ROUTE N°2
Oevers van rivier de Loir en holwoningen

Fietsroute /
rondrit (34 km)

Vanaf het vertrekpunt op de parkeerplaats van het Bureau voor Toerisme van Vendôme(1) rechtsaf slaan, en daarna
links bij de brug, richting het TGV treinstation. Bij het verkeerslicht rechtdoor. Bij het stopbord ook het TGV treinstation
volgen.

 Côte
 Prudence Descente

Pour une boucle plus courte, départ du
plan d’eau de Villiers-sur-Loir (voir )

(2) Verlaat de D957, en houd Montoire aan (km 2,5). Bij de rotonde richting Montoire, door het
dorp Montrieux rijden, en linksaf slaan voordat de weg omhoog loopt, richting Prépatour (km 4).
[rechts liggen holwoningen]
Prépatour doorrijden en richting Villiers-sur-Loir fietsen via Villepoupin (km 6,5) en het meertje
van Villiers (dateert uit de aanlegperiode van de TGV). Bij het kruispunt linksaf de departementale weg 5 nemen (3). Linksaf slaan richting Thoré-La-Rochette (km 9). Rivier de Loir oversteken
en de lange bocht naar rechts nemen zonder Rochambeau in te rijden (omweg mogelijk in dit
holbewonerdorp). Het kleine bord “camping” aan uw rechterhand volgen (km 10,5) (op de camping vind u een guinguette en een recreatieplek (4).
Bij het stopbord na de camping (km 13,3) rechtsaf slaan, en dan linksaf na de brug richting Asnières (holbewonergehucht). Laat de Allées d’Asnières aan uw rechterhand door langs de
hoofdweg te blijven rijden. Op het kruispunt (km 17,5) niet richting Poindron rijden maar Les
Monts/La Prazerie volgen (5).
Bij het volgende kruispunt, zodra u bij het eerste gehuchtje komt (La Boissière, staat niet
aangegeven, km 18,9), linksaf slaan richting La Mézière: let op, er staat maar één bord en dat staat in tegengestelde
richting! Bij het château de la Mézière (middeleeuwse receptiezaal), verder rijden op de tegenoverliggende weg. Bij het
voorrangsbord linksaf slaan, en vervolgens rechts bij het stopbord richting Vendôme/ Bonaventure via de D24.
Net na de afdaling (6) de tweede weg linksaf slaan (gehuchtje genaamd Les Clouzeaux, km 21). Bij het uitrijden van
het gehucht linksaf slaan richting de Manoir de Bonaventure (waar de Franse dichter Alfred De Musset verbleef) en de
Gué du Loir doorrijden (aanbevolen omweg door de jardin du Moulin d’Echoiseau), en dan naar Villiers-sur-Loir
(wijnkelders) door het dorp (kerk met fresco’s) (7) (linksaf bij het verlaten van de D5, km 24,6) _.
Bij het uitrijden van Villiers, na de coöperatieve wijnkelder van wijnbouwers uit de vendôme-streek, linksaf slaan bij het
voorrangsbord en dan links naar le Vau (km 28) _. Rijd tot aan de Hauts de Montrieux. Vlak na de ingang van het dorp
linksaf slaan (km 29,8, rue des Gamay) _ (mooi uitzicht op Vendôme).
Bij binnenkomst in Vendôme, rechtsaf slaan bij het stopbord en het centrum volgen tot het Bureau voor Toerisme.

La pratique du vélo n’est pas sans danger, le
port du casque est donc conseillé.
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