ALSACE

VERLEIDELIJKE

ARMAGNAC & FLOC DE GASCOGNE

De Elzas is gelegen
aan de voet van de
Vogezen en het is een
streek vol mysterieuze kastelen
en schitterende wijnbouwdorpjes.
Volg de bekende Elzas-wijnroute
en verken de verschillende
wandelingen door de wijngaarden,
de indrukwekkende kelders en de
authentieke restaurants. Er zijn
zoveel gelegenheden om van
de grote wijnen van de Elzas te
proeven en genieten.

FRANSE

WIJNROUTES
ONDERWEG

• Bijzondere steden zoals Riquewihr,
Ribeauvillé, Obernai, Eguisheim, Colmar,
Mittelbergheim
• Historische monumenten zoals het kasteel
van Haut-Koenigsbourg en de kathedraal van
Straatsburg
• Het Unterlinden museum
• Meer dan 50 wijnmanifestaties overal in de
Elzas

EEN UNIEKE ERVARING

Rando’ Bacchus (De Bacchuswandeling)
Een inwijding in de wereld van de wijn, met
proeverijen en museumbezoeken.
Tel. : +33 (0)3 89 78 35 20
infos@horizons-alsace.com

MEER WETEN
COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME ALSACE
www.tourisme-alsace.com
HAUTE ALSACE TOURISME (68)
www.haute-alsacetourisme.com
CONSEIL INTERPROFESSIONNEL
DES VINS D’ALSACE
www.vinsalsace.com

LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Cœur d’Alsace
Terre & Vins au Pays de Colmar

De Gascogne, in het
zuidwesten van het
land, biedt de oudste
“eau de vie” van Frankrijk,
gemaakt door gepassioneerde
ambachtslieden. Al meer dan 7
eeuwen lang wordt er Armagnac
geproduceerd door het distilleren
van witte wijn in een speciale
distilleerkolf. Proef ook de
Floc de Gascogne, een subtiel
mengsel van druivensap en
Armagnac.

ONDERWEG

• La Bastide d’Armagnac, Nérac, Domaine
d’Ognoas, kasteel van Ravignan
• De mooiste plekjes in de Midi-Pyrénées, zoals
de Abdij van Flaran, Condom (het museum
van Armagnac), de vallei van de Baïse,
Auch en Marciac (jazzfestival)
• Vic Fezensac (festival Tempo Latino),
La Flamme de l’Armagnac (evenementen
in november-januari)
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RENDEZVOUS
ENFRANCE

ALLE INFORMATIE DIE U NODIG HEEFT
VOOR UW REIS NAAR FRANKRIJK

ONDERWEG

• De steden Dijon, Auxerre, Joigny, Chalon-sur-Saône
• Het “Hôtel Dieu” en de stad Beaune
• Het kasteel van Clos de Vougeot
• De basiliek en de heuvel van Vézelay
• De rots van Solutré en de Mâconnais.
• De middeleeuwse werkplaats van Guédelon
• De abdijen van Cluny en Tournus
• De kastelenroute van Zuid-Bourgogne
• De cisterciënzerabdij van Fontenay
• Vinestival à Mâcon (avril)

EEN UNIEKE ERVARING

De Dijon-Côte de Nuits-pas
Ontdek de geheimen van de voormalige
hoofdstad van de hertogen van Bourgogne en
de beroemde Côte de Nuits. Voor een vaste
prijs van €16 krijgt u toegang tot 11 attracties.
1 jaar geldig.
www.visitdijon.com

Via rendezvousenfrance.com,
de officiële site van Frankrijk als reisbestemming, kunt u overal ter wereld probleemloos uw
reis naar Frankrijk voorbereiden. De informatie
op deze site is rechtstreeks afkomstig van toeristische organisaties in Frankrijk en van privé
personen. Het aanbod is divers en richt zich op
de verschillende streken van Frankrijk.

WWW.RENDEZVOUSENFRANCE.COM

BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS
DE BOURGOGNE
www.bourgogne-wines.com
OFFICE DE TOURISME DE DIJON
www.visitdijon.com
OFFICE DE TOURISME DE MÂCON
www.macon-tourism.com
LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Colline de Corton
Colline de Montrachet
Dijon-Côte de Nuits
Le Vignoble de Chablis
Le Vignoble de l’Auxerrois

• De champagneroute: Dit is een route van 600
km door de wijnstreek
• Bijzondere steden en dorpen, zoals Hautvillers,
Reims, Troyes, Epernay, en Les Riceys
• Het “museum van de wijngaard” in Verzenay
• De kastelen van La Motte Tilly, Montmort,
Chacenay, Condé-en-Brie

EEN UNIEKE ERVARING

De geheimen van de vinoloog. Ontdek de kunst
van het proeven van de champagne! U leert waar
u op moet letten bij het proeven en u zult de
verschillende aroma’s in de wijn gaan ontdekken.
www.tourisme-en-champagne.com
ww.aube-champagne.com

MEER WETEN
CHAMPAGNE ARDENNE TOURISME
www.tourisme-champagne-ardenne.com

MEER WETEN
JURA TOURISME
www.jura-tourism.com
www.vignoble-jura.com
LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Vignoble du Jura

ONDERWEG
• Montpellier, Nîmes, Béziers
• De Abdij van Fontfroide
• Het Canal du Midi, de stad Carcassonne, de
Pont du Gard: locaties erkend als UNESCOwerelderfgoed
• Saint Guilhem-le-Désert en de Abdijkerk van
Saint Gilles langs de weg naar Santiago de
Compostela, UNESCO-werelderfgoed

SAVOIE

Maar liefst 17 wijnstreken met rijkdommen
waar u niet omheen kunt
Wijnroutes en de toeristische plaatsen die een
bezoek waard zijn
Een agenda evenementen die u niet mag
missen
Praktische informatie en handige links om uw
vakantie voor te bereiden
nl.rdvef.com/nl/wijn-frankrijk

• Apremont, met de wijnhuizen van de Savoie
• Chambéry, met het historische centrum en
de markt
• Boottocht naar de abdij van Hautecombe
• Ruffieux, de wijnkelder van Chautagne
• Montmélian, met het museum van de
wijngaard en de wijn
• Thonon, met het wijndomein en het kasteel
van Ripaille
• De tuin van de middeleeuwse stad Yvoire
• Chanaz, met de molen waar notenolie wordt
geproduceerd
• De parken van Bauges en Chartreuse

EEN UNIEKE ERVARING

Door de wijngaarden fietsen
Van het meer Saint André tot aan het meer van
Bourget loopt een rustige en veilige fietsroute

door twee gebieden met het thema
‘Vignobles & Découvertes’. U kunt uw
trip ook minder intensief maken door een
elektrische fiets te kiezen of door het meer
per boot over te steken.
www.savoie-mont-blanc.com

MEER WETEN
SAVOIE MONT BLANC TOURISME
www.savoie-mont-blanc.com
RHONE ALPES TOURISME
www.rhonealpes-tourisme.com
LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Cœur de Savoie
Savoie, Lac du Bourget

RHÔNE-ALPES TOURISME
www.rhonealpes-tourisme.com

LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Le Beaujolais des Pierres Dorées

CDT DE L’AUBE
www.aube-champagne.com
COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE
CHAMPAGNE
www.champagne.fr
OFFICE DE TOURISME DE REIMS
www.reims-tourisme.com
OFFICE DU TOURISME EPERNAY
www.ot-epernay.fr
LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Côte des Bar
Coteaux du Sézannais
Coteaux Sud d’Epernay et Côte des Blancs
Massif de Saint Thierry, vallée de l’Ardre
Montagne de Reims
Vallée de la Marne

MEER WETEN
SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
TOURISME EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
www.destinationsuddefrance.com
LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

La Narbonnaise en Méditerranée
Pays de Thau

ONDERWEG

• Bergerac: historische wijk, Maison des Vins
de Bergerac (Klooster van de Récollets), musea
• Rondom het wijndorp Monbazillac: Maison
du Tourisme et des Vins, het kasteel van
Monbazillac, wandelpaden...
• Land van bastides & middeleeuwse steden
• Kanoën op de Dordogne, fietsen langs het
zijkanaal van de Dordogne, parcours afleggen
door de boomtoppen in Laveyssière

•B
 ezoek de grote Cognachuizen: Camus,
Courvoisier, Hennessy, Martell, Meukow,
Otard, Rémy-Martin, Royer
• Het Musée des Arts du Cognac in Cognac
• Het Maison de la Vigne et des Saveurs in Archiac
• De wijnbouwers van de ‘Étapes du Cognac’
• Cognac en Saintes, kunst- en historische steden
• Een cruise op de rivier Charente
• De route van Chêne in Chassors, Le Maine
Giraud in Champagne-Vigny
• Het ‘Ecomusée du Cognac’ in Migron
• Kasteel van Beaulon in Cognac Saint-Dizan-du-Gua

MEER WETEN
BUREAU NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC
www.cognac.fr
CHARENTE TOURISME
www.lacharente.com
OFFICE DE TOURISME DE COGNAC
www.tourism-cognac.com
LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Vignoble du Cognac

De Corsicaanse
wijngaarden zijn
meer dan 2000
jaar oud en hebben een sterke
eigen identiteit doordat ze zich
als enige in Frankrijk op een
eiland bevinden. Ze herbergen
de natuurschat van een dertigtal
typische wijndruiven, waaronder
de Sciaccarellu, de Niellucciu en
de Vermentinu. Dit zijn de edele
Corsicaanse druivensoorten die
men terugvindt in de negen AOCwijnen van het eiland.

ONDERWEG

MEER WETEN

• De vestingsteden Ajaccio, Sartène, Bonifacio,
Calvi, Corte en Bastia
• Natuurlijk werelderfgoed, erkend door de
UNESCO: Het natuurreservaat van Scandola,
de Golf van Girolata, de Calanches de Piana
• Het stadje Bonifacio met zijn indrukwekkende
krijtrotsen
• Witte stranden, turquoise water en zwarte
dennenbossen
• De feestelijke sfeer van braderieën met kaas,
wijn, olijven en honing…

ROUSSILLON

Het Provençaalse
wijngebied is
bekend vanwege de
roséwijn, maar ook vanwege de
rode en witte wijnen die een sterk
karakter hebben. De Provence
kent verschillende AOC- wijnen en
deze worden geproduceerd op de
mooiste plekken, zoals de Côtes
de Provence, de Coteaux d’Aix-enProvence, de Coteaux Varois en
Provence en de wijnen die afkomstig zijn uit Les Baux de Provence,
Bandol, Cassis, Palette en Bellet.
MEER WETEN

CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS
DE PROVENCE
www.vinsdeprovence.com
LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Le Pays d’Aix - Sud Luberon

EEN UNIEKE ERVARING

Ontdek op www.routedesvinsdeprovence.com
het wijntoeristische aanbod van meer dan 400
wijnhuizen en wijnkelders en stippel uw eigen
route uit!

Dankzij het zonnige
en warme mediterrane klimaat van de
Pyrénées-Orientales kunnen de
wijnbouwers in de Roussillon
droge mousserende wijn en
natuurlijk zoete wijn verbouwen
(Rivesaltes, Muscat de Rivesaltes, Banyuls en Banyuls
Grand Cru, Maury. De wijnen van
Roussillon, waaronder 14 AOC
gemaakt op basis van 15 verschillende druiven, zijn veelzijdig.
Elke wijn heeft een eigen karakter.
• Perpignan en het Paleis van de koningen van
Mallorca
• Banyuls met terraswijngaarden op terrassen
en het Maillol museum
• Collioure met het Kasteel in de voetstappen
van het fauvisme
• Salses met een fort
• Werelderfgoed Unesco: Villefranche de
Conflent en Mont-Louis
• Paulilles, een toeristische trekpleister
• De Abdijen van Saint Michel de Cuxa en Saint
Martin du Canigou

• De toerismebureaus en de wijnhuizen van
Gaillac, Madiran, Fronton en Cahors
• De mooiste plekjes van de Midi-Pyrénées
(Toulouse, Conques, Cahors, Marciac, Albi,
Moissac...)
• De kastelen van Duras en Bonaguil
• Saint Jean Pied de Port, de doorgang naar
Santiago de Compostela
• Het kasteel van Pau en de stad Pau
• De Jurançon-wijnroute

EEN UNIEKE ERVARING

Villa Cahors Malbec.
Deze trendy ruimte is een moderne versie van
het concept Maison du Vin et du Tourisme.
Mogelijkheid tot proeverij, avond, cursussen en
wijnwandelingen om kennis te maken met de
bekende druivensoort van Cahors: de Malbec
www.vignobles.tourisme-lot.com

MEER WETEN
COMITÉ REGIONAL DE TOURISME
D’AQUITAINE
www.tourisme-aquitaine.fr
COMITÉ REGIONAL DE TOURISME
MIDI-PYRÉNÉES
www.tourisme-midi-pyrenees.com
LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Destination Cahors – Malbec
Pays des Bastides et Vignoble du Gaillac

EEN UNIEKE ERVARING

U bent welkom in 7 ‘Maisons des Vins de
Loire’ in het midden van de stad en in de
wijngaarden van de Loire-vallei in Nantes,
Angers, Saumur, Tours, Quincy, Sancerre en
Pouilly-Sur-Loire. Ontdek de AOC-wijnen, kelders
en toeristische routes en proef de lokale wijn.

BUREAU INTERPRO. DES VINS DU CENTRE
www.vins-centre-loire.com
INTERLOIRE
www.vinsvaldeloire.fr
ADT TOURAINE
www.touraineloirevalley.com
ANJOU TOURISME
www.anjou-tourisme.com
AGENCE RÉGIONALE PAYS DE LA LOIRE
www.enpaysdelaloire.com
LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Val de Loire, Amboise
Val de Loire, Chenonceau
Vallée du Loir
Chinon, Bourgueil, Azay
Saumur, Val de Loire
Angers Loire Valley
Vallée du Layon
Muscadet Loire Océan

FRANSE WIJNEN BIEDEN EEN

GROTE DIVERSITEIT
EN VEEL SMAAK
Franse wijnen zijn het resultaat van een
rijk en complex terroir en een oneindige
combinatie van smaken. Of het nu
gaat om witte wijn, rosé of rode wijn,
mousserende wijnen, gedistilleerde
dranken of zoete en natuurlijke wijnen…
elke wijn maakt deel uit van de
meeslepende geschiedenis van de
Franse wijnbouw.

Rémy Martin
Gedurende enkele uren per dag
biedt het Maison Rémy Martin
exclusieve toegang tot het erfgoed
en de savoir-faire van het huis.
www.remymartin.com

De Vinis Illustribus
Een 17e-eeuwse kelder in Parijs,
waar wijnliefhebbers uit de hele
wereld hun hart kunnen ophalen:
u krijgt er advies over grote wijnen en oude wijnjaren en u kunt
er terecht voor een privéproeverij.
www.devinis.fr

In het kasteel van Bernard
Magrez kunt u wijn van de beste
wijnjaren proeven, de procedures
van het wijnmaken ontdekken en
de wijnkelder verkennen.
www.luxurywinetourism.fr

La Winery Philippe Raoux
Een unieke locatie in Europa voor
alle wijnliefhebbers, kenners
of beginners, in de wereld van de
wijnproeverij, gastronomie en kunst.
www.lawinery.fr
Le Hameau Duboeuf
Ontdek wijn als nooit tevoren.
Uitgestrekt over 30.000 m2 en
in het hartje van de Beaujolais
worden op een leuke en originele
manier de geheimen van de
wijngaarden voor u onthuld.
www.hameauduboeuf.com
Le Musée du Vin à Paris
Een uitgebreide verzameling van
werktuigen die in de wijnbouw
worden gebruikt, evenals
proeverijlessen waarin u wordt
ondergedompeld in de magische
wereld van de oenologie.
www.museeduvinparis.com
Les Sources de Caudalie
Het wellness-centrum voor vinotherapie in het luxueuze vijfsterrenhotel Sources de Caudalie biedt
exclusieve behandelingen in het
midden van de wijngaarden van
Graves bij Bordeaux.
www.sources-caudalie.com
Planète Bordeaux
Interactieve locatie waar u de
metamorfose van druif naar wijn
kunt ontdekken, en waar u de AOC
Bordeaux en Bordeaux Supérieur
leert kennen, kunt proeven en kopen.
www.planete-bordeaux.fr

Bernard Magrez Luxury Wine Tourism

Medoc Wine Inn Tour
In het hart van de Médoc kunt
u terecht voor een ruime keuze
aan activiteiten en uitstapjes over
de wijngaarden, de wijn en het
estuarium.
www.wineinntour.com
France Passion
U kunt met uw camper terecht
bij 1800 wijnbouwers, boeren en
ambachtslieden in Frankrijk via
het netwerk France Passion.
www.france-passion.com
Wineflite France
Wineflite, wereldwijde specialist
in het verzenden van wijn in
kleine hoeveelheden, regelt
de verzending van uw wijn via
winkels, domeinen of de website:
www.wineflite.com
Cognac Hennessy
Wandel in het Maison Hennessy
aan de oever van de Charente
en ontdek hoe cognac wordt
geproduceerd. Aan het einde
krijgt u de kans om te proeven.
www.hennessy.com
Wine Passport
Wine Passport, organisator
van wijnreizen en -weekends,
biedt u de mogelijkheid om
nieuwe culinaire, creatieve en
proefervaringen te beleven in
de mooiste wijngaarden van
Frankrijk.
www.winepassport.fr

WITTE WIJNEN

RODE WIJNEN

1 KLEUR, 3 SMAKEN

3 SMAKEN OM TE ONTDEKKEN

Deze wijnen zijn subtiel en fruitig en worden vooral
geproduceerd in de noordelijke gebieden. Proef de
aromatische intensiteit van de Sauvignon van de Loire, de
frisheid van de Côtes de Gascogne, de zuiverheid van de Riesling
uit de Elzas en de precisie van een Jacquère uit de Savoie.
Zachte en intense wijnen vormen een voortreffelijke
combinatie met de klassieke gerechten uit de Franse
gastronomie. Enkele bekende druivensoorten zijn
de Chardonnay in de Bourgogne, de Viognier in de
Rhonevallei en de Chenin in de Loirestreek. Ook de wijnen
van de wijngaarden aan de kust van de Middellandse
Zee, zoals Bandol en Cassis, zijn het ontdekken waard.
Likeurwijnen zijn het resultaat van een mooie overrijpheid
of van een grauwe schimmel, met de zongebakken aroma’s
van een Jurançon, de zoete enfruitige geuren van een
Bergerac of de rijkdom van een late wijnoogst in de Elzas.

Zacht en fluweelachtig zijn de wijnen die gemaakt zijn
van de Gamay druif uit de Beaujolais of de Pinot Noir
druif uit de Bourgogne. Deze druiven zijn de basis van
zachte wijnen met een ongelooflijk subtiele smaak.
Ook de wijnen van de Jura zijn zacht en fluweelachtig.
Deze wijnen op basis van één druivensoort zijn de
bekroning van een heerlijke maaltijd.
Kruidig en authentiek zijn de prachtige wijnen uit de
Rhônevallei op basis van de syrah druif. Denk ook eens
aan de krachtige wijnen die gemaakt zijn van de grenache
druif in de streek rond Avignon. Nog meer naar het zuiden
vindt u Mourvèdre in de Languedoc en Carignan in
Roussillon. Deze wijnen zullen u niet teleurstellen.
Wijnen met een sterk karakter treft u aan in de streek rond
Bordeaux. Hier worden op onnavolgbare wijze wijnen
geproduceerd op basis van de cabernet en de merlot druiven.
Deze bewaarwijnen hebben een internationale uitstraling.

Perpignan Méditerranée Rivesaltes

ROSÉWIJNEN
Bloemrijk, elegant, licht, niemand krijgt
genoeg van de heerlijke roséwijnen die
onze mooie zomertafels en onze chique
barbecues opvrolijken. Roséwijnen worden
voornamelijk in de Provence geproduceerd
op basis van de Grenache, de Pinot Noir of
de Cinsault en vormen de ideale culinaire
aanvulling om met vrienden te delen. Laat
u in verleiding brengen en maak kennis
met de roséwijnen van de Provence, een
Patrimonio de Corse, een rosé uit de Loire
of Côtes du Rhône…

RHÔNE VALLEI
Ontdek een wijnstreek
met een glorieus verleden: de wijnen van de
Côtes du Rhône, die ooit pauselijke
wijnen waren, treft u aan in de beste
restaurants ter wereld. Deze wijnen
hebben tegenwoordig een internationale uitstraling. De Rhône vallei
is een gastvrije, gastronomische
streek, met heel wat feestelijke evenementen. De AOC-wijnen zullen niet
alleen uw tong strelen, maar u ook
leiden naar de mooiste toeristische
plekjes van de Rhône vallei.

MEER WETEN

• Wijnstreek van Sancerre, Maison des Sancerre
• Chinon, de stad van Rabelais, het Koninklijke
fort en de befaamde wijn
• De Koninklijke Abdij van Fontevraud
• Nantes met het kasteel van de hertogen van
Bretagne, de “Machines de l’Ile”
• De Loire, werelderfgoed van de UNESCO
• De kastelen en tuinen van de Loirestreek,
Chambord en Chenonceau
• Angers : het 13e eeuwse kasteel met het
langste wandtapijt ter wereld, de Apocalyps
(dag des oordeels) uitbeeldend

LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Instappen! Instappen! De rode trein van het
Land van de Katharen en Fenouillèdes gaat
vertrekken! Houd een welverdiende pauze om
de beroemde wijnen van deze prachtige regio
te proeven. Tel.: +33 (0)4 68 200 400 info@tpcf.fr

Kelders,
prestigieuze
kastelen, abdijen,
grotwoningen en tuinen, u
vindt werkelijk alles langs de
historische route en de grote
gebieden van de “Appellation
d’Origine Contrôlée” in deze
wijnstreek: Centre-Loire,
Orléanais, Touraine, Saumurois,
Anjou en de wijnstreek Nantais.

ONDERWEG

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
www.tourisme-pyreneesorientales.com

EEN UNIEKE ERVARING

CRT CENTRE – VAL DE LOIRE
www.visaloire.com

ONDERWEG

MEER WETEN
COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME
D’AQUITAINE
www.tourisme-aquitaine.fr
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
DE LA GIRONDE
www.tourisme-gironde.fr
BORDEAUX TOURISME
www.bordeaux-tourisme.com
CONSEIL INTERPROFESSIONNEL
DU VIN DE BORDEAUX
www.bordeaux.com
www.bordeauxwinetrip.com

Cognac Martell
Het oudste van de grote cognachuizen
is opgericht in 1715. U ontdekt
er de geheimen van hoe cognac
wordt geproduceerd.
www.martell.com

MEER WETEN

ONDERWEG

LOIRESTREEK

Langs wegen
die leiden naar
Santiago de
Compostela, treft u in deze
regio dertig wijngebieden die
een internationale bekendheid
genieten(Cahors, Gaillac,
Fronton, Madiran, St Mont,
Côtes de Gascogne, Duras,
Jurançon, Irouléguy). Hier vindt
u het meest kleurrijke wijnpalet
van Frankrijk.

AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE
www.visit-corsica.com

Proeverijen van AOC in Ajaccio
Eind juli en begin augustus wordt op de
Place Foch een gratis proeverij van wijnen uit
Ajaccio gehouden, met muzikale omlijsting.
www.ajaccio-tourisme.com

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
TOURISME
www.tourismepaca.fr

• De Winery van Philippe Raoux
• De “Sources de Caudalie”, hotel*****,
spa en vinotherapie
• Steden die behoren tot het werelderfgoed van
de UNESCO zoals: Bordeaux en Saint Émilion
en de Citadel van Blaye
• Pauillac en de kastelenroute van Médoc
• Bordeaux-wijnroutes in Graves en Sauternes
• “Planète Bordeaux”
• School en bar van de Bordeaux-wijn

CORSICA

PROVENCE

• De grote wijnhuizen van AOC-wijnen, zoals
de Côtes de Provence in Arcs sur Argens, de
Coteaux Varois en Provence in La Celle en de
Côtes de Provence Sainte Victoire in Trets
• Aix-en-Provence en de schilders van de Provence
• (Kunst)historische steden zoals Arles, SaintRémy de Provence en Fréjus
• Saint-Tropez – Hyères, tussen schiereilanden
en de Îles d’or
• De wijnsteden langs de kust: Bandol en Cassis

ONDERWEG

Langs de wijnroute
Aperitief van de wijnmaker, boottocht of
wijncruise op de Garonne en de Gironde
vanuit Bordeaux, Blaye en Pauillac van mei tot
oktober met Bordeaux River Cruise
www.bordeaux-tourisme.com

EEN UNIEKE ERVARING

De geheimen van cognac. Leer de geheimen
van het distilleerproces van de distilleerder en
de keldermeester aan de voet van de koperen
ketels die de hele winter door borrelen.
www.cognacetapes.com

Bordeaux werd gesticht in de 3de eeuw
voor Christus en is
nog steeds een havenstad waar
veel handel wordt gedreven. De
stad richt zich op de wereld, maar
u kunt van hier uit ook een bezoek
brengen aan de prestigieuze
kastelen van Médoc, Saint-Emilion,
Graves en Entre-deux-Mers. Hier
wordt nog geleefd in overeenstemming met de verfijnde levensstijl
“à la bordelaise”, die eigen is aan
de bewoners van de streek.

EEN UNIEKE ERVARING

“Le chemin de la vigne” op het Domaine du
Haut Montlong in Pomport
Leuke wandeling voor jong en oud door de
wijngaarden van het domein. Wijnproeverij aan
het einde van de route. Het hele jaar door, €2/
volwassene - kinderen gratis.
www.destination-vignobles-bergerac.fr

EEN UNIEKE ERVARING

ONDERWEG

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME
D’AQUITAINE
www.tourisme-aquitaine.fr

EEN UNIEKE ERVARING

Cognac is bovenal
een immense
wijnstreek van meer
dan 80.000 hectaren in Charente
en Charente-Maritime. Ontdek de
regio “côté ville” (de kant van de
stad) in Cognac, Jarnac, Saintes.
Voor de “côté vignes” (de kant
van de wijngaarden) gaat u naar
de rivier Charente in het hart van
de wijnstreek, waar u wijnbouwers
ontmoet in hun distilleerderij. Een
onvergetelijke ervaring!

ONDERWEG

MEER WETEN
OFFICE DE TOURISME BERGERAC - SUD
DORDOGNE
www.bergerac-tourisme.com

ONZE
FAVORIETEN

BORDEAUX

De regio Pays
de Bergerac,
Vignoble en
Bastides belichaamt alles wat
aantrekkelijk is aan de Périgord.
Vrijetijdsactiviteiten en erfgoed
vindt u er in overvloed en
uw smaakpapillen worden er
ongetwijfeld bekoord. Het zijn
echter de wijnmakers die hier de
grootste verrassingen voor u in
petto hebben.

COGNAC & PINEAU DES CHARENTES

SUD-OUEST

De wijnroute in de
Savoie kent 3 circuits
die voeren door een
indrukwekkend landschap van
wijngaarden, meren en bergen. U
kunt deze route afleggen te voet,
met de auto of op de fiets. Er zijn
23 druivensoorten en 20 kwaliteitswijnen, waarvan vier met een
herkomstbenaming: Chignin, Apremont, Jongieux en Mondeuse. In de
grote diversiteit en de kwaliteit van
de wijn weerspiegelt zich een unieke
streek in het hart van de Alpen.

DE WIJNEN VAN
FRANKRIJK ZIJN
EEN ABSOLUTE
ONTDEKKING!

CDT DE LA MARNE
www.tourisme-en-champagne.com

Het circuit van de kastelen van de Languedoc
Ontdekkingsroute met bezoeken en proeverijen
aan het kasteel van Flaugergues, de abdij van
Valmagne, de abdij van Fontfroide... U vindt alle
wijntoeristische activiteiten in Zuid-Frankrijk op:
www.destinationsuddefrance.com/cluboenotourisme

De wijnstreek Jura behoort sinds 2012
tot de Vignobles & Dècouvertes en is
een bestemming op zich met enkele zeer
interessante attracties. Kom snel en ontdek wat
het u te bieden heeft!

MEER WETEN
INTER BEAUJOLAIS
www.beaujolais.com

Hameau Duboeuf in Romanèche-Thorins
Het eerste wijnpark in Beaujolais heeft een
nieuwe attractie: de Ciné’Up. Hier krijgt u een
prachtig overzicht van wat Beaujolais te bieden
heeft. Interactieve ontdekkingsreis voor jong
en oud.
www.hameauduboeuf.com

Deze mediterrane
wijnstreek strekt
zich uit over een
zonovergoten gebied.
De wijnen van de Zuid-Franse
regio Languedoc zijn zeer divers.
Er wordt rode en witte wijn, rosé,
natuurlijk zoete en mousserende wijn gemaakt. De wijnen
van de Languedoc, waaronder
verschillende ‘appelations’ en
‘vins de pays’, zijn aangenaam
om te drinken, feestelijk maar
onstuimig.

EEN UNIEKE ERVARING

EEN UNIEKE ERVARING

ONDERWEG

• Lyon, werelderfgoed van de UNESCO
• Villefranche-sur-Saône met kastelen en
pleinen in renaissancestijl
• De Beaujolais-wijnroute
• Mont Brouilly met een fraai panorama
• Het kasteel van Montmelas in MontmelasSaint-Sorlin
• Zeven thematische circuits die gratis kunnen
worden gedownload naar uw GPS

LANGUEDOC
In de regio Franche
Comté ligt een wijngebied met duizend
facetten en veel bijzondere schatten.
Er zijn vier wijngebieden, te weten
de Côtes du Jura, L’Étoile, Arbois
en Château-Chalon. De streek kent
twee producten met herkomstbenaming (Crémant en Macvin) en
er zijn twee eervolle vermeldingen
voor de “vin jaune” en voor de
“vin de paille”(gele wijn). Er zijn vijf
druivensoorten: Savagnin, Poulsard,
Trousseau, Chardonnay en Pinot Noir.

• Arbois, Poligny, Lons-le-Saunier (Maison
de la Vache qui rit®, thermen, golf)
• Baume-les-Messieurs: de Keizerlijke Abdij,
de “reculées” (karakteristieke dalen),
watervallen, grot
• Château-Chalon : grafkelders en panorama’s
• Salins-les-Bains : Grande Saline
(werelderfgoed UNESCO), thermen.
• Sud-Revermont: ruïnes van het kasteel
van Chevreaux, dal van Gizia, Saint-Amour
(apotheek, koninklijke gevangenissen)

ONDERWEG

Neem de toeristische
route door de
champagnestreek
en maak een ontdekkingsreis
voor de zintuigen. Ontmoet de
wijnmakers in de domeinen
en champagnehuizen en laat
u meeslepen door hun passie.
Doorkruis de Champagnestreek,
ontdek de landschappen, het
erfgoed, en proef van de lokale
levensstijl!

ONDERWEG

BERGERAC

De Beaujolais ligt bij
de uitvalswegen van
Lyon en is bekend
in de hele wereld. U zult hier
talloze ontdekkingen doen, maar
ook genieten van bijzondere
smaken. Langs de prachtige
wijnroutes van de Beaujolais zult
u kennis maken met de grote
gastvrijheid van dit gebied. Het
is een streek boordevol kastelen,
prachtige heuvellandschappen
en bijzondere wijn.

EEN UNIEKE ERVARING

CHAMPAGNE

JURA

ONDERWEG

FRANKRIJK
HEET U WELKOM!

MEER WETEN
BOURGOGNE TOURISME
www.bourgogne-tourisme.com

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME
MIDI-PYRÉNÉES
www.tourisme-midi-pyrennes.com

Het kasteel van Mons
In het hartje van de Armagnac-streek kunt
u de kelders, de wijn- en mediazaal en de
wijngaarden van het kasteel bezoeken op 4
verschillende routes die 15 minuten tot 2 uur
duren. De wijnmakerij biedt ook accommodatie
en catering voor groepen. Prijs voor
wijntoeristisch initiatief van Armagnac 2012.

De bekende
wijnroutes en
gastronomische
tochten strekken zich meer dan
1000 kilometer door de hele regio
uit en lopen langs veelzijdige en
authentieke landschappen. Met
de auto, op de fiets of solex, te
voet of per boot, kom de rijkdom
en de heerlijk authentieke charme
van de Bourgogne-wijnstreek
ontdekken... Deze streek zal
beslist uw hart veroveren!

TONS RECOMMANDÉS (4)

MEER WETEN
COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME
D’AQUITAINE
www.tourisme-aquitaine.fr

EEN UNIEKE ERVARING

BOURGOGNE
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BEAUJOLAIS

ONDERWEG

• Avignon: centrum en Pauselijk Paleis
• De hoog gelegen dorpen van de Luberon
• De Mont Ventoux en de “Dentelles” van Montmirail
• De grot van Chauvet, kandidaat voor UNESCOwerelderfgoed
• 4 bestemmingen ‘Vignobles & Découvertes’
• Couleur Tavel, de wijn en het erfgoed van Tavel
• Nîmes Toquées in Costières de Nîmes
• Het kasteel van Grignan
• L iszt en Provence, festival voor muziek uit
de Romantiek

EEN UNIEKE ERVARING

De Bar à Vins des Côtes du Rhône. Op de
binnenplaats van het Maison des Vins is er
gedurende het festival van Avignons een tijdelijke
wijnbar waar u elke avond een selectie van Côtes du
Rhône en Côtes du Rhône Villages kunt ontdekken.
www.maisondesvinsfestival.com

MOUSSERENDE WIJNEN
Ontdek de elegante en geraffineerde Champagne, maar
ook de Crémant en andere mousserende wijnen. Wit
of soms ook rosé, brut of halfdroog, gemaakt van verschillende druivensoorten afhankelijk van de streek van
oorsprong: deze wijnen geven elk uiting aan de kenmerken van een bepaalde wijnstreek. De beroemdste zijn
gemaakt van de druivensoorten Chardonnay, Pinot Noir,
Pinot Meunier of een combinatie van deze druiven. Ontdek de mousserende wijnen met een fruitig aroma zoals
de Clairette, de Muscat of de Riesling.

MEER WETEN
INTER RHÔNE
www.vins-rhone.com
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
TOURISME
www.tourismepaca.fr
RHÔNE ALPES TOURISME
www.rhonealpes-tourisme.com
OFFICE DE TOURISME DE NÎMES
www.ot-nimes.fr
LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Autour des Dentelles de Montmirail
Condrieu, Côte-Rôtie
D’Hermitage en Saint-Joseph
De Cornas en Saint Péray

STERKE
DRANKEN
Edel en krachtig en ontstaan uit een langdurige
rijping, zijn de cognacs een voortreffelijke
afsluiting van een heerlijke maaltijd. Twee grote
Franse gebieden delen de eer. De Gascogne staat
bekend vanwege de stoere brandewijnen die
vaak voorzien zijn van een jaartal. In de Charente
worden de beste cognacs vervaardigd.

ZOETE NATUUR-

LIJKE WIJNEN

Zeer verfijnde wijnen die voornamelijk in Roussillon,
Languedoc, Vaucluse en op Corsica worden
geproduceerd. De natuurlijk zoete witte wijnen
worden gemaakt met de druivensoorten Muscat,
Grenache Blanc en Malvoisie, terwijl de zachte
natuurlijke rode wijnen grotendeels op basis van
Grenache Noir worden gemaakt.
De witte wijn wordt verbouwd op kalkhoudende
grond en smaakt heerlijk bij een perzikentaart met
verveine. De rode wijnen hebben een fluweelachtige
smaak en halen hun kracht uit leisteenbodems. Ze
passen perfect bij zacht chocoladegebak.

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid.
Verbruiken met mate

Le Bassin minier
du Nord-Pas de Calais

HET KANAAL
PICARDIË

UW

ONTDEKKINGSTOCHT DOOR
DE

WIJNGAARDEN
VAN FRANKRIJK
IS
EEN

Abbaye

Massif de Saint Thierry,
vallée de l'Ardre
Vallée
de la Marne

ONVERGETELIJKE
ERVARING

NORMANDIË

PARIJS

Coteaux du
Sézannais

Montagne
de Reims

Coteaux Sud d'Epernay
et Côte des Blancs

CHAMPAGNE
BRETAGNE

ELSAS

LORRAINE

Côte des Bar

ELSAS
ATLANTISCHE
LOIRESTREEK

Bijzondere smaken, authenticiteit, diversiteit,
fraaie natuur, saamhorigheid, erfgoed,
creativiteit, terroir, bijzondere ontmoetingen,
oude tradities, passie, gastvrijheid,
gastronomie, levenskunst en geschiedenis...
Door de eenvoud en de authenticiteit van de Franse wijnbouw
genieten de Franse wijnen wereldwijd bekendheid. U zult
in het hart van zeventien wijnstrecken kennis maken met
gepassioneerde wijnbouwers die de traditionele kennis van hun
voorvaderen hebben weten te behouden. Laat u onderdompelen
in een cultuur die de smaak van de Franse gastronomie en het
aanzien van de Franse regio’s sterk heeft beïnvloed. Maak kennis
met een levensstijl die een mix is van creativiteit en traditie. Dit is
het historische erfgoed van Frankrijk, zoals het is ontstaan door
de wijnbouw.
Bent u met zijn tweeën, met familie of vrienden? Bent u een groot
wijnkenner of alleen maar nieuwsgierig? U zult altijd bijzondere
ervaringen opdoen tijdens een bezoek aan historische
wijnkelders, een lunch langs de wijnroutes, een wellnessverblijf
op een kasteel tussen de wijngaarden of tijdens thematische
wandelingen.
Een wijnvakantie biedt veel onvergetelijke momenten.

Le Vignoble
de l'Auxerrois

LOIRESTREEK
LOIRESTREEK

BOURGOGNE

Brézé

BOURGOGNE

JURA

De 17 wijnstreken van Frankrijk
en hun bijzondere locaties

Alsace
Armagnac & Floc
de Gascogne

BEAUJOLAIS

Beaujolais

COGNAC &

Bergerac
Bordeaux

PINEAU DES CHARENTES

Bourgogne

SAVOIE

Champagne
Cognac & Pineau
des Charentes

ATLANTISCHE
Condrieu, Côte-Rôtie

Corsica
Jura

OCEAAN

Languedoc
Loirestreek

D’Hermitage en
Saint-Joseph

BERGERAC

De Cornas
Cornas
De
en Saint Péray
en Saint Péray

RHÔNE

BORDEAUX

Provence
Rh™ne Vallei
Roussillon

VALLEI

Destination
Cahors – Malbec

Savoie
Sud-Ouest

SUD-OUEST

AQUITAINE

Toeristische informatie

Autour des Dentelles
de Montmirail

Wijnstad

Châteauneufdu-Pape

Label “Vignobles & Découvertes“
Opmerkelijke stad, dorp of plek

PROVENCE

Kasteel, historisch monument
Religieus monument

LANGUEDOC

Panorama

LABEL

HET

&VIGNOBLES
DÉCOUVERTES
Het label Vignobles & Découvertes garandeert u
zorgvuldig geselecteerde activiteiten en locaties.
Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om een
verblijf in een wijngebied voor een weekend of
enkele dagen, voor te bereiden.
Dit betekent dat alle aangesloten hotels, wijnkelders, restaurants, monumenten en toeristenbureaus
maar ook alle evenementen en activiteiten met dit
label, zich inzetten voor een gastvrij onthaal en een
goede service. Zij garanderen een uniek verblijf en
onvergetelijke ervaringen in het wijngebied.

U vindt de bestemmingen met het label
Vignobles & Découvertes op
nl.rdvef.com/nl/wijn-frankrijk

www.rendezvousenfrance.com

Le Pays d'Aix
Sud Luberon

Plaats die op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO staat
Val de Loire, ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO

ARMAGNAC ET

Internationale luchthaven

FLOC DE GASCOGNE

TGV-station*

Pays de Thau

* Stad met meer dan 30.000 inwoners
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Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Verbruiken met mate

