Reisaanbot
Korte fietsvakantie in Bourgondië door de wijngaarden
Bestemming

Frankrijk

Plaats

Bourgogne

Duur

3 dagen

Moeilijkheid

Makkelijk

Reisperiode

Van maart tot november

Minimale Leeftijd 1 jaar
Verwijzing

BG0301

Type van de reis

Reisroute

Deze korte fietsvakantie in Bourgondië neemt u mee langs de meest prestigieuze wijngaarden van de beroemde wijnstreek, bekend als Côte de

Deze korte fietsvakantie in Bourgondië neemt u mee langs de meest prestigieuze wijngaarden van de beroemde wijnstreek, bekend als Côte de
Beaune en Côte de Nuits. U fietst eerst vanuit Chalon-sur-Saône langs het Centre du Centre en vervolgens op het prachtige fietspad "la Voie des
Vignes", door wijngaarden die zo beroemd zijn als Chassagne-Montrachet, Meursault of Pommard. U bent op uw eigen, dus u bent vrij om zoveel
wijneigenschappen als u wilt te bezoeken. U rijdt door Beaune, dat zijn rijkdom heeft verdiend met het verhandelen van wijn en brengt een bezoek
aan de onmisbare "Hospices de Beaune". Uw fietsroute gaat verder door Nuits-Saint-Georges tot de stad Dijon.

Dag 1

Chalon - Meursault

U verlaat Chalon-sur-Saône en rijdt vervolgens over het rustige jaagpad van het Canal de
Bourgogne. Moeiteloos bereikt u Chagny, en verder Santenay, toegangspoort tot de
wijngaarden van de Côte de Beaune. De ’Voie des Vignes’ fietsroute slingert verder van
dorp naar dorp over kleine landwegen in het hart van de wijngaarden. U stopt in
Meursault, bekend voor zijn kasteel en als één van de opnamelocaties van de film "La
Grand Vadrouille".

Fietsen

42km

Dag 2

Meursault - Nuits Saint
Georges regio

U vervolgt langs de prachtige fietsroute van de wijngaarden: u passeert Pommard voordat
u Beaune binnengaat, waarvan de welvaart grotendeels te danken is aan de wijnhandel.
Neem de tijd te stoppen om door de straten van het stadscentrum te wandelen voordat u
de Hospices de Beaune bezoekt, niet te missen. Het museum uitlegt goed de
geschiedenis van deze plek van de 15e eeuw tot heden. Daarna fietst u opnieuw in het
midden van de wijngaarden naar Nuits Saint Georges of een van de omliggende dorpen.

Fietsen

30km

Dag 3

Nuits Saint Georges Dijon
Fietsen

26km

U ontdekt vandaag de wijngaarden van de Côte de Nuits en hun eeuwenoude tradities.
Uw fietsroute voert u langs het Château de Clos Vougeot, een symbolische plek gesticht
door de monniken van de Abbaye de Cîteaux. Het bezoek zal u over de architectuur van
het kasteel verlichten, maar ook over de riten van de Broederschap van de Chevaliers du
Tastevin. U rijdt verder naar Dijon, de voormalige hoofdstad van de machtige hertogen
van Bourgondië. Deze hartelijke en levendige stad verwelkomt u in zijn opmerkelijk goed
bewaard gebleven stadscentrum, dat is ontworpen voor voetgangers.

Verblijf
Categorie A
U overnacht in **/*** type hotels die alle comfort bieden na een dag in de buitenlucht. Deze
familie hotels zijn gezinsvriendelijke. Het ontbijt is inbegrepen.

Voorbeeld van het type accommodatie

Categorie B
U logeert in ***/****type hotels, die voor de kwaliteit en het warme onthaal werd geselecteerd.
Het ontbijt is inbegrepen.

Voorbeeld van het type accommodatie

Praktische informatie

Prijs omschrijving
Catego ri e A

€299 /pers

Tweepersoonskamer basis
2 nachten in **/*** hotels
2 x ontbijt
2 dagen huur van een fiets met uitrusting
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen (in het Engels)
het levering en terugbrengen van de huurfiets
toeristenbelasting
telefonische bijstand 7/7d
Seizoen (*)
Eenpersoonskamer supplement
Half pension

€10 /pers
€40 /nacht
€28 /avondeten

Extra nacht in Chalon-sur-Saône

€45 /pers

Extra nacht in Dijon

€43 /pers

Catego ri e B

€379 /pers

Tweepersoonskamer basis
2 nachten in *** hotels of bedandbreakfast
2 x ontbijt
3 dagen huur van een fiets met uitrusting
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen (in het Engels)
het levering en terugbrengen van de huurfiets
toeristenbelasting
telefonische bijstand 7/7d
Seizoen (*)

€20 /pers

Eenpersoonskamer supplement

€56 /nacht

Half pension
Extra nacht in Chalon-sur-Saône

€37 /avondeten
€80 /pers

Extra nacht in Chalon-sur-Saône

€80 /pers

Extra nacht in Dijon

€62 /pers

Opti es
Korting als u uw eigen fiets meebrengt

-€70 /pers

Supplement: huur van een elektrische fiets

€68 /pers

Optie bagage transport ( * * )
Basis 2-3 personen
Basis 4 personen en meer

€80 /pers
€50 /pers

(**) Deze prijzen zijn geldig voor minimaal 2 personen.
( * ) Se izoe n :
• van 10.04 tot 13.04.2020
• van 27.04 tot 02.06.2020
• van 01.07 tot 12.09.2020
Korting voor kinde re n (met twee betalende personen in de kamer):
0-4 jaar: -70%
5-11 jaar: -50%
12-17 jaar: -30%

Nie t inbe gre pe n in de prijs:
heen- en terugreis naar het parcours
drankjes
middag- en avondmaaltijden, tenzij ze in het verblijf inbegrepen zijn
toegangsprijzen voor bezienswaardigheden
verzekering (facultatief)
Voor meer informaties en reservatie : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 of bonjour@levelovoyageur.com

