8 dagen Bourgogne
Voor liefhebbers van cultuur en geschiedenis, die tevens houden van gastronomie en natuur, is een
bezoek aan Bourgondië een uitstekend idee. Geniet van het prachtige landschap met een goed glas
wijn in de hand en breng een bezoek aan de gezellige Bourgondische steden met hun vele
vakwerkhuizen en Vlaams-Bourgondische bouwstijl.

Dag 1

De Scheldevallei autocar met professionele toerismechauffeur (en gids) halen u op in uw gemeente.
Via de Belgische en Franse snelwegen rijden we richting Troyes, een prachtige stad vol
vakwerkhuizen en gezellige straatjes. We bezoeken hier een wijnkelder en rijden daarna verder naar
Autun of omgeving. Avondmaal en overnachting.

Dag 2

Vandaag maken we kennis met het stadje Nolay en maken we een boottocht op het Canal de
Bourgogne. Na de boottocht keren we terug naar de bus met een toeristisch treintje.
We genieten van het avondmaal en onze deugddoende nachtrust.

Dag 3

Na het ontbijt verkennen we Autun met zijn groot Romeins verleden. Hier heb je onder andere de
kathedraal St-Lazare, het museum Rolin en de markt met zijn stadhuis. In de namiddag bezoeken we
Château-Chinon en bewonderen we de verzameling geschenken die president François Mitterand
tijdens zijn ambtstermijn verzamelde. Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 4

Vandaag genieten we van Beaune en bezoeken het Hôtel-Dieu, dat bekend is voor zijn VlaamsBourgondische bouwstijl die aanleunt bij de late Gotiek. Hier nemen we ook wat vrije tijd. In de
namiddag hebben we een rondrit door de Côte de Beaune en bezoeken een wijnkelder. Avondmaal
en overnachting.

Dag 5

Deze voormiddag komt de abdij van Fontenay aan de beurt en in de namiddag bezoeken we Essoyes
waar de Franse impressionistische kunstschilder Renoir geleefd en gewerkt heeft. Avondmaal en
overnachting in het hotel.

Dag 6

In de voormiddag bezoeken we Nuits St. Georges. Eerst maken we kennis met de Crémant de
Bourgogne (het andere woord voor Champagne) en vervolgens ontdekken we het Cassissium, een
bezoekerscentrum gewijd aan Cassis. Op de terugweg naar ons hotel, houden we nog even halt aan
het fameuze Chateau de Clos Vougeot. Dit is een ommuurde wijngaard met bijhorend kasteel.
Avondmaal en overnachting.

Dag 7

Na het ontbijt keren we, na een bezoek aan de mosterdstad Dijon, terug huiswaarts.
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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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