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          Brussel, december 2022 
 

UITNODIGING 
BUSREIS LOIRE 

3 T/M 10 SEPTEMBER 2023 
 
Beste vrienden, 
 
Graag nodigen wij jullie uit op onze jaarlijkse meerdaagse busreis. Deze wordt dit jaar 

georganiseerd door Violettacars en werd ons warm aanbevolen door onze collega’s uit Kring 

Antwerpen. 
Ons hotel ligt in het hartje van het ‘Parc naturel regional Loire-Anjou-Touraine’, vooral bekend 

vanwege de grote biologische diversiteit en de rijkdom 

aan cultureel erfgoed. In het gebied bevinden zich een 

groot aantal historische dorpen en steden. Wij bezoeken 

o.a. abdijen, dorpjes, parken, kastelen en wijndomeinen 

waar we hun wijnen zullen proeven. 
 
 

Programma 
 
Zondag 03/09  
 

Vertrek vanuit Affligem en Zellik. 

Heenreis met bezoek aan Chartres en middagmaal in restaurant ‘l’Ecume’ in Chartres. 
 
Maandag 04/09  
 
Bezoek aan abdij Fontevraud. 
Middagmaal in restaurant ‘Le Saut aux Loups’ (rotswoning). 
Bezoek aan champignonkwekerij en de rotswoningen (troglodieten). 
Bezoek aan schuimwijnbedrijf. 
 
Dinsdag 05/09 
  
Chateau de Serrant met middagmaal. 
Bezoek aan kasteel van Angers met de wandtapijten, voorafgegaan door korte wandeling in  
Angers. 
Bezoek aan Musée Jean Lurçat met moderne tapijten. 
 Woensdag 06/09  
 
Stadswandeling in Saumur, gevolgd door bezoek aan het kasteel.  
Middagmaal in Saumur, gevolgd door boottocht. 
Bezoek aan een wijnboer.  
 
Donderdag 07/09  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Château de Brissac. 
Middagmaal in buurt van Cointreau. 
Bezoek aan de likeurfabriek Cointreau. 

Bezoek aan voormalige abdijkerkje van Cunault.  
 
 
Vrijdag 08/09  
 
Bezoek aan het circuit ‘24 Heures du Mans’. 
Middagmaal ter plaatse. 
Stadsbezoek aan Cité Plantagenet du Mans.  
 
Zaterdag 09/09  
 
Cholet met mode- en textielmuseum. 

Lunch in Cholet in de buurt van het park Maulévrier en bezoek aan het park met gidsen.  
 
Zondag 10/09 
  
Korte stadswandeling in Vendôme. 
Middagmaal te Chartres en huiswaarts. 

 

Prijs 
 
Vanaf 30 deelnemers: 1.469 € p.p.  
Vanaf 40 deelnemers: 1.325 € p.p.  
Toeslag eenpersoonskamer: + 277 € 
Eventueel kleine meerprijs indien er geen 30 deelnemers zijn. 
 
Inbegrepen in onze prijs: 
• Vervoer per touristclass autocar voorzien van het nodige comfort. 
• Bekwame chauffeur en Nederlandstalige reisleider.  
• Reis op basis van vol pension vanaf de eerste dag middagmaal tot de laatste dag middagmaal.  
• Drankenforfait in het hotel 1∕4 fles wijn, 1∕2 liter water en 1 koffie of thee na de maaltijd.  
• Toeristentaks.  
• Inkomgelden:  

Abdij Fontevraud - champignonkwekerij en troglodieten - schuimwijndomein Bouvet Ladubay -

Château de Brissac - Bezoek Cointreau - Kerkje Cunault - kasteel Saumur - stokerij Cointreau– 

boottocht - Château de Serrat - Angers kasteel wandtapijten - Musée Jean Lurçat - Le Mans 24 

heures: circuit en museum -Textiel- en modemuseum Cholet – Inkom Parc Maulévrier met 

gidsen. 
Niet inbegrepen:  
• Andere dranken dan hierboven aangegeven en persoonlijke uitgaven. 
• Persoonlijke reisannulatie- en reisbijstandsverzekering.  

 

Hotel du Parc Saumur *** 
 
 

Rustig gelegen in een groene omgeving op 5 min. van het stadscentrum van Saumur. De kamers 

zijn voorzien van het nodige comfort, complete badkamer met douche. Verder beschikt de kamer 

over airco, gratis WIFI, telefoon en een flatscreen tv. In het restaurant bereidt men heerlijke 
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maaltijden met verse en regionale producten. ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds een 3-

gangenmenu. Even verpozen aan het buitenzwembad of aan de bar is hier ook mogelijk.  

 
 

Inschrijven 
 
• Voorschot van 150 euro p.p. op rekening van Seniorenclub KBC Brussel  

BE49 7340 2675 8871 met melding ‘Loire – D(ubbel) of S(ingle) – Reis- en 

Annulatieverzekering oké’. 
• Betaalperiode van 30/01 t/m 10/02/2023. 
• Saldo te betalen tegen 14/07/2023. Bedrag in functie van het aantal deelnemers en keuze van 

kamer (dubbel of single). 
 
Maximum 48 deelnemers! 
De volgorde bij de inschrijvingen geldt bij overboeking, voor zover we de betaling van het 

voorschot ontvangen binnen vermelde betaalperiode. 
 

Wie zich inschrijft, engageert zich om de geplogenheden en afspraken van een groepsreis te 

volgen. 
 
Wij verwachten dat de deelnemers over een goede fysieke conditie beschikken om zonder 

problemen te kunnen deelnemen aan de bezoeken en uitstappen. 
 

Deelname aan de activiteiten van onze Seniorenclub KBC Brussel geeft ons automatisch de 

toelating om foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te publiceren op onze website. Indien je 

hiermee niet akkoord gaat, gelieve ons hiervan telkens te verwittigen. 
 
We houden jullie verder op de hoogte van het aantal deelnemers en de betaling van het saldo.  

Wij maken er graag samen een fijne reis van. 

 
 
Het bestuur. 

  


