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BOOTJE VAREN OP DE LOIRE

REIS NAAR HET HART VAN 
DE «TUIN VAN FRANKRIJK»

BESTEMMING: ORLÉANS, 
KONINKLIJKE HOOFDSTAD

Uw volgende 
vakantie in de 
Loiret, het Loiredal 
voorbereiden!
Contact: 

›   www.nltourismeloiret.com voor alle informatie over 
activiteiten, recreatie, accommodaties en evenementen in 
de Loiret

› www.loiret-booking.com om uw verblijf te reserveren: 

• Verblijf volgens een vaste formule of naar eigen keus

• Gîtes, hotels, chambres d’hôtes (B&B), campings  

• Botenverhuur 

• Goede plattegronden

• Gratis brochures



Op slechts een uur rijden van Parijs bevindt u zich in de Loiret, in het hart van het 

Loiredal, dat ingeschreven staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. Hier staat 

alles in het teken van levenskunst, elegantie en discretie, in ieder seizoen. 

In de zomer leeft u op het plezierige ritme van de wateractiviteiten, zoals een rondvaart 

op de kanalen, een kano- of kajaktocht op de Loire of in zwempak zonnebaden op 

de stranden van de aangelegde waterpartijen. In de herfst pronken de wijngaarden 

en de diepe bossen van Orléans en Montargis, gevuld met de heerlijke geur van pad-

denstoelen, met hun kleurenpracht. Het hert brult, een lichte mist hangt over de meren 

van Sologne, en u kunt wandeltochten maken in de openlucht op de talrijke fi ets- en 

wandelroutes die het departement doorkruisen. In de winter openen de kastelen en 

musea hun deuren om u het talent en het genie van hun architectuur en collecties te 

laten ontdekken, waarna u geniet van een welverdiende culinaire pauze. De lente houdt 

een kleurenexplosie voor u in petto in de parken en tuinen. Onmisbaar voor iedere bloe-

men- en plantenliefhebber. De onstuimige en wilde Loire, een echt paradijs voor vogel-

kenners, kan u in ieder seizoen met de fi ets verkennen, net als Orléans, de koninklijke 

hoofdstad die ideaal is voor een weekendverblijf. 

U zult meerdere keer moeten terugkomen, geen twijfel aan…

Een bestemming voor 
4 seizoenen
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Wellness
De Loiret biedt u een unieke wellnesspauze. Leef weer met 

plezier op uw eigen ritme tijdens een ontdekkingsfi etstochtje 

langs de oevers van de Loire, een rondvaart op de kanalen, 

een mooie wandeling in het bos van Orléans gevolgd door een 

massage in een spa… Alle ingrediënten voor een ontspannen en 

stressvrije bestemming, waarvan u zonder limiet mag genieten.

Loiret Magazine 2015
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Bereikbaarheid: ontdek op de 
volgende pagina’s welke sites 
en monumenten het label “Tou-
risme et Handicap” (Toerisme en 
Handicap) van het Franse minis-
terie van Toerisme dragen. 
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Countryside
Bij het volgen van de loop van de Loire, de laatste wilde rivier van Europa, 

merkt de bezoeker al snel dat de Loiret onder haar zachte uiterlijk een streek 

van sterke contrasten is. De met kanalen doorkruiste waterlandschappen en de 

2.800 meren van de Sologne liggen zij aan zij met de ondoordringbare bossen 

waar de koningen van Frankrijk gingen jagen en met het gigantische bos van 

Orléans, het grootste staatsbos van Frankrijk. Het verschil met Beauce, dat 

bezaaid ligt met goudkleurige korenvelden zo ver het oog reikt, is opmerkelijk.
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De Sologne 
Jagers genieten er volop vanwege de overvloed aan groot 
en klein wild. Doordat het vroeger een wild en vochtig 
moerasgebied was, zijn er nog steeds heel veel meertjes 
en kent de streek een grote vistraditie. Wandelaars 
trekken de mysterieus ogende bossen met heidevelden 
en paddenstoelen in. Na een bocht in de weg duiken 
plotseling de unieke, van rode steen gebouwde dorpjes 
op, wat zorgt voor een betoverend effect.

De Loire 
Deze wilde rivier die door beschermde landschappen 
loopt, staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. 
Als u van oost naar west door het departement trekt, 
kunt u zijn ruige oevers, grillige bochten, eilandjes en 
enorme zandbanken ontdekken. In karakteristieke 
dorpen langs de rivier brengen schippers van nu de 
aken van weleer tot leven. 

Het is een stuk lastiger om de bevers te ontdekken, die 
zich de meest geheime plekjes opnieuw toegeëigend 
hebben. Of het nu te voet, per fi ets langs de route ‘La 
Loire à Vélo’ of per kano is, u kunt de Loire op alle 
mogelijke manieren ontdekken.

De Loiret 
De rivier Loiret, dat gevoed wordt vanuit de Loire, gaf in 1790 haar naam aan het departement. De 

nieuwsgierige toerist bezoekt de bron van deze rivier midden in de ‘Jardin de la Source’ in het Bloemenpark 

van Orléans, ook wel de ‘Bouillon’ (luchtbel) genoemd vanwege het onophoudelijke geborrel.

Van Olivet tot aan Saint-Hilaire-Saint-Mesmin kan men via diverse paden de rivier blijven volgen. 

De gerestaureerde watermolens en woonhuizen uit vroegere tijden met hun boothuizen vormen 

een begerenswaardig kader voor de talloze zwanen en eenden die aangetrokken worden door 

deze visrijke wateren.

Aan het eind van de 13 km lange rivier bevindt zich de Pointe de Courpin, een bijzonder 

natuurgebied waar de Loiret samenkomt met de Loire voor een lange tocht richting de oceaan.

Aan beide kanten van de Loire ontvouwen zich de landstreken van de Loiret: draslanden, door 

bossen en houtwallen omzoomde weilanden, dalletjes en valleien, heidevelden, bossen en 

wouden, zij vertegenwoordigen even zoveel unieke landschappen.

In het noorden liggen de uitgestrekte velden van de Beauce, ook wel de “graanschuur van Frankrijk” 

genoemd: de goudgele korenaren vullen de hele horizon. Vlakbij rijzen de indrukwekkende 

hoogstammige bomen van het bos van Orléans op. In het noordoosten liggen de valleien en 

verborgen rivieren van de Gâtinais, terwijl het oosten van de Loiret de Giennois herbergt, een 

streek die bekend is vanwege haar scheepvaart en haar aardewerk. Ten zuiden van de Loire, 

vlakbij de Vallei van Orléans ligt de mysterieuze en wildrijke streek Sologne.

Met haar door mensenhanden bewerkte land biedt de Loiret u een constant wisselend 
palet aan nieuwe indrukken en ervaringen.

de Sologne erg in trek was bij koningen? 
Lodewijk XII heeft zich er ooit gevestigd 
terwijl Koning Frans I er zijn aanstaande 
echtgenote ontmoette. En Lodewijk 
Bonaparte schonk de streek, waar zijn 
familie oorspronkelijk vandaan kwam, 
grote sommen geld! 

Wist u dat…

Het Forêt d’Orléans 

Het Forêt d’Orléans, voortkomend uit 

het heilige Woud van de Carnuten in 

het tijdperk van de Druïden, is nog 

steeds het grootste staatsbos van 

Frankrijk. Het strekt zich in omvang 

toenemend uit tot boven het Loiredal 

en beslaat een oppervlakte van meer 

dan 35.000 hectare die doorkruist 

wordt door 1.200 km aan bospaden. 

Dit unieke natuurgebied brengt 

paddenstoelenzoekers, groot wild zoals 

herten en everzwijnen en een prachtige, 

trekkende roofvogel, de visarend, in 

verrukking.
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Voor iedereen toegankelijk 
Of u nu een gelegenheidsfi etser of -wandelaar bent of een 

doorgewinterde toerfi etser, een kort ritje of een weekend- dan 

wel weektocht wilt maken, iedereen kan zijn eigen tempo bepalen 

en een tocht op maat organiseren.

Details 7-etappen-route  
•  Van Beaulieu-sur-Loire naar Briare  (21km – ongeveer 1 uur 30 min.)

•  Van Briare naar Gien (12km – ongeveer 1 uur)

•  Van Gien naar Sully-sur-Loire (28km – ongeveer 1 uur 45 min.) 

•   Van Sully-sur-Loire naar Châteauneuf-sur-Loire 
(20km – ongeveer 1 uur 30 min.)

•   Van Châteauneuf-sur-Loire naar Saint-Denis-en-Val 
(22km – ongeveer 1 uur 30 min.)

•   Van Saint-Denis-en-Val naar Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 
(22km – ongeveer 1 uur 30 min.)

•   Van Saint-Hilaire-Saint-Mesmin naar Tavers 

(25km – ongeveer 1 uur 45 min.)

een koninklijke route!
Tussen Tavers en Beaulieu-sur-Loire loopt deze route over 153 

km over groene paden en kleine rustige wegen, langsheen de 

koninklijke rivier. Een unieke manier om enkele van de mooiste 

UNESCO Loiredal-sites te ontdekken via een excursie of een 

tocht van meedere dagen. 

DE ‘LOIRE A VELO’ U zit goed bij dienstverleners met de label ‘Accueil Vélo’ (Fietsers 

Welkom!). Deze campings, gîtes en hotels hebben speciale 

voorzieningen: een afgesloten fietsenhok, reparatiemateriaal voor 

fietsen en andere aangepaste diensten.. 

Voor meer informatie: www.rando.tourismeloiret.com

Op de fietsroute ‘La Loire à Vélo’ zorgt Bagafrance zowel voor het 

transport van uw bagage tussen de verschillende accommodaties, 

als voor het terugbrengen van uw fietsen en het overbrengen van 

uw auto.

Dé oplossing voor comfortabel fietsplezier!

Tel: +33 (0) 7 86 38 41 27 - www.bagafrance.com

   TIPS

Wat u niet mag missen!
De route loopt langs verhoogde dijken die in de loop der eeuwen verhoogd zijn 

om de rivier in toom houden. Deze waterkeringen, die zo’n 5 tot 7 meter hoog 

zijn, bieden een uniek uitzicht op het Loire-landschap. U komt ook langs enkele 

bijzondere plekken die u niet mag missen:

De kanaalbrug van Briare (zie pag. 20).

Gien met zijn aardewerkfabriek, in 1821 gesticht door de Engelsman Thomas Hall (zie 

pag. 24). 

Het kasteel van Sully-sur-Loire, een bijzondere middeleeuwse burcht (zie pag.18).

Orléans, bekroond met de erkende toerismelabel ‘stad van kunst en geschiedenis’, de 

moderne hoofdstad van de Loiret waar u heerlijk kunt winkelen (zie pag. 14).

Meung-sur-Loire met haar kasteel (zie pag. 18).

De Loiret verrukt liefhebbers van allerhande trektochten 

met haar uitgestrekte natuurlijke regio’s. Uitgestippelde 

routes, lange wandelingen diep in de bossen, op het 

platteland, over jaagpaden… Aan u de keuze. Speciale 

fi etsroutes werden aangelegd en aangepast aan elke 

fi etsstijl. ‘Green’-liefhebbers kunnen het gevarieerde 

18-hole-golfterrein uitproberen.
Voor ooit golf 
Met niet minder dan acht golfbanen 

van 18 tot 27 holes, is de Loiret 

is een golfbestemming bij uitstek. 

U vindt er een grote variëteit aan 

golfbanen en landschappen. 

Les Aisses

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
27 holes

www.aissesgolf.com

Golf d’Augerville-la-Rivière*

AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE
18 holes

www.golfhotel.com

Domaine de Vaugouard*

FONTENAY-SUR-LOING
18 holes

www.vaugouard.com

Limère-Orléans*

ARDON
18 holes

www.portes-desologne.com

Golf de Marcilly*

MARCILLY-EN-VILLETTE
18 holes + 18 hole Pitch and Putt

www.marcilly.com

Orléans-Donnery*

DONNERY
18 holes

www.golfdonnery.fr

Sully-sur-Loire*

VIGLAIN
27 holes

www.golfdesully.com

Golf de Sologne*

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
18 holes

www.golf-de-sologne.com

1001
ROUTES

Trappen zonder moeite: het bestaat!

Neem eens een kijkje bij Wheel Free, een fi etsenverhuurder met de 
label ‘Accueil vélo’, aan de rand van Orléans. Wheel Free verhuurt 
elektrische fi etsen, waarmee u tochten kunt maken zonder moe te 
worden. Bovendien krijgt u raad van de eigenaar over de route die 
het best bij uw tijdsschema en persoonlijke smaak past.

33 rue du Général de Gaulle - 45650 St Jean le Blanc. 
Tel:+33 (0) 2 38 44 26 85 of 06 21 82 00 55 - www.wheel-free.fr

Goed om te weten

ALL-IN FORMULE

De Loiret 
per fi ets langs 
de Loire 

Een originele manier om per fi ets in 6 dagen tijd de toeristische 

geheimen van de Loiret te ontdekken. De fi etsroute ‘La Loire à 

Vélo’ loopt van oost naar west langs 150 km telkens wisselende 

landschappen, bezienswaardig erfgoed en heerlijke smaken. Een 

uitnodiging om actief te ontspannen!

Duur: 6 dagen / 7 nachten  

Aanbevolen reisperiode: april tot september

Uw accommodatie: B&B’s en twee- en driesterrenhotels 

Inbegrepen in de prijs: 7 overnachtingen in een 2-persoonskamer (B&B’s of hotels) 

incl. ontbijt • 1 rondvaart op de kanalen in Briare • Gratis bezoeken van: musée de la 

marine (scheepvaartmuseum) van Briare, musée de la faïencerie (aardewerkmuseum) 

van Gien, het middeleeuwse kasteel van Sully-sur-Loire, het oratorium van de kerk 

van Germigny-des-Prés, de basiliek van Saint-Benoît-sur-Loire, Musée de la Marine 

de Loire (museum van de vloot van de Loire) van Châteauneuf-sur-Loire, de basiliek 

van Cléry-Saint-André, het kasteel van Meung-sur-Loire. 

Reserveringen: Tel: + 33 (0) 2 38 62 04 88 

www.loiret-booking.com E-mail: individuels@reservation-loiret.com

Ref : NLV6 Vanaf €385*
/persoon

* Overdracht van de bagage en maaltijden (op aanvraag).

Het wandelgebied in cijfers
4.600: het aantal kilometers gemarkeerde routes van de streek. 

Deze onder de volgende namen bekend staande wandelroutes 

zijn voor iedereen toegankelijk: Grande Randonnée (GR®), Grande 

Randonnée de Pays (GRP®) en Promenade & Randonnée (PR®).

357: het wandelpadennetwerk, bestaande uit 6 GR®-, 2 GRP®- 

en 349 PR®-trajecten, voert u door bossen, velden en pittoreske 

dorpjes en laat u de natuur van de Loiret ontdekken.

Deze speciale wandelpaden lopen langs de wilde oevers van de 

Loire en dringen door tot het hart van de streek, tot diep in de 

Sologne met haar 3000 meertjes, tot in het enorme boslandschap 

van het Fôret d’Orléans, langs kanalen en door gehuchtjes en 

dorpen.

Voor fi etsers zijn er 15 voor het hele gezin toegankelijke, 

gemarkeerde routes van 9 tot 42 km die via rustige landweggetjes 

de hele Loiret doorkruisen. Het Forêt d’Orléans, Sologne, Puisaye 

en Berry kunnen ook via speciale circuits ontdekt worden.

Voor uitgebreide informatie: 

www.rando.tourismeloiret.com

Speciale ‘pakketten’ met wandelkaarten en 
wandelroutegidsen
19 wandelkaartpakketten voor 19 geografi sche gebieden, met daarin tussen 

7 en 30 routes van 3 tot 30 km, bevatten gedetailleerde kaartjes met IGN-

wandelkaarten en beschrijvingen.

Daarnaast zijn er in de boekhandel verschillende topografi sche, op specifi eke 

thema’s gerichte kaarten beschikbaar die uitgegeven zijn door de Franse 

wandelvereniging FFRP (Fédération Française de Randonnée Pédestre).

Voor uitgebreide informatie: www.rando.tourismeloiret.com
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Waterplezier
Dankzij de talrijke meren en de tot recreatiegebieden en 

watersportcentra omgevormde natuurlijke waterpartijen 

van de Loiret, kunt u heerlijk genieten van het strand 

en de zwempartijen, het waterfi etsen, zonnebaden, 

windsurfen, kanoën en kajakken! Hengelaars zullen 

gek zijn op de diversiteit van de onderwaterwereld. En 

iedereen heeft respect voor de beschermde zones. 

Klein overzicht van plekken 
waar u geweest moet zijn: 

• L’Etang du Puits 

In Cerdon-du-Loiret: met 180 hectare het grootste watergebied van de 

Sologne. Het was oorspronkelijk uitgegraven als waterreservoir voor 

het kanaal van de Sauldre, maar tegenwoordig is het een beschermd 

vogelnatuurreservaat waar heel veel vogels komen. Ideaal voor een 

moment van ontspanning. 

Sportievelingen kunnen zich wagen aan zeilen, surfen of waterskiën, 

en de minder grote waaghalzen aan karpervissen!

• L’Etang des Bois

Ten noorden van de Loire: 16 hectare midden in het Fôret d’Orléans, 

in Vieilles-Maisons-sur-Joudry. Geschikt voor zwemmen en kanoën.

• L’Etang de la Vallée

In Combreux, een voormalig waterreservoir van het kanaal van 

Orléans, meer dan 70 hectare groot en midden in het bos. Zwemmen, 

kanoën, waterfi etsen; surfplanken, zeilbootjes (geen verhuur).

• Talrijke andere waterrecreatiegebieden

In Cepoy (Lac de Cepoy) en Montargis (Lac de Montargis).

•  Mogelijke activiteiten in de recreatiegebieden zijn watersport

Mountainbiken, klimmen, trampolinespringen, speurtochten; in 

Châlette-sur-Loing, Buthiers en Meung-sur-Loire (geen zwemgebied).

•  Zwemparadijzen vindt u in Neuville-aux-Bois, Briare, Sully-

sur-Loire, Dampierre-en-Burly, Pithiviers, Chécy, Beaugency, 

Saran, Saint-Jean-de-la-Ruelle 

Ongevaarlijk amusement met fonteinen, glijbanen en golfslagbaden

Familieverblijf in 
de Giennois in Les 
Bois du Bardelet  

Huur een volledig ingerichte chalet in een ontspannende en 

goeddoende sfeer middenin een bosrijke omgeving met 2 vijvers 

op een terrein van 18 hectare. De ideale plek om er met de familie 

tussenuit te knijpen.

Uw chalet: in het vissersdorp, 35 m² met 3 kamers, 6 personen. 

1 kamer met een 2-persoonsbed, 1 kamer met twee 1-persoonsbedden 

en 1 kamer met een stapelbed, zit-/eetkamer, keukentje uitgerust 

met een magnetron- of traditionele oven, badkamer met douche en 

wastafel, aparte WC, verwarming. Overdekt houten terras, tuinsalon, 

2 ligstoelen, barbecue.

Duur: 7 dagen / 7 nachten  

Aanbevolen reisperiode: april tot september

Inbegrepen in de prijs: Volledig ingerichte chalet ‘paradis’ voor 6 personen • 

water, gas, elektriciteit • Toegang tot 2 zwembaden (binnen en buiten) • Gratis 

aangeboden activiteiten op de camping naargelang het animatieprogramma.

Reserveringen: Tel: + 33 (0) 2 38 62 04 88 

www.loiret-booking.com E-mail: individuels@reservation-loiret.com

Vanaf €518 per week

ALL-IN FORMULE
Een baarsje aan de haak slaan
Met 760 km aan waterlopen en 780 hectare watergebied kan de Loiret 

zelfs de meest veeleisende visser tevredenstellen. Het wemelt er van 

de roofvissen en bodemvissen en men kan er zelfs het ‘monster van 

de Loire’ tegenkomen, de indrukwekkende meerval (alleen voor de 

geoefende visser!).

De Loire en zijn kanalen op met een 
kano of kajak  
Het is ongetwijfeld de leukste manier om de rivier te ontdekken, de nog 

steeds ruige oevers en de hier en daar verspreid liggende eilandjes 

waar vogelkolonies nesten bouwen, of waar bevergezinnen inmiddels 

de scepter zwaaien.

Talrijke clubs en verenigingen bieden begeleide (kennismakings-)

tochten op de Loire aan, per kano of kajak, voor alle leeftijden en 

niveaus. Maar er zijn ook boten te huur voor een tocht op de Loire of 

op de kanalen.

Zwemmen als de inwoners van Orléans

Het recreatiegebied Ile Charlemagne, een eiland in de Loire, 

strekt zich uit over 70 hectare waarvan 33 hectare uit water 

bestaat. Op een steenworp afstand van Orléans en aan de 

oever van de Loire biedt het eiland diverse picknickplaatsen, 

zwemactiviteiten, watersportactiviteiten (zeilen, kanoën), 

een enorm kinderspeelveld en een vliegerveld. Men kan 

er beachvolleyen, basketballen, handballen, honkballen, 

tafeltennissen en mountainbiken op gemarkeerde circuits. 

Er is ook een boomparcours.

  TIP

r 
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Rondvaart
Voor watermatrozen zijn er mogelijkheden genoeg om de meertouwen te vieren in de Loiret. Op de Loire vindt u 

traditionele boten: de ‘toues’, lange boten zonder optuiging, en de ‘gabares’ met fraaie witte zeilen varen weer uit dankzij 

de inspanningen van enthousiaste liefhebbers. Op de vier kanalen van de Loiret is er ook plaats voor ‘pénichettes’ (kleine 

binnenvaartscheepjes) zonder vaarbewijs en voor rivierboten om de 1001 schatten op de oevers te ontdekken.

Plezier op de

De Loire per boot
Maak een tocht op de Loire in een traditionele zandpraam of aak met de 

‘Passeurs de Loire’ in Sigloy. Geniet van een demonstratie van de diverse 

traditionele vaartechnieken en ontdek de fauna en fl ora van de eilandjes, 

waaronder de beroemde bever.

www.passeursdeloire.fr

Leuk…kapiteintje spelen!  
Niet moeilijk op een woonboot. U hebt geen vaarbewijs nodig, een kleine 

uitleg is voldoende. En daar gaat u dan, met maximaal 6 km per uur, 

over de kanalen van Loing, Briare en het kanaal Latéral à la Loire, of zelfs 

helemaal naar de Bourgogne of het Ile-de-France, als u zou willen. Deze 

boten zijn echte ‘huizen op het water’ met alle comfort voor het hele 

gezin. Laat de kinderen meehelpen bij het passeren van de sluizen, daar 

zijn alle handen nodig! Huurboten vindt u bij de watersportcentra van 

Briare, Châtillon-sur-Loire enRogny-les-Sept-Ecluses.

www.loiret-booking.com

Proef de sfeer van een boottocht
Aan boord van een rondvaartboot ontdekt u natuurpareltjes die u 

anders niet zou zien. Of geniet van het bijzondere decor tijdens een 

lunch of diner aan boord.

Vertrek vanuit verschillende plaatsen in de Loiret

• BEAULIEU-SUR-LOIRE  
Tochten op het Canal latéral à la Loire

• BRIARE
Rondvaarten met passage over de kanaalbrug

www.bateaux-touristiques.com

• CHÂLETTE-SUR-LOING
Rondvaarten op de kanalen van Briare en Loing

www.ville-chalette.fr/Bateau-ville.html

• SIGLOY
Avontuur cruises treedt de Loire op traditionele schepe 

www.passeursdeloire.fr

• COMBLEUX
Tochten in kleine groepen over het kanaal van Orléans

www.canaldorleans.org

• MARDIÉ
Tocht op het kanaal van Orléans

www.oussance.net

• ORLÉANS
Tochten op het kanaal en op de Loire

www.autour-de-leau.fr

Het Domaine du Ciran: in het spoor van 
wilde dieren van de Sologne
Het zijn de herten, everzwijnen, hazen en eenden die de baas zijn in de 

Sologne. Het Domaine du Ciran in Ménestreau-en-Villette is een waar 

paradijs voor fotografen en natuurliefhebbers.

Deze perfecte gezinsbestemming biedt een keur aan activiteiten, 

wandelingen, spelletjes en activiteiten voor jong en oud.

Tentoonstellingen, ontdekkingstochten, speurtochten, natuurraadsels, 

uitkijkposten en fi lms werpen licht op een beschermd stukje natuur en 

haar geheimen.

Het Domaine du Ciran biedt ook speciale arrangementen voor een 

verblijf op de camping, in houten chalets of gîtes.

www.domaineduciran.com

‘Eco-eten’
In Montargis vindt u op één locatie 3 restaurants met 3 concepten 

op het gebied van duurzaam eten: Oh Terroir, Pizza Terra en Pasta 

Terra (ook in Orléans), in 2012 bekroond met de ‘Duurzaam Toerisme’-

prijs (in de categorie ‘Duurzaam uit eten’), die elk jaar wordt uitgereikt 

door de Franse spoorwegen. U kunt er in een gezellige en hartelijke 

sfeer genieten van authentieke gerechten uit de lokale keuken. De 

eigenaren gaan vooral prat op hun ‘eco-bewustzijn’. Alle producten 

komen van lokale boeren, wijnbouwers en producenten die staan voor 

een duurzame en eerlijke manier van werken. Zo kunt u heerlijk eten 

terwijl u meewerkt aan de bescherming van onze planeet!

www.ohterroir.com

Balneotherapiecentrum Les Balnéades
Ervaar een moment van totale ontspanning in de rustgevende 

sfeer van dit centrum. Waterstralen, watervallen: laat u door water 

verwennen voordat u de sauna of hammam uitprobeert. En voor 

een ultiem verwenmoment kunt u kiezen uit één van de aangeboden 

schoonheidsbehandelingen. 

www.les-balneades.com

Dit vonden wij leuk: 
orde in de hut!
Met de voeten in het water of het hoofd 

in de wolken? U bepaalt zelf in welke hut 

u slaapt. U kunt kiezen uit verschillende 

accommodaties voor een speelse en 

tegelijkertijd milieuvriendelijke vakantie. 

Hutten, zigeunerwagens of safaritenten 

staan garant voor een originele nacht, 

zonder dat u overigens inboet aan 

comfort: alle verblijven zijn uitgerust met 

alle nodige voorzieningen.

Eet gezond dankzij de restauranthouders en lokale producenten, neem een fl inke teug zuurstof in een volledig beschermd 

domein, slaap op beide oren in de bomen of laat u verwennen in een verzorgingscentrum… Beoefen de kunst van het 

ontgiften in de Loiret, uw lichaam zal u dankbaar zijn!

Woonboten huren 
op de kanalen

Verblijf in een zigeu-
nerwoonwagen of in 
een ‘hoge’ hut 

Op de kanalen varen is een unieke ervaring. Deze waterwegen 

bieden een origineel uitzicht op de landschappen, de natuur en 

de dorpen waar ze doorheen lopen: van de Loire en de Seine, 

via de beroemde kanaalbrug van Briare, misschien zelfs wel tot 

in Bourgondië. Boten zonder vaarbewijs, te huur doordeweeks 

of in het weekend, vertrekpunt in Briare, Rogny-les-7-écluses of 

Châtillon-sur-Loire.

Voorbeeld van een boot: een NICOLS QUATTRO voor 4 personen, 

ankerplaats in Rogny-les-7-Ecluses. De twee scheepshutten (uitklapbare 

bedden) zijn ideaal voor twee koppels, of voor een koppel met 2 kinderen.

10,85 m x 3,80 m, 2 scheepshutten + zithoek omvormbaar tot bed, 2 

badkamers / WC’s, uitgerust met dubbel navigatiesysteem.  

Datum: april tot oktober

Reserveringen: Tel: + 33 (0) 2 38 62 04 88 

www.loiret-booking.com E-mail: individuels@reservation-loiret.com

Welkom op de boerderij ‘La Borde’ in de Gâtinais! Hier kunt u kiezen voor het 

huren van ongewone en ecologische ‘Groene Sleutel’-accommodaties voor 

vakanties met familie of vrienden, dicht bij de natuur. U kiest tussen ‘hoge’ hutten 

(boomhutten of hutten op water) en charmante woonwagens. Geniet van de 

vele buitenluchtactiviteiten, zoals natuur-, fauna- en fl oraobservatie. Ter plaatse: 

verhuur van elektrische fi etsen, koetstocht, proeven van streekproducten, etc.

Woonwagen van 15 m2, volledig uitgerust voor 2 tot 4 personen, met 

privétuin en 4 slaapplaatsen.

Duur: 7 dagen / 7 nachten  

Aanbevolen reisperiode: april tot september

Uw accommodatie: Zigeunerwoonwagen of ‘hoge’ hut

Inbegrepen in de prijs: Opgemaakte bedden bij aankomst • Onbeperkte toegang 

tot de bio-sauna • De eindschoonmaak, kitchenette uitgezonderd • Verwarming, 

kaarsen • Een natuurlijke toiletzeep • Handdoeken

Reserveringen: Tel: + 33 (0) 2 38 62 04 88 

www.loiret-booking.com - E-mail: individuels@reservation-loiret.com

Vanaf €1 781 per week

Vanaf €750 per week

ALL-IN FORMULE
ALL-IN FORMULE

(seizoensafhankelijk). 

Brandstof is niet in de prijs inbegrepen.

Ontgiften
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Tuinkunst
Tuinliefhebbers: de Loiret is uw Hof van Eden!

Middeleeuwse tuinen, geïnspireerd op de Italiaanse renaissance, 

Franse tuinen, Engelse tuinen, hedendaagse tuinen, … Hier vindt 

u 7 tuinen met het label ‘jardins remarquables’ (opmerkelijke 

tuinen), waaronder 3 arboretums. Het allerbeste van een kunst 

waaraan de Loiret vanaf de Middeleeuwen haar bijnaam ‘Tuin 

van Frankrijk’ te danken heeft. Ze zijn in ieder seizoen geopend 

en vol leven.

Activiteiten
•   LES NOCTURNES, HET BLOEMENPARK IN HET SCHIJNSEL VAN 

LAMPIONNEN: 

van mei tot september, twee zaterdagen per maand blijft het park
open tot 23.00 uur.

•  SPECTACUL’AIR, HET BLOEMENPARK VOOR DE ALLERKLEINSTEN: 

openluchtspektakel
op zondagmiddag om 15.30 uur, vanaf de laatste zondag in mei tot september.

•  ANDERE BELANGRIJKE DATA
- Tentoonstelling-verkoop van orchidee.n, februari

- Tuinkunstbeurs, 11 en 12/04: tentoonstelling-verkoop-conferenties

- Paasfeest, 5 en 6/04: animatie voor de allerkleinsten (spektakel – spelletjes - loterijen).

- Dag van de schilders in de tuin, 14/05.

- Tuinbijeenkomsten: conferenties, tentoonstellingen en activiteiten op begin juni.

www.parcfl oraldelasource.com
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Parc Floral de la Source 
(Bloemenpark van de Bron), Orleans
Gelegen tussen de Loire en de Sologne biedt het Parc Floral de la Source 

op een oppervlak van 35 hectare een uitzonderlijke verzameling van tuinen en 

botanische collecties. Iris, roos of dahlia: elke bloem heeft een eigen tuin en elk 

thema een eigen ruimte, van de bijzondere moestuin tot de tropische tuin. Het 

zijn niet alleen de duizenden, soms honderd jaar oude bomen die u in extase 

zullen brengen. Als u uw blik iets lager richt, loopt u misschien de ezels Jojo en 

Juju tegen het lijf, of de alpaca Diego. Terwijl de roze fl amingo’s, kraanvogels, 

zwanen en eenden de oevers van de Loiret bevolken, herbergt het dierenpark 

dwerggeitjes, schapen, pluimvee, vogels uit Afrika, Oceanië en Azië en een kas 

met exotische vlinders. Voor kinderen is er ook een minigolfterrein, of ze kunnen 

zich amuseren op spel- en picknickterreinen en grote speelvelden.

www.parcfl oraldelasource.com

Iedereen instappen voor een treinritje door 

het bloemenpark, want na 4 jaar afwezigheid 

rijdt het treintje weer! Maak een tocht van 

2,2 km op de volledig gerenoveerde paden, 

voorzien van 2 stations. Daar gaan we!

  TIP

nritje door 

fwezigheid 

tocht van 

rde paden,

Het Arboretum van Les Grandes 
Bruyères, een ‘tuin’ middenin het 
Forêt d’Orléans
Het in 1973 opgerichte Arboretum van Les Grandes Bruyères 

bezit verschillende bijzondere collecties magnolia’s, eiken, 

kornoeljes, rozen en heideplanten. Het park beslaat 12 

hectare waar 40 jaar geleden slechts struiken en kreupelhout 

groeiden. Deze ecologische tuin, waar chemische 

bestrijdingsmiddelen verboden zijn en voorzien van het 

kwaliteitslabel ‘Jardin remarquable’ (opmerkelijke tuin), is 

tevens een vogelreservaat, een paradijs voor een honderdtal 

verschillende vogelsoorten!

www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr

Het Arboretum Prés-des-Culands, 
in Meung-sur-Loire
Pierre Paris, voormalig tuinman van het Parc Floral de 

la Source, creërde dit aan hulst gewijde arboretum. 60 

hulstsoorten die gedijen in een gematigd klimaat en ongeveer 

460 hybride en gecultiveerde soorten worden in deze tuin, 

voorzien van de label ‘Jardin remarquable’ (opmerkelijke 

tuin) tentoongesteld. 

http://perso.orange.fr/houx/
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Tuinen

Jardin de roses anciennes (Rosarium van 
oude rozen) André Eve, in Morailles
Rondom twee vijvers komen in deze romantische tuin zo’n duizend 

planten tot bloei, waarbij oude rozensoorten en sneeuwballen (viburnums) 

de hoofdrol spelen.

www.roses-anciennes-eve.com

De Jardin des 4 saisons 
(Vierseizoenentuin), 
in Bazoches-les-Gallerandes
Uitgestrekt over een halve hectare herbergt deze tuin een zeldzame 

collectie van meer dan 1300 variëteiten, verzameld uit alle streken van de 

wereld. In elk seizoen van het jaar staat er wel iets in bloei. Palmbomen, 

yucca’s en agaves staan hier zij aan zij met oude rozen en vaste planten.

www.le-jardin-des-4-saisons.com

Het Arboretum national des Barres, 
Arbofolia, in Nogent-sur-Vernisson
Arbofolia (Arboretum National des Barres) verenigt op een oppervlak van 

35 hectare meer dan 2500 zeldzame, onbekende of grote boomsoorten, 

waaronder een collectie van de belangrijkste bomen ter wereld. Het 

arboretum met de label ‘Jardin remarquable’ (opmerkelijke tuin) heeft 

drie collecties met drie bijzondere namen: ‘Continentalis’ met bomen uit 

het buitenland, ‘Classifi ca’ waar alles om geur draait en ‘Bizarretum’ met 

heel verrassende exemplaren.

www.onf.fr/arboretumdesbarres/  

De Tuinen van Roquelin, 
in Meung-sur-Loire
De Tuinen van Roquelin, sinds 2011 in het bezit van de label ‘Jardin 

remarquable’ (opmerkelijke tuin) omvatten 450 voornamelijk oude 

rozenvariëteiten naast een verzameling vaste planten.

www.lesjardinsderoquelin.com

De tuin van Chantal e, in Jouy-le-Potier
Designed around two ornamental ponds, almost a thousand species of 

plants can be found in this romantic garden, which is largely devoted to 

roses and viburnum.

www.touzeau.fr

De Kruidentuin (L’Herboretum), in Saint-Ay
“Onkruid is een plant waarvan de deugden nog niet zijn ontdekt»: deze 

uitspraak van Ralph Waldo Emerson is het credo van deze kruidentuin, 

aangelegd ter algemene bevordering van de biodiversiteit.

www.herboretum.org

De tuinen van de Javelière, in Montbarrois
Deze vlakbij het 17e eeuwse landhuis gelegen tuinen, voorzien van de 

label ‘Jardin remarquable (opmerkelijke tuin), bestaande uit een moderne 

rozentuin, een moestuin, een boomgaard en een park. Rondom het 

meertje vindt men oude rozen, collectiebomen en het ‘Rosarium’.

De inwoners van de Loiret, een Luilekkerland waar levenskunst 

baas is, beoefenen discreet een levenskunst die rijmt met 

alles wat mooi en goed is. Dit is het resultaat van tradities 

en een prestigieus verleden. Hun prachtige tafelserviezen, 

hun vakmanschap, hun oude en hedendaagse architectuur 

en cultuur en hun kennis van zaken worden fi er getoond en 

gedeeld, met de kunst van het ontvangen als startpunt.

Lifestyle
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Tussen creatie en moderniteit
Orléans is volop in beweging. Zo verhuisde het ‘Fonds Régional d’Art 

Contemporain’ (FRAC, Regionaal Fonds van Hedendaagse Kunst) 

naar een nieuw gebouw, dat tot ‘Turbulences’ werd gedoopt. Voor 

het eerst wordt de unieke collectie architecturale experimenten van 

de jaren ’50 tot nu tentoongesteld aan het publiek. Maak kennis met 

immateriële architectuur.

www.frac-centre.fr 

Een ecobewuste stad
Bij aankomst in Orléans kunt u meteen op pad. Voor een eerste indruk 

van de stad zijn er twee rustige en stille mogelijkheden: de tram of de 

fi ets. De Vélo’+-fi etsen met anijsgroene kleuraccenten zullen u vast al 

opgevallen zijn. Dit fi etsverhuursysteem is snel en praktisch, net als de 

Bornéo City-oplaadpunten op zonne-energie, waar u de batterij van 

uw GSM of camera onmiddellijk op kunt laden. U kunt dus onbeperkt 

plaatjes schieten van alles wat Orléans u te bieden heeft!

www.agglo-veloplus.fr/  

Winkelen en uit eten
Vlakbij de kathedraal vindt u volop terrasjes en winkels. Aan u de keus om 

een van de vele gastronomische specialiteiten van de streek te proeven of 

uw slag te slaan in de chique boetiekjes. Het is absoluut goed toeven in 

Orléans waar niemand haast heeft om te vertrekken. Op een zonnige dag 

kunt u ook heerlijk genieten op de kades langs de Loire.

Wat u ook niet mag missen
•  De Johannesfeesten (Fêtes Johanniques): via diverse ceremonies en 

processesies komen oude tradities weer tot leven. Orléans stuurt haar 

inwoners terug naar de Middeleeuwen...

Data voor 2015: van 29 april tot 8 mei 

Het geheel gerenoveerde oude stadscentrum herbergt een bijzonder 

aantal middeleeuwse wijken die alleen voor voetgangers toegankelijk 

zijn en waar u prachtige huizen met gekleurde vakwerkgevels en 

gebeeldhouwde versierselen kunt bewonderen. ‘La place du Martroi’, 

het kloppend hart van de stad, kreeg een schoonheidsbehandeling en 

kan weer een echte ‘place d’armes’ (paradeplaats) genoemd worden. 

Het volledig opnieuw aangelegde plein werd verbreed, nieuw geplaveid, 

met bomen beplant en beter ingericht voor voetgangers. Het rijke erfgoed 

van de stad is door het Franse Ministerie van Cultuur onderscheiden met 

het kwaliteitslabel ‘Ville d’Art et d’Histoire’ (kunst- en geschiedenisstad). 

Tijdens het rondslenteren voelt u wellicht de geest van Jeanne d’Arc 

nog rondwaren. Deze nationale heldin bevrijdde op 7 en 8 mei 1429 

Orléans van de Engelse belegering. Haar beeltenis siert op vele plaatsen 

de stad, zoals tegenover de indrukwekkende kathedraal Sainte-

Croix, waarvan het monumentale portaal in 1829 werd ingewijd ter 

gelegenheid van de 400e verjaardag van de bevrijding van de stad 

door Jeanne d’Arc. Hier, in dit indrukkwekkende, fl amboyant gotische 

bouwwerk, werden talloze Franse koningen gekroond. En nu u hier 

toch bent, kunt u ook het nabijgelegen Hôtel Groslot  bekijken. 

Dit recent gerestaureerde herenhuis is een parel van de Renaissance 

architectuur en is omringd door een prachtige tuin. 

Hierna kunt u het Musée des Beaux-arts  bezoeken met één 

van de rijkste, voor publiek toegankelijke collecties van Frankrijk. Franse 

schilderijen en beelden uit de 17e tot de 19e eeuw, pasteltekeningen 

en Vlaamse, Nederlandse en Italiaanse schilderijen schitteren naast 

een fraaie vleugel met moderne en hedendaagse kunst.

Galerie du Lion, een aan dier- en natuurfoto’s gewijde fotogalerie die 

volstrekt uniek is in Europa,  biedt uitzonderlijke tentoonstellingen die 

warme pleidooien zijn voor de biologische verscheidenheid aan dieren 

en de rijkdommen van de ongerepte natuur.

http://www.galeriedulion.fr     

Historische wandelingen

Festival de Loire in Orléans
Om de twee jaar laat het ‘Festival de Loire’ het prestigieuze verleden 

van de eerste Franse rivierhaven uit de 19e eeuw weer tot leven 

komen. De editie van 2015 zal plaatshebben van 16 tot 20 

september en 5 feestdagen duren, met over 2 km kade de grootste 

riviermarinebijeenkomst van Europa, waaraan 700 binnenschippers 

en 220 boten zullen deelnemen. 450 kunstenaars en een honderdtal 

exposanten voegen zich bij hen om hulde te brengen aan kunst 

van de Loirestreek door middel van de binnenscheepvaart, 

gastronomie en tradities. En van juni tot september heerst er een 

gezellige bedrijvigheid op de kades van Orléans rond de beroemde 

‘guinguette’ La Sardine, dankzij meer dan 200 events (concerten, 

boottochten, …).

Orléans,
weekendbestemming
Orléans heeft haar reputatie van ‘schoonheid uit de Loirestreek’ te 

danken aan haar kathedraal, de oude stad, de mooie Rue Royale 

en de klassieke voorgevels. Een nieuwe wind waait door Orléans, 

een stad die nu meer gericht is op de rivier met haar kades waarover 

je goed kan rondslenteren in de richting van hedendaagse kunst en 

shopmogelijkheden in de levendige voetgangerszone. 

Een koninklijke cocktail voor geslaagde weekends met z’n tweetjes 

of met de familie!



klein en groot
Strenge slottorens of luxueuze plezierverblijven met weelderige tuinen: de 

kastelen van de Loiret tonen u de geschiedenis van Frankrijk. Ze zijn misschien 

niet de bekendste van het Loiredal, maar ze vallen op door hun gemoedelijkheid 

en door inspanningen van hun eigenaars om ze nieuw leven in te blazen. Ze 

zijn allemaal gerestaureerd en bemeubeld, en elk kasteel is anders. Parfum-, 

jacht- of visvangstmuseum, middeleeuwse oorlogstuigen, … de kastelen 

hebben veel te vertellen.
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Geurige kasteelwandeling in Chamerolles
Voor een bezichtiging van het kasteel van Chamerolles is het fi jn om 

een goede neus te hebben! De ‘Geurenwandeling’, een parcours dat 

bezoekers inwijdt in de geschiedenis van parfums en hygiëne, is namelijk 

de grote bezienswaardigheid van het kasteel van Chamerolles. Dit kasteel 

is gebouwd vanaf 1500 en recentelijk omgevormd tot parfummuseum, een 

echo van de sterke aanwezigheid van de cosmetische industrie in de Loiret. 

Aroma’s, vakkennis, voorwerpen: in het kasteel wordt de geschiedenis van 

parfum grondig onderzocht. Hoogtepunt van het bezoek: een zeldzame 

collectie fl esjes, gesigneerd door de grootste glasblazers. Ga na het 

bezoek naar buiten om frisse lucht op te snuiven terwijl u geniet van de 

renaissancetuin, die tegelijkertijd gebruikstuin, pleziertuin en lusthof is, 

gereconstrueerd op basis van oude documentatie. Het hele jaar door 

vinden er talrijke activiteiten voor kinderen plaats. 

Van 28 juni tot 21 september is de Grande Halle van Chamerolles het decor 

van de niet te missen tentoonstelling ‘Rallumez les étoiles. Theatersterren 

1830-1960’. De opmerkelijke collectie programmaboekjes, affi ches, 

manuscripten, foto’s, kostuums en objecten werpt de schijnwerpers op 

de vergeten steracteurs en -actrices van de gouden eeuw van het Franse 

artistieke theater.

www.chateau-chamerolles.com

Het kasteel van Sully-sur-Loire, verblijf 
van de ‘Grand Sully’
Indrukwekkende torens, brede slotgrachten en een strategische 

ligging boven de Loire: welkom in het verblijf van de eerste hertog van 

Sully, minister van koning Hendrik IV. Deze vesting voerde eeuwenlang het 

bevel over een van de zeldzame oversteekplaatsen van de Loire... En het 

interieur blijkt even vorstelijk. Men vindt er met name: de wandbekleding 

van Psyche, een geheel van zes monumentale wandtapijten uit de 12e 

eeuw; het marmeren grafmonument van Sully en zijn tweede echtgenote 

en een meesterstuk uit de 12e eeuw, het hemelbed, in 2011 volledig 

gerestaureerd en in een opnieuw ingericht slaapvertrek geïnstalleerd. 

Nieuw in 2015 is de herinrichting van het grote salon, de eetkamer en de 

kamer van de vierkante toren: stoelen, fauteuils uit verschillende periodes, 

eetkamertafels, buffetkast uit de 19e eeuw, vazen, siertafeltjes, spiegels in 

bruikleen van Mobilier National, … Dit alles recreëert de binnendecoratie 

uit de tijd van de graven van Béthune – gedurende 4 eeuwen eigenaars 

- en bezielt zo opnieuw het kasteel. Kijk ten slotte omhoog naar de 

indrukwekkende structuur. Deze heet de ‘Grand galetas’ – prachtige 

hanenbalken in een gebroken tongewelf, zonder moerbalk – en geeft blijk 

van het vakmanschap van de timmerlieden van zeshonderd jaar geleden. 

Het hele jaar door vinden er veel activiteiten voor kinderen plaats.

www.chateau-sully.com

Het kasteel van La Bussière met 
de moestuin met ‘duizend smaken’
Het kasteel van La Bussière is befaamd vanwege zijn moestuin en zijn boomgaard 

met oude plantenrassen, dat het label ‘Jardin remarquable (opmerkelijke tuin) 

heeft ontvangen. Het heeft een vijver van 6 hectare en een mooi park in Franse stijl, 

ontworpen door de tuinarchitect Le Nôtre. In hutten zijn voor kinderen op speelse 

en educatieve manier verrassingen en raadsels verborgen, terwijl het kasteel 

tegenwoordig plaats biedt aan het ‘Musée des pêcheurs’ (vissersmuseum) met 

een opmerkelijke collectie objecten en kunstvoorwerpen. Deze presenteren de 

kunst van het vissen, visserijtradities en de verschillende vistechnieken die in de 

loop der tijd zijn gebruikt.

www.chateau-labussiere.com

Het kasteel van La Ferté-Saint-Aubin 
aan de grens van de Sologne
Dit opmerkelijk architecturaal geheel, dat al meer dan 350 jaar 

privaat bewoond is, is vrij te bezoeken. Wandel van de kelder 

naar de zolder door meer dan 15 bemeubelde kamers. Op de 

eerste verdieping kunt u de twee in 2013 heropende historische 

kamers en de oude wachterszaal bezoeken, waar kleintjes (en 

groteren) zich kunnen uitleven met gezelschapsspelletjes. De 

route voert u vervolgens langs de talrijke collecties van het 

kasteel: oude werktuigen en een gereconstrueerd klaslokaal 

op de zolder, harnassen in de zadelmakerij, oude poppen 

en speelgoed in de oranjerie. In de erehof en het park kunt 

u zich wagen aan niet minder dan 40 behendigheids- en 

synchronisatiespellen, van levend ganzenbord tot minigolf. 

Familiepret gegarandeerd!

www.chateau-ferte-st-aubin.com

Het Kasteel Dunois van Beaugency

In februari 2014 werd het kasteel Dunois, gelegen in het centrum 

van de stad Beaugency, gekocht door Xavier Lelevé, die toen al 

eigenaar was van het kasteel van Meung-sur-Loire. 

“Het kasteel werd gebouwd door Jan van Dunois, de oude wapenbroeder 
van Jeanne d’Arc, op de plaats waar vroeger de oude middeleeuwse vesting 
stond. De ‘tour César’ dateert uit de Middeleeuwen en torent boven de 
Loire uit, maar verder is het kasteel Dunois een typisch voorbeeld van een 
15e-eeuws herenhuis, met 3 woningen en boven elkaar gelegen centrale 
zuilengangen die uitkomen op een tuin. Van kamers, keukens en salons tot 
kleedkamers en oratoria… Wij hebben alle zalen gereconstrueerd en opnieuw 
ingericht. Het kasteel kan vrij bezocht worden; in elke zaal kunt u in drie talen 
(F, GB en NL) de nodige uitleg vinden over het dagelijkse leven in het kasteel; 
voor kinderen is er een speciale bezoekersgids. 3D mapping-video’s laten 
beetje bij beetje de bewoners en oude decors van deze woonst opnieuw 
tot leven komen. We beginnen met het aankleden van een ridder. Tijdens de 
schoolvakanties brengen wapenmeesters nieuw leven in het kasteel. Kerstmis 
vieren wij met veel licht, pracht en praal in een ‘Prinsen en Prinsessen’-decor”,  
verklaart Xavier Lelevé. 

http://chateau-de-beaugency.com/index.php?id_lang=1   

Het kasteel van Meung-sur-Loire,
het vroegere verblijf van de bisschoppen
Het lijkt of er over dit ‘kasteel met de Twee Gezichten’ een waas 

van plechtige geheimzinnigheid hangt. Deze bijnaam dankt het 

aan de klassieke en middeleeuwse gevels die getuigen van de 

achtereenvolgende verbouwingen. Het ligt verscholen in een park van 

7 hectare en biedt bezoekers de mogelijkheid om ongeveer twintig 

geheel gemeubileerde vertrekken te bezichtigen (van de ‘likeursalon’ 

tot de bisschoppelijke badkamer). Dit voormalige bisschoppelijke 

verblijf diende tevens als gevangenis. Tegenwoordig kunnen 

bezoekers met een gerust gemoed door de verlichte onderaardse 

gangen met de gereconstrueerde ‘ondervragingszaal’ lopen.

Het hele jaar door vinden er veel activiteiten  plaats. Voor de 

jongsten zijn er de grappige robot Walter en de legerplaatsen 

van de ridders, verder zijn er gastronomische workshops voor 

middeleeuwse gerechten in de zomer en een 3D-videovertoning 

‘les Nocturnes du château’ in augustus.

www.chateau-de-meung.com

Nieuw

Kastelen voor
Privébezoeken
Laat  Odyssée uw gids zijn!
Odyssée in het Loire-dal organiseert 
dagelijks excursies met een busje 
voor 8 personen. Een gediplomeerde, 
meertalige gids/chauffeur brengt hen 
naar de meest bijzondere plekken van 
Loiret.

Tel: +33 (0) 6 24 79 11 76

 www.odyssee-valdeloire.com 

Goed om te weten

P i é
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Steden en dorpen, Romaanse kerken en abdijen, monumenten en kunstwerken kunt u doorheen het hele departement 

bekijken als echte prentkaartjes. Havens, sluizen, reservoirs en kanalen met bruggen houden de herinnering aan het 

gouden tijdperk van de Marine van Loire intact, een instituut dat begin 20e eeuw verdween met de opkomst van de 

spoorwegen.

Lifestyle

Mooie  
uitstapjes

Breng een bezoek, wat ik u 
bidden mag!  
Saint-Benoît-sur-Loire met zijn abdij
De kerk is gesticht in 651 en befaamd vanwege de monumentale 

portaaltoren uit de 11e eeuw en zijn versierde kapitelen. Deze 

stellen scènes voor uit het leven van Sint Benedictus, uit de Bijbel 

en de evangeliën, maar ook uit het dagelijks leven, met personages 

en fabeldieren. Minder spiritueel, maar even opmerkelijk zijn andere 

bijzonderheden die de gemeente biedt, zoals het gehucht bij de haven 

met zijn lage huizen van vuursteen.

www.abbaye-fl eury.com

Germigny-des-Prés met zijn Karolingische 
oratorium Naar voren plaatsen!!
Het oratorium (een bidkapel) is rond 800 gebouwd en maakt deel uit van 

een luxe landhuis dat is gebouwd door een raadsheer van Karel de Grote. 

Het mozaïek, een meesterwerk dat uniek is in Frankrijk, is een omweg 

waard omdat het zo’n wonder lijkt: nadat ze dertig jaar verborgen waren 

onder een dikke kalklaag, zijn de 130.000 glazen blokjes in 1820 aan het 

licht gebracht en doen de bezoekers tegenwoordig versteld staan.

www.germigny-des-pres.fr 

Briare en zijn kanaalbrug
De kanaalbrug van Briare staat wereldwijd bekend als een 

ongeëvenaarde technische prestatie. Het is een kunstwerk van 662 

meter lengte dat de Loire overspant om het zijkanaal van de Loire met 

het kanaal van Briare te verbinden. Het is in 1890 aangelegd door de 

onderneming Eiffel die in Parijs de gelijknamige toren heeft gebouwd 

en is uitgeroepen tot historisch monument.

Cléry-Saint-André en zijn secretaris basilisa
Notre-Dame Basiliek, de eerste kapel in deze geweldige witte stenen 

gebouw, werd in 1280 op de site waar een polychrome Madonna 

door lokale boeren ontdekten, was gebouwd. De kerk is een historisch 

Monument in 1840 als een archetype van de fl amboyante Gotische stijl.

Terug in de tijd om 
de geschiedenis van 
de Loire te ontdekken.
Het Musée des Deux Marines et du Pont-
canal de Briare (Museum van de twee 
vloten en de kanaalbrug van Briare)
Dit museum vertelt over de geschiedenis van de twee aparte, soms 

met elkaar concurrerende vloten. Op een van de belangrijkste 

schipperskruispunten van Frankrijk voeren ze langs elkaar: de vloot 

van de Loire en haar mariniers, echte ‘heren van de rivier’, en de vloot 

van de kanalen, met de overtuigingen, de spellen en tradities van deze 

mannen met een sterk karakter. Het museum toont in 7 zalen alle 

aspecten van hun beroep en hun leven.

www.musee-2-marines.com   

Licht het anker voor het Musée de la 
marine de Loire!
Dit ‘museum van de vloot van de Loire’, ondergebracht in de oude 

stallen van het kasteel van Château-neuf- sur-Loire, heeft een zeer 

origineel decor met een entree die is ontworpen als inschepingshal. 

Vervolgens lopen bezoekers richting de hoofdruimte met het decor 

van een inscheping, terwijl de architectuur van de tussenverdieping 

een kade vol koopwaar oproept. Voor scheepsjongens in de dop is 

er de speurtocht ‘parcours du petit marinier’ en bezoekers kunnen er 

educatieve workshops volgen. 

webmuseo.com/ws/musee-marinedeloire  

Ferrières-en-Gâtinais
Open bij uw aankomst in Ferrières de deur van het Maison des Métiers 

d’Art (huis van de kunstambachten) dat openstaat voor kunstenaars en 

ambachtslieden. Zij exposeren er hun werken, waaruit hun vakmanschap 

blijkt. Elke zomer vindt de nachtelijke lichtshow Nocturnes van Ferrières 

plaats: muziek en licht laten de bezoekers wegzinken in de betovering 

van de middeleeuwse stad. Kom mee dansen, maar pas op voor de 

rondsluipende heksen. Data 2013: 20 en 27 juli, 3 en 10 augustus

www.ferrieresengatinais.fr/

Montargis, het ‘Venetië van de Gâtinais’
Montargis wordt doorkruist door veel waterlopen, vroeger omzoomd 

met molens en leerlooierijen, en heeft de bijnaam ‘Venetië van de 

Gâtinais’ dankzij de aanwezigheid van niet minder dan 131 bruggen! 

De huizen met een torentje of vakwerk, de wasbakken en de 

renaissancistische herenhuizen voeren ons terug naar de weelderige 

tijden van het koninklijke Frankrijk.

www.montargis.fr

Beaugency, een oude vesting aan 
de oever van de Loire
U zult Beaugency niet verlaten zonder dat een melodietje in uw hoofd 

naklinkt: het wijsje van het carillon – erfgoed uit de 15e eeuw – dat drie 

keer per dag klinkt vanuit de klokkentoren Saint-Firmin. In deze oude 

vesting ziet u ook de brug over de Loire, het kasteel van Dunois en een 

aantal herenhuizen en middeleeuwse huizen. Met haar origineel oude 

stadskern bewaart Beaugency haar culturele erfgoed even goed als 

haar fl ora en fauna in de wilde tuin ‘Les Rives de Beaugency’. 

www.beaugency.fr
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Circus en illusie in 
Dampierre-en-Burly
Dames en heren, welkom in het circus! Dit 

museum, uniek in Frankrijk, roept de feeërieke 

sfeer van het circus op, met clowns, acrobaten, 

goochelnummers en wilde dieren. Om de droom 

echt te maken, maken de zalen gebruik van 

een video op groot scherm, optische effecten, 

attracties, magische spiegels en een virtueel 

circus. Kers op de taart: de kooi met wilde 

dieren die gediend heeft op de fi lmset van het 

Frans-Britse Two Brothers, geregisseerd door 

Jean-Jacques Annaud in 2004. De moedigste 

bezoekers kunnen proberen koorddansen… net 

als in het circus. Dit levendige en opvoedkundige 

interactieve museum geeft zo aan de bezoekers 

de mogelijkheid om tijdens hun bezoek actief 

te zijn, zodat de illusie nog echter lijkt. Laat de 

show beginnen!

www.museeducirqueetdelillusion.com

Veertig musea doorheen het hele 

departement koesteren hun collecties! 

Schone kunsten, beroepen, ambachten, 

circuskunsten, theater, email, faience, 

literatuur, wetenschappen, tradities… Alle 

thema’s komen op een opvoedkundige 

en speelse manier aan bod op 

ontdekkingsuitstapjes voor jong en oud. 

Wij kozen twee opmerkelijke thema’s uit. 

Volg de gids!

Unieke
musea

Huis van Jeanne d’Arc in Orléans
De wereldberoemde Jeanne d’Arc, de maagd 

van Orléans, moeten we niet meer voorstellen. 

Op 17-jarige leeftijd verloste ze Frankrijk van de 

Engelse onderdrukking en twee jaar later, in 1431, 

werd ze levend verbrand nadat ze in een proces 

beschuldigd werd van ketterij. Ze werd vooral de 

heldin van Orléans, nadat ze de blokkade van deze 

stad ophief. Orléans viert haar nu nog ieder jaar. 

De stad heeft een museum voor haar opgericht. 

Dit werd ondergebracht in een hoog vakwerkhuis, 

een kopie van het huis van Jacques Boucher, de 

schatbewaarder van de hertog van Orléans bij wie 

ze verbleef wanneer ze de stad kwam bevrijden. 

Interactieve palen, een kaart van het tijdperk van 

Jeanne d’Arc en een geïllustreerde chronologie 

vertellen haar verhaal op de begane grond in een 

multimediazaal, terwijl een animatiefi lm verhaalt over de opheffi ng van de blokkade van 

Orléans op 8 mei 1429. Iedereen is welkom in het onderzoeks- en documentatiecentrum, dat 

alle werken, onderzoeken, foto’s en fi lms gewijd aan Jeanne d’Arc onderbrengt

www.jeannedarc.com

Musea
In totaal telt de Loiret meer dan veertig musea! Kunstwerken, traditionele voorwerpen en

gebruiksvoorwerpen, vakman-schap, ambachten, geschiedenis, circus, theaters... Lijst

- KUNST -

MEUNG-SUR-LOIRE 

• Museum van Meung sur Loire - La Monnaye

www.meung-sur-loire.com

MONTARGIS

• Musée Girodet

www.musee-girodet.fr

Wegens renovatiewerkzaamheden in 2015 gesloten

NIBELLE 

• Museum Barillet (religieuze kunst)

Tel: +33 (0) 238 322 366

ORLEANS 

• Galerie du Lion 
www.galeriedulion.com

• Musée des Beaux Arts 

(museum van schone kunsten)

www.orleans.fr

SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL 

• Musée Maurice Genevoix 
(woning van de schrijver)

Tel: +33 (0) 238 591 280

- TONEELKUNST -

ARTENAY

• Musée du Théâtre Forain 
(museum van het kermistheater)

www.musee-theatre-forain.fr

DAMPIERRE-EN-BURLY 

• Musée du Cirque et de l’Illusion 

 (Museum van circus en illusie)  

www.museeducirqueetdelillusion.com

- RIVIERSCHEEPVAART -

BRIARE 

• Musée des 2 Marines et du Pont Canal 

(museum van de 2 vloten en de kanaalbrug)

www.musee-2-marines.com 

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE 

• Musée de la marine de Loire 

(museum van de vloot van de Loire) 

webmuseo.com/ws/musee-marinedeloire

- HISTORY -

CHÂTILLON-COLIGNY 

• Musée Historique 

à l’Ancien Hôtel Dieu

www.museedechatilloncoligny.com

CHÂTILLON-SUR-LOIRE 

• Musée municipal de préhistoire 

et d’histoire (gemeentemuseum voor 

prehistorie en geschiedenis) 
a

www.chatillon-sur-loire.com

LORRIS 

• Musée de la Résistance et de la 

Déportation (museum over het verzet en 

de deportatie) 
www.musee-lorris.com

ORLEANS

• Musée Historique et 

Archéologique de l’Orléanais 
(historisch en archeologisch museum van de 

regio Orleans)

www.orleans.fr

• Musée Mémorial des enfants 

du Vel d’Hiv 
www.cercil.fr

- VAKMANSCHAP -

BRIARE 

• Musée de la Mosaïque et des 

Emaux (mozaïek- en email museum)

www.coeur-de-france.com/briare-emaux.html

CHÉCY 

• Musée de la Tonnellerie (kuiperij-

museum)

www.checy.fr

DORDIVES 

• Musée du Verre et de ses Métiers 

(museum voor glas en glastechniek) 

www.musee-dordives.fr

GIEN 

• Musée de la Faïencerie (aardewerk-

museum)

www.gien.com

MONTARGIS 

• Musée des Tanneurs (leerlooiersmuseum)

www.amisduvieuxmontargis.com

SAINT-JEAN-DE-BRAYE 

Musée Campanaire Bollée)

Tel: +33 (0) 6 46 67 47 66

- NATUURWETENSCHAPPEN 
EN TECHNIEK -

LORRIS

• Musée Horloger Georges Lemoine 

(klokkenmakersmuseum)

www.musee-horloger-lorris.fr

MEUNG-SUR-LOIRE 

• Musée Van Oeveren et de l’arme 

blanche (museum Van Oeveren en het blanke 

wapen, museum over schermen)

www.musee-escrime.com

ORLEANS

• Muséum des Sciences Naturelles 
(museum van de natuurwetenschappen)

Sluiting voor renovatie in de herfst van 2015. 

Voor alle informatie contact opnemen met 

het museum.

www.orleans.fr

PITHIVIERS 

• Musée des Transports (Transport 

Museum)

www.lafrancevuedurail.fr/pithiviers

- TRADITIES EN DAGELIJKS 
LEVEN IN VROEGERE TIJD -

AMILLY 

• Musée des Arts et Traditions du Gâti-

nais (museum van de kunsten en tradities 

van de Gâtinais)

www.amisduvieuxmontargis.com

BOYNES 

• Musée du Safran (saffraanmuseum)

www.coeur-de-france.com/safran.html

CHÂLETTE-SUR-LOING 

• Musée d’Ecole Fernand Boutet

www.ville-chalette.fr

CHÂTEAU-RENARD 

• Musée Vivant de l’Apiculture Gâti-

naise (levend museum van de bijenteelt in 

de Gâtinais)

www.museevivant.com

JARGEAU 

• Musée Oscar Roty

www.oscar-roty.fr

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN 

Grange Rétro (auto’s, fi etsen en diversen)

Tel: +33 (0) 2 38 64 01 82

LES BORDES 

• Musée de la Ferme René Martin 
(boerderijmuseum)

Tel: +33 (0) 6 74 41 40 30

LIGNY-LE-RIBAULT 

• Ecomusée (ecomuseum) 
www.amis-du-vieux-ligny.asso.fr

LOURY 

• Musée des Métiers et des 

Légendes de la Forêt
(museum van de beroepen en de legenden 

van het bos)  
de beroep

http://musee.loury.free.fr 

MONTCORBON 

• Musée des Ustensiles de Cuisine 

d’Autrefois (museum met keukengerei 

van vroeger) 

www.ustensiles-cuisine.net

NIBELLE 

• Musée Saint Sauveur 

Tel: +33 (0) 238 322 366

ORMES 

• Maison de la Polyculture

(huis van de polycultuur)

Tel: +33 (0) 630 595 228

TIGY 

• Musée de l’Artisanat rural ancien 

(museum van oude plattelandsambachten)

Tel: +33 (0) 238 580 042

VRIGNY 

• La Maison du Père Mousset
Tel: +33 (0) 238 341 860
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Ze zijn overal in het departement te vinden: molens, oude 

torens, duiventillen en landhuizen, die getuigen over het 

dagelijks leven van vroeger. Aarzel niet om even halt te 

houden: hun architectuur is opmerkelijk, hun charme 

ongeschonden.

Uniek

Torens uit het verleden…
In Baccon ontdekt u een zeldzame Chappe-telegraaftoren die hier vroeger is 

gebouwd, een toren van meer dan 10 m met daarbovenop een seintoren van 7 

m. Na de restauratie is de toren veranderd in een museum waar de werking van 

deze revolutionaire telegraaf uit de 19e eeuw wordt uitgelegd.

In Beaugency bewaakte de César-toren, een indrukwekkende vestingtoren uit 

de 11e eeuw de oude stadskern. Deze toren is karakteristiek voor de grote 

romaanse donjons van Frankrijk.

Molenaar, mijn molen 
In de Loiret, bijgenaamd de ‘graanschuur van Frankrijk’, zijn 

talrijke windmolens bewaard gebleven. De molen ‘Moulin 

des Muets’ (in Arteney) is een zeldzame molentoren van 

steen, in 1849 gebouwd. De molen ‘Moulin de Bel Air (in 

Guilly) is regelrecht uit de middeleeuwen afkomstig, aan het 

eind van de jaren ‘70 op identieke wijze gereconstrueerd 

en ontegenzeggelijk een van de mooiste voorbeelden van 

het plattelandserfgoed van de Loiret. De molen ‘Moulin 

aux oiseaux’ (in Bordes) is een houten spilmolen met een 

compleet mechanisme binnen de molen dat wordt gebruikt 

tijdens demonstraties.

Weter molens 
van Olivet
Op de randen van Loiret gemonteerd in 

lopen, blijkt zeer oude 5 water molens 

hun opmerkelijke architectuur. Getuigen 

van de vorige economische activiteit 

van deze regio, zij werden in particuliere 

huizen getransformeerd en worden niet 

aan de bezoek geopend.

Honing uit Gâtinais
Deze honing werd ‘het goud uit de Gâtinais’ genoemd. Vanaf de 

middeleeuwen was dit product beroemd vanwege zijn zoetheid en 

zuiverheid, tot aan het hof van de Franse koningen toe. Veel imkers hebben 

gekozen voor het voortzetten van deze eeuwenlange traditie, die leidt tot 

een hooggewaardeerde honing op basis van veel verschillende bloemen.

Poire d’Olivet 
The pear in question is the William pear, use to produce the Olivet region’s 

famous pear brandy. The Poire d’Olivet brandy has two special characteristics: 

for one, its unique aroma which is the result of a meticulous selection of 

distilled fruits. More surprising still, the bottle contains a pear that has slowly 

been allowed to ripen inside the bottle where it was placed in spring while still 

attached to the branch. This brandy is both elegant and subtle on the palate.

Azijn uit Orléans
Orléans is ontegenzeggelijk de hoofdstad van de azijn! In de 18e eeuw waren 

niet minder dan 300 fabrikanten bekend met de ‘methode van Orleans’, 

een methode voor azijnproductie in vaten die de azijn uit Orleans zijn unieke 

smaak geeft. Tegenwoordig past enkel de in 1797 opgerichte fi rma Martin-

Pouret deze oude productiewijze toe.

Cotignac
De Cotignac, een dikke kweepeergelei van ongeëvenaarde 

zachtheid, bestaat al sinds het eind van de middeleeuwen 

in de streek rond Orléans. Tegenwoordig blijft men de 

gelei ‘à l’ancienne’ verkopen, in ronde houten doosjes. 

Het is de gewoonte het deksel hiervan te breken om dit 

als lepel te gebruiken.

Andouille uit Jargeau
Bijna [900 jaar] lang bereiden de varkensslagers ‘hun’ andouille 

(varkensworst). Al bijna negen eeuwen wordt deze worst gemaakt 

van gelijke delen ingewanden en gehakt varkensvlees, dit alles in een 

echte varkensdarm. De andouille uit Jargeau past goed bij een lekkere 

aardappelpuree. 

Mosterd uit Orléans
De mosterd van Orleans, zorgvuldig bereid 

aan de hand van een vergeten recept uit 1580, 

zag in 2002 opnieuw het levenslicht dankzij de 

azijnproducerende fi rma Maison Martin Pourret. De 

combinatie van ingrediënten van eersteklas kwaliteit, 

waaronder zout uit Guérande en de beroemde azijn 

uit Orleans, leidt tot een fi jn en smeuïg smeersel met 

fi jne en toch pikante aroma’s. 

Bier uit Orléans
Orléans heeft een eigen bier, de ‘Johannique’. Het is een ongefi lterd 

bier, dat zijn smaak grotendeels te danken heeft aan het in Beauce 

verbouwde gerste- en tarwemout, aan de honing uit Bruyère de 

Sologne en niet te vergeten aan de hop, de kruiden en de citroen- en 

sinaasappelschillen: een subtiel evenwicht tussen bitter en zoet.

Pralines uit Montargis
De pralines worden nog altijd volgens de originele methode gefabriceerd. 

Het zijn heerlijke geroosterde en gekarameliseerde amandelen die hun 

eigen ‘tempel’ hebben: de fi rma Mazet die sinds 1903 een eeuwenoude 

traditie voortzet.

Zoet & Zout
Voor fi jnproevers zijn de streekproducten een streling 

voor de smaakpapillen! De wijnen van Giennois en 

Orléans smaken subliem.

D

a

Muziekfestival van Sully en de Loiret
Elke lente brengt het Muziekfestival van Sully en 

de Loiret muziekliefhebbers van klassieke muziek 

bijeen. Vijftien dagen lang vinden er concerten 

plaats in kastelen, kerken en abdijkerken in 

verschillende gemeenten van de Loiret. Het 

festival viert zijn veertigste editie in 2014 met een 

programma dat heel bijzonder belooft te zijn.  

Van 22 mei tot 27 juni 2015 

www.festival-sully.com

  TIP
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Saffraan, de koningin van de kruiden
Saffraan was, net als honing, eeuwenlang dat wat de Gâtinais zo beroemd maakte. Maar de 

teelt van dit prestigieuze kruid, waarvan de productie in de 19e eeuw nog meer dan 10 ton 

bedroeg, werd stopgezet...

Sinds 1987 hebben lokale producenten met de oprichting van de ‘Safraniers du Gâtinois’ 

de ambachtelijke kennis van hun voorouders weer opgevat. Een werkje 

waarvoor veel vertrouwen en geduld nodig zijn: er zijn 150.000 handmatig 

geplukte saffraankrokusbloemen nodig om 1 kilo saffraan te verkrijgen.

Om te bezoeken: het saffraanmuseum in Boynes, de historische ‘wieg’ van de 

saffraanteelt in de Gâtinois. Een reis in de tijd waarin de bezoeker zes eeuwen van 

saffraanproductie volgt, van de 15e eeuw tot de jaren ’30. 

  TIP

Macarons uit Orléans
De ‘vruchtenmacarons uit Orléans’ zijn een 

specialiteit die bedacht is door plaatselijke bakkers 

en banketbakkers. Het is licht schuimgebak in 

vier smaken: in azijn uit Orleans gebluste aardbei, 

peren- en gembermoes, romige hazelnoot, gelei 

van rozenblaadjes - groene citroen en kaneel.

Pithiviers
De oorsprong van dit gebak ligt bij een Gallische 

volksstam die verzot was op galettes (ronde, 

platte koeken), waaruit dit gebak is ontstaan. De 

Pithiviers, genoemd naar de stad waar ze zijn 

ontstaan, worden op twee manieren gemaakt: 

geglaceerd op basis van amandelpoeder, 

kristalsuiker, gesmolten poedersuiker en kirsch; 

en met bladerdeeg dat amandelpoeder bevat.

Le Loiret gourmand 
(de lekkere Loiret)
Dit gebak werd in 2009 door de 

werkgeversvereniging van banketbakkers van de 

Loiret op de markt gebracht. Het recept en de 

smaak ervan worden geregeld veranderd om de 

verschillende specialiteiten van het departement 

onder de aandacht te brengen.

Wijnen uit de Giennois en Orléans
Sinds 1998 hebben de witte, rode en roséwijnen van de Giennois een gecontroleerde 

herkomstbenaming (Appellation d’Origine Contrôlée). De hellingen van de Giennois strekken zich 

uit over veertien gemeenten in het oosten, tussen de departementen van de Nièvre en de Loiret. 

Men gebruikt er de sauvignon-, pinot- en gamaydruiven. Deze wijngaarden, die sinds de Gallo-

Romeinse tijd worden gebruikt, brengen lichte of steviger wijnen voort.

Hoewel de wijnstreek rond Orleans een van de laatste is die een gecontroleerde herkomstbenaming 

heeft gekregen, in 2006, is deze geen nieuweling! De witte, rode en roséwijnen, vroeger zeer 

gewaardeerd aan de Europese hoven, laten zich weer zien. Licht en fruitig komen ze met name 

tot hun recht door de pinot noir- en pinot meunierdruiven (voor de rode wijnen) en smaken heerlijk 

bij (varkens)vleeswaren en wildbraad uit de vallei en de Sologne.

• OT BEAUGENCY 

Tel: +33 (0)2 38 44 54 42 

tourisme.beaugency@wanadoo.fr

www.tourismebeaugency.com

• OT BEAULIEU-SUR-LOIRE  

Tel: +33 (0)2 38 35 87 24

otsibeaul@wanadoo.fr

www.beaulieu-sur-loire.fr/tourisme.html

• OT BELLEGARDE 

Tel. : 02 38 90 25 37 

offi cetourisme.bellegarde@orange.fr

www.bellegarde-45.fr

• OT BONNY-SUR-LOIRE  

Tel: +33 (0)2 38 31 57 71 

otsidebonny@wanadoo.fr

www.bonny-sur-loire.fr

• OT BRIARE  

Tel: +33 (0)2 38 31 24 51

tourisme.briare@wanadoo.fr

www.tourisme-briare.com

• OT CHÂTEAU-RENARD 

Tel: +33 (0)2 38 95 39 53 

otsi.chateau-renard@wanadoo.fr

www.chateau-renard-tourisme.com

• OT CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE 
Tel: +33 (0)2 38 58 44 79 

tourisme.chateauneufsurloire@wanadoo.fr

www.tourisme-chateauneufsurloire.fr

• OT CHÂTILLON-COLIGNY 

Tel: +33 (0)2 38 96 02 33 

tourisme.chatilloncoligny@wanadoo.fr

• OT CHÂTILLON-SUR-LOIRE  
Tel: +33 (0)2 38 31 42 88 

otsi.chatillonsurloire@wanadoo.fr

www.chatillon-sur-loire.com

• OT CLÉRY-SAINT-ANDRÉ 

Tel: +33 (0)2 38 45 94 33 

o-tourismedeclery@wanadoo.fr

www.ccvaldardoux.fr

• POINT INFORMATION DE COURTENAY

Tel: +33 (0)2 38 97 27 87
tourisme@courtenay45.com 

• OT FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS 

Tel: +33 (0)2 38 96 58 86 

info@tourisme-ferrieres-loiret.fr

www.tourisme-ferrieres-loiret.fr

• OT GIEN  

Tel: +33 (0)2 38 67 25 28 

ot.gien@wanadoo.fr

www.gien.fr

• OT GERMIGNY-DES-PRÉS 
(VAL D’OR ET FORÊT)

Tél. + 33(0)2 38 58 27 97

oti@cc-valdoretforet.com

www.tourisme-loire-foret.com

• OT JARGEAU  

Tel: +33 (0)2 38 59 83 42   

otsi.jargeau@wanadoo.fr

www.jargeau-tourisme.com

• OT LA FERTÉ-SAINT-AUBIN 

Tel: +33 (0)2 38 64 67 93 

info@otsilafertesaintaubin.com

www.otsilafertesaintaubin.com

• OT LORRIS  
Tel: +33 (0)2 38 94 81 42 

otsi-lorris@orange.fr

www.tourisme-lorris.com

• OT MALESHERBES 

Tel: +33 (0)2 38 34 81 94

offi ce.tourisme@cc-malesherbois.com

www.cc-malesherbois.com

• INFORMATIEPUNT VAN MARDIÉ

www.tourisme-canton-checy.fr

Enkel open in juni of augustus

• OT MEUNG-SUR-LOIRE  
(VAL DES MAUVES)

Tel: +33 (0)2 38 44 32 28 

contact@tourismevaldesmauves.fr

www.tourisme-valdesmauves.fr

• OT MONTARGIS  

Tel: +33 (0)2 38 98 00 87 

contact@tourisme-montargis.fr

www.tourisme-montargis.fr

• OT NIBELLE 

Tel: +33 (0)2 38 32 23 66 

offi cetourisme.nibelle@orange.fr

• OT NOGENT-SUR-VERNISSON  

Tel: +33 (0)2 38 97 68 39  

RNISSON 

otsi.nogent.sv@wanadoo.fr

• OT ORLÉANS  

Tel: +33 (0)2 38 24 05 05 

infos@tourisme-orleans.com

www.tourisme-orleans.com

• OT PITHIVIERS 

Tel: +33 (0)2 38 30 50 02 

accueil@tourisme-pithiviers.fr

www.ville-pithiviers.fr

• OT SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE
(VAL D’OR ET FORÊT) 

Tel: +33 (0)2 38 35 79 00  

oti@cc-valdoretforet.com

www.tourisme-loire-foret.com

• OT SULLY-SUR-LOIRE  
(LOIRE ET SOLOGNE)

Tel: +33 (0)2 38 36 23 70 

tourisme@sully-loire-sologne.fr

www.sully-loire-sologne.fr

Diticoontjegeeftde VVV-kantoren aanwaar u gratis 

toegang hebt tot eenbeveiligd Wi-Fi-netwerk.

VOOR MEER INFORMATIE

Gîtes en chambres d’hôtes (B&B)
De gîtes zijn voorzien van het kwaliteitslabel ‘Gîtes de France et Clévacances’. Ze bieden u het 

comfort van een huis, terwijl de chambres d’hôtes garant staan voor de gastvrijheid van de 

eigenaars die u als vrienden bij hen thuis ontvangen. Welk concept u ook kiest, u geniet van 

authenticiteit en traditie en bent van harte welkom op het platteland, in de vrije natuur of in de stad.

www.loiret-booking.com

‘Ecologisch’ slapen
Met de voeten in het water of het hoofd in de wolken? U bepaalt zelf in welke hut u slaapt. U 

kunt kiezen uit verschillende accommodaties voor een speelse en tegelijkertijd milieuvriendelijke 

vakantie. Hutten, zigeunerwagens of safaritenten staan garant voor een originele nacht, zonder 

dat u overigens inboet aan comfort: alle verblijven zijn uitgerust met alle nodige voorzieningen.

Campings
Deze zijn vaak ingericht in een bijzondere 

natuurlijke omgeving en in de buurt van 

trekpleisters die u niet mag missen. Er 

zijn verschillende verblijfopties: rustig op 

een kleine camping lekker niets doen of 

met het gezin en onder vrienden genieten 

van veel activiteiten. Ontspanning en 

welbevinden gaan hand in hand. 

Waar overnachten?
De Loiret biedt u een grote verscheidenheid aan aantrekkelijke en ‘natuurlijke’

accommodaties in het hele departement, voor elk budget, voor een weekend,

een paar dagen of een week. Een overzicht.

Weekendje in 
een safaritent 

Een verblijf in een safaritent, op het platteland niet ver van 

Montargis: de ingrediënten voor een ongewoon maar 

gegarandeerd comfortabel weekend! Wandelen is de perfecte 

activiteit en de omringende natuur is het ontdekken waard. Of 

u nu met z’n tweeën of met het hele gezin komt, u zult vast en 

zeker een originele ervaring rijker zijn! 

Uw safaritent: 35 m2, volledig ingericht met woonkamer, open 

uitgeruste keuken, 2 kamers, badkamer, badkuip. Beschut 

terras van 10 m2. Ecologische verwarming op basis van 

houtpellets.

Duur: 2 dagen / 2 nachten   

Aanbevolen reisperiode: april tot september

Uw accommodatie: een safaritent 

Inbegrepen in de prijs: Opgemaakte bedden bij aankomst • 

Handdoeken • Water, elektriciteit, verwarming • Eindschoonmaak.

Reserveringen: Tel: + 33 (0) 2 38 62 04 88 

www.loiret-booking.com 

E-mail: individuels@reservation-loiret.com

Vanaf €300 per week

ALL-IN FORMULE

De VVV-kantoren (offi ces de tourisme of OT) verwelkomen uen verstrekken 

informatieover vrijetijdsactiviteiten, musea, logies, restaurants, …

Dessert


