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Bourgondië
Wie Bourgondië zegt, denkt aan verfijnde gastronomie en een wijn
cultuur om U tegen te zeggen. In deze regio vol afwisseling, nemen we
je onder meer mee naar de kastelen van Bazoches en Cormartin, het
pelgrimsoord Vézelay, de middeleeuwse bouwplaats Guédelon en de
abdij van Tournus. We verkennen de rijke geschiedenis en cultuur van
Auxerre, Beaune en Dijon. Wijngaarden, wijnkelders en degustaties
ontbreken uiteraard niet. Kortom, een reis voor levensgenieters.
PROGRAMMA

DEELNAMEPRIJS
per persoon (basis: 2 pers./eenheid): 
€ 931
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.):  € 656
alleenreizende: 
€ 1.155
supplement hond:
t.p. betalen

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Kampgeld incl. elektriciteit • busexcursie
dag 4 • openbaar vervoer naar Dijon • geleide
bezoeken in Auxerre, Vézelay, Cluny, Tournus,
Dijon • geleide bezoeken incl. toegangsgelden
Guédelon, Bazoches, paardenstoeterij Haras,
Hospices de Beaune, Clos Vougeot • toegangs
gelden prehistorisch museum Solutré-Pouilly,
Cormartin, Savigny les Beaune • 2 wijn
degustaties • welkomstdrink en 2 extra drinks •
3 etentjes waaronder 1 gastronomische lunch
(Michelin restaurant) en een Bourgondisch
‘diner’ • reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Felix Timmermans

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
15 maart 2022

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 37
of www.vkt.be/reizen
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Dag 1 Samenkomst op de camping,
kennismaking en welkomstdrink
Dag 2 Met eigen vervoer naar Guédelon,
een middeleeuwse burcht die geheel
volgens de bouwmethoden uit de 13de
eeuw wordt opgetrokken.
Dag 3 Vandaag naar Auxerre voor een
geleide wandeling.
Dag 4 Busexcursie incl. lunch. In de
voormiddag bezoeken we met een gids
het Vauban-kasteel van Bazoches.
Na de middag brengen we een geleid
bezoek aan Vézelay, een hooggelegen
middeleeuws dorp met o.m. de SainteMarie-Madeleine basiliek (Unesco
werelderfgoed). We sluiten af met een
wijndegustatie.
Dag 5 Verplaatsing naar Cluny. Suggestie
voor onderweg: Autun of ChâteauChinon waar je het Circuit François
Mitterand kunt volgen.
Dag 6 Vandaag staat Cluny centraal: in
de voormiddag verkennen we de stad en
haar abdij en na de middag de paardenstoeterij Haras National. Beide bezoeken
gebeuren onder leiding van een gids.
Dag 7 Met eigen vervoer naar Tournus
met z’n abdij Saint- Philibert, waar een
gids ons opwacht. ’s Middags worden
onze smaakpapillen verwend met
een 3-gangen menu (restaurant met
Michelinster).
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CULTUREEL EN
CULINAIR PLEZIER

Dag 8 Een dag vol afwisseling: gezamenlijk bezoek aan het prehistorisch
museum Solutré-Pouilly, gevolgd door
een gezamenlijke wandeling naar de top
van de Rots van Solutré. s’ Namiddags
vrije rondrit tussen de wijngaarden
van de gekende Pouilly-wijnen met
tal van mogelijkheden om een glaasje
te proeven.
Dag 9 Vrije voormiddag. In de
namiddag: geleid bezoek aan het
kasteel Cormartin.
Dag 10 Vrije dag. Suggesties: per fiets
naar het charmante Macon, een wandeling langs de oevers van de Saône, een
kijkje in het Nièpce-fotografiemuseum...
Dag 11 Korte verplaatsing naar Beaune.
In de late namiddag brengen we een
geleid bezoek aan l’Hôtel-Dieu, het
vroegere armenhospitaal (hospices de
Beaune) en nu een museum.
Dag 12 Met het openbaar vervoer naar
Dijon waar een gids ons opwacht voor
een rondleiding en een proevertje van
lokale specialiteiten. Namiddag vrij om
de stad verder te ontdekken.
Dag 13 We starten met een bezoek aan
het kasteel van Savigny les Beaune.
’s Namiddags staat een geleid bezoek
aan Clos Vougeot op het programma.
Beide bezoeken liggen op fietsafstand.
Dag 14 Onze laatste dag in Bourgondië
sluiten we af in stijl: geleid bezoek aan
de wijnkelder van Patriarche, degustatie van de plaatselijke wijnen, gevolgd
door een typisch Bourgondisch maal
met aangepaste wijnen. Nadien volgt
nog een gezamenlijke wandeling op
de wallen.
Dag 15 Einde en individuele terugreis △

