Reisaanbot
Fietsen in Bourgondië: een culinaire en oenologische reis.
Bestemming

Frankrijk

Plaats

Bourgogne

Duur

7 dagen

Moeilijkheid

Makkelijk

Reisperiode

Van maart tot november

Minimale Leeftijd 10 jaar
Verwijzing

BG0701

Type van de reis

Reisroute

U ontdekt het hart van Bourgondië op de fiets. Deze streek nodigt u uit voor een culinaire reis van mosterd en peperkoek tot "boeuf bourguignon"
en kikkerbilletjes. Op uw fietstocht komt u ook langs de prestigieuze wijngaarden van Bourgondië: Pommard, Clos-Vougeot, Meursault en talloze
andere.

U fietst op de fantastische fietspaden door de wijnbouwgebieden maar ook langs de Saône rivier. Tijdens deze fietsvakantie heeft u de mogelijkheid
om de plaatsen Cluny, Mâcon, Chalon-sur-Saône en Tournus te verkennen. U eindigt uw fietsroute in de wijnstad Beaune.

Dag 1

Aankomst in Chalon-surSaône

De vertrekplaats van uw tocht is Chalon-sur-Saône met vele bezienswaardigheden,
waaronder de katedraal St. Vincent. U kunt langs de Saône wandelen om van de mooie
uitzichten op de Saint-Laurent brug en eiland te genieten. Chalon heeft ook een
wereldvermaard museum, het Nicéphore Niepce museum, dat de fascinerende
geschiedenis van de fotografie vertelt.

Dag 2

Chalon - Tournus

U fietst langs de Saône rivier en verder op landweggetjes door dorpen. Bezoek de
Romaanse abdij uit de 10de eeuwse in het middeleeuwse stadje Tournus. Bijzonder is ook
het Hôtel Dieu-Greuze museum.

Fietsen

33km

Dag 3

Tournus - Mâcon

U gaat verder langs de rivier op het fietspad dat de oude jaagpaden volgt. Geniet van de
rust en de prachtige landschappen van de oevers van de Saône tot in Mâcon. Als u Mâcon
binnenrijdt, bewondert u de brug van Saint-Laurent. Neem de tijd om de Saint-Pierre kerk
en het middeleeuwse Houten Huis te bekijken. Je kunt ook het Ursulines Museum
bezoeken, dat de lokale geschiedenis en een kunstverzameling presenteert.

Fietsen

34km
Fietspad

Dag 4

Mâcon - Cluny

u fietst uit Mâcon en vindt snel het fietspad verder door goed onderhouden wijngaarden.
Als u een goede warming-up wilt, rijdt u naar de geboorteplaats van de beroemde Franse
schrijver, dichter en politicus, Lamartine. Blijf anders op het fietspad naar Berzé-la-Ville.
Ga binnen de Chapelle des Moines, om zijn prachtige muurschilderingen uit de
Middeleeuwen te zien. Aan de voet van de majestueuse vestiging van Berzé-le-Châtel
fietst u 1,6 km door Europa’s langste tunnel gereserveerd voor fietsers. Deze tunnel is in
de winter gesloten om een kolonie vleermuizen te beschermen! Het fietspad brengt u
uiteindelijk naar Cluny. An het einde van de dag, ontdek de geschiedenis van de abdij van
Cluny, de grootste monastieke orde van de middeleeuwse westerse wereld.

Fietsen

30km
Fietspad

Dag 5

Cluny - Dracy-le-Fort

U gaat verder op de fietspad naar het kasteel van Cormatin met zijn 17de eeuwse
muurschilderingen. De fietspad gaat verder door bossen, velden en wijngaarden. U
passeert de dorpjes Saint-Gengoux-le-national, Buxy, Givry of Dracy-le-Fort.

Fietsen

49kmkm
Fietspad

Dag 6

Dracy-le-Fort - Beaune

U fietst rustig langsheen de oude jaagpaden van het Canal du Centre tot Santenay. U gaat
verder op het fenomenale "Voie des Vignes" fietspad door de "Côte de Beaune"
wijngaarden. U passeert dorpen met klinkende namen als Chassagne-Montrachet,
Puligny-Montrachet, Meursault en Pommard tot in Beaune. Een schitterende tocht!

Fietsen

46/52kmkm

Dag 7

Beaune

Beaune wordt "de wijnhoofdstad van Bourgogne" genoemd. Erg bekend is ook het Hôtel
Dieu, het 15de eeuwse hospitaal voor de armen, gebouwd in Vlaams-Bourgondische stijl.
Het is een charmant stadje met talrijke houten huizen, herenhuizen en geplaveide
straten.

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
To get to departure point:
By plane : flight to Lyon and then train to Chalon-sur-Saône.
By train: dire ct inte r-re gional trains f rom Paris-Be rcy station. The duration of the trip is 3h45. Or TG V ( f ast trains) f rom Paris G are de
Lyon and connection in Lyon/Le Creusot-Monceau/Dijon to take a regional train to Chalon-sur-Saône. The duration of the trip varies from 2h50 to
3h45. To plan your trip, https://en.oui.sncf/en/

Parking
If you drive to Chalon-sur-Saône, you can park your car in a secured car park located in the city center. The weekly rate is about 30€.
You can also park for free along the river banks.
All details park will be given in your travel documents.

To get back to starting point:
Regional trains take you back to your starting point if you wish. They are accessible without booking in advance and bicycles are free. You have to
buy your ticket on spot (full rate 6.60€/adult). You will find the timetable of the day in your travel documents.

Meeting time:
The first day is an arrival day without cycling. You arrive whenever you want depending on from where you come. Please note that rooms are usually
available in the middle of the afternoon depending on your accommodation. We thank you to advise us if you plan to arrive late.
-

Prijs omschrijving
Catego ri e A

799 € /pers

Basis tweepersoonskamer
6 nachten in 2* en 3* hotels of B&Bs
6 x ontbijt
5 dagen huur van een fiets met uitrusting
bagagetransport
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen (in het Engels)
het terugbrengen van de huurfiets
toeristenbelasting
verzending van de reisdocumenten in Frankrijk
telefonische bijstand 7/7d
Seizoen supplement (*)
Halfpension

40 €/pers
33 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement (**)

40 €/nacht

Extra nacht in Chalon

45 €/pers

Extra nacht in Beaune

70 €/pers

Catego ri e B

999 € /pers

Basis tweepersoonskamer
6 nachten in 3* en 4* hotels
6 x ontbijt
5 dagen huur van een fiets met uitrusting
bagagetransport
een reisgids met kaarten en routebeschrijvingen (in het Engels)
het terugbrengen van de huurfiets
toeristenbelasting
verzending van de reisdocumenten in Frankrijk
telefonische bijstand 24/24u
Seizoen supplement(*)

60 €/pers

Halfpension

37 €/avondeten

Eenpersoonskamer supplement (**)

54 €/nacht

Extra nacht in Chalon

80 €/pers

Extra nacht in Beaune

75 €/pers

Opti es
Korting als u uw eigen fiets meebrengt

-90 €/pers

Supplement: huur van een elektrische fiets

116 €/pers

(*) Se izoe n :
• van 20.04 tot 22.04.2019
• van 27.04 tot 12.05.2019
• van 29.05 tot 02.06.2019
• van 08.06 tot 10.06.2019
• van 29.06 tot 15.09.2019
(**) Deze prijzen zijn geldig voor minimaal 2 personen.
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

