Orleanees museum van 

geschiedenis en archeologie  
•  Museum, Parc Floral de  

la Source
•  De vakwerkhuizen in de 

historische wijk 
•  « Place de la Loire » en 

« L’Inexplosible »
•  Sporen van overstromingen 

op de kades 
• Dhuis
•  Kanaal van Orléans en de 

sluis van la Motte Sanguin
• FRAC Centre

Chécy 
•  Het kuiperswerkmuseum 

(Musée de la Tonnellerie)

Saint-Jean-de-Braye
• Museum Campanaire Bollée

Saint-Jean-le-Blanc
•  Het recreatiegebied van het 

eiland Charlemagne
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Nu tuinbouw, 
vroeger 
binnenscheepvaart… 

maar nog altijd 
schilderachtig mooi

Wat zegt u van een stukje platteland? 
Een stukje door de velden, waar 
kassen, boomkwekerijen, tuinbouw- 
en groenteteelt zich schikken in 
de kronkels van de Loire. Een 
stukje waarvan het doel de vijfde 
belangerijkste haven van de Loire  in 
de 18de eeuw is: Châteauneuf-sur-
Loire.

Natuurlijk neemt u hiervoor het 
bruggetje vanaf Saint-Denis-en-Val, bij 
het recreatiegebied Île Charlemagne. 
Hier is het platteland erg rustig en 
de enkele huizen staan er statig bij. 
Voorbij de voormalige ballastgroeve 
ligt het landgoed Bois de l’Île over de 
kleurrijke eilandjes en zandbanken 
waar zich in het seizoen sternen en 
meeuwen verzamelen. De Loire gaat 
hier grillig richting het zuiden, het 
land in, en maakt een haarspeldbocht 
in Sandillon. In de holte van deze 
meander strekt het vogeleiland zich 
uit, een natuurreservaat met de 
grootste kolonie lachmeeuwen. Hier 
heeft u ook van de hele  tocht het 
mooiste uitzicht op de Loire. 

Authentieke 
binnenvaartsstad

Na door het boomrijke stadje Darvoy 
gereden te zijn, zoekt de route de 
Loire weer op, door Jargeau heen. 
Bekend om zijn andouille-worsten en de 
carnaval, zullen we bijna vergeten dat 
de gemeente een voormalig Loire haven 
was en dat op het mooie strand 50 jaar 
terug nog rijen cabines stonden. Het 
stenen “balkon” (overblijfsel van de oude 
brug) waar de girouet UNESCO gezeteld 
is biedt een mooi uitzicht over de rivier 
en over een kleine gereconstitueerde 
Loire binnenschip.

Langs de rivier door velden en 
gehuchten, en met het bruggetje 
komen we aan in Châteauneuf-sur-
Loire, op de noordelijke oever, waar de 
fietsroutes eindigt. Vanaf de hangbrug, 
een opmerkelijk bouwwerk uit 1936, 
heeft u een breed uitzicht over de rivier, 
en de historische stenen kades (18de 
eeuw) en de naar de rivier gerichte 
gevels van de mooie huizen. Naar de 
stad toe ontdekken we de havenwijk 
en enkele typische schippers- en 
handelaarshuizen. Stroomopwaarts 
bevindt zich de  promenade du 
Chastaing in een mooie rivierbocht, 
het begin van één van de mooiste 
meanders van de hele Loire.

Te zien, te doen
Saint-Denis-en-Val
•  Ruïnes van het kasteel Isle in 

Melleray

Sandillon
•  Het vogeleiland 

(natuurreservaat)

Saint-Denis-de-l’Hôtel
•  Het Maurice Genevoix 

museum

Jargeau
•  Het Oscar Roty museum en 

zijn Tijd
•  Maison de Loire (de rivier 

ontdekken door tentoonstel-
lingen en documentaires )

•  De Saint-Étienne kerk en 
plein  

• Carnaval (februari)

Châteauneuf-sur-Loire
•  Zeemanswandeling in het 

stadscentrum
• Hangbrug 
•  Het Marine-museum en 

het park-arboretum van het 
kasteel

• De Saint-Martial kerk
•  Halle Saint-Pierre (voormalig 

bootstation uit 1844)
• De havenwijk

Sigloy
•  Boottocht «Passeurs de Loire»
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OUSSON-SUR-LOIRE

Boucle en forêt
Par Semoy

Route 

De Loire met de fiets Afstand
26 km

Tijdsduur
1,45 uur

Châteauneuf-sur-Loire / Ger-
migny-des-Près / Saint-Benoît-
sur-Loire / Sully-sur-Loire

Châteauneuf-sur-Loire / Sully-sur-Loire
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Juwelen 
genesteld in de 
meanders  

Daar waar vroeger op de verharde Loire 
kades van Penthièvre de drukte weerklonk 
van het laden en lossen van de schepen 
en futreau’s (typische Loire bootje), 
liggen nu slecht enkele traditionele 
boten, gebouwd door gepassioneerden, 
als een echo van het verleden… 

Als u de hangbrug van Châteauneuf 
neemt, kunt u de overblijfselen zien van 
wat ooit de op 4 na grootste Loire haven 
was, daar waar aan het einde van de 
18de eeuw de binnenscheepvaart op 
de Loire zijn glorietijd beleefde. U kunt 
terug naar deze tijd in het Museum voor 
Binnenscheepvaart op de Loire, een 
referentie op het gebied. Hier vindt u rijke 
collecties die de geschiedenis van de 
scheepvaart op de Loire navertellen. Dit 
is tevens de gelegenheid om even door 
het onderliggende departementale park 
te wandelen, beroemd om zijn botanische 
route en het lange rododendronpad; en u 

kunt ook even naar het stadcentrum met 
de oude hal uit de 19de eeuw; die deed 
vroeger dienst deed als hangar voor 
boten. Zet vervolgens koers naar de Loire 
over de leidam en de beschutte Chastaing 
promenade, door de velden richting 
Germigny-des-Prés en het Karolingische 
oratorium. Deze parochiekerk, op de 
lijst van historische monumenten, is 
één van de oudsten van Frankrijk: 
Hiervan getuigt het oratorium uit begin 
jaar 800, met zijn voor Frankrijk unieke 
byzantijnse mozaïek. Het basiliekgedeelte 

is pas in de 15de eeuw toegevoegd. 
Vanuit Germigny, trappen de liefhebbers 
van originele bezienswaardigheden nog 
even door tot het noordelijker gelegen 
Saint-Martin d’Abbat, voor een originele 
brievenbusronde… Weer terug langs de 
rivieroever volgt de route op harmonieuze 
wijze de meanders, waarvan die van 
Guilly de laatste grote natuurlijke meander 
van de Loire is. Op de weilanden en 
grasvelden, toegankelijk van de zuidelijke 
oever, wordt extensieve veeteelt beoefend, 
wat mooie landelijke vergezichten 
oplevert. Hier tegenover, in Saint-Benoît-
sur-Loire, kunt u in de Abdij 

van Fleury terecht voor een moment van 
bezinning. In deze basiliek, gebouwd 
vanaf de 11de, 12de en 13de eeuw, heeft 
ooit een monnikengemeenschap geleefd. 
Het is een architecturaal kunstwerk dat u 
absoluut gezien moet hebben, net als het 
mooie nabij gelegen dorp Le Port: Hier 
zijn vele karakteristieke schippershuizen 
te vinden, getuigen van de binnenvaart 
activiteiten uit het verleden. Via de 
leidam richting de GR3, waar we eindelijk 
aankomen in Sully-sur-Loire, laatste 
etappe van het parcours. Eenmaal over de 
brug doemt, vanuit een groot aangelegd 
park, de indrukwekkende burcht uit de 
14de eeuw op tegenover de Loire. Het 
voormalige verblijf van de Hertogen van 
Sully, met zijn hoge torens en opmerkelijke 
draagconstructie met gebroken tongewelf 
is een model voor de middeleeuwse 
architectuur. Midden in de stad gaat u 
natuurlijk even naar de collegiale kerk 
Saint-Ythier (orgel en meubels uit de 18ste 
eeuw), en de Saint-Germain kerk (15de 
-17de eeuw) waar het beroemde klassieke 
muziek festival gehouden wordt.

Te zien, te doen

Châteauneuf-sur-Loire
•  Museum voor binnens-cheep-

vaart op de Loire
•  Het kasteel (waar nu 

gemeentelijke diensten in 
ondergebracht zijn) en het 
departementale park.

•  Oude hal uit de 19de eeuw 
(voormalig hangar voor 
boten)

•  De verharde kades (grens 
voor dubbel recht, traditio-
nele Loire boten, hangbrug) 

• Chastaing Promenade

Germigny-des-Prés
•  Het Karolingische oratorium, 

en het mozaïek met gouden 
bodem uit de 9de eeuw.

Saint-Martin d’Abbat
• De brievenbusronde

Saint-Benoît-sur-Loire
•  De abdij van Fleury gebouwd 

vanaf de 11de, 12de en 13de eeuw.
• Het dorp Le Port

Sully-sur-Loire
•  Kasteel uit de 14de -17de eeuw, 

en het departementale park.
• De collegiale kerk Saint-Ythier
•  Saint-Germain kerk  

(15de -17de eeuw)
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Gien, een 
balkon op  
de Loire

Met in het kielzog het schitterende 
kasteel van de hertog van Sully en zijn 
park met eeuwenoude bomen, verlaten 
we de oostelijke poort van de Val de 
Loire UNESCO. Op naar het oosten dus, 
richting de Loire! Over de dijk (GR “Pays 
Sentier historique de la Vallée des Rois” 
het historische pad van de koningenvallei), 
nemen we de kronkel van een meander, 
waar zich langs de bronskleurige oevers 
enkele geïsoleerde eilandjes uitspreiden, 
waaronder het eiland Cuissy. Op ongeveer 
3 km beneden Lion-en-Sullias is dit 
zandeilandje een natuurgebied (en ZNIEFF 
zone) van belang voor zijn flora en fauna. 
Zo kunnen er hier enkele bijzondere 
vogels geobserveerd worden: vooral in 
de broedperiode, waar kolonies visdieven 
en dwergsternen geen centimeter van 
dit kleine stukje land onbenut laten. De 
route laat Lion-en-Sullias en de Loire 
links van ons en gaat richting het zuiden, 

naar het plaatsje Saint-Florent. Op de 
noordoostelijke grens van de Sologne, 
nemen de bossen met de vijvers, beekjes 
en andere vochtige gebieden langzaam 
aan de overhand. Net als in het dal van 
Aquiaulne, waarvan we de contouren 
raden als de route ons mee naar boven 
richting Saint-Gondon neemt, plaatsje 
waar het historisch centrum op een 
feodale heuvel rust. Al snel is de Loire 
weer in zicht: Nog geen 2 km nadat we 
het dorp verlaten hebben. De route neemt 
ons via een mooi recht stuk mee tot 

aan Gien, over de dijk van de zuidelijke 
oever. Hier verschijnt, hooggelegen aan 
de andere kant van de rivier, het lange 
silhouet van het rood bakstenen kasteel 
van Anne de Beaujeu. Zie de rode 
gloed in de zon boven de daken van het 
stadscentrum! Om bij dit bouwwerk te 
komen nemen we de middeleeuwse brug 
(13de eeuw), van waar u in dit gebied een 
van de mooiste uitzichten over de Loire 
heeft: de gelegenheid voor een mooie 
ansichtkaartfoto vanaf een traditionele 

Loire boot, een gabarre of futreau die aan 
beide kanten van de rivier aangelegd zijn. 
Eenmaal in de stad zijn er verschillende 
mogelijkheden. De quai Lenoir kade 
nemen, die ons langs de Loire meeneemt 
naar de beroemde aardewerkfabriek 
van Gien, en zijn museum, waar dit het 
levende geheugen van is; of avenue 
du Maréchal Leclerc en de rue Anne de 
Beaujeu nemen, die ons naar het hoger 
gelegen plein van het Kasteel leiden. Hier 
kunt u genieten van een uniek uitzicht 
over de daken van de stad, alvorens 
een bezoekje te brengen aan de heilige 
Jeanne d’Arc kerk (15de) en het kasteel 
(met polychroom stenen voorgevels) 
waarvan de jachtcollecties onder de 
meest opmerkelijke ter wereld gerekend 
worden. Als we via de Anne de Beaujeu 
brug op weg gaan naar de zuidelijke oever, 
kan met een omweg over de avenue des 
Boulards de bogen van de Hôtel Dieu 
(12de en 13de eeuw) en de stadsmuren 
van de stad bewonderd worden.

Te zien, te doen

Sully-sur-Loire
•  Kasteel (14e en 17e eeuw) 

en het departementale park 
(22 ha)

• Saint-Germain kerk
• De kapittelkerk Saint-Ythier

Lion-en-Sullias 
• Het eiland Cuissy
• Pierre Crapaud

Saint-Gondon
• Het dorpscentrum
• Feodale heuvel
• Kerk
• Priorij
• Menhir

Gien
•  Het kasteel van Anne de 

Beaujeu (14de en 16de 
eeuw) Gesloten in 2016

• Heilige Jeanne d’Arc kerk
• Stad en stadsmuren
•  Middeleeuwse brug uit de 

13de eeuw
•  Aardewerkfabriek en museum
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Tussen  
twee wateren

 
De route vervolgt zijn weg langs de 
rivier over de zuidelijke oever, door 
velden, weilanden, wijngaarden en 
bossen tot Saint-Martin-sur-Ocre. 
En vervolgens Saint-Brisson-sur-
Loire en Saint-Firmin-sur-Loire, twee 
dorpjes aan de rivier. Saint-Brisson, 
een plaatsje dat door zijn straatjes 
en oude huizen zeker karakter 
heeft, wordt overheerst door een 
vesting uit de 12de eeuw (verbouwd 
tot herenhuis in de 16e), dat statig 
op zijn voorgebergte tegenover de 
Loire staat. Op steenworp afstand 
is Saint-Firmin-sur-Loire ook zeker 
een bezoekje waard: dit eiland, 
oorspronkelijk geankerd tussen de 
rivier en het zijkanaal van de Loire, 
is aan het vaste land gehecht om, 
tijdens de hoogtijdagen van de 
scheepvaart op de Loire, een mooi 
matrozenstadje te worden met enkele 
prachtige karakteristieke huizen. 
Onze route bereikt eerst het zijkanaal 
van de Loire, en komt vervolgens uit 
op het uiterste zuidelijke deel van de 
beroemde kanaalbrug van Briare. Dit 
bouwwerk, met zijn 669,7 m de op één 
na langste kanaalbrug van Europa, 

gaat over de Loire en het voormalige 
zijkanaal, en staat sinds 1976 op de 
lijst van Historische Monumenten. 

Deze brug zal u meenemen naar het 
hart van Briare, een stad opgetrokken 
rond zijn handel- en plezierhavens 
(verhuur van boten zonder rijbewijs 
per dag of verblijf). Ga hier gerust op 
verkenning uit, en proef de landelijke 
sfeer met de bootjes die op en af 
door de sluizen varen! Ga verder tot 
het Museum “deux Marines” en van 
de kanaalbrug, en het mozaïek- en 
glazuurmuseum: hun geschiedenis 
is verstrengeld met identiteit van 
de stad. Waar de eerste het leven 
beschrijft van de schippers van de 
Loire en het Kanaal, de geschiedenis 
van de boten en de scheepvaart, zal 
u in de tweede de glorietijd weer 

beleven van de fabriek van Briare 
en van Jean-Félix Bapterosses, 
industrieel met een groot hart, die de 
stad bekendheid gegeven heeft met 
de vervaardiging van knopen, parels 
en mozaïeken. De voorgevels en de 
vloer van de Saint-Étienne kerk zijn 
bijvoorbeeld met deze mozaïeken 
bekleed. Na dit omweggetje door de 
stad pakken we de route weer op 

richting de Loire en zijn ongerepte 
landschappen, en laten we de 
«stad van de parels» achter met zijn 
watersporters.

Te zien, te doen

Saint-Brisson
•  Het Kasteel, herenhuis uit de 

16de eeuw. 
• Het dorpscentrum 

Saint-Firmin-sur-Loire
•  De monumentale  

stadspoorten onder het 
kanaal van Briare

• Kerk uit de 12de eeuw
•  De straatjes en huizen  

van het voormalige  
matrozenstadje

Briare
• Kanaalbrug
•  Museum “deux Marines” en 

van de kanaalbrug
•  Het mozaïek- en glazuur-

museum
• De Saint-Etienne kerk
•  Handel- en plezierhavens
• Het kanaal langs de Loire 

Gien
•  Het kasteel van Anne de 

Beaujeu (14de en 16de 
eeuw) Gesloten in 2016

• Heilige Jeanne d’Arc kerk
• Stad en stadsmuren
•  Middeleeuwse brug uit de 

13de eeuw
•  Aardewerkfabriek en museum
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De grote 
bouwwerken 
van de Loire

Water onder en boven en de glorietijd 
van de riviervaart aan uw voeten !

Lekker fietsend over het oude jaagpad 
heeft u recht voor u de langste kanaalbrug 
van Europa (662,69 m). Deze is gebouwd 
tussen 1890 en 1894 voor kanaalaken 
zodat ze zonder problemen de Loire 
overkonden en van de linkeroever van het 
rivierkanaal naar de rechteroever van het 
kanaal van Briare konden. De waterweg 
die u tot aan Combles zal begeleiden is het 
oude rivierkanaal. Dit is nu een populaire 
visstek geworden. De sfeer is aangenaam 
en de bruggetjes over de waterweg geven 
nog meer charme aan deze plaats waar 
het vroeger heel druk was. 

Onder de schaduw van de acacias, de eiken 
en de dennebomen rijdt u richting de sluis 
van Les Combles, de plaats waar het oude 
kanaalrivier samensmelt met de Loire. 
Deze historische site was voor de bouw 
van de kanaalbrug de eerste passage over 
de Loire die door de schippers gebruikt 
werd om door te varen naar de zuidelijke 
oever van de sluis van Mantelot. Er zijn 
vanaf hier twee mogelijkheden om naar 
Beaulieu-sur-Loire te gaan: rechtdoor via 
Ousson-sur-Loire en Bonny-sur-Loire, of 
de Loire oversteken via de hangbrug (die 

schitterend is trouwens!) van Châtillon-
sur-Loire en verder naar Beaulieu langs de 
zuidoever via Mantelot, geklasseerde sluis, 
en Ile d’Ousson.

Gaat u rechtdoor?

Rijd dan door tot het lager gelegen 
sluishuis. Daar is het panoramisch uitzicht 
op de rivier en de hangbrug van Châtillon-
sur-Loire het meest fotogeniek. Eenmaal 
het bouwwerk onderdoor gaat u gelijk 
op met de Loire. Reigers, aalscholvers, 
meeuwen en sternen reizen met u mee. 
Als koeriers leiden ze u tot aan Ousson-
sur-Loire. Langs het jaagpad nodigen 
picknicktafels u uit voor een rustpauze… 
Vanaf de Albert Boin kade, tegenover de 
Saint-Vincent kerk, strekt  het eiland  « 
Île d’Ousson » of « Île à Gaston » zich 
voor u op de zuidelijke oever uit. Behalve 
350 plantensoorten vindt u hier ook 120 
vogelsoorten waarvan 55 broedvogels. 
De pedagogische borden helpen u om 
enkele te herkennen. Profiteer er ook 
van om de schitterende typische Loire 
huizen te bewonderen. Even verder 
versmalt de horizon: de Loire stroomt nu 

langs de Cheuille. Deze leidt u rechtdoor 
naar Bonny-sur-Loire, oud middeleeuws 
vestingdorp. Let ook op de pas 
gerestaureerde stadsmuren, en de Saint-
Aignan kerk (12de en 13de eeuw.). De route 
komt hier ten einde. Richting Beaulieu-
sur-Loire wordt u meegenomen naar een 
grote hangbrug, verbinding tussen de 
laatste gemeentes van de Loiret. Naar de 
gemeenteweg toe ziet u opnieuw de Loire, 
die zich tot Belleville-sur-Loire (Cher) een 
weg baant door het ongerepte landschap.

Kiest u ervoor naar Beaulieu te gaan 
via de zuidoever van de Loire?

Dan moet u hier dus de Loire, die 
hier prachtig is, oversteken via de 
hangbrug van Châtillon-sur-Loire en 
verder stroomopwaarts langs de Loire 
rijden via het trekpad dat vlak langs de 
rivier loopt tot de sluis van Mantelot. 
Dit oude scheepsstation en de 19e 
eeuwse sluis zijn geklasseerd als 
historisch monument. U hebt hier een 
adembenemend uitzicht over de Loire 
en rijdt dan verder naar Ile d’Ousson 
(Eiland van Gaston), beschermd 
natuurgebied (vogels en bijzondere 
milieus) zonder er in te gaan.  

1 km verder komt u weer bij het kanaal 
dat zijdelings langs de Loire loopt,  
die u door het platteland voert. De Loire 
is nu niet ver weg meer: Een weggetje 
leidt u naar de rivier, waar u af en toe 
ook langs rijdt tot aan de brug die 
Bonny-sur-Loire met Beaulieu-sur-
Loire verbindt.

Te zien, te doen
Briare
• De kanaalbrug
•  Het museum de Deux 

Marines en de kanaalbrug
•  Het mozaïek- en glazuur-

museum 
• De Saint-Etienne kerk
Châtillon-sur-Loire
• L’île à Gaston
• De hangbrug
•  Het geklasseerd gebied van 

Les Mantelots
Ousson-sur-Loire
• Het dorp en zijn straatjes 

Bonny-sur-Loire
•  Geklasseerde Saint-Aignan 

kerk met zijn poort uit de 
Renaissance

• De stadsmuren en het dorp 
Beaulieu-sur-Loire 
• De hangbrug
• Het dorp
• De pyramidevormige schuur 
• Het kanaal langs de Loire 



S1

S N

O
E

Conception/Réalisation :  ADRT du Loiret
SCAN 100® ©IGN 2011 - Copie et reproduction interdite
Licence IGN n°2006/CUDC/0200

FERRIÈRES
EN

-G
ÂTIN

AIS

D
O

RD
IVES

CO
RQ

U
ILLERO

Y

PAN
N

ES

CEPO
Y

CH
ALETTE

SU
R-LO

IN
G

M
O

N
TARGIS

G
IRO

LLES

PAU
CO

U
RT

N
ARG

IS

FO
N

TEN
AY

SU
R-LO

IN
G

M

M

0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
k
m

M

M

M

M

Montargis

HHet kanaal van Loing met de fiets Route

Dordives / Nargis / Chalette-
sur-Loing ou Chalette-sur-Loing 
/ Nargis / DordivesLänge

14 km
Dauer
1 Std.De kanalen van Loiret met de fiets

Opening in 
juni 2016 
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De Loing: een 
kanaal om van 
dichtbij te 
ontdekken

De samenvloeiing van de kanalen van 
Orléans, Briare en Loing: het is hier in 
Buges, op de «Site des trois canaux» dat 
uw tocht langs de Loing begint. Als belan-
grijk rivierhandelsknooppunt in de XVIIIe 
en XIXe eeuw, leidt dit kanaal, waarvan de 
bouw werd gestart in opdracht van de her-
tog van Orléans, naar de Seine. Wanneer 
men het jaagpad op de noordelijke oever 
neemt, tegenover de pier van de stad Châ-
lette, volgt u een deel van de toekomstige 
«Scandiberische» fietsroute die Trondheim 
(Noorwegen) via Parijs verbindt met San-
tiago (Spanje). Dit is een uitgelezen kans 
voor een ontsnapping naar de Gâtinais 

Montargois, tussen bossen en groene 
landschappen. Voor u, met imposante 
torenhoge muren, ziet u de oude Hut-
chinson fabriek die vanbinnen nog steeds 
de geschiedenis van het Langlée briefpa-
pier met zich meedraagt(1736-1811) en 
waar de eerste assignaten van Frankrijk 
werden gemaakt. Zet vervolgens koers 
naar de sluis van Buges... Hier en daar 

ziet u vogels, zilverreigers en reigers: u 
doorkruist het natuurpark van de Grand 
Roseau, een beschermd waterrijk gebied 
van 18 hectare, met een grote diversiteit 
aan insecten, maar ook amfibieën. Verder 
langs deze lange beboste en schaduwrijke 
tunnel en bevoorrechte omgeving van de 
vissers, doemt het landelijke dorpje Cepoy 
op. Het is gelabeld als «Station Verte» voor 
zijn inzet op vlak van ecotoerisme en men 
kan er even halt houden voor een bezoek 
aan de Saint-Loup kerk, een Romaans 
gebouw uit de XIIe eeuw met geklasseerde 
polychrome houten beelden; het kasteel 
gebouwd onder Francis I (herbouwd in de 
XIVe en XVIIe eeuw) en het Scandinavische 
huis in rood hout, getuige van de band van 
de gemeente met Zweden. 

Langs de weg en via tal van sluizen, baant 
het kanaal van Loing vervolgens zijn weg 
door een rustige en bosrijke omgeving, 
bezaaid met vijvers en kleine wateren 
rondom. U passeert onder de A19, in de 
richting van Nargis, met zijn groene vallei 
en molens tussen het kanaal en de rivier. In 
de verte vangt u een glimps op van Fonte-
nay-sur-Loing en het mooie middeleeuwse 
stadje Ferrières-en-Gâtinais (voormalige 
pauselijke hoofdstad), die zich uitstrekken 
op de zuidelijke oever langs het kanaal (een 
omweg is mogelijk als u de route verlaat 
via de D32). Beschut door prachtige, met 
bomen omzoomde lanen, bereikt u Dor-
dives. De brug markeert de geografische 
grens tussen Loiret en de Seine-et-Marne. 
Omringd door tal van visvijvers, huisvest de 
gemeente, lang bekend om de teelt van 
saffraan, het beroemde museum van het 
glas en diens ambachten waar u de hele 
geschiedenis van de glasindustrie van de 
vallei van Loing ontdekt. Een stop die zeer 
de moeite waard is.

Te doen, te zien

Châlette-sur-Loing
• Site van de drie kanalen van 
Buges
• Huis van de natuur en van 
het water
• Boottocht in Ville de Chalette
• Recreatiecentrum (zwemmen, 
vissen, zeilen, speeltuin…)
• Schoolmuseum van Fernand 
Boutet

Fontenay-sur-Loing
• De Faffe toren van de oude 
begraafplaats

Ferrières-en-Gâtinais
• De abdij van Sint-Pieter en 
Sint-Paul (XIIe en XVe eeuw)
• Het historische centrum en de 
oude steegjes
• Het huis van de ambachten
• De Nocturnes van Ferrières 
(historisch spektakel)

Nargis
• Kerk uit de XIVe eeuw met 
klok van de dauphin 
• Molens en herenhuizen

Dordives
• Museum van het glas en diens 
ambachten
• Kasteel van Metz (privé)
• Vijvers van Dordives en 
natuurreservaat van  
Cercanceaux
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Volg bewegwijzering 
mountainbike. Vertrek 
(47°57’31.14’’, 2°16’55.44’’)

Van de l’étang de la Vallée (meer) 
naar de Belvédère (uitzichttoren)

Tocht voor de mountainbike of de hybridefiets Afstand
14 km

Tijdsduur
1,15 uur
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Afspraak op 
het topje

En als u nou eens in de bomen zou 
klimmen… of iets wat er op lijkt? 
Begeef u hiervoor naar de voet van 
de Belvédère des Caillettes, tussen 
Seichebrières en Nibelles, daar krijgt u 
pas afgetrainde kuiten door. De route is 
makkelijk te vinden. Het parcours van het 
Étang de la Vallée (cf. Boucle de l’Étang 
de la Vallée) iets langer maken? Dan 
vertrekt u vanaf het activiteitencentrum 
van de Etang de la Vallee of direct vanaf 
de plek waar u uw fietsen ongeveer 15 
minuten kunt stallen. Niets verplicht 
u om de 157 treden van deze 24 m 
hoge houten observatiepost omhoog te 
klauteren. Maar het zou wel jammer zijn 

als u niet even zou stoppen op dit hoge 
punt dat u een panoramisch uitzicht 
biedt over het grote bos van Orléans. 
Op het topje vindt u een panoramawijzer 
waarop u van alles kunt lezen over de 
omliggende landschappen en waardoor 
u meer te weten komt over de geheimen 
van de flora en fauna van het bos. 
Het uitzicht, vooral bij zonsopgang en 
zonsondergang, is adembenemend 
mooi.

Terug op aarde

Na het topje begint de ontdekking van 
het bos bij de GR3 B (ter herinnering, 
met zijn 35.000 ha het grootste bos van 
Frankrijk). De bosweg naar Ingrannes 
is werkelijk overweldigend: essen, 
ongesteelde eiken, kastanjebomen, 
grove dennen en esdoorns… duiken 
links en rechts op langs het pad, in 
de zomer bedekt met roze heide en 
fantastische groene adelaarsvarens, 

waardoor er een unieke sfeer ontstaat. 
Als u afdaalt richting het uitzichtpunt en 
de bosweg van de Triballe, en daarna 
die van de Brin d’Amour, dan komt u 
bij het verscholen Étang Neuf (let ook 
op het bijzondere en monumentale 
beeldhouwwerk ernaast!). Het meer 
bevindt zich aan de GR3 B, aan de 
andere kant van het bruggetje en 
tegenover het Etang de la Vallée, een 
enorm groot meer van 70 ha, bedekt 
met riet. U loopt erlangs tot u bij de 
ingang van het activiteitencentrum 
bent. Op welke plek u ook staat, 
geniet van het uitzicht! En met een 
beetje geduld stuit u op een zwerm 
reigers, futen of eenden...Als u 
verder loopt richting het Étang des 
Liesses verlaat u het watervlak en 
komt u terug midden in het bos. Op 
de Carrefours de la Vallée en Maurice 
Genevoix (kruispunten) wordt u verrast 
door nieuwe beeldhouwwerken op 
gekapt hout wanneer deze plotseling 
opdoemen uit het bos. Ze zijn gemaakt 
op rottend hout en maken deel uit van 
een route van boskunst waar u meer 
over te weten kunt komen via een app 
op uw smartphone. Tegen het einde 
van de ronde zult u hier en daar wat 
hellingen tegenkomen in de buurt van 
de observatiepost van Caillettes. Maar 
deze laatste inspanningen brengen u 
wel mooi naar het hoogste punt van het 
bos van Orléans.

Te zien, te doen

•  Étang de la Vallée (zomerac-
tiviteiten georganiseerd door 
het activiteitencentrum) en 
het forêt d’Orléans (bos van 
Orléans) (flora en fauna van 
het massief van Ingrannes)

•  Belvédère des Caillettes 
(uitkijkpost)

•  Étangs des Liesses en Étang 
Neuf (meren)

•  De monumentale beeld-
houwwerken (applicatie 
voor de iPhone Forest Art 
Orléans, voor achtergrondin-
formatie over het werk van 
de kunstenaars)

•  Sensorische pad van 
Carnutes

In de omgeving…
•  Nibelle, twee musea – musée 

Saint Sauveur (geschiede-
nis van de gemeente) en 
het musée Abbé Barillet 
(religieuze kunstvoorwerpen) 
– en het château du Hallier 
(privé)

•  Het canal d’Orléans en zijn 
sluizen

•  Het privé-kasteel (16e eeuw) 
en de Saint-Pierre de Com-
breux-kerk

•  De stadskern van Vitry-aux-
Loges (kanaal en sluizen, pri-
vé-kasteel van de Plessis…)
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Intiem 
onderonsje 
met de natuur

Neem eerst even de tijd om van het 
uitzicht te genieten voordat u aan de 
ronde begint… Want behalve een 
activiteitengebied gaat u bovenal een 
bijzonder natuurgebied ontdekken. Nu 
zijn het strand en de wateractiviteiten in 
de zomer de grote trekpleisters van het 
meer, maar in de 17e eeuw diende het 
étang de la Vallée (70 ha) een ander doel. 
Het werd namelijk gegraven om in een 
droge periode een waterreserve te bieden 
aan het nabijgelegen canal d’Orléans. 
Tegenwoordig is het ook een schuilplaats 
voor een groot aantal trek- en waadvogels. 
Deze prachtige watervlakte, verscholen 
tussen de gemeentes Combreux, Vitry-
aux-Loges en Seichebrières, vormt 
het ideale vertrekpunt om u onder te 
dompelen in de natuurlijke rijkdom van 
het massief van Ingrannes. Wat slechts 
een klein stukje van het immens grote 
bos van Orléans is, dat op haar beurt 

weer het grootste bosdomein van Frankrijk 
is (35 000 ha). U loopt in het bos onder 
een soort natuurlijke koepel door: het is 
het koninkrijk van de ongesteelde eiken, 
beuken, kastanjebomen en grove dennen 
met aan de onderkant een oneindig 
tapijt van adelaarsvarens. Geniet: ruik, 
observeer, voel, luister, de ongerepte 
natuur is overal en kan u elk moment 
verrassen! Zoogdieren (vossen, hazen…), 
maar ook grofwild (hinden, reeën, wilde 
zwijnen…) en roofvogels (buizerds, 
visarenden…) tot zwarte spechten, 
mezen, grasmussen en nachtzwaluwen 
in de zomer.

Bijzondere 
beeldhouwwerken

Er zijn ook andere creaties die u zullen 
verrassen, voornamelijk in de Carrefour de 
La Vallée: daar staan namelijk een aantal 
grappige totembeelden. Deze monumentale 
beeldhouwwerken op schors zijn gemaakt 
door kunstenaars in het kader van een 
boskunstroute. Terwijl u nog nadenkt over 

de artistieke en poëtische betekenis van de 
kunst, fietst u weer verder door het bos. U 
passeert af en toe mooie open plekken tot 
aan het Carrefour Maurice Genevoix waar 
nieuwe beeldhouwwerken en nog een mooi 
meer (Etang des Liesses) op u wachten. 
Vergeet niet even te stoppen om het uitzicht 
te bewonderen... Op de GR3 B komt u aan 
de linkerkant vervolgens bij het Étang Neuf 
en aan de rechterkant ziet u een uitloper 
van het Étang de la Vallée die steeds breder 
wordt. Hier moet u absoluut even pauzeren, 
vooral als de zon door het riet schijnt… 
Als u weer in de richting van het Carrefour 
des Petites Liesses (kruispunt) fietst, en 
daarna naar de route de la Vallée, ontdekt 
u de kennel van de Rallye de Combreux: 
de parforcejacht wordt nog volop beoefend 
in het bos van Orléans. Maar rondom 
deze immense vlakte van rust is vissen 
de sport die het meest beoefend wordt! 
De liefhebbers komen om de dieren uit te 

dagen, maar ook om te genieten van de 
unieke sfeer waar niemand ooit genoeg van 
krijgt. In alle seizoenen de moeite waard.

Te zien, te doen
•  Observatie en ontdekking 

van de flora en fauna van het 
Forêt d’Orléans

•  Étangs des Liesses en Étang 
Neuf (twee meren)

•  De monumentale beeld-
houwwerken (App voor 
iPhone Forest Art Orléans, 
voor achtergrondinforma-
tie over het werk van de 
kunstenaars)

•  De wateractiviteiten van het 
sportcentrum (alleen in de 
zomer zwemmen, kanoën, 
waterskiën…)

•  Sensorische pad van 
Carnutes

In de omgeving…
•  Het canal d’Orléans en de 

sluizen
•  Het privé-kasteel (16e eeuw) 

en de Saint-Pierre de Com-
breux-kerk

•  Het centrum van de burcht 
van Vitry-aux-Loges (kanaal 
en sluizen, privé-kasteel van 
de Plessis…) 

•  Belvédère des Caillettes 
(uitkijkpunt)



Hieronder staan professionals die  
beantwoorden aan de eisen van de 
kwaliteitsreferentie « Accueil Vélo ». Deze 
fietsverhuurders staan garant voor de 
verlening van de volgende services:

•  kwaliteitsfietsen, reparatie en het ter 
beschikking stellen van accessoires 
(helmen, reparatiekits, enz…),

•  Het geven van documentatie en adviezen 
voor de organisatie van uw uitstapje of 
verblijf,

• Aangepaste openingstijden 
• Weersvoorspellingen,
• Fietsen afleveren op uw vakantiepark
• enz…

In de Loiret zijn vijf fietsverhuurders die aan 
deze eisen voldoen :

>  ABSOLUMENT CANOË  
(Gratis levering tussen Saint-Benoît 
en Orléans)

T 06 08 31 44 01
M contact@absolumentcanoe.com 
www.absolumentcanoe.com

 >  Camping d’Olivet 
(bedrijf huur)

 Rue du Pont
 45160 OLIVET
 T 02 38 63 53 94 - F 02 38 63 58 96

 >  Camping la Maltournée 
(bedrijf huur)

 Route de la Plage
 45110 CHATEAUNEUF/LOIRE
 T 02 38 58 42 46 - 06 81 54 33 07

>  EURL VANNIER  
(Levering en ophaling op het  
volledige Loire à vélo traject)

Chemin de la Levée
45600 SULLY-SUR-LOIRE
T 02 38 36 24 78 - F 02 38 36 61 40 
M eurlvannier@orange.fr

> WHEEL FREE
44, rue du Général de Gaulle
45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
T 06 21 82 00 55 - T 02 38 44 26 85
M contact@wheel-free.fr
www.wheel-free.fr

>  LOC. VAL DE LOIRE 
(Levering en ophaling op het  
volledige Loire à vélo traject)

117 avenue Charles Péguy
45800 ST-JEAN-DE-BRAYE
T 02 38 84 11 78 - F 02 38 83 74 95
M contact@loc-valdeloire.com
www.loc-valdeloire.com

>  DETOURS DE LOIRE 
(Levering en ophaling op het  
volledige Loire à vélo traject)

28 rue de la Poterne
45000 ORLÉANS
T 02 38 77 12 52 - T 02 47 61 22 23
M detoursdeloire@orange.fr
www.detoursdeloire.com

Fietsverhuurders

Ontdek de Loiret 
en bereidt uw 
verblijf voor
Om alles te weten te komen over 
de accommodatie, het kunstbezit, 
de wandel-, fiets of paardrijtochten, 
recreatie, kinderactiviteiten, feesten 
en manifestaties… Zijn er brochures 
verkrijgbaar.
Neem contact op met 
de Tourisme Loiret
8 rue d’Escures 45000 Orléans
T 02 38 78 04 04
www.tourismeloiret.com

Reserveer uw 
verblijf of uw 
accommodatie
Tourisme Loiret Reserveren biedt 
u :
•  Verblijven in hotel, gîtes, chambres 

d’hôtes, chalets, boten…
•  Vele ideëen voor weekendjes 

en verblijven: cultureel, wan-
delen, vissen, fitness, gastro-
nomisch…arrangementen met 
alles inbegrepen of à la carte.

Onze reservatiedienst
T 02 38 62 04 88 
www.reservation-loiret.com
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Beaugency

Meung-sur-Loire

Accommodatie
Accueil Vélo

Talrijke accommodatiemogelijkheden gelabeld 

«Accueil Vélo» bieden aangepaste diensten 

voor reizigers op de fiets. Deze etablissementen 

(hotels, campings, b&b’s, gemeubileerde 

appartementen) garanderen een speciaal voor 

u aangepast verblijf: een afgesloten ruimte 

voor de fietsen, een passende eetgelegenheid, 

reparatiemateriaal, transfer van de bagage 

d.m.v. reservering en talrijke andere diensten.

Gelabelde etablissementen
Accueil Vélo

Jeugdherberg

Campings
B&b’s en gemeubileerde 
appartementen

Hotels

Residentieel vakantiepark

VVV-kantoren

Plaatsen van belang

Fietsverhuurders

Gite voor groepen  
langs de route



       AUBERGE 
DE JEUNESSE

Auberge de jeunesse 
de Beaugency
152, rue de Châteaudun
45190 Beaugency
T 02 38 44 61 31
M beaugency@fuaj.org
www.fuaj.org/beaugency-sur-loire

 CAMPINGS

Camping du Val de Flux**
Route de Lailly-en-Val
45190 Beaugency
T 02 38 44 50 39
M camping@ville-beaugency.fr
www.beaugency.fr

Camping du Val **
Chemin du camping
45420 Bonny-sur-Loire
T 02 38 31 57 71 - 06 89 16 40 97
M otsidebonny@wanadoo.fr

Camping Le Martinet ***
Bords de Loire - Quai Tchékoff
45250 Briare-le-Canal
T  02 38 31 24 50
M  contact@campinglemartinet.fr
lemartinet.onlycamp.fr

Camping La Maltournée **
Route de la Plage - Sigloy
45110 Châteauneuf-sur-Loire
T  02 38 58 42 46 - 06 32 11 41 13
F 02 38 58 54 11
M contact@camping-chateauneufsurloire.com
www.camping-chateauneufsurloire.com

Camping municipal  
des Combles ***
Les Combles – Pont de la Loire
45360 Châtillon-sur-Loire
T 02 38 36 34 39 - 06 32 07 83 45
M camping.chatillonsurloire@orange.fr
www.chatillon-sur-loire.com

  Camping Touristique 
de Gien *** 

Rue des Iris - Poilly-lez-Gien
45500 Gien
T  02 38 67 12 50 - F 02 38 67 12 18
M camping-gien@wanadoo.fr
www.camping-gien.com

Camping de l’Isle aux Moulins **
Rue du 44ème R.I. - 45150 Jargeau
T 02 38 59 70 04
M campingjargeau@orange.fr
www.entreprisefrery.com/camping-l-ile-aux-
moulins/

Camping municipal d’Olivet ***
Rue du Pont Bouchet
45160 Olivet
T  02 38 63 53 94 - F 02 38 63 56 98
M infos@camping-olivet.org
www.camping-olivet.org

  Domaine Les Bois 
du Bardelet ***** 

Route de Bourges – Le petit Bardelet
45500 Poilly-lez-Gien
T 02 38 67 47 39 - F 02 38 38 27 16
M contact@bardelet.com
www.bardelet.com

Camping Le Jardin de Sully ***
1 Route d’Orléans - D60
45600 Saint-Père-sur-Loire
T 02 38 67 10 84 - 07 81 11 47 65
M lejardindesully@gmail.com
www.camping-lejardindesully.fr

        PARC RÉSIDENTIEL 
DE LOISIRS

Parc Résidentiel de Loisirs  *** 
Family Ecolodge 
Gîtes de France - La Borde
45420 Batilly-en-Puisaye
T  02 38 31 83 20
M  laborde@family-ecolodge.com
www.family-ecolodge.com

Lijst met accommodatiemo-
gelijkheden Accueil Vélo
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 La Bergevinerie
Maisons Passions
Lieu-dit La Bergevinerie
Route de Gien
45500 Autry-le-Châtel
T 02 38 36 84 85
M sylviane@bergevinerie.fr
www.bergevinerie.fr

 La Colinière
Gîtes de France - 3 Épis
La Colinière
45420 Batilly-en-Puisaye
T  02 34 04 22 56 - 06 83 46 55 19
M la-coliniere@neuf.fr
www.lacoliniere.com

 La Maison Batilloise 
Gîtes de France - 2 épis
7 Grande Rue
45420 Batilly-en-Puisaye
T 02 18 49 34 39 - 06 45 62 88 32
M gilles.etienne65@gmail.com
www.lamaison-batilloise.com

L’Églantier et roulotte Esmeralda
Gîtes de France - 3 Épis
12 route de Marois - Champliveau
45460 Bonnée
T  02 38 35 59 53 - 06 75 04 33 55
M chrysflor45@orange.fr
www.fermedechampliveau.fr

Au logis de la Cognardière
Gîtes de France – 3 épis
780 La Cognardière
45250 Briare
T  02 34 04 11 14 - 06 70 77 79 93
M danielle.muzet@sfr.fr
chambres.la.cognardiere.perso.sfr.fr

La Ferme du Buisson 
Gîtes de France - 3 épis
Le Buisson
Route d’Ousson
45250 Briare
T  02 38 31 66 82
M le-buisson2@wanadoo.fr
ferme-du-buisson.fr

Domaine du Gué du Roi 
Gîtes de France - 3 épis 
Lieu-dit Le Gué du Roi
45370 Cléry-Saint-André
T  02 36 47 04 98 - 06 52 00 17 79
M domainedugueduroi@yahoo.fr
www.lescavaliersdugueduroi.ffe.com

La Maison des Grenouilles
Gîtes de France - 3 épis
8 route du Martroi
45150 Férolles
T  02 38 59 79 53
M suemcmaster@orange.fr
www.chambreshotes45.fr

 Cerviña
Gîtes de France - 3 Épis
28 route de Châteauneuf
45110 Germigny-des-Prés
T  02 38 58 21 15
M koppm@wanadoo.fr
www.kopp.fr

La Bonnée d’Âne
Gîtes de France – 3 épis
48 chemin du Pont Chalumeau
45110 Germigny-des-Prés
T 06 49 86 18 73
M contact@labonneedane.fr
www.labonneedane.fr

L’Étape Gergolienne
Clévacances – 4 clés
20 rue du Limousin
45150 Jargeau
T  06 81 25 10 99
M etapegergolienne@yahoo.fr
www.etapegergolienne.com

Orléans Matin Beaumonts
Clévacances – 3 clés
21bis rue des Beaumonts
45000 Orléans
T  06 05 14 15 33
M matinsbeaumonts@gmail.com
www.orleans-matins-beaumonts.com



 La Chaumière
Gîtes de France – 3 épis
10 rue de la Loire
45250 Ousson-sur-Loire
T 06 34 53 56 24
M patinelle45@gmail.com
www.la-chaumiere-ousson.com

 La Ferme de la Borde
Gîtes de France - 3 Épis 
6 et 8 chemin de la Borde
45730 Saint-Benoît-sur-Loire
T  02 38 35 70 53 - 06 76 05 69 72
F 02 38 35 10 06
M mireille-dominique.bouin@wanadoo.fr
www.fermedelaborde.com

La Soupletière
Gîtes de France - 3 Épis
45500 Saint-Gondon
T  06 07 88 12 43
M alasoupletiere@orange.com

Résidence du Chêne
Gîtes de France - 3 épis
12 Résidence du Chêne
45600 Sully-sur-Loire
T   02 38 36 44 05 - 06 12 48 53 06
M moreaugerard1640@neuf.fr
www.chambredhotesduchene.fr

La Ferme des Gorgeats
Gîtes de France - 3 Épis
Les Gorgeats - Chemin de la Levée
45600 Sully-sur-Loire
T   02 38 36 62 60 - 06 32 55 49 47
M ferme.des.gorgeats@orange.fr
www.ferme-des-gorgeats.com

       MEUBLÉS TOURISME
Les Petits Augeons ***
Gîtes de France - 3 Épis
45500 Arrabloy (Gien)
T  02 38 36 70 96 - 06 12 49 96 68
M lespetitsaugeons@orange.fr
www.lespetitsaugeons.fr

Gîtes des Ferriers
Gîtes de France – 3 épis
Le Puits d’Havenat - 1 impasse des Mares
45630 Beaulieu-sur-Loire
T  02 38 62 04 88
M location@reservation-loiret.com
www.reservation-loiret.com

Logis du Gué du Roi*** 
Gîtes de France – 3 épis
Lieu-dit Le Gué du Roi
45370 Cléry-Saint-André
T 02 38 62 04 88
M location@reservation-loiret.com
www.reservation-loiret.com

La Bonnée d’Âne 
Gîtes de France – 3 épis
48 chemin du Pont Chalumeau
45110 Germigny-de-Prés
T 06 49 86 18 73
M contact@labonneedane.fr
www.labonneedane.fr

Le Repos du Marinier ***
Gîtes de France - 3 Épis
15 quai de Sully
45500 Gien
T   06 26 60 06 71
M lereposdumarinier@gmail.com
www.reposdumarinier.fr

La Maréchalerie ****
Gîtes de France - 3 Épis
6 route de Sully
45600 Lion-en-Sullias
T   02 38 36 95 36 - 06 71 41 91 83
M lamarechalerie45@orange.fr

Gîte nature La Coutellerie ***
La Coutellerie
45500 Poilly-lez-Gien
T   02 38 62 04 88
M location@reservation-loiret.com
www.reservation-loiret.com

Lijst met accommodatiemo-
gelijkheden Accueil Vélo
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La Ferme de l’Épinoy
Gîtes de France - 1 Épi 
Lieu-dit l’Épinoy
45600 Saint-Aignan-le-Jaillard
T   02 38 36 29 73
M lepinoy@orange.fr
www.ferme-epinoy.com

La Ferme des Gorgeats ****
Gîtes de France - 3 Épis
Les Gorgeats - Chemin de la Levée
45600 Sully-sur-Loire
T   02 38 62 04 88
M location@reservation-loiret.com
www.reservation-loiret.com

Gîte de l’Etang*** 
Gîtes de France – 3 épis
895 rue de Fonteny
45470 Trainou
T 02 38 62 04 88
M location@reservation-loiret.com
www.reservation-loiret.com

       GÎTES DE GROUPE  
     ET D’ETAPE

 Le Gîte des Artistes
2051 Chemin des chaussons
45500 Saint-Brisson-sur-Loire
T  02 38 36 75 19 - 06 10 05 66 84
M la.taverne@outlook.fr
www.gitedesartistes.fr

       HÔTELS

  Hôtel-Restaurant 
du Val de Loire **

3, Avenue de Blois
45190 Beaugency
T  02 38 46 43 43 - F 02 38 44 55 58
M vl45@free.fr
www.hotelrestaurantduvaldeloire.fr

Grand Hôtel de l’Abbaye ***
2, Quai de l’Abbaye
45190 Beaugency
T  02 38 45 10 10 - F 02 38 44 98 14
M info@grandhoteldelabbaye.com
www.grandhoteldelabbaye.com

L’écu de Bretagne ***
5, route de la Maille d’Or
45190 Beaugency
T  02 38 44 67 60 - F 02 38 44 68 07
M ecu-de-bretagne@wanadoo.fr
www.ecudebretagne.fr

Hôtel de la Sologne ***
6, Place Saint Firmin
45190 Beaugency
T  02 38 44 50 27 - F 02 38 44 90 19
M accueil@hoteldelasologne.com
www.hoteldelasologne.com

Le Relais des Templiers **
68, Rue du Pont
45190 Beaugency
T  02 38 44 53 78 - F 02 38 46 42 55
M info@hotelrelaistempliers.com
www.hotelrelaistempliers.com

Hôtel du Cerf **
22, Boulevard Buyser
45250 Briare
T  02 38 37 00 80 - F 02 38 37 05 15
M info@hotelducerf.com
www.hotelducerf.com

 Domaine des Roches ****
2, rue de la Plaine
45250 Briare
T  02 38 05 09 00 - F 02 38 05 09 05
M contact@domaine des roches.fr
www.domainedesroches.fr

Hôtel du Parc ***
5, Place Aristide Briand
45110 Châteauneuf-sur-Loire
T  02 38 56 13 13 - F 02 38 59 53 45
M hotelduparc0176@orange.fr
www.hotelduparc-45.fr

Hôtel la Capitainerie ***
1 square du Général de Gaulle
45110 Châteauneuf-sur-Loire
T  02 38 22 04 10
M hotel.lacapitainerie@gmail.com
hotel.lacapitainerie.eu



 La Villa des Bordes ***
9, Rue des Bordes
45370 Cléry-Saint-André
T  02 38 46 94 60 - F 02 38 46 94 61
M info@villadesbordes.com
www.villadesbordes.com

 Hôtel de la Place **
2 route de Châteauneuf
45110 Germigny-des-Prés
T  02 38 58 20 14 
F 02 38 58 21 33
M contact@hoteldelaplace.fr
http://hoteldelaplace.fr

 Hôtel Le Sanotel ** 
21, Quai de Sully
45500 Gien
T  02 38 67 61 46 - F 02 38 67 13 01
M sanotel-gien@wanadoo.fr
www.sanotel-gien.fr

 Hôtel du Cheval Blanc **
1, Rue des Limousins
45150 Jargeau
T  02 38 46 86 10 - F 02 38 46 12 69
M lechevalblanc@aliceadsl.fr
www.lechevalblancjargeau.com

Arcantis Parc Hôtel *** 
55, Route d’Orléans
45380 La-Chapelle-Saint-Mesmin
T  02 38 43 26 26 - F 02 38 72 00 99
M lucmar@aol.com
www.orleansparchotel.com

Fasthôtel *
Zone Expo Sud - RN 20
Rue Anthelme Brillat Savarin
45100 Orléans
T  02 38 51 18 88 
F 02 38 51 82 65
M orleans@fasthotel.com
www.fasthotel.com

 Kyriad Orléans Ouest ***
6 rue de Micy
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
T  02 38 22 06 06
M orleanslachapelle@kyriad.fr
www.kyriad-orleans-ouest-la-chapelle-saint-mesmin.fr

Hôtel de l’Abeille *** 
64, Rue Alsace-Lorraine
45000 Orléans
T  02 38 53 54 87
F 02 38 62 65 84
M contact@hoteldelabeille.com
www.hoteldelabeille.com

Hôtel des Cèdres***
17 rue du Maréchal Foch
45000 Orléans
T  02 38 62 22 92
F 02 38 81 76 46
M contact@hotelcedresorleans.com
www.hotelcedresorleans.com

Hôtel Escale Oceania ***
16, Quai Saint Laurent
45000 Orléans
T  02 38 54 47 65
F 02 38 62 05 91
M escaleoceania.orleans@oceaniahotels.com
www.oceaniahotels.com

Jackotel **
18 cloître Saint-Aignan
45000 Orléans
T 02 38 54 48 48
F 02 38 77 17 59
M jackotel.orleans@orange.fr
www.jackotel.com

Citotel Marguerite **
14, Place du Vieux Marché
45000 Orléans
T  02 38 53 74 32
F 02 38 53 31 56
M reservation@hotel-marguerite.fr
www.hotel-marguerite.fr

Lijst met accommodatiemo-
gelijkheden Accueil Vélo
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Grand Hôtel ***
1, Rue de la Lionne
45000 Orléans
T  02 38 53 19 79 - F 02 38 62 25 11
M grandhotel45@hotmail.com
www.hotelorleans.com

Best Western Hôtel d’Arc ****
37 ter, rue de la République
45000 Orléans
T  02 38 53 10 94 - F 02 38 81 77 47
M hotel.darc@wanadoo.fr 
www.hoteldarc.fr

 Hôtel Ibis Centre Foch ***
4, Rue du Maréchal foch
45000 Orléans
T  02 38 54 23 11 - F 02 38 62 19 00
M h1397@accor.com
www.ibishotel.com

Hôtel Ibis Centre Gare *** 
17, Avenue de Paris
45000 Orléans
T  02 38 62 40 40 - F 02 38 77 13 59
M h0862@accor.com
www.ibishotel.com

Quality Hôtel Orléans ***
40, rue de la République
45000 Orléans
T  02 38 53 24 64
F 02 38 53 24 18
M hotel@quality-orleans.com
www.hotel-orleans-centre.com

Hôtel Mercure ****
44-46, quai Barentin
45000 Orléans
T 02 38 62 17 39
F 02 38 53 95 34
M h0581-gm@accor.com
www.mercure-orleans-centre.com

Hôtel d’Orléans ***
6, rue Adolphe Crespin
45000 Orléans
T 02 38 53 35 34 - F 02 38 53 68 20
M hotel.orleans@wanadoo.fr
www.hoteldorleans.com

 Le Clos du Vigneron **
106 grande rue
45250 Ousson-sur-Loire
T 02 38 31 43 11
M  leclosduvigneron@orange.fr
www.hotel-clos-du-vigneron.com

 Hôtel de la Madeleine **
65 rue Orléanaise
45730 Saint-Benoît-sur-Loire
T 02 38 35 71 15
M  contact@hotel-lamadeleine.fr
www.hotel-lamadeleine.fr

Hôtel Promotel **
117, Rue du Faubourg de Bourgogne
45800 Saint-Jean-de-Braye
T  02 38 53 64 09 - F 02 38 53 13 22
M  hotelpromotel@orange.fr
www.hotelpromotel.net

La Villa Marjane ***
121 route de Sandillon
45650 Saint-Jean-le-Blanc
T  02 38 66 35 13 - F 02 38 56 51 01
M villamarjane@orange.fr
www.villamarjane.com

 L’Hostellerie du Château ***
4, Route de Paris
45600 Saint-Père-sur-Loire
T  02 38 36 24 44 - F 02 38 36 62 40
M  resasylvie@wanadoo.fr
www.hostellerie-du-chateau.fr

Hôtel Burgevin ***
11 rue du Faubourg St-Germain
45600 Sully-sur-Loire 
T  02 38 38 13 12 - F 02 38 38 09 39
M contact@hotelburgevin.com
www.hotelburgevin.com

 Hostellerie du Grand Sully***
10 boulevard du Champ de Foire
45600 Sully-sur-Loire
T  02 38 36 27 56 - F 02 38 36 44 54
M contact@grandsully.com
www.grandsully.com

 La Tonnellerie ***
12, Rue des Eaux bleues 
45190 Tavers
T  02 38 44 68 15 - F 02 38 44 10 01
M reservation@latonnelleriehotel.com
www.latonnelleriehotel.com

   Mogelijk diner



Kastelen en Musea 
Accueil Vélo

       KASTELEN

Château de Beaugency
2 place Dunois
45190 Beaugency
T 02 38 44 36 47 - F 02 38 46 40 37
M info@chateau-beaugency.com
www.chateau-de-beaugency.com

Château de la Bussière
35 rue du Château
45230 La Bussière
T 02 38 35 93 35
M chateaudelabussiere@gmail.com
www.chateau-labussiere.com

Château de Meung-sur-Loire
16 Place du Martroi
45130 Meung-sur-Loire
T 02 38 44 36 47
M info@chateau-de-meung.com
www.chateau-de-meung.com

Château de Sully-sur-Loire
Chemin de la Salle Verte
45600 Sully-sur-Loire
T 02 38 36 36 86
M chateau.sully@loiret.fr
www.chateausully.fr 

      MUSEA

Musée des deux marines 
et du pont-canal
58 boulevard Buyser
45250 Briare
T 02 38 31 28 27
M maison-2-marines@wanadoo.fr
www.musee-2-marines.com

Musée de la marine de Loire
Ecuries du château
1 place Aristide Briand
45110 Châteauneuf-sur-Loire
T 02 38 46 84 46
M marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr
www.musee-marinedeloire.fr

Musée municipal 
de préhistoire et d’histoire
47 rue Franche
45360 Châtillon-sur-Loire
T 02 38 31 42 88
M otsi.chatillonsurloire@wanadoo.fr
www.chatillon-sur-loire.com

Maison de Loire du Loiret
Boulevard Carnot
La Chanterie
45150 Jargeau
T 02 38 59 76 60
M mdl45@wanadoo.fr
www.maisondeloire45.fr

CERCIL - Musée Mémorial  
des enfants du Vel d’Hiv
45 rue du Bourdon Blanc
45000 Orléans
T 02 38 42 03 91
M cercil@cercil.eu
www.cercil.fr

Les Turbulences – FRAC Centre 
Fonds Régional d’Art Contemporain
88 rue du Colombier
Entrée boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
T 02 38 62 52 00
M contact@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr

      RELIGIEUS GEBOUW

Oratoire carolingien 
de Germigny-des-Prés
45110 Germigny-des-Prés
T 02 38 58 27 97
M oti@cc-valdoretforet.com
www.tourisme-loire-foret.com

De ontvangstplekken en 
activiteitencentra met het 
keurmerk ‘Accueil Vélo’ bieden u 
speciale diensten: 
-  Fietsparkeergelegenheid  vlak 

bij de ingang,
- Drinkwaterpunt en toiletten,
- Brochures over fietsen.
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Loiret (45)

PARIS

TOURISME

Voor een «lichte» fietstocht

Vervoer van uw bagage van de ene overnachtingsplek naar de andere, 
vervoer van uw fiets op sommige stukken van het parcours en het 
transport van uw auto tot het aankomstpunt van uw tocht… Het bedrijf 
Bagafrance, opgericht in 2013, heeft zich als doel gesteld om het leven van 
de toerfietsers van de “Loire à Vélo” makkelijker te maken. De diensten die 
helpen bij het ‘licht’ reizen zonder logistieke problemen worden aangeboden 
tussen Orléans (Loiret) en Angers (Maine-et-Loire).

www.bagafrance.com

Fiets-auto dienst
Zin om een dag te fietsen op de route van La Loire à Vélo zonder daarbijop uw stappen terug te moeten keren? 
Denk aan de bussen van Ulys!

Deze dienst opereert het hele jaar op een aantal trajecten van lijn 3 (tussen Orléans en 
Gien), lijn 8 (tussen Orléans en Lailly-en-Val) en lijn 9 (tussen Orléans en Beaugency) 
tijdens het weekend, op feestdagen en dagelijks tussen april en september. Zo kunt u 
bijvoorbeeld vertrekken vanuit Orléans met de fiets, een tocht maken en terugkomen 
met de fiets, of met de bus voor degene die minder sportief zijn. Meer informatie: 

www.ulys-loiret.com

Departementaal Comité voor Fietstoerisme in de Loiret
Adres van de President: 180, allée René Cassin - 45160 Olivet
T 02 38 76 79 16
M codepcyclo45.ffct@orange.fr
www.cyclotourisme-orleanais-ffct.org



  www.tourismeloiret.com
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Applicatie Loiret Balades
Maak van uw fietstocht een echte toeristische 
ervaring en laat u leiden door deze nieuwe 
applicatie. De tochten die worden voorgesteld 
door de applicatie lopen door het midden van 
de natuurgebieden en zijn doorspekt met te 
ontdekken erfgoed. Kies de circuits te voet, met 
de fiets of te paard van uw keuze en vertrek. Uw 
smartphone of tablet zal u in realtime begeleiden 
op de routes die door Toerisme Loiret werden 
geselecteerd. Zo kunt u een tocht maken 
zonder internetverbinding. U heeft toegang 
tot geolocatie, kaarten, roadbooks, foto’s en 
de toeristische attracties voor elke route, 

Meer informatie  op onze website

Raadpleeg alle routes op onze applicatie Loiret Balades

evenals vele andere functies en informatie die essentieel is voor een mooie tocht! 
Beschikbaar op Android en IOS.

Departementale Raad van Loiret
15, rue Eugène Vignat - BP 2019 - 45010 Orléans 
cedex 1
T 02 38 25 45 45
M loiret@loiret.fr
www.loiret.com

Rédaction : Estelle Boutheloup, ADRT du Loiret – Réalisation : carakter-design.com – Crédit photos : ADRT Loiret, C.Beaudin, E. Boutheloup, D. Chauveau, D. Depoorter,  
P. Forget, E.Mangeat, Mir Photos, P. Pommier, P. Praliaud, J. Puyo, B. Voisin, J.Damase, M.François, P. Hirsh et prestataires X. Photo de couverture : David Darrault - 
Februari 2016.

                                     est une marque déposée ©,  copropriété des 2 Régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire.  www.valdeloire-france.com

Met de sten van de Departementale Raad van Loiret
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Beaugency (45190)
3 place du Dr Hyvernaud
T 02 38 44 54 42
M tourisme.beaugency@wanadoo.fr
www.tourisme-beaugency.com

Beaulieu-sur-Loire (45630)
Place d’Armes
T 02 38 35 87 24
M otsibeaul@wanadoo.fr
www.beaulieu-sur-loire.fr

Bellegarde (45270)
12 bis, place Charles Desvergnes
T 02 38 90 25 37
M officetourisme.bellegarde@orange.fr
www.bellegarde-45.fr

Bonny-sur-Loire (45420)
Maison de Pays - 29, Grande Rue
T 02 38 31 57 71
M officedetourisme@bonnysurloire.fr
www.bonny-sur-loire.fr

Briare (45250)
1 place de Gaulle
T 02 38 31 24 51
M tourisme.briare@wanadoo.fr
www.tourisme-briare.com

Château-Renard (45220)
32 place de la République
T 02 38 95 39 53
M otsi.chateau-renard@wanadoo.fr
www.chateau-renard-tourisme.com
Châteauneuf-sur-Loire (45110)
3 place Aristide Briand
T 02 38 58 44 79
M tourisme.chateauneufsurloire@wanadoo.fr
www.tourisme-chateauneufsurloire.fr

Châtillon-sur-Loire (45360)
47 rue Franche
T 02 38 31 42 88
M otsi.chatillonsurloire@wanadoo.fr
www.chatillon-sur-loire.com

Châtillon-Coligny et  
Ste Geneviève-des-Bois (45230)
2 place Coligny
T 02 38 96 02 33
M tourisme.chatilloncoligny@wanadoo.fr
www.chatilloncoligny-tourisme.fr

Cléry-Saint-André (45370)
111 rue du Maréchal Foch
T 02 38 45 94 33
M o-tourismedeclery@wanadoo.fr
www.ccvaldardoux.fr

Ferrières-en-Gâtinais (45210)
Place des Eglises
T 02 38 96 58 86
M info@tourisme-ferrieres-loiret.fr
www.tourisme-ferrieres-loiret.fr

Germigny-des-Prés (45110) 
6, route de Saint-Martin
 T 02 38 58 27 97
 M oti@cc-valdoretforet.com
www.tourisme-loire-foret.com

Gien (45500)
Place Jean Jaurès
T 02 38 67 25 28
M info@tourisme-gien.fr
www.tourisme-gien.fr

Jargeau (45150)
La Chanterie - Boulevard Carnot
T 02 38 59 83 42
M otsi.jargeau@wanadoo.fr
www.jargeau-tourisme.com

La-Ferté-Saint-Aubin (45240)
Rue des Jardins
T 02 38 64 67 93
M info@otsilafertesaintaubin.com
www.otsilafertesaintaubin.fr

Lorris (45260)
1 rue des Halles
T 02 38 94 81 42
M otsi-lorris@orange.fr
www.tourisme-lorris.com

Malesherbes (45330)
19-21 place du Martroi
T 02 38 34 81 94
M office.tourisme@cc-malesherbois.com
www.cc-malesherbois.com

Meung-sur-Loire (45130)
1 rue Emmanuel Troulet
T 02 38 44 32 28
M contact@tourisme-valdesmauves.fr
www.tourisme-valdesmauves.fr

Montargis (45200)
35 rue Renée de France
T 02 38 98 00 87
M contact@tourisme-montargis.fr
www.tourisme-montargis.fr

Nibelle (45340)
42 rue Saint Sauveur
T 02 38 32 23 66
M officetourisme.nibelle@orange.fr

Nogent-sur-Vernisson (45290)
102 av. Georges Bannery
T 02 38 97 68 39
M otsi.nogent.sv@wanadoo.fr

Orléans (45000)
2 place de l’Etape
T 02 38 24 05 05
M infos@tourisme-orleans.com
www.tourisme-orleans.com

Pithiviers (45300)
Maison « Les Remparts » - 1 mail Ouest
T 02 38 30 50 02
M accueil@tourisme-pithiviers.fr
www.ville-pithiviers.fr

Saint-Benoît-sur-Loire (45370)
44 rue Orléanaise
T 02 38 35 79 00
M ote@cc-valdoretforet.com
www.tourisme-loire-foret.com

Sully-sur-Loire (45600)
Place de Gaulle
T 02 38 36 23 70
M tourisme@sully-loire-sologne.fr
www.sully-loire-sologne.fr

Lijst van VVV-kantoren 
in de Loiret

Wi-fi hotspot

Toeristische informatiepunten
Courtenay (45320)
Mairie, Place Honoré Combe
 T 02 38 97 27 87
M tourisme@courtenay45.com

Mardié (45430)
11, rue de Donnery
 T 02 38 91 38 61
www.tourisme-canton-checy.fr
Ouvert uniquement de juin à août



LOIRET HEET U WELKOM
Op anderhalf uur van Parijs, in het hart van de Loire-vallei, geklasseerd als UNESCO 
Werelderfgoed. Kies voor een verandering van omgeving, ontspan, leg uzelf in de 
watten...
Welkom!

Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Loiret
8 rue d’Escures 45000 Orléans - FRANCE / +33 (0)2 38 78 04 04

www.tourismeloiret.com


