
Programma (*) 

Dag 1 : België – Orléans – Tours 
Heenreis via de Franse autowegen, richting Parijs 
en Orléans, de 
stad van Jeanne 
d'Arc (kort be-
zoek). Vrij middag-
maal. Nadien ver-
der door de de val-
lei van de Loire, 
langs het kasteel 
van Meung-sur-
Loire en het kasteel van Beaugency. Inchecken in 
hotel. Avondmaal en overnachting.  
 

Dag 2 : Kastelen van de Loire 
Na het ontbijt vertrek via Crissay-sur Manse en Chi-
non naar de abdij van Fontevraud, voor een be-
zoek aan één van de meest bezienswaardige kloos-

terscomplexen van 
Frankrijk. Verder langs 
het sprookjeskasteel van 
Ussé en de middel-
eeuwse burcht van Lan-
geais naar kasteel Azay-
le-Rideau. Dit 16e 
eeuwse kasteel is één 

van de sierlijkste kastelen van de Loire. Het werd 
gebouwd op heipa-
len in een bocht 
van de rivier de In-
dre. In Villandry 
vinden we mooie 
Franse renaissan-
cetuinen. Ze zijn 
een reconstructie 
van de kasteeltui-
nen ten tijde van de bouw in 1532. Terug naar het 
hotel voor avondmaal en overnachting..

Dag 3 : Tours - Chenonceaux 
Na het ontbijt bezoeken we Tours. Mogelijkheid tot 
het bijwonen van de Eucharistieviering in de kathe-
draal om 11u. Vrij middagmaal. In de namiddag rij-

den we naar één 
van de mooiste 
dorpjes van 
Frankrijk : Che-
nonceaux. Hier 
bezoeken we het 
mooiste en liefe-
lijkste kasteel 
van de Loire-

streek. Dit kasteel gebouwd op zes bogen over de 
rivier de Cher wordt ook "het kasteel van de zes 
vrouwen" genoemd. Nadien gelegenheid tot wan-
deling in de mooie tuin. Voor we naar het hotel te-
rugkeren, brengen we een bezoek aan een plaatse-
lijke wijnkelder. Avondmaal en overnachting in het 
hotel. 
 
Dag 4 : Chambord - Blois 

Ontbijt. Bezoek aan Chambord, het grootste Loire-
kasteel, dat werd gebouwd in opdracht van Frans I. 
Vanaf het dakterras hebben we een prachtig uit-

zicht over het kasteel en 
het landschap. Vrij mid-
dagmaal. Verder naar 
Blois  voor een bezoek 
aan één van de meest 
historische kastelen van 
Frankrijk. Stadswandeling 

en vrije tijd in Blois. Terug naar het hotel voor 
avondmaal en overnachting.

Dag 5 :Tours – Richelieu – Issoudun 
Ontbijt. We verla-
ten Tours en de 
kastelen van de 
Loire en treden in 
de voetsporen 
van onze stichter 
Jules Chevalier. 
We rijden naar Ri-
chelieu, waar pa-
ter Jules Cheva-

lier geboren is en zijn jeugd doorgebracht heeft. We 
vernemen meer over zijn jeugdjaren. Vrij middag-
maal. Bezoek aan het dorp en vrije tijd. Daarna naar 
Issoudun. Inchecken in ons hotel Hôtellerie Jules 
Chevalier, ondergebracht aan in het vroegere 
klooster. Avondmaal en overnachting..  
 
Dag 6 Issoudun 

Na het ontbijt 
gaan we op ver-
kenning in onze 
bakermat. Be-
zoek aan de 
basiliek met de 

indrukwek-
kende calvarie, 
stadswandeling 
langs de plaat-
sen waar Jules 

Chevalier verbleef met o.a.  parochiekerk van 
Saint-Cyr, privé-woning waar hij verbleef,... Vrij 
middagmaal. In de namiddag bezoek aan het 
Musée de l'Hospice Saint-Roch waar zich een 
collectie bevindt van giften uit Papoea Nieuw-Gui-
nea, geschonken door de MSC aldaar. Vrije tijd. 's 
Avonds mogelijkheid tot avondgebed in de crypte 
bij het graf van Pater Jules Chevalier (onder 
voorbehoud). Avondmaal en overnachting in hotel. 
 
Dag 7 Saint Gaultier en Issoudun 
Ontbijt. In de voormiddag brengen we een bezoek 
aan Saint-Gaultier. Hier verbleef pater Jules Che-
valier in het klein seminarie. De stad bezit een priorij 
en was een versterkte vesting tijdens de. Vrij 

https://www.centre-chevalier.com/
https://www.centre-chevalier.com/


middagmaal. Daarna terug naar Issoudun voor een 
laatste verblijf in de 
stad. Mogelijkheid tot 
het kopen van een 
souvenir in de shop of 
vrije tijd op het aange-
name plein "Place du 
10 juin". Avondmaal en 
overnachting in hotel.. 
 
Dag 8 : Issoudun – Bourges – België 
Na het ontbijt rijden we 
eerst naar Bourges. Be-
zoek aan de imposante 
kathedraal die hoog bo-
ven de stad uittorent tot 
priester gewijd en stu-
deerde hij aan het groot-
seminarie. Via Parijs en 
de gebruikelijke tussenstops terug naar België. 
 
 (*) Programma onder voorbehoud. Kan steeds ge-
wijzigd worden door plaatselijke omstandigheden. 
 

Info 

Verdere info en inschrijvingen :  
http://openhartbeweging.be/ 

Doorklikken naar : → Ons Aanbod → Op weg → 
rechterkolom: Agenda : Open Hartreis 2020 : (FR) 
De Kastelen van de Loire en Issoudun : de baker-
mat van onze beweging. 
 

Reiscoördinator Open Hartbeweging 
paul.zeebroek@skynet.be  
 

Deze reis gebeurt ism met : 
https://www.verhoeven.be/  

 
Uiterste inschrijvingsdatum : 20 januari 2020 ! 

 

Prijzen 

PRIJZEN  
 
€ 789 
Toeslag single : € 155  

Deze prijs omvat : 

• exclusieve reis in MSC-sfeer per luxe touring-
car voorzien van alle comfort; 

• Verhoeven gidsbegeleiding t.e.m. dag 4,  

• MSC-reisbegeleiding dag 5 t.e.m. dag 8; 

• 4 nachten in Brit Hotel Cheops in Tours op 
basis van half pension; 

• 3 nachten in Hôtellerie Jules Chevalier in Is-
soudun op basis van half pension; 

• 1 glas wijn bij het avondmaal in Issoudun; 

• alle rondritten en transfers; 

• BTW, baantaksen, verblijfstaksen, garantie-
fonds; 

Niet inbegrepen: 

• de middagmalen; 

• overige dranken bij maaltijden; 

• inkomgelden van bezoeken en activiteiten; 

• persoonlijke uitgaven; 

• reisbijstands- & annulatie verzekering (vrij-
blijvend bij te boeken bij inschrijving); 

• fooi chauffeur (8d) en gids Verhoeven (4d) 
(richtprijs 1 euro/pppd voor elk). 

• gids Bourges 

 

3 juli tot en met 10 juli 2020  

Open Hartreis naar de kastelen 

van de Loire en onze bakermat : 

Issoudun. 

 
Wie zijn we ? http://openhartbeweging.be/  
 
De Open Hartbeweging is een lekenbeweging, ont-
staan uit de Missionarissen van het Heilig Hart 
(MSC). MSC werd opgericht in 1854 door pater Ju-
les Chevalier in Issoudun. MSC is ondertussen aan-
wezig in 54 landen om te getuigen van Gods Liefde, 
en om mensen bijeen te brengen in geloof en har-
telijkheid. 
 
De reis. 
 
Deze 8-daagse busreis brengt je eerst langs de 
mooiste kastelen van de Loire. namen als Cham-
bord en Chenonceaux klinken je misschien be-
kend in de oren. Op deze reis bezoeken we enkele 
pareltjes langs de Loire en verblijven in Tours. In 
het tweede gedeelte van de reis treden we in de 
voetsporen van onze stichter Jules Chevalier. We 

gaan op verkenning 
waar hij zijn jeugd 
doorbracht in Riche-
lieu en verblijven in Is-
soudun waar hij na 
zijn priesterwijding in 
Bourges pastoor was 
tot aan zijn dood en de 
Missionarissen van 
het Heilig Hart 
stichtte, waardoor Is-
soudun uitgroeide tot 
een bedevaartsoord 
in Centraal Frankrijk 
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