
Opstapplaatsen: M

7 dagen / 6 nachten
halfpension

Afreisdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

24 juni 18 € 799

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 160

Elektrische fiets € 63

-10%

Dag 1 • België - Dijon
Via de Franse autosnelwegen rijden we tot Dijon. Installatie 
in het ***hotel Ibis Dijon Gare.

Dag 2 • Canal de Bourgogne: Dijon - 
Vandenesse-en-Auxois (fietstocht ± 52 km)  
Het oeverpad leidt ons langs het “Lac Kir” en volgt de vallei 
van de “Ouche” richting Pont de Pany en Pont de l’Ouche, 
ooit een belangrijk haventje. ’s Namiddags fietsen we tot 
ons eindpunt Vandenesse-en-Auxois. Van hieruit rijden 
we met onze autocar naar het middeleeuwse vestingdorp 
Châteauneuf-en-Auxois.

Dag 3 • Canal de Bourgogne: Vandenesse-en-
Auxois - Venarey-les-Laumes
(fietstocht ± 52 km)   
We vervolgen het kanaalpad vanuit Vandenesse richting 
Pouilly-en-Auxois waar we de waterscheiding passeren. 
In de namiddag fietsen we verder tot het eindpunt Vena-
rey-les-Laumes. We rijden nadien naar Avallon voor instal-
latie in het **Hôtel d’Avallon Vauban.

Dag 4 • Canal du Nivernais: Châtillon-en-Bazois - Dirol
(fietstocht ± 44 km)  
Via een bosrijk fietspad komen we op het jaagpad van 
het kanaal van Nivers. Van Châtillon-en-Bazois fietsen we 

langs de sluizentrap “l’échelle de Sardy”. Na de middag 
passeren we enkele kastelen op ons pad richting eindpunt 
Dirol. Aansluitend rijden we met de autocar naar Vézelay, 
een druk bezochte bedevaartplaats.

Dag 5 • Canal du Nivernais: Dirol - Mailly-la-ville
(fietstocht ± 59 km)  
We vervolgen we onze fietstocht vanaf Dirol. Via Asnois 
en Cuncy bereiken we Clamecy, een middeleeuws stad-
je. Na de middag passeren we in het Yonne-dal meerdere 
bezienswaardigheden zoals o.a. de kastelen van Crain, 
Misery, Faulin en St. Marc voor we aankomen in Mail-
ly-la-Ville.
 
Dag 6 * • Mailly-la-Ville - Auxerre
(fietstocht ± 32 km)  
Onze laatste fietsdag vertrekt vanuit Mailly-la-Ville. We 
fietsen tot Auxerre en maken een stadswandeling. In de 
namiddag brengen we een facultatief bezoek aan de Cave 
du Crémant de Bourgogne de Bailly (± € 5 pp).
*Wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 7 • Avallon - België
We rijden via de Franse snelwegen richting België.

HOTELS  EN 
Ligging: hotels zijn goed gelegen
Uitrusting: hotels met receptie, lift en bar
Kamers: comfortabel ingericht met badkamer met 
bad of douche, toilet, telefoon en tv
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde 
3-gangen maaltijden

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem 
7e dag het ontbijtbuffet
 � Huurfietsen inbegrepen
 � Begeleiding door een Nederlandstalige begelei-
der vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

CHÂTEAUNEUF-EN-AUXOIS LE PONT ROYAL - CANAL DE BOURGOGNE
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We selecteerden voor u twee prachtige fietsroutes langs het kanaal van Bourgondië en het kanaal van Nivers. Onderweg ontdekt u 
roemrijke kastelen, charmante middeleeuwse dorpen en majestueuze abdijen te midden van de natuur. Op de fiets geniet u hiervan ten 
volle op een zeer relaxe en toch sportieve manier.

Fietsen in Bourgondië FRANKRIJK   


