FIETSEN IN BOURGONDIË
Frankrijk

EIGEN
FIETS

Dag 1 • België - Pouilly-en-Auxois
Via Franse autosnelwegen rijden we tot Flavigny-sur- Ozerain, één van de mooiste dorpjes van Frankrijk. Vervolgens naar Pouilly-en-Auxois
waar we logeren in het ***hotel du Val Vert.
Dag 2 • Pouilly-en-Auxois - Dijon - Chalon-sur-Saône (fietstocht ± 55 km)
We starten met de fiets aan ons hotel richting Canal du Bourgogne. We fietsen via Pont de l’Ouche, ooit een belangrijk haventje richting
Pont de Pany tot ons eindpunt “Lac Kir” in Dijon. Van hieruit met de autocar richting Chalon-sur-Saône waar we logeren in het ***hotel Saint
Georges.
Dag 3 • Chalon-sur-Saône - Santenay - Beaune (fietstocht ± 50 km)
We fietsen vandaag richting Santenay. Via Santenay raken we op de fietsroute La Voie des Vignes. Deze route kronkelt door de wijngaarden
van de grote Bourgogne wijnhuizen: Puligny, Montrachet, Meursault, Volnay, Pommard met als eindpunt de stad Beaune. De laatste
kilometers zijn wat pittiger maar het uitzicht is zo mooi dat we de hoogteverschillen vlot naar boven fieten.
Dag 4 • Chalon-sur-Saône - Buxy - Cormatin - Cluny (fietstocht ± 46 km)
Vandaag gaan we de religieuze toer op. We rijden via het wijndorpje Buxy richting het prestigieuze kasteel van Cormatin. We fietsen op
een autovrij pad richting de abdij van Cluny. De abdijkerk was de grootste kerk van de christelijke wereld tot aan de bouw van de SintPietersbasiliek in Rome.
Dag 5 • Chalon-sur-Saône - Tournus - La Truchère (fietstocht ± 45 km)
Over verkeersluwe wegen fietsen we vanuit het hotel door pittoreske dorpen en loofbossen naar het gezellige stadje Tournus, bekend van
zijn fietsmuseum (± € 6 pp). We rijden verder via de rivier La Seille naar ons eindpunt: de terrasjes aan het water van La Truchère.
Dag 6 • Chalon-sur-Saône - België
We rijden terug naar België

HOTEL SAINT GEORGES***

Ligging: aan de stadsrand van Chalon-sur-Saône
Uitrusting: receptie, restaurant, bar, terras, gratis wifi, comfortabel ingerichte
kamers met bad of douche en toilet
Maaltijden: Ontbijtbuffet, ’s avonds 3-gangen menu

Vertrekdatum

INBEGREPEN

• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 6e dag het ontbijt
• Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider vanuit België

88

6 dagen / 5 nachten
halfpension
Prijs per persoon

(op basis van 2-pers.-kamer)

25 juni 22

€ 827

Toeslag

Prijs per persoon

Eenpersoonskamer

€ 245

Opstapplaatsen: Erpe-Mere, Gentbrugge, Sint-Niklaas, Boechout
(definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

