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ROMANTISCH REIZEN 

IN DE ATLANTISCHE LOIRESTREEK 

  

 

Dat “France” rijmt op “romance” kan bijna geen toeval zijn. Naast de hoofdstad van de liefde heeft 
Frankrijk nog veel meer te bieden voor verliefde koppeltjes. Een uitje naar de Atlantische 
Loirestreek zal je hart zeker sneller doen slaan. 
  

Une Chouette Cabane in de Mayenne 

 
  
Verstopt op het landgoed La Chouette Cabane vind je drie romantische boomhutten en een 
sprookjesachtige pipowagen. Ze zijn omgeven door vijvers, moerassen en weilanden, smaakvol 
ingericht en voorzien van alle nodige comfort om een uniek moment te beleven. Hoewel de cabines 
verwarmd en volledig geïsoleerd zijn, hebben ze geen water of elektriciteit: een echte terugkeer naar 
de bron! Alleen jij en ik, ik en jij. 
  
La Chouette Cabane ligt in de kleine gemeente Pommerieux, op 35 km van Laval, waar zich het 
dichtstbijzijnde station bevindt. 
  



Meer informatie op: https://www.chouettecabane.fr/ 

Een romantische datsja in de Sarthe 

 
  
Alsof een kasteel nog niet romantisch genoeg is, beslisten de eigenaars van het Château Saint Paterne 
een traditionele datsja te bouwen op hun domein. Het houten huisje kreeg een sauna en een jacuzzi 
op het terras. Heerlijk ontspannen in alle rust. 
  

Meer informatie op: http://www.chateau-saintpaterne.com/ 

Langs de oevers van de Loire 

http://anws.co/bGwYj/%7b49f4bbf2-ed69-4b4a-9f35-d0d1fca4f421%7d
http://anws.co/bGwYk/%7b49f4bbf2-ed69-4b4a-9f35-d0d1fca4f421%7d


 
  
Het Office de Tourisme van ôsezMauges heeft speciaal voor koppeltjes een pakketreis bedacht: 
“Escapade à deux en bord de Loire”. Een nacht in een joert, keuze uit twee activiteiten, een picnic of 
een romantisch diner (€ 195). Op de website kan je zelf je keuze make (“du côté de Montjean sur 
Loire” of “du côté de Champtoceaux”), die je dan doorbelt naar de toeristische dienst (+33 2 41 72 62 
32). Zij zorgen dat alles geregeld is en jullie moeten alleen nog maar genieten. 
  

Meer informatie op: https://www.osezmauges.fr/sejour-escapade-deux-en-bord-de-loire 

Een weekend in la Baule 

 

http://anws.co/bGwYl/%7b49f4bbf2-ed69-4b4a-9f35-d0d1fca4f421%7d


  
Het hotel Saint-Christophe telt 44 kamers, verdeeld over vier villa’s met elk hun eigen unieke decor. 
Nestel je op een schommelstoel in de tuin, een glas verse limonade in de hand en geniet van de zilte 
zeelucht. 
  
Het hotel bevindt zich in het centrum van La Baule, op een paar stappen van de levendige markt en 
op minder dan 100 meter van het strand. 
  

Meer informatie op: http://st-christophe.com/week-end-la-baule/ 

Een koninklijk verblijf in de abdij van Fontevraud 

 
  
Het internationaal bekroonde hotel van Fontevraud dompelt zijn gasten onder in een magisch kader 
en dat met een modern interieur. Cultuur, geschiedenis en natuurlijk romantiek. Hotelgasten mogen 
zelfs ’s nachts ronddwalen door de abdij en het museum. 
  
De abdij van Fontevraud ligt op 15 km van Saumur en op 55 km van Angers. 
  

Meer informatie op: http://www.fontevraud.fr/ 

De Jadekust in vintagestijl 

http://anws.co/bGwYm/%7b49f4bbf2-ed69-4b4a-9f35-d0d1fca4f421%7d
http://anws.co/bGwYn/%7b49f4bbf2-ed69-4b4a-9f35-d0d1fca4f421%7d


 
  
In Pornic neemt een privéchauffeur zijn passagiers mee op een reis in de tijd. Wie in zijn schitterende 
Mustang cabrio uit 1964 stapt voelt zich plots in de seventies. Op zijn eigen ritme cruist de Mustang, 
die met heel veel liefde werd gerestaureerd, door het “Pays de Retz” tot aan de kust van de Atlantische 
Oceaan. 
  

Meer informatie op: http://www.vtccollection.fr/ 

www.atlantische-loirestreek.com 

  
Naar de Atlantische Loirestreek vanuit Brussel 
- 4u50 met de trein 
- 7u met de auto 
- 1u30 met het vliegtuig 

 

  
Over de Atlantische Loirestreek: 
De Atlantische Loirestreek staat bekend als een van de mooiste regio's van Frankrijk en heeft een 
bijzonder divers aanbod aan activiteiten, landschappen en erfgoed. Het is de bestemming bij uitstek 
voor gezinnen. De regio loopt van de Atlantische kust tot aan de Loirevallei, met fietspaden langs 
wijngaarden, natuurgebieden en charmante dorpjes. Ook in de steden van de regio - zoals Nantes, 
Angers of Le Mans - is het aardig vertoeven. 

Neem voor meer info of een bezoek aan de regio contact op met Open2Europe 

Jolien De Bouw 
+33 1 55 02 15 21 

j.debouw@open2europe.com 

Emilie Jusot 
+33 1 55 02 15 34 

e.jusot@open2europe.com 
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