5 dagen Bordeaux
Bordeaux, de wereldberoemde wijnstreek gelegen aan 3 rivieren, de Gironde, de Dordogne en de
Garonne is voor heel wat wijnliefhebbers een ideale vakantiebestemming. Hier gaan wijn, cultuur en
gastronomie hand in hand.
Geniet er van de goddelijke drank in prachtige wijndomeinen en laat u onderdompelen in de rijke
cultuur en geschiedenis van de regio…

Dag 1
De Scheldevallei autocar met professionele toerismechauffeur (en gids) halen u af in uw gemeente.
Via de Franse snelwegen rijden we naar ons verblijfshotel in Libourne of omgeving.
Avondmaal en overnachting.

Dag 2
Na het ontbijt maken we onder leiding van de gids een verkennende wandeling in Libourne.
Aansluitend brengt de autocar ons naar Saint-Emilion voor een geleid bezoek aan wijndomein
Château-La-Grace-Dieu-les-Menuts. Dit is een kleinere producent maar met heerlijke wijnen.
Uiteraard mag een degustatie niet ontbreken…
Na de middag neemt de gids ons mee op sleeptouw voor een bezoek aan het schitterende stadje
Saint-Emilion, wat trouwens op de Unesco Werelderfgoedlijst staat.
(facultatief: indien gewenst kunnen wij hier zorgen voor een rondrit met een toeristisch treintje want
het is toch wel wat op en af).
Na wat vrije tijd keren we terug naar onze verblijfsplaats voor het avondmaal en de overnachting.

Dag 3
Versterkt door een smaakvol ontbijt starten we de dag in de stad Bordeaux. Een toeristisch treintje
brengt ons door de historische stadskern.
Na de middag bekijken we in het toerismebureau van Pauillac een educatieve film over de streek.
Aansluitend rijden we naar het beroemde wijnkasteel Pichon-Longueville voor een grandioos bezoek
en degustatie van een “grand cru classé Pauillac’, één van de grootste Médoc-wijnen.
Langs de toeristische ‘route des Châteaux du Médoc’ rijden we terug naar onze verblijfsplaats voor
het avondmaal en de overnachting.
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Dag 4
Vandaag staat Arcachon eerst op het programma, waarvoor we door de Landes rijden. We maken
kennis met deze pittoreske badplaats aan het Bassin d’Arcachon. Uiteraard voorzien we hier ook wat
vrije tijd.
Daarna richting Pessac-Léognan voor bezoek en degustatie in het prestigieuze Château Carbonnieux:
een prachtig domein met oude kloostergebouwen.
Avondmaal en overnachting.

Dag 5
We genieten nog een laatste keer van het ontbijt in ons hotel alvorens de terugweg aan te vatten.

Opmerking:
Volgorde van programma kan gewijzigd worden. Dit is slechts een voorstel. We hebben nog honderden
andere ideeën. Vraag ons gerust een offerte op maat, aangepast aan uw wensen.
Meer informatie en reservaties:
Reizen Scheldevallei NV • Fietelstraat 129 • 9700 Oudenaarde-Eine • Tel. 055 31 12 40 • info@scheldevallei.be
A1831
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