ROUTE N°1

TOCHT LANGS RIVIER DE LOIR

Fietsroute /
rondrit 28 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 het TGV treinstation volgen [fietspad over
een korte afstand]. (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].

 Côte
 Prudence Descente

Pour une boucle plus courte,
départ de Prépatour (voir )

(3) Volg aan uw linkerhand het bord Varennes (km 5), en steek rivier de Loir over. Bij het
stopbord rechtsaf slaan (D917) en het 1e weggetje links nemen. La Jennetière doorrijden en
dan linksaf slaan naar Rue Creuse. Onder de treinbrug doorrijden en dan de weg rechts nemen. La Higaudière. Over de TGV brug rechts rijden [hier is het snelheidsrecord van de
Franse TGV behaald], en dan naar links [rustig rijden: hier komt u op een beschadigd weggetje]. Berger [wijnkelder]. Doorrijden en bij het kruispunt eerst linksaf en dan rechtsaf slaan,
richting Thoré-La-Rochette. (4) (km 10). Rijd het dorp in en sla nèt na de brug linksaf, tot aan
het stopbord. Sla vervolgens linksaf en volg "moulin de la Fontaine".
Vóór de molen linksaf slaan (km 15) tot aan La Saulnerie (zonder het spoor over te rijden). U
rijdt langs het spoor en komt dan langs het Maison du vin et des produits du terroir (Wijnhuis
met streekproducten) (5); vanuit hier vertrekt de Toeristische Trein van de Vallée du Loir.
Rechtdoor rijden tot aan Thoré. Bij het stopbord linksaf slaan en dan rechtsaf slaan na het
gemeentehuis (km 18).
Bij de kerk de richting van de begraafplaats aanhouden. Bij de begraafplaats (km 19) rechtdoor rijden (Wijnroute).
Door Rochambeau heen rijden [privé kasteel van de Familie de Rochambeau, helden van de Onafhankelijkheid van de
Verenigde Staten] [holbewonderdorp].(6) Rechtsaf slaan bij het uitrijden van het dorp. Na de brug niet het bord “Villiers-sur-Loir
0,5” volgen, maar het kleine weggetje rechts inslaan.
Bij het stopbord rechtsaf Villiers-sur-Loir binnen rijden [kerk met fresco’s] en dan naar het meertje rijden (dateert uit de aanlegperiode van de TGV) (7). Vervolgens naar Villepoupin, Prépatour (km 22,5) en Montrieux. Bij de rotonde “Naveil” volgen. Bij
binnenkomst in het dorp linksaf slaan (km 24,5) bij het gemeentehuis (8) richting het stadion. Hier komt u langs het atelier van
beeldhouwer Louis Leygue.
Rechtdoor blijven rijden. Het stadion aan uw linkerhand laten liggen, en dan richting Vendôme volgen. De stad binnenrijden,
het verkeerslicht voorbij rijden en linksaf slaan bij het stopbord. Onder de porte Saint-Georges doorrijden en richting het Bureau
voor Toerisme rijden.

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