Blidt

bølgende landskaber
og fremragende vine
DET SYDLIGE BOURGOGNE

På cykel til kendte vinbyer
Bourgogne er det gamle Frankrig - et grønt
fascinerende landskab med masser af kultur,
skøn mad og dejlige vine. Statelige historiske
slotte, milevis af lige romerske veje og storslåede romanske kirker giver hele tiden
påmindelser om Bourgognes lange
historie og store kulturarv.

Forholdsvis let rute,
dog med nogle stigninger
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Vindistriktet La Côte de Nuits i det sydlige Bourgogne udgår fra
Dijon og er berømt for rødvine på Pinot Noir-druen. Her vinmarkerne ved Chambertin Clos de Bèze.

Dag 1. Ankomst til Dijon

Gå på opdagelse i Dijons mange seværdigheder,
f.eks. Notre Dame kirken og Hertugernes Gravsted. De burgundiske hertuger var i middelalderen
berømte og mere magtfulde end den franske konge,
og de havde en særdeles tæt forbindelse til den
engelske trone.

Dag 2. Dijon - Beaune

århundrede. Herefter krydser I Chalonnais’ storslåede grænser, indtil I kommer til Tournus, der ligger
ved Saône-flodens bred. Her venter det gamle Philibert-kloster på at blive udforsket.

Information

(ca. 47 km)

Turkode:

De bølgende vinmarker venter på jer. Dette er Bourgognes hjerte, og I vil nyde det. Kast et blik på vinslottet Aloxe Corton med dets flot dekorerede tag,
eller Clos de Vougeot Château fra 1200-tallet, som
var ejet af klosteret i Citeaux i flere hundrede år. I
kører gennem byen Nuits Saint Georges, som har
produceret verdensberømte vine i de sidste tusind
år. Her får I mulighed for vinsmagning.

Dag 3. Beaune - Chassey le Camp

Dag 4. Chassey le Camp - Cluny

(ca. 63 km)

I dag kan I udforske Côte Chalonnaise, som ligger
mellem de lave bakker for foden af Morvan-bjergene og Saône-flodens sletter. Côte Chalonnaise
er en perfekt geografisk bro mellem Côte Beaunes
berømte vinområder mod nord og Mâconnais mod
syd – et ikke mindre værdsat område med sin egen
række af berømte appellation’er. Ved Cormatin kan
I besøge det pragtfulde slot, inden I følger cirkelruten til Cluny.

Dag 5. Cluny - Tournus

Rejseform:

(ca. 34 km)

Cluny har været et meget vigtigt sted med klosteret, som var et af i Europas største indtil det 16.

Individuel rejse

Varighed:

8 dage/7 nætter

Rejseperiode:

Marts - november

Startdage:

(ca. 24 km)

Om morgenen besøger I vinhovedstaden med det
kendte Hôtel Dieu, et gammelt hospital, som er et
mesterværk fra 1500-tallet i gotisk stil, bygget efter
Hundredeårskrigen. I fortsætter videre til nogle af
de bedst kendte vinlandsbyer i verden – Pommard
og Mercurey.

FRA-8

Hver fredag, lørdag
og søndag

SAMLET LÆNGDE:
St. Philiber, Tournus

ca. 257 km
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Dag 6. Tournus - Chalon sur Saône

(ca. 41 km)

Dag 7. Chalon sur Saône - Dijon

(ca. 48 km)

Saône-floden er aldrig langt væk. Chalon er en travl
flodhavneby og fotograferingens opfinder Nicéphore Niepce’s fødested med interessant museum.
Men den gotiske katedral i byens centrum, kapellet
og det tidligere hospitals apotek er også et besøg
værd.
I dag cykler I langs med Canal du Centre med skønne indtryk, landskaber og vinmarker, indtil I kommer
til Beaune. På vejen kører I gennem Côte Chalonnaise med vinmarker og bløde bakker i et vidunderligt
landskab.I tager toget tilbage fra Beaune til Dijon
(30 minutter).

Dag 8. Dijon

Afrejse eller forlængelse med ekstra dage.

PÅ CY K E LT U R I B O U R G O G N E - V I N E N E S S M U K K E L A N D S K A B E R

Philip Schous Vej 21
DK - 2000 Frederiksberg
Tlf. +45 32 52 89 81
info@memorytours.dk
www.memorytours.dk

Inkluderet i rejsens pris:
 7 nætter på hotelværelse med eget bad og toilet
 7 x morgenmad (mulighed for halvpension)
 Bagagetransport mellem hotellerne
 Service hotline
 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort
 Vinsmagning i Nuits Saint Georges
 Togbillet fra Beaune til Dijon

Ikke inkluderet i rejsens pris:
 Rejsen til/fra Dijon
 Cykelleje
 Drikkevarer
 Personlig rejseforsikring
 Adgang til museer, attraktioner m.m.
 Parkering af bil

Rejsetype:
Turens enkelte dagstrækninger er tilrettelagt med
distancer der gør det muligt at gøre stop undervejs og
tage turen i jeres eget tempo. Cykelturene er ikke
guidede, og mellem start- og slutpunkt er I derfor frie til
at følge ruteforslagene i større eller mindre grad.

Afrejsedatoer i 2015:
Denne tur kan startes hver lørdag, søndag og mandag
i hele den udbudte rejseperiode fra den 20. marts til
den 8.november 2015.

Cykler:
Udlejningscyklerne er gode turcykler med 7 eller 21 gear og
hånd- og/eller fodbremse i unisex-modeller, som alle har en
medfølgende cykeltaske. Endvidere kan der lejes el-cykler,
børnecykler og andet børneudstyr, hvilket dog findes i et
begrænset omfang og derfor skal bestilles i god tid i
forvejen.
Det er muligt at medbringe egen cykel, men i så tilfælde er
det på eget ansvar i forhold til evt. skade, tab eller tyveri af
cyklen.
Cykelhjelm er ikke lovpligtig i Frankrig, men af
sikkerhedsmæssige hensyn opfordrer vi både børn og
voksne til at leje eller medbringe en hjelm og køre forsigtigt.

Generel information
 Cykelturene er uden guide.
 De angivne distancer er beregninger af de anbefalede
ruter og mulige omveje.
 Detaljerede kort og informationer vil blive udleveret og
gøre det muligt ikke at fare vild på ruten.
 Overnatningerne på turen vil foregå på komfortable 3*4* hoteller med private faciliteter og god placering.

Praktisk rejseinformation:
Med fly:
Dijon: Der kan med fordel flyves direkte til Paris. Det er
en flyvetur på ca. 2 timer uanset om der flyves til
lufthavnen Charles de Gaulle eller Orly, og herfra går
togene videre til Dijon på halvanden time.
Med tog:
Fra Padborg til Dijon: 15-17 timer med 2-5 skift
I egen bil:
Padborg – Dijon: ca. 1.110 km

Priser:
Pris per person
Pris per person i dobbeltværelse

DKK

5.850

Pris per person i enkeltværelse

DKK

8.050

Halvpension

DKK

1.800

Leje af cykel 7/21 gear

DKK

675

Leje af el-cykel

DKK

1.125

Ekstra overnatning i Dijon i dobbeltværelse

DKK

575

Ekstra overnatning i Dijon i enkeltværelse

DKK

750

Grupperabat 5% ved mindst 8 personer

Memory Tours hjælper jer gerne med at arrangere et samlet rejsearrangement, inklusiv fly- eller
togbilletter og evt. ekstra hotelovernatninger. Spørg os om et tilbud.

