
La Gazette de la loire  

 
Beste MG-leden,  

Hierbij de eerste nieuwsbrief met wat info over onze trip naar de Loirestreek in 
augustus 2018.  

Deze zal starten op donderdag 23 en eindigen op maandag 27 augustus, vlak na 
het ontbijt. Jullie zullen merken dat dit een wijziging is ten opzichte van vorige 
meerdaagse. We hebben voor deze formule gekozen omdat dit het vertrek 
huiswaarts zou moeten vergemakkelijken (er is al een roadbook uitgestippeld via 
kleine wegen tot in Rouen). Er worden dus ritten voorzien op donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag. 

Jullie nederige dienaars zijn al een vijftal dagen op verkenning geweest in de streek. 
Met onze achtergrondkennis van de regio was het niet zo moeilijk om geschikte 
hotels te vinden. Ook enkele ritten staan al min of meer op poten. 

Om de organisatie zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen wij jullie om nu al in te 
schrijven (de plaatsen zijn beperkt), enkel en alleen op dit e-mailadres: 

patrick.van.gelder@skynet.be    (met duidelijk onderwerp: MGCCB LOIRE 2018) 

De inschrijvingen zijn gebaseerd op het principe "First come - First serve"  

De prijzen zullen in dezelfde orde van grootte zijn als deze van de Bourgognetrip 
maar met één nacht meer (onder voorbehoud van "last minute" wijzigingen zullen de 
prijzen variëren van 985 tot 1275 EUR voor 4 nachten "all in" voor 2 personen). 

Hieronder enkele smaakmakers van de landschappen, verloren dorpjes en 
geweldige kastelen.  

 

 



  
 

  
 

 

  
 

We doorkruisen stadjes en musea waar de tijd bleef stilstaan. 

  



 

Ook "vloeibare châteaux's" die nog echte trogloditische kelders zijn en andere die 
dan weer op biologische aard geschoeid zijn, mogen niet op het programma 
ontbreken.  

  
 

  
 

Om zoveel mogelijk leden onderdak te kunnen bieden, hebben we voor 2018 twee 
evenwaardige hotels voorzien. Het hoofdhotel heeft 28 kamers en een zeer ruime 
parking waar we eventuele aanhangwagens vlot kunnen achterlaten. Het tweede 
hotel is op exact 5 minuten rijden en heeft 18 kamers. We hebben ook 3 duo- kamers 
ter onzer beschikking.  

De verblijf- en eetformule blijft dezelfde als vorige keer: ontbijt en diner worden 
samen in het hoofdhotel genomen.  

Wat betreft het avondeten blijven we ook bij onze vorige gewoonte, d.w.z. 
geleidelijke opbouw van de menu's om te eindigen met het nu dus traditionele 
"huwelijksbanket" (dixit sommige vrouwelijke leden die we niet nader noemen). 

 



  
 

 
 

De kastelen die we bezichtigen en de landschappen die we doorkruisen komen 
rechtstreeks uit een droom (en sommige uit een strip van Hergé).  

Hieronder sfeerfoto's van beide hotels    

 
 
 



  
 

  
 

 
 

 



  
 

  
 

  
 

PS 
Uw abonnement op de "Gazette de la Loire" loopt nog tot eind juli 2018. Het 
volgende nummer zal rond eind 2017 van de pers rollen.          

 

TIP 
Om tot in de Loirestreek te geraken vanuit Kortrijk en omgeving zijn er twee 
alternatieven: 

• via de snelweg, over Parijs, ongeveer 400 km.  



• of voor zij die van meer rustige wegen houden of een mix van beide: het 
gemakkelijkste over Amiens, Rouen, Blois.  

INFO 

Voor alle vragen over de inschrijving: patrick.van.gelder@skynet.be Eventueel 
ook telefonisch (liefst na 19u00) op +32 477 36 57 97 

 

 
 


