7-DAAGSE FRANKRIJK (autocarreis)
BOURGONDIE: cultuur en fijnproeverij
zondag 22 tot zaterdag 28 augustus 2021
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-Bourgonische
bouwstijl.

DAG 1: zondag 22 augustus 2021: België – Troyes - Autun

Vertrek om 06u00 te 9700 Eine, Fietelstraat 129, parking Reizen Scheldevallei.
Via de Franse snelwegen komen we rond de middag aan in Troyes. De Seine en de oude
vestingmuren zorgen ervoor dat het centrum van Troyes de vorm heeft van een champagnekurk. De
prachtige vakwerkhuizen, pittoreske steegjes en indrukwekkende kerken kunnen éénieder bekoren.
De gids neemt ons dan ook graag mee op een boeiende stadswandeling.
Daarna rijden we door naar onze reisbestemming: Bourgondië.
Avondmaal en overnachting in Hotel La Tête Noire in Autun (of gelijkwaardig).

DAG 2: maandag 23 augustus 2021: Autun – Morvan - escargots

We starten de dag in onze verblijfsplaats Autun met zijn groot Romeins verleden. Een
stadswandeling brengt ons langs de prachtige kathedraal St.Lazare, het stadhuis, het Musée Rolin,
het Lycée Bonaparte, enz. In de namiddag rijden we nog even voorbij het Romeinse theater en de 2
stadspoorten. Daarna ontdekken we de rust en de natuurpracht in de Morvan. We eindigen hier bij
een escargotkwekerij voor een degustatie. Avondmaal en overnachting in het hotel.

DAG 3: dinsdag 24 augustus 2021: Dijon

Vandaag bezoeken we de oude hoofdstad van de regio, Dijon. De vele monumenten zijn stille
getuigen van het verleden. De gids toont ons heel wat mooie plekjes tijdens een wandeling langs de
kathedraal, de Notre-Dame kerk, de Place de la Libération met het prachtige Palais des Ducs et des
Etats de Bourgogne dat onder meer het Museum van Schone Kunsten herbergt. De namiddag bent u
vrij om te genieten van al wat de stad te bieden heeft: shops, een terrasje, musea, …We rijden
onderweg naar het hotel nog een stukje over de Route des Grand Crus de Bourgogne.
Avondmaal en overnachting in het hotel.

DAG 4: woensdag 25 augustus 2021: Beaune - wijnproef
Vandaag staat het hart van Bourgondië op het programma: Beaune. In het ommuurde centrum is
het aangenaam vertoeven. We wandelen door het middeleeuws centrum en passeren o.a. Musée du
Vin, Places des Halles, Collégiale Notre-Dame. We bezoeken het Hôtel-Dieu, gebouwd als ziekenhuis
voor de armen, en heeft kleurrijke geglazuurde dakpannen. U kunt er de prachtige cour d'honneur
bewonderen, de indrukwekkende salle des Pôvres, de gotische kapel, de keuken of de apothekerij,
alsmede een schilderij, een Vlaams meesterwerk uit de 15de eeuw: de polyptiek van het Laatste
Oordeel, toegekend aan de artiest Rogier van der Weyden.
U krijgt hier ook nog de tijd om het centrum verder op eigen houtje te ontdekken.
Onderweg naar het hotel houden we nog even halt bij een lokale wijnboer voor een degustatie.
Avondmaal en overnachting in het hotel.
Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

DAG 5: donderdag 26 augustus 2021: Cormatin – Tournus - Cluny

We beginnen in het prachtige Château de Cormatin. De oorspronkelijke burcht bewaakte wellicht
één van de wegen naar Cluny maar in de 17de eeuw werd deze omgebouwd tot kasteel in de Franse
‘rustieke stijl’ met mooi ingerichte appartementen. Maar ook de tuinen zijn een ware verademing.
In de namiddag houden we halt in Tournus. Hier bevindt zich een van de belangrijkste romaanse
bouwwerken van Frankrijk, de Abbaye de St.Philibert. We wandelen even door de abdijkerk.
In Cluny maken we nog een kleine stadswandeling om de dag af te sluiten.
Avondmaal en overnachting in het hotel.

DAG 6: vrijdag 27 augustus 2021: Canal de Bourgogne – Châteauneuf

We rijden vandaag naar Pouilly-en-Auxois voor een boottocht op het kanaal van Bourgondië. Dit
kanaal van 242km lang met in totaal 189 sluizen verbindt de rivieren Saône en Yonne. We varen
slechts op een stuk hiervan en passeren door de Voûte, een 3km lange tunnel en een sluis.
Na de middag bezoek aan het kasteel van Châteauneuf. Een imposant middeleeuws fort gelegen in
één van Les Plus Beaux Village de France, kijkend over het kanaal.
Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 7: zaterdag 25 mei 2019: Fontenay- België

Na een deugddoend ontbijt, zetten we koers richting Abbaye de Fontenay het cisterciënzerjuweel
van Noord-Bourgondië. Door haar geïsoleerde ligging in de groene vallei bleef de abdij uitzonderlijk
goed bewaard. Abbaye de Fontenay staat dan ook vermeld op de Werelderfgoedlijst van Unesco en
dient als inspiratie voor talrijke filmopnames en muziekavonden. Tijdens een bezoek komen we meer
te weten over deze abdij gesticht in 1118 door de Heilige Bernardus.
Hierna rijden we terug richting Belgische kust met onderweg de nodige stops .
Met een koffer vol mooie herinneringen komen we ’s avonds terug aan in Eine.

Prijs: 895 € per persoon in half pension (op basis van een tweepersoonskamer)
Toeslag éénpersoonskamer: 150 €
Extra Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•

25cl huiswijn en water in karaffen op tafel tijdens de avondmalen in het hotel
Audiogids*

* Wij voorzien audiogidsen. Iedereen krijgt een ontvanger waarbij u de uitleg van de gids ontvangt via een geluidsoortje.
Ideaal voor op drukke plaatsen en mensen die graag fotograferen.

SCHELDEVALLEI ENTREEPAKKET (facultatief): 65 euro/persoon
escargotdegustatie, wijnproeverij, boottocht, entreegelden voor Hôtel Dieu Beaune, Kasteel van
Cormatin, Kasteel van Chateauneuf, Abdij van Fontenay.
SCHELDEVALLEI LUNCHARRANGEMENT (facultatief): 120 euro/persoon
6 lunches van dag 1 t/m dag 6
Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

Verblijf in Logis Hötel de la Tête Noire*** in Autun (of gelijkwaardig)
Het hotel is gelegen in het centrum van de Gallisch-Romeinse stad Autun, op wandelafstand van de
kathedraal.
De kamers beschikken over het nodige comfort zoals eigen badkamer, airco en gratis WiFi.
’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds een driegangenmaaltijd.

INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•

Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van half pension vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
(tenzij anders vermeld in het programma)
Vermelde uitstappen (niet de toegangsgelden voor musea, bezienswaardigheden, trein- of
boottochten)
Gratis parking, wij beschikken over een ruime gratis parking

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•

Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag
Middagmalen
Dranken & persoonlijke uitgaven
Toegangsgelden
Annulatie- en bijstandsverzekering. Indien u geen verzekering bij ons afsluit, gelden de
bijzondere voorwaarden begeleide reizen van Reizen Scheldevallei (Lic. A1831). Deze zijn op
verzoek verkrijgbaar bij ons op kantoor.
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.
Voor deze reis moeten er minimum 20 deelnemers zijn voordat de reis doorgaat.
Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.
•

Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon

•

Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis

•

Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

