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Het eerste nieuws uit Frankrijk dit jaar!
Voilà! Voor u ligt onze eerste sales manual van dit jaar met nieuws uit Frankrijk van
onze partners. Met daarin originele tips en nieuwe producten zoals accommodaties, activiteiten, locaties en bezoeken. Laat u inspireren voor individuele vakantiegangers maar ook voor (zakelijke) groepen en incentives!
Het laatste nieuws uit Frankrijk en onze activiteiten kunt u dagelijks volgen via:
•
ons nieuwe blog voor reisprofessionals:
https://www.frankrijkvoorreisprofessionals.com/
•

onze speciale site voor MICE professionals: http://nl.meeting.france.fr/

•

onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/AtoutFranceMICE/

En uiteraard staan wij telefonisch en per e-mail tot uw beschikking wanneer u vragen heeft!
Met vriendelijke groet,
Het Sales team Atout France in Nederland
Diana KLINKENBERG (Sales Manager)
T: 020-53 53 011
diana.klinkenberg@atout-france.fr
Jojanneke KRAMER (Projectmedewerker sales)
T: 020-53 53 014
jojanneke.kramer@atout-france.fr
Coralie OSTERTAG (Projectmedewerker sales en mediarelaties)
T: 020-53 52 123
coralie.ostertag@atout-france.fr

ALPES-MONT BLANC ALSACE ET
LORRAINE BIARRITZ PAYS BASQUE
BORDEAUX BOURGOGNE BRETAGNE
CHAMPAGNE CORSICA CÔTE D’AZUR
LYON NORMANDIE OCCITANIE-SUD DE
FRANCE PARIS PROVENCE VAL DE
LOIRE

Dit document is samengesteld door Atout France in Nederland 2019 - Copyright ©
Atout France
Atout France in Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de vermelde prijzen of producten die door de verschillende organisaties in het document
worden vermeld.
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Agence Régionale du Tourisme Grand Est - Destination Lorraine
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Alsace et Lorraine - Hotel La Citadelle Metz
Bourgogne - Franche-Comté Tourisme
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Bourgogne - Destination Autun
Bourgogne - Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois
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Occitanie-Sud de France - Office du Tourisme de Toulouse
Occitanie-Sud de France - APHY Créations Bleu de Pastel
Occitanie-Sud de France - Montpellier Méditerranée Tourisme & Congrès
Bordeaux - Millesime Privé
Atlantische Loirestreek
Bretagne
Normandie - InDeauville
Normandie - Calvados Christian Drouin
PARIJS EN OMSTREKEN
Paris - Parc Astérix en Grévin Paris
Paris - Musée de l’Armée Invalides
HEEL FRANKRIJK
CroisiEurope
Centre des Monuments Nationaux
Fotocredits
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LORRAINE
Traditioneel en atypisch, dat moet de Lorraine zijn
Het maakt bijna niet uit wat voor
soort reis of verblijf het moet worden: in en met de Lorraine kun je alle
kanten op. Onze bestemming biedt
veel historisch, cultureel en industrieel erfgoed, een verleidelijke natuur, oud vakmanschap en moderne
levenskunst. Bovendien is het er
simpelweg gezellig!

Voor MICE-evenementen zoals studiedagen en inhouse seminars met een
speciale touch hebben we alles in huis:
van historische monumenten en luxe
hotels tot overnachtingen in een dierentuin en de beste regionale delicatessen.
We assisteren u graag bij het maken
van alle keuzes en het samenstellen
van een perfect programma.

qua glas, kristal, aardewerk, hout en
papier.
Gastronomie: met z’n quiches en mirabellen als absolute blikvangers, heeft
Lorraine nog veel meer lekkers in huis:
eigen aperitieven, bier en wijnen, kazen
als munster-géromé en brie de Meaux,
macarons, de snoepjes bergamotes de
Nancy, madeleines, dennenhoning met
AOC, de bosbessentaart brimbelles, en
zo voort.
Natuur: met z’n dichte wouden, imposante bergtoppen, gulle boomgaarden
en grote meren biedt de Lorraine de natuurliefhebber alles wat hij of zij zoekt.
Twee hoofdsteden: de bruisende
plaatsen Metz en Nancy.
Duizend bezienswaardigheden: musea, kathedralen, abdijen, kastelen,
plaatsen als Bar-le-Duc, de vestingstad
Longwy, Pont-à-Mousson en Domrémy-la-Pucelle waar Jeanne d’Arc werd
geboren.

Militair verleden: Verdun, de Maginot-linie, de Lorraine leest als een

VOOR MEER INFORMATIE
AGENCE RÉGIONALE DU TOURISME GRAND EST DESTINATION LORRAINE
Contactpersoon: Mevr Olga FROLOVA, sales
E-mail: olga.frolova@tourisme-lorraine.fr
Tel: +33 (0)3 83 80 77 84
www.toerisme-lorraine.nl https://groupe.tourisme-lorraine.fr/
https://meeting.tourisme-lorraine.fr/
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Bijzonder overnachten: in de lodges
van dierenpark Sainte-Croix.
Goede partner: in de Club LorTour en
Lorraine Meeting Club werken dertig
partners zoals toeristenbureaus, hotels
en conferentiecentra permanent samen
aan een up-to-date professioneel aanbod.
Snelle antwoorden: binnen 24 uur
ontvangt u van onze salesafdeling
een antwoord op uw vragen.

DE LORRAINE IN TREFWOORDEN:
Vakkennis: De Lorraine herbergt het
meeste vakmanschap van Frankrijk

geschiedenisboek.
Evenementen: van kerstmarkten en
Sint-Nicolaasvieringen tot werelds
grootste luchtballonnen festival.
Uitstekende prijs-prestatieverhouding: voor accommodaties, restaurants
en activiteiten, dat zult u merken!
Dichtbij: via het vliegveld van Luxemburg ben je vanaf Schiphol binnen 2,5
uur in de Lorraine.

DESTINATION NANCY
Allround bestemming voor een weekend of een interessante tussenstop
Ideaal voor een weekend of een kort
tripje: de elegante stad Nancy midden in de Lorraine. Met de auto bent
je er in minder dan zes uur, gerekend
vanaf Amsterdam. Nancy is ook
ideaal gelegen als stopplaats voor
wie onderweg is naar het zonnige
zuiden en een boeiende overnachtingsplaats zoekt.
ALTIJD EEN SUCCES: DE PLACE
STANISLAS
Wat Nancy zo interessant maakt? Je
vindt er een zeldzame concentratie van
architectonische en artistieke wonderen. De meest in het oog springende is
de Place Stanislas, het enorme plein
dat een zeer terechte plek heeft op de
Unesco-werelderfgoedlijst en volgens
reisuitgever Lonely Planet het op drie
na mooiste plein van de wereld is.
DE HOOFDSTAD VAN DE ART NOUVEAU
Nancy is ook de hoofdstad van de
Franse art nouveau, met zowel vele
parels van architectuur als een rijke
collectie decoratieve kunst, die valt te
bewonderen in het Musée de l’Ecole
de Nancy. U ziet hier werken van onder
andere glasblazer/meubelmaker Gallé
en ontwerper Majorelle.

burg.
Ook kan je in Nancy starten met
de Boucle de la Moselle oftewel de
ronde van de Moezel, die 85 kilometer
fietspad telt.

LEVE
HET
BRUISENDE
STUDENTENLEVEN
Maar daarmee zijn we er nog niet: in
Nancy is een eclectisch en dynamisch
cultureel klimaat ontstaan met een
bruisend nachtleven. Het feit dat er
45.000 studenten wonen en leven heeft
hier ongetwijfeld mee te maken.
De oude stad, de Ville Vieille, is een romantische wereld vol openbare parken
en met een rijke gastronomische traditie. Het nieuwe label Nancy passions
sucrées wijst je naar de zoetere kanten
ervan.
VOOR FIETSENDE BEZOEKERS
Naast een rivierhaven en niet minder
dan zes musea, is Nancy ook aantrekkelijk voor fietsers. Hier loopt onder
meer de V50 langs, die Brugge verbindt
met Lyon, via een route over Luxem-

VOOR U SAMENGESTELD
Combineer de hoogtepun
ten in een
gastronomisch of cultureel bezoek, bij
voorbeeld:
- 2 dagen bezoeken met thema Art
Nouveau inclusief collectie Daum in het
museum voor Schone Kunsten en museum Ecole de Nancy, 1 x diner, hotelovernachting en 1 x lunch: vanaf € 130 pp
- 1 dagje gastronomie met ‘s ochtends
bezoek aan het historische centrum,
dan naar l’Auberge de la Mirabelle
«chez Léon» die leert hoe je een
quicheLorraine maakt, daarna lunch en
bezoek aan het Maison de la Mirabelle
met proeverij: vanaf € 47 pp
Informeer naar de vele mogelijkheden!

VOOR MEER INFORMATIE
DESTINATION NANCY
Contactpersoon: Mevr Annabelle HAEBIG, manager inkomend
toerisme
E-mail: ahg@destination-nancy.com
Tel: +33 (0)3 83 35 90 02
www.nancy-tourisme.fr
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AGENCE INSPIRE METZ
Metz: trots op 4e plaats bij European Best Destinations 2019
Op nog geen vijf auto-uren van Am
sterdam, net onder Luxemburg, is
Metz een fijne bestemming voor een
interessant tripje. De stad noemt zich
niet voor niets Métropole Art & Tech en
mag trots zijn op zijn vierde plaats bij
de verkiezing European Best Destinations 2019.
ENCYCLOPEDIE VAN BOUWSTIJLEN
Metz leest als een encyclopedie van
bouwstijlen. Zo zijn de thermen in het Musée de la Cour d’Or een voorbeeld van
Gallo-Romaanse architectuur. De middeleeuwen en de renaissance zie je op
de Place Saint Louis en de Colline Ste
Croix. De Keizerswijk grossiert in typisch
achttiende-eeuwse Franse pleinen. De
architectuur van Centre Pompidou-Metz,
congrescentrum Robert Schuman en de
wijk Amphithéâtre is juist ultramodern.
Hiervoor tekenden stedenbouwkundigen
en architecten van wereldfaam.

En Metz bouwt door: in 2020 opent Hotel
Maison Heler zijn deuren, een ontwerp
van Philippe Starck en ongetwijfeld een
nieuwe blikvanger voor die dynamische
wijk Amphithéâtre.
GROENER DAN GROEN
Metz is ook een Ville d’eau et jardins,
omringd door Moezel en Seille. Uw gasten
en klanten kunnen er wandelen langs de
oevers en genieten van het groen: Metz
telt 45 m² groene ruimte per inwoner. Er
ligt 95 km aan fietspaden en Metz is een
officieel Territoire Vélo. De véloroute V50
(de Echappée Bleue) gaat dwars door de
stad.
Met ieders gastronomische verlangens
komt het goed dankzij Les Tables de
Rabelais: een groep restaurants en producenten die streekproducten hoog in het
vaandel hebben. Denk aan de Vins de
Moselle AOC, pruimentaarten en eau-devie met mirabellen.
VOLLE EVENEMENTENAGENDA
Een van de grote evenementen die
Metz jaarlijks verwelkomt is het festival Constellations de Metz, over digitale
kunst in al zijn vormen: het trok in 2018
950.000 bezoekers. Dit jaar viert de stad
het dertigjarig jubileum van de Arsenal,
dat tot de twintig mooiste Franse theaterzalen hoort. Ook Metz’ kerstmarkten zijn

VOOR MEER INFORMATIE
AGENCE INSPIRE METZ
Contactpersoon: Mevr Carol FAIGEL-OTTAVINO, inkomend toerisme
E-mail: reservation@inspire-metz.com
Tel: +33 (0)3 87 39 01 02
www.tourisme-metz.com
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fameus.

Tip: Vanaf 8 december 2019 wordt de
achthonderdste verjaardag gevierd van
de Saint-Etienne, de kathedraal met het
grootste oppervlak aan glas-in-lood van
Europa: 6.500m² gemaakt tussen de dertiende en twintigste eeuw.
De inkomend toerisme afdeling heeft diverse interessante packages samenge
steld, informeer naar de mogelijkheden!

HOTEL LA CITADELLE METZ
Historisch gebouw waar ook de keuken geschiedenis schrijft
Want de keuken van dit imposante
etablissement midden in Metz is
door Michelin beloond met een ster.
Zo heeft Hotel La Citadelle alles in
huis voor een geslaagd verblijf dat
uw gasten nog lang zal bijblijven.
AUTHENTIEKE SCHOONHEID
La Citadelle, gebouwd in 1556, is een
officieel Bâtiment de France en torent
uit boven het historische centrum van
Metz. Na een indrukwekkende renovatie opende hier in 2005 het Hôtel La
Citadelle. Het interieur is modern, maar
in harmonie met het rijke verleden. Natuursteen, glas en metaal in samenspel
met moderne kunst geven het gebouw
rust, charme en raffinement.

AAN TAFEL!
Er zijn twee restaurants. La Table is het
sterrenrestaurant waar chef Christophe

Dufossé excelleert met een actuele,
creatieve en elegante keuken. La Brasserie biedt alle dagen van de week een
mooie lunch en een mooi diner in een
ontspannen, hedendaagse ambiance.
Bijzonder: ‘La Salle à manger du
Chef’, een privéruimte waar vier tot tien
personen kunnen aanschuiven alsof
ze bij Christophe Dufossé thuis te gast
zijn. Hij verrast met acht gangen ‘show
cooking’: een heerlijke ervaring!

KAMERS MET WARMTE EN STANDING
Dit boetiekhotel heeft 68 kamers waaronder twee suites - met veel warme rood
tinten. Voor zakelijke bijeenkomsten zijn vier zalen beschikbaar.
Samen met de loungebar een volmaakte wereld voor een verblijf op niveau, ver weg van de drukte van de
stad.

Groepen voelen zich hier bijzonder
in de watten gelegd, cultuurliefhebbers vermaken zich in de omgeving
uitstekend en ook voor zakenreizigers
zijn de ligging en de voorzieningen van
La Citadelle perfect.
CULINAIRE CURSUSSEN
Gastronomie is hier de drijfveer en daar
om biedt La Citadelle ook workshops
aan, met als thema’s koken, bakken en
wijnkennis. Een ontspannend programmaonderdeel tijdens zakelijke bijeenkomsten!

Sowieso kunt u hier met alle speciale
lunch- en dinerwensen terecht, hoe
klein of groot uw gezelschap. Het Traiteur Team gaat graag aan de slag met
de locatie, aankleding, presentatie en
amusement rond de culinaire prestaties
van chef Christophe Dufossé.

VOOR MEER INFORMATIE
HOTEL LA CITADELLE METZ - MGALLERY BY SOFITEL
Contactpersoon: De heer Romain CLEMENT, sales manager
E-mail: r.clement@maison-dufosse.com
Tel: +33 (0)3 87 17 17 17
www.citadelle-metz.com/en/
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Bourgogne-Franche-Comté: dichtbij en eindeloos boeiend!
Bergen, heuvels, wijngaarden en
mooie waterwegen: je vindt het allemaal in Bourgogne-Franche-Comté,
de regio van de Jura, de Morvan en de
Vogezen. Nog meer goed nieuws: van
uit Nederland ben je er in maximaal
zeven uur.

uw klanten graag aan een gulle tafel aan,
gevuld met regionale kazen als Comté,
Époisses en Morbier en vleeswaren als
de Morteau- en Montbéliardworst en gerookte ham. Heerlijk met een glas wijn uit
de Bourgogne of de Jura en wat mosterd
uit Dijon. Klik hier voor meer informatie.

Het fenomenale natuurschoon maakt
dit een uitgelezen regio voor wandelfanaten. Klik hier voor een ruime keuze aan
routes, waarvan vele goed bewegwijzerd
zoals de Echappée Jurassienne door de
Jura en de route naar Santiago-de-Compostella.
Voor
fietsers
biedt
de
Bourgogne-Franche-Comté inmiddels meer
dan 1.300 kilometer aan fietsroutes. Op
www.fietsen-in-bourgogne.com vind je
duidelijke Nederlandstalige informatie.

Na al die sportieve prestaties schuiven

TIPS VOOR ACCOMMODATIE:
Bourgogne-Franche-Comté zet in op authentieke accommodaties voor mensen
die zoeken naar een echte beleving.
Check Les Ursulines in Autun en de Rives
Sauvages in Malbuisson. Of kies voor
een prachtige plek in de natuur:
www.domainedespresverts.fr en
www.cabanesdesgrandsreflets.com
TIPS VOOR GASTRONOMIE:
- De witte wijnen van Vézelay zijn de ontdekking waard:
www.bourgogne-wines.com
Net zo als de lokale kazen in de Com-

VOOR MEER INFORMATIE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ TOURISME
Contactpersoon: Mevr Cécile AMBACHER, sales
E-mail: c.ambacher@bfctourisme.com
Tel: +33 (0)3 81 25 08 03
www.bourgognefranchecomte.com
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té-kelders en bij kaasmakerij Gaugry. En
niet te vergeten de beroemde La vache
qui rit waarover een net gerenoveerd museum bestaat.
TIPS VOOR CULTURELE BEZOEKEN:
Zowel in Besançon als in Dijon zijn de
musea voor beeldende kunst net heropend na een renovatie:
www.mbaa.besancon.fr en
beaux-arts.dijon.fr

TIPS VOOR LEKKER BEWEGEN:
Op de fiets zelf een Tour de Franceetappe beleven: La Planche des Belles
Filles.
De rondtocht door het zuiden van de
Bourgogne is dit jaar uitgebreid met het
traject Chalon - Tournus.
Goed wandelen is het in de drie regionale
‘groene longen’ van de regio: het Parc du
Morvan, het Parc du Haut-Jura en het
Parc des Ballons des Vosges..

FABRIQUE MULOT ET PETITJEAN
Kruidkoek proeven bij la Fabrique de pains d’épices Mulot et Petitjean
Sinds 1796 schrijft Maison Mulot &
Petitjean geschiedenis: dankzij dit
bedrijf staat Dijon in Frankrijk - ook
- bekend als de hoofdstad van de
kruidkoek oftewel pain d’épices. Bij
de fabriek in Dijon is een museum
ingericht over de geschiedenis
van Maison Mulot & Petitjean, het
fenomeen kruidkoek en de vraag
hoe je de lekkerste smaak krijgt. Een
professionele gids kan er groepen
tot vijftig personen rondleiden.
Dit soort bezoeken hebben een speelse
opzet en zijn leuk voor jong en oud.

LE BUREAU
Allereerst wordt rondgekeken in een
replica van het directiekantoor zoals het
er aan het begin van de twintigste eeuw
uitzag. Met behulp van audiovisuele
technieken zien we de huidige directrice
Catherine Petitjean in gesprek met
haar voorgangers: Auguste Petitjean,

Louis Mulot en Barnabé Boitier. De
portretten aan de muur kunnen praten
(!) en vertellen over het verleden en het
heden van het bedrijf.

HET ONTVANGSTPLATFORM
Daarna krijgen de bezoekers dankzij
beeld- en geluidseffecten het gevoel dat
ze werkelijk op een drukke handelskade
terecht zijn gekomen. Honing, meel,
fruit en specerijen zijn overal te zien,
voelen en ruiken: de ingrediënten die
onmisbaar zijn in de kruidkoeken van
Dijon en andere plaatsen.
EEN CURSUS KOEKENBAKKEN
Via grote beeldschermen leggen
medewerkers uit welke etappes
worden gevolgd bij het maken van
de pain d’épices. Door vensters kan
meegekeken worden hoe in de actuele
fabriek de kruidkoek wordt gebakken.

WINKEL EN PROEVERIJ
Daarna moet er natuurlijk geproefd
worden! In een gezellig ambiance
kunnen verschillende soorten koek
worden geprobeerd. Uiteraard is er
alle tijd om in het winkeltje ter plekke
inkopen te doen om het thuisfront te
verwennen en om zelf ook nog eens na
te kunnen genieten.
Openingstijden:
Van dinsdag tot zaterdag van 10.00 tot
12.30 uur en van 14.00 tot 18.30 uur.
Tarieven individueel bezoek:
Volwassenen € 8,00, kinderen 12-17
jaar € 6,00. Jongere kinderen gratis.
Tarieven
groepsbezoek
(op
reservering en vanaf 10 personen):
Per persoon € 6,00.

VOOR MEER INFORMATIE
FABRIQUE MULOT ET PETITJEAN
Contactpersoon: Mevr Alice ABRAHAM, verantwoordelijke toerisme
E-mail: a.abraham@mulotpetitjean.fr
Tel: +33 (0)3 80 66 30 80
www.mulotpetitjean.fr
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DESTINATION AUTUN
Autun: stads en plattelands tegelijk
Autun is een razend interessante
stad midden in het natuurlijke
landschap van de Bourgogne. Niet
voor niets mag Autun zich een officiële Ville d’Art et d’Histoire noemen: zijn architecturale erfgoed is
meer dan tweeduizend jaar oud, met
keizer Augustus als ‘godfather’.

Want het was deze Romeinse keizer
die Autun heeft bedacht, rond 15 voor
Christus. Nog steeds kun je er gallo-romaanse bouwwerken zien staan zoals
de Janustempel, de poorten van Arroux
en Saint-André, een theater, stadsmuren en het grafmonument Pierre de
Couhard. Uit de christelijke middel
eeuwen stamt de kathedraal Saint-Lazare met zijn bijzonder mooi gebeeldhouwde kapitelen. Napoleon en zijn
broer Louis Bonaparte hebben Autun
goed gekend: allemaal verhalen die
een rondleiding door de smalle straat-

jes van de hooggelegen binnenstad uiterst interessant maken.
RELIKWIEËN VAN LAZARUS
De bouw van de Saint-Lazare startte in
1120. Hij is ontworpen als bedevaartkerk en rustplaats voor de relikwieën
van Lazarus, de man die door Jezus
uit de dood werd opgewekt. Deze relikwieën zijn al sinds de tiende eeuw
in Autun aanwezig en vormen een vast
reisonderdeel voor pelgrims onderweg
naar Santiago de Compostela.

HET ROLIN-MUSEUM
Vlak bij de kathedraal Saint-Lazare
staat het Hôtel Rolin, het herenhuis dat
kanselier Nicolas Rolin in de vijftiende
eeuw voor zichzelf bouwde en waarin
nu het gemeentelijk museum is gehuisvest. Dwalend door de vele zalen krijg
je als bezoeker een goede indruk van
de boeiende en rijke culturele geschiedenis van Autun.

VOOR MEER INFORMATIE
DESTINATION AUTUN
Contactpersoon: Mevr Catherine GIRARD, directrice relations internationales Ville d’Autun
E-mail: catherine.girard@autun.com
Tel: +33 (0)3 85 86 81 09
www.autun.com
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BOEIEND: BINNEN EN BUITEN DE
STAD
En nog steeds heeft Autun een
ongekend bruisende culturele dynamiek, vol muziekfestivals, exposities en
nationale sportevenementen.
Voor wie zijn eigen plan wil trekken,
biedt Autun een uitnodigende en verrassende omgeving waarin allerlei
sportieve en ontspannende activiteiten
mogelijk zijn.
Kortom, Autun is een stad om te ontdekken! Het culturele en natuurlijke kader
maken deze stad absoluut aantrekkelijk
voor iedere actieve en geïnteresseerde
reiziger.
Tip: start het bezoek in informatiecentrum Destination Autun, de digitale
ontvangstruimte tegenover de kathedraal waarin een schitterende 3D-film
alle hoogtepunten van Autun en omgeving op een rijtje zet. Gratis toegankelijk
en open van april tot september.

OFFICE DE TOURISME BEAUNE & PAYS BEAUNOIS
Beaune: voor bezoekers met lekkere ideeën
Beaune is dé bestemming midden in de
‘Climats de Bourgogne’, de bijzondere
wijnstreek die op de Unesco-werelderf
goedlijst terecht is gekomen. Ook het
goedbewaarde middeleeuwse centrum
van dit charmante stadje (23.000
inwoners) verrast iedere bezoeker.
INGESTELD OP DE TOERIST
Aan een ruime hotelkeuze is geen gebrek:
Beaune is gewend aan flinke aantallen
toeristen. Zo verkoopt het beroemde
voormalige ziekenhuis Hôtel-Dieu - uit
de tijd van de hertogen van Bourgogne jaarlijks meer dan 400.000 entrees.

Er zijn veel charmante hotels (3-5 sterren),
B&B’s en gîtes in het oude centrum en in
het wijngebied. Meerdere adressen hebben wellnessfaciliteiten.
Ook geen zorgen voor de lekkere trek:
Beaune telt maar liefst acht restaurants
met een ster!

DWALEN TUSSEN DE WIJNGAARDEN
Beaune is een ideaal vertrekpunt voor het
fietspad ‘La voie des vignes’ en voor de
route Des Grands Crus, die door de prestigieuze wijngebieden Côte de Beaune
en Côte de Nuits gaat met pittoreske en
wereldberoemde plaatsjes als Pommard
en Meursault.
Tips voor een geslaagde reis:
- Een must-see is het beroemde Hospices de Beaune
www.hospices-de-beaune.com
- Overnachten in stijl? Kies dit kasteel
tussen de wijngaarden, het heeft een
spa waar gewerkt wordt met fruittherapie: Château de Cîteaux**** La Cueillette
www.lacueillette.com
- Of check deze luxe B&B met spa & hammam inclusief maaltijden: le Clos Pierre
Arnaud www.clospierrearnaud.com
- Apart is om te overnachten op een rivierboot: La Vie en rose

www.bargelavieenrose.com
- Het plan is een actief tripje te organiseren? Kies dan voor fietsen of wandelen in
de wijngaarden, met Active Tours
www.active-tours.fr
- Of sla een balletje golf tussen de druiven:
golfdebeaune.fr
- Bij Bouchard Aîné & Fils kan je terecht
voor een wijn- en chocoladeproeverij
www.bouchard-aine.fr
- Ook wijnkasteel Château de Meursault
organiseert wijnproeverijen
www.chateau-meursault.com
- Een wijnproefcursus biedt Sensation Vin
www.sensation-vin.com
- In deze regio vlak bij Dijon mag een
bezoek aan een mosterdmakerij niet ontbreken, bijvoorbeeld die van Fallot:
www.fallot.com
- Een andere absolute aanrader: ontdek
de Bourgondische truffel bij Or des Valois
www.truffedebourgogne.fr

VOOR MEER INFORMATIE
OFFICE DE TOURISME DE BEAUNE ET PAYS BEAUNOIS
Contactpersoon: Mevr Anke FATET, sales manager
E-mail: promotion@beaune-tourisme.fr
Tel: +33 (0)3 80 26 21 31
www.beaune-bourgondie.nl
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OFFICE DE TOURISME DU LAC D’ANNECY
Annecy: hier leef je goed, hier leef je op
Dit door bergen omzoomde meer
inspireert en verleidt al sinds mensenheugenis iedere bezoeker met
zijn schoonheid. Tegen het jaar 1900
werd die aantrekkingskracht ver
sterkt door de opkomst van water
sport en badtoerisme. Vanaf die tijd
voerde men promotiecampagnes
voor het meer en verschenen er
de eerste grote hotels en vakantiehuizen.
Een eeuw later is er in wezen niet veel
veranderd: in Annecy worden lichaam
en geest nog altijd op en top verwend!
En het water in het meer wordt al 50
jaar lang tot het helderst in Europa be
stempeld.
Hier, op dertig minuten onder Genève
- en ook op een half uur afstand van
‘de echte bergen’ - is het leven goed. In
de eerste plaats dankzij de weelderige
natuur, waarin je zowel heel actief kan

zijn als stil kunt genieten. Je kunt bij
voorbeeld kiezen voor een van de watersporten die er worden aangeboden,
maar op datzelfde water ook een kalm
boottochtje maken.
LEKKER ACTIEF BEZIG
Je kan er ook helemaal omheen fietsen
over de fietspaden- een tocht van ruim
40 kilometer - om een goede indruk te
krijgen van het hele meer. En niemand
houdt je tegen als je onderweg even wil
uitblazen op een van de vele strandjes.
Maar ook in de omringende bergen kun
je lekker actief bezig zijn: wandelen,
mountain biken, via-ferrata, canyoning,
paragliding of je aan een boomklimparcours wagen met het hele gezin, er is
volop keuze….

FIJNE ACCOMMODATIES
Qua onderdak is de keuze gevarieerd:
naast goede hotels en gîtes liggen er
rond het meer 19 campings. En ook een
duurzaam Eco-Bivouac met iglo-tenten,
dat uw gasten absoluut zal charmeren.

VOLOP CULTUUR
Wie van cultuur houdt waant zich in
vroegere tijden in de vele kastelen,

VOOR MEER INFORMATIE
OFFICE DE TOURISME DU LAC D’ANNECY
Contactpersoon: De heer Mathias HOTTOIS, commercieel manager
E-mail: m.hottois@lac-annecy.com
Tel: +33 (0)4 50 45 03 57
https://nl.lac-annecy.com
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bezoekt de diverse musea of gaat op
ontdekkingstocht in Annecy. De stad
en omringende dorpjes hebben niet
voor niets het prestigieuze label ‘Art et
Histoire’ontvangen , stad vol kunst en
geschiedenis. Ook hier vloeit het water
rijkelijk door de met bloemen versierde
kanalen, wat Annecy de bijnaam ‘het
Venetië van de Alpen’ oplevert.

Kristalhelder water, eindeloze bossen
en bergen, pittoreske straatjes en een
uitbundige keuken: Annecy is de plaats
om geestelijk en lichamelijk bij te tanken.

CHÂTEAU LA COSTE
Een artistiek wijnchâteau voor een onvergetelijk verblijf
Ten noorden van Aix-en-Provence,
halverwege de route naar het natuurpark van de Luberon, ligt een adembenemend château waar met veel succes
kunst bij de wijn wordt gevoegd. Dit
is echt een klasse adres, met 28 villa-suites, een wellnesscentrum, een
kunsttuin, vier restaurants en een
wijnbedrijf op basis van ecologische
en biologische principes. Het heeft
alles in huis voor groepsbezoek en zakelijke bijeenkomsten.

Bij Château La Coste gaan wijn, kunst,
natuur en architectuur harmonieus door
het leven. Je kunt er simpelweg heerlijk wandelen over de beboste hellingen, langs wijnvelden, olijfgaarden en…
kunstobjecten. Het terrein van het kasteel
is rijk bezaaid met hedendaagse werken van onder meer Tadao Ando, Louise
Bourgeois, Alexander Calder, Frank O.
Gehry, Andy Goldsworthy, Paul Matisse,

Jean Nouvel, Jean Prouve, Sean Scully,
Richard Serra, Hiroshi Sugimoto, Tunga
en Franz West.
VIER RESTAURANTS OP EIGEN TERREIN
Ook is het ruim voorzien van restaurants:
Chateau La Coste telt er maar liefst vier!
• La Terrasse, een buitenrestaurant in typisch Provençaalse sfeer
• Le Café de Tadao Ando, een brasserie
• Francis Mallmann, een Argentijns restaurant
• Restaurant Villa La Coste, met een gastronomische en bistronomische menukaart
PRIVÉ-VILLA’S IN DE GEURENDE
TUIN
Hoog op de heuvel van het beschutte
domein ligt Villa La Coste, een vijfsterrenhotel met 28 Villa Suites, omringd door
tuinen vol kruiden en bloemen. Elke villa heeft een eigen ruim terras dat uitkijkt
over de wijnvelden en de vallei. Een paar
villa’s hebben zelfs een eigen zwembad.
Allemaal bieden ze veel privacy en zijn
ze ingericht met respect voor de Provençaalse stijl.

vel ontwierp voor Château La Coste de
wijnopslagruimte waar de biologische
wijnen geproduceerd worden. Dit bijzondere, half cilindrische bouwwerk van blinkend metaal kan net als andere onderdelen van het wijnbedrijf worden bezocht
onder leiding van een gids. Waarbij er
natuurlijk alle tijd is voor een proeverij van
de wijnen van het domein.
Het hotelcomplex leent zich uitstekend
als locatie voor (zakelijke) bijeenkomsten,
seminars, feesten en bruiloften.

Tip: de wijnkelder van architect Jean
Nouvel
De wereldberoemde architect Jean Nou-

VOOR MEER INFORMATIE
CHÂTEAU LA COSTE
Contactpersoon: Mevr Anaïs BROCCA, sales manager
E-mail: anais.brocca@chateau-la-coste.com
Tel: +33 (0)4 42 61 92 92
https://chateau-la-coste.com
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OFFICE DU TOURISME DE TOULOUSE
Toulouse, het kloppende hart van de regio Occitanie
Toulouse is een plek die Nederlanders
aanspreekt: een no-nonsense stad
waar hard wordt gewerkt, maar waar
ook een Zuid-Europese, warme sfeer
hangt met overal pleinen, wijnbars en
terrasjes. Overal ervaar je de speciale
convivencia oftewel gezelligheid van
Toulouse! Uw klanten zullen zich er
thuis voelen.

HIGH TECH VLIEGKUNST
Een van de kenmerkendste activiteiten van Toulouse is luchtvaart- en
ruimtevaartindustrie. Aan de rand van de
stad levert dit interessante adressen op
om te bezoeken. Zo zijn gasten welkom
in de assemblagehallen van vliegtuigbouwer Airbus om met eigen ogen te zien
hoe de indrukwekkende toestellen worden gebouwd.
Vlakbij ligt museum Aeroscopia te
wachten op fans van vliegtuigen: je kunt
er onder meer in een Concorde en een

Beluga rondlopen.
Eveneens langs de rondweg ligt de Cité
de l’Espace waar men nog een stapje
verder gaat: hier staat niet de luchtvaart,
maar de ruimtevaart centraal, een wereld
waarin Toulouses technici ook zeer actief
zijn.
NIEUWE TREKPLEISTER: LA PISTE
DES GÉANTS
Nog meer luchtvaart en techniek ontdek
je in La Piste des Géants in de voorstad
Montaudran, met drie culturele plekken:

EEN STAD MET KLEUR
Toulouse is ook stad vol kleur: AHPY organiseert workshops rond het verven van
stof met pastel, de historische kleurstof
die Toulouse ooit rijk heeft gemaakt.
De geheimen van een klein paars bloemetje ontdek je in de tuin van het Maison
de la Violette, met een proeverij op basis
van violette ten besluit.
- de Halle de la Machine waar iedereen
zich vergaapt aan mechanische fantasiewezens, zoals de gigantische Minotaurus waarop je zelfs een ritje kan maken.
- de Envol des Pionniers, waar de lucht
vaartpioniers worden geëerd door hun
avonturen na te vertellen.
- de Jardins de la Lignes, een tuinen-

VOOR MEER INFORMATIE
OFFICE DU TOURISME DE TOULOUSE
Contactpersoon: Mevr Julie SOUPÈNE, sales
E-mail: j.soupene@toulouseatout.com
Tel: +33 (0)5 81 31 30 26 en +33 (0)6 81 35 15 79
www.toulouse-visit.com
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complex geïnspireerd op de nieuwe
landschappen die de Franse luchtpostpioniers ontdekten in de drie continenten
waar ze naartoe vlogen.

Op restaurantboot l’Occitania profiteer je
zowel van het uitzicht op het Canal du
Midi - een Unesco-werelderfgoed - als
van de heerlijkste gastronomie. Daarna
nóg trek? De - overdekte - markten van
Toulouse, met de speciaalste streekproducten en delicatessen, zijn zelfs voor
Franse begrippen bijzonder appetijtelijk!

APHY CRÉATIONS BLEU DE PASTEL
Workshops textielverven met pastel: origineel en authentiek
Toulouse heeft net als Nederland een
Gouden Eeuw gekend: tussen circa
1450 en 1562 werden er scheppen
geld verdiend dankzij een blauwe
verfstof, gewonnen uit de pastelbloem.
Ooit stond ieder snippertje terrein in de
regio vol met deze plant, die op koolzaad lijkt. Met de blaadjes vormde men
bollen, die na droging tot verfpoeder
werden verpulverd. Omdat die bollen
‘coques’ heten, werd de regio al snel
Pays de Cocagne genoemd: luilekkerland.
GOUDEN TIJDEN, HOGE TORENS
Het kon toen niet op in Toulouse en de
stad telt nog altijd meer dan honderd
herenhuizen uit die gouden tijd. Wie
écht rijk was, bouwde er een hoge toren bij. Snobisme ja, maar ook handig
om de schepen op de Garonne in de
gaten te houden, de brede rivier waar
aan Toulouse ligt.
In 1562 mislukte de oogst, woedde er
een godsdienstoorlog, veranderde het
belastingregime én veroverde de Amerikaanse, goedkopere indigo-kleurstof
de markt. Het was in een klap over met
de Gouden Eeuw.

Tarief: € 38,00 per persoon of forfait
€ 380,00.

LEVENDIG BLAUWE STOFFEN
In gespecialiseerde boetieks en online
kan je nog steeds kleding en textiel
kopen die zijn geverfd met bleu pastel.
Zoals bij AHPY in Toulouse, het atelier
van Annette Hardouin en Yves Patissier.
Deze vakmensen organiseren unieke
workshops rond de wonderlijke transformatie van een saai stuk wit naar een
levendige blauwe stof.
Er zijn twee mogelijkheden:

Sessie ‘Privilège’
Een intens moment voor iedereen die
echt meer wil weten van het pastelverven, waarbij de deelnemer zelf meegenomen kledingstukken kan kleuren.
Het gaat om 3 uur met meester-verfster
Annette Hardouin, die alle tijd neemt
voor haar gasten.
Drie goede redenen mee te doen:
- beleef een werkelijk magisch moment
- met een echt professionele leraar
- tijdens een zeer gezellige sessie.
Tarief: € 180,00 per persoon

Kennismakingssessie, vanaf 10 personen
Zo’n 1,5 à 2 uur demonstraties en zelfdoen om te ontdekken wat pastel is,
qua verleden, heden en toepassing.
Deelnemers zien hoe het verven in zijn
werk gaat en mogen zelf een stukje stof
kleuren. Voor iedereen is er een sjaal
als cadeautje, geverfd door Annette.

VOOR MEER INFORMATIE
AHPY CRÉATIONS BLEU DE PASTEL
Contactpersoon: Mevr Annette HARDOUIN
E-mail: ahpy31@gmail.com
Tel: +33 (0)5 62 791 791 en +33 (0)6 08 61 05 12
www.ahpy.eu en www.teindreaveclepastel.com
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MONTPELLIER MÉDITERRANÉE TOURISME & CONGRÈS
De schatkamer van Montpellier
Montpellier is vanaf z’n prille jeugd
gek geweest op mooie dingen. Er
staan in de stad zo’n zeventig weelderige herenhuizen en een heuse Arc
de Triomphe. Een ander juweel is de
Place Royale du Peyrou, aangelegd
als ode aan Zonnekoning Lodewijk
XIV. Ook de middeleeuwse straatjes
van Montpellier zijn kleine pareltjes.
Kortom: dit is the place to be voor iedereen met oog voor schoonheid.

Tot de schatten van de stad behoort zeker ook de medische faculteit, die al meer
dan duizend jaar oud is. En niet te vergeten de fonteinen op de vier hoeken van
de stad, waarvan de fontein van de Drie
Gratiën de bekendste is.

Er rijden kleurrijke tramways - met design
van grote namen als de Franse couturier
Christian Lacroix -, overal zie je street
art en meerdere moderne wijken en gebouwen hebben de architectenbladen
van over de hele wereld bereikt.
CULTUUR CULTUS
Het maakt Montpellier Méditerranée een
bestemming voor cultuurliefhebbers, wat
hun budget ook is. Ze zullen genieten van
Musée Fabre, het kunstmuseum waar
zo’n negenhonderd werken hangen. In
het Pavillon Populaire is altijd een boeiende foto-expositie te zien. Een bijzondere
plek, want Frankrijk kent maar een ander
adres dat ook helemaal is gewijd aan de
kunst van grote foto-artiesten, het Maison
de la Photographie in Parijs.
Extra goed nieuws: in juni 2019 opent in
Hôtel Montcalm het MoCo, het nieuwe
centrum voor hedendaagse kunst.

MODERN MONTPELLIER
Maar niet alleen het verleden levert hier
schoonheid op, ook Montpelliers moderne
stijl is fascinerend. Met als trefwoord: lef.

VOOR MEER INFORMATIE
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE TOURISME & CONGRÈS
Contactpersoon: Mevr Pia PENZO, sales
E-mail: pia.penzo@ot-montpellier.fr
Tel: +33 (0)4 89 84 89 12
www.montpellier-toerisme.nl
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ZONNIG EN ZINDEREND
Montpellier is pur sang een levendige en
zonnige stad, waar iedereen zijn passies
kan uitleven. Vanuit de hele wereld vliegen deelnemers binnen voor - extreme
- sportevenementen en voor festivals als
Montpellier Danse en Architectures Vives.
Ook het lichtevenement Coeur de Ville en
Lumières doet de stad stralen.
En dat allemaal pal aan zee, tussen de
wijn
gaarden en ander natuurschoon.
Montpellier Méditerranée heeft een
vruchtbare bodem voor schoonheid! En
de rijke oogst valt in de smaak bij zijn bezoekers: we wijzen u en uw gasten graag
de weg!

MILLESIME PRIVÉ
Uit en thuis in Bordeaux
Graag zijn wij uw partner in de regio
Bordeaux bij het bedenken en uitvoeren van verblijven op maat. Uw
gasten kunnen particulieren zijn, maar
ook zakelijke partijen die bijvoorbeeld
voor een incentive of meeting naar
ons interessante stukje van de wereld
willen komen.

Onze voorkeur gaat uit naar groepen van
maximaal 20-25 personen, een aantal dat
de kwaliteit van de authentieke ervaringen garandeert.
Zelf uit de regio Bordeaux afkomstig,
beschikken we over een sterk lokaal
netwerk en daardoor kunnen we u
niet-alledaagse activiteiten voorstellen
die u nergens anders tegenkomt en waarmee u uw gasten zult verrassen.
VOOR MENSEN MET EEN PASSIE
VOOR HET GOEDE LEVEN
Wij zijn actief in en rond Bordeaux, maar

ook in de wijde omtrek, zoals de Cognac,
de Armagnac en rond het bassin van Arcachon. Het wijngebied en de regionale gastronomie bieden veel aanknopingspunten
voor boeiende programma’s.
Te denken valt aan activiteiten voor werkelijk gepassioneerde liefhebbers van het
goede leven, zoals een workshop wijnassemblage of een ochtendje meekijken
bij producenten van truffels, asperges,
oesters, eend en kaviaar. In het bassin van Arcachon zijn privé-boottochten
mogelijk en wij hebben toegang tot de
mooiste wijn
kelders van Grands Crus
Classés. Denk aan een wijnproeverij op
maat, misschien gecombineerd met een
kookles bij een gereputeerde chef. Of een
sessie ‘wijn
-spijs combinaties’, op een
mooi wijnkasteel. Alleen de voorpret is al
heerlijk!

Maar ook de sportieve kant van ons
werkveld mag er zijn: je kunt in de ré-

gion bordelaise volop surfen, fietsen, en
golfen. De thema’s cultuur, architectuur
en wellness zijn ook goed invulbaar:
graag gaan we met u aan de slag.

ALLEEN DE BESTE ADRESSEN
Overnachten kan in de stad: Bordeaux is
ideaal voor een city break. Maar ook aan
de oceaan en in het binnenland zijn de
mogelijkheden legio voor een authentieke
ervaring, die uw klanten lang zal bijblijven.
De hotels waarmee wij werken hebben
vier of vijf sterren en horen tot de beste
van de regio: Relais & Châteaux, boetiekhotels … Voor ‘onze’ restaurants geldt
altijd dat er met verse seizoensproducten
wordt gewerkt, of de keuken nu traditioneel of modern is.

VOOR MEER INFORMATIE
MILLESIME PRIVÉ
Contactpersoon: Mevr Cyrielle NAU, business development manager
E-mail: c.nau@millesimeprive.com
Tel: +33 (0)6 47 86 76 76 en +33 (0)6 08 05 21 18
www.millesimeprive.com
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ATLANTISCHE LOIRESTREEK
Fietsland en wijnparadijs met heerlijke accommodaties
De Atlantische Loirestreek: prima
te bereiken in een dag, barstensvol
interessante dingen om te doen.
Trefwoorden? Gezonde zeelucht,
ideaal fietsland, adembenemende
kastelen en een wijnwereld met veel
grandeur.
De kust van de Atlantische Loirestreek
is een van de geliefdste kustbe
stemmingen van Frankrijk met meer
dan 450 km kustlijn vol stranden en
baaien, gerenommeerde badplaatsen
als La Baule en Les Sables-d’Olonne
en de eilanden Noirmoutier en Yeu.

iedereen - ook met kinderen - die van
slow tourism houdt.
Meerdere DMC hier zijn gespecialiseerd in fietstoerisme: er zijn lijsten
beschikbaar met adressen voor bagagevervoer, fietsenverhuur en complete
arrangementen.

- Er is een grote variëteit aan campings met vaak een uitstekende service, zoals de vele rustige, kleinere gemeentelijke en privé-campings. Langs
de Vendée-kust is de structuur van de
campings vooral toegespitst op gezinnen met kinderen.
- Als er één streek is waar de fiets
een heel belangrijke plek inneemt,
is het zonder twijfel de Atlantische
Loirestreek. Dit is het kruispunt van drie
grote fietsroutes: La Loire à Vélo, La
Vélodyssée en La Vélo Francette. Er
ligt een fietsnetwerk van in totaal 2.800
km en het is een heerlijke wereld voor

- Het uitgebreide wijngebied van de
Loirevallei is de derde wijnregio van
Frankrijk en kent verschillende klimaten, bodems, reliëfs en ligging. Er
zijn zeventien wijnroutes langs gepassioneerde producenten en met
onderweg bijzondere overnachtings
adressen in de wijngaarden.

VOOR MEER INFORMATIE
ATLANTISCHE LOIRESTREEK
Contactpersoon: Mevr Virginie PRIOU, sales manager
E-mail: v.priou@agence-paysdelaloire.fr
Tel: +33 (0)2 40 89 89 70
www.atlantische-loirestreek.com
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- Op zoek naar luxe accommodatie?
Het nieuwe kasteelhotel Château du
Grand Lucé heeft 5 sterren. En een rijke
geschiedenis, waarin Baron Jacques
Pineau de Viennay de hoofdrol speelt.
Hij liet het kasteel in 1760 bouwen - in
Grand Lucé, een dorpje in Sarthe - en
het is nog steeds een mooi voorbeeld
van de neoklassieke stijl.
Een andere comfortabel adres: de koninklijke abdij van Fontevraud, waar
vroeger vrouwen de scepter zwaaiden.
Tegenwoordig herbergt het gebouw onder meer een viersterrenhotel met 54
moderne kamers en een restaurant met
Michelin-ster.
Voorjaar 2020 opent er ook een museum - dankzij de gulle kunstverzamelaar Léon Cligman - met 600 werken
van onder andere Toulouse-Lautrec,
Degas, André Derain en Germaine Richier.

BRETAGNE
Bretagne, voor de ecologisch bewuste reiziger
Want Bretagne heeft besloten hoog in
te zetten op duurzaamheid en ecologische verantwoordelijkheid. Gecombineerd met alle bijzondere adressen
en activiteiten maakt dit deze regio
voor veel bezoekers een extra fijne
bestemming.
Neem het Ile d’Ouessant, een woest en
authentiek eiland zonder auto’s waar
het net gerenoveerde Hôtel Roc’h ar
Mor*** je ontvangt voor een ecologisch
verantwoord verblijf aan het eind van de
wereld…
Of kies aan de Emeraldkust bij Cap Fréhel voor het Hôtel Diane ****, een charmante plek tussen St. Malo en de Roze
Granietkust voor liefhebbers van frisse
lucht, wandelen en fietsen.

DOUANIERSPAD
Een van de mooiste wandelpaden is
de GR®34 oftewel het Douanierspad.

Het slingert over de meer dan 1.800 km
paden en paadjes langs alle Bretonse
kusten: een van de mooiste manieren om
deze streek te ontdekken.
Het bijzondere licht van Bretagne is een
grote inspiratiebron voor schilders. Over
de late impressionisten heeft het Musée
des Beaux-Arts in Quimper een expositie van 21 juni tot 29 september 2019.
Centraal staat de sentimentele visie van
deze kunstenaars op de natuur, met al
haar diepe, tragische en mysterieuze aspecten.
Nog meer tips voor succesvolle trips
- In Zuid-Bretagne - bij Dihan, Ploemel ligt op een paar kilometer van de prehistorische site Carnac het park Dihan Evasion, voorzien van het Europese ecolabel.
Het gaat om 25 hectare waar je overnacht
in cabanes, lov’nids en knusse chalets. In
de omgeving kun je fietsen, wandelen,
standup paddlen, kitesurfen of gewoon
lekker bijkomen in de Spa by Dihan.
- In april 2019 opent Hôtel-Spa de la
Pointe Sainte-Barbe**** (MGallery by Sofitel) haar deuren, met een paradijselijk
uitzicht op zee.
- Niet nieuw maar wel in een nieuw jasje:
Barrière Le Grand Hôtel Dinard***** her

opent in april 2019, na een complete renovatie van de kamers en de lobby.

- Leer dé lokale specialiteit maken en volg
een crêpe workshop op de internationale
kookschool in St Malo: hier leer je alles
over de Bretonse crêpes, met bakdemonstraties en proeverijen. In de winkel
vind je het beste meel, zout, cider en andere handige benodigdheden om thuis
zelf aan de slag te gaan. Ook leuk als
groeps/incentive uitje.
www.ateliercrepe.com
Tevens mogelijk in de buurt van Quimper,
in Bénodet, bij Véronique, die graag de
kneepjes van het bakken bijbrengt aan
Nederlandse klanten:
https://www.crepes-de-vero.fr
De sales afdeling van het CRT helpt je
graag met het opzetten van bijzondere
programma’s in de regio.

VOOR MEER INFORMATIE
CRT BRETAGNE
Contactpersoon: Mevr Armelle FLOC’H, sales manager
E-mail: a-floch@tourismebretagne.com
Tel: +33 (0)2 99 28 44 59
https://www.brittanytourism.com/
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INDEAUVILLE
De streek rond Deauville: een veelkleurige parel aan zee
Wij presenteren graag onze parel midden in Normandië: een kleine kustregio
met elf plaatsjes vol goed bewaarde
architectuur, in een mooie omgeving
waar iedereen kan bijtanken..
Die elf gemeenten - halverwege tussen
Caen en Le Havre - zijn Deauville, Bénerville-sur-Mer,
Blonville-sur-Mer,
Saint-Arnoult,
Saint-Gatien-des-Bois,
Saint-Pierre-Azif, Touques, Tourgéville,
Vauville, Villers-sur-Mer en Villerville.

Een paar voorbeelden van die diverse
mogelijkheden?
- Hier kan je - uniek voor Frankrijk - tennissen op gras.
- Aan de dinosauriërs van Normandië is
aan museum gewijd: het Musée Le Paléospace.
- De Mont Canisy biedt een geweldig uitzicht over de Seine.
- Met een zeilwagen over het strand
racen: een adembenemende ervaring.
- Proeven wat je allemaal aan eetbaars
kunt maken met de zoutwateralg spirulina? Het kan op het Eco-Domaine van
Bouquetot.
En dan is er het paard, de koning van
onze streek. Er staat het hele jaar door
altijd wel ergens een race, springevenement, polowedstrijd of paardenveiling op
het programma.

EEN DIVERS AANBOD VOOR EEN
SUCCESVOL VERBLIJF
Samen vullen deze gemeenten elkaar
goed aan: u vindt hier een compleet aanbod voor een succesvolle reisaanbieding.
Er zijn attracties voor gezinnen met kinderen en vriendengroepen, maar ook meer
professionele voorzieningen voor zakelij
ke (groeps)reizen en bijeenkomsten.

VOOR MEER INFORMATIE
INDEAUVILLE
Contactpersoon: Mevr Emma THIERRY, sales
E-mail: emma.thierry@indeauville.fr
Tel: +33 (0)2 31 14 40 05
www.deauville.pro en https://en.indeauville.fr/
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RIJKE EVENEMENTENKALENDER
Ook staat onze kustregio bekend om tientallen andere evenementen op het gebied
van cultuur, vrijetijdsbesteding en sport.
Neem het beroemde Festival du Cinéma
Américain in Deauville, de muziekfestivals, de grote zeilwedstrijden, rallyes met
oude auto’s en niet te vergeten het Festival de la Coquille in Villers-sur-Mer, voor
liefhebbers van gastronomische geneugten.
ONDERDAK EN CULINAIR
Er
zijn
tweeduizend
overnachtingsplaatsen, van klassieke hotels,
boetiekhotels van 2 tot 5 sterren en résidences tot gîtes, B&B’s, campings. Mag
het iets bijzonders zijn, dan is er keuze
tussen slapen op het water, in een boom
of in een tipi.
Veertig restaurant - waarvan twee met Michelinster - schuiven graag uw stoel aan.
Voor shop-a-holics zijn 440 winkels het
hele jaar door open, zelfs op zondag!

CALVADOS CHRISTIAN DROUIN
Cider en calvados proeven op een vakwerkboerderij bij Deauville
Maison Drouin houdt zich bezig met
appelkweek en het maken van dranken als calvados. Het familiebedrijf
is gevestigd in een prachtig complex
van vakwerkhuizen uit de zeventiende eeuw en wordt inmiddels door de
derde generatie gerund: de aanwezige
passie en het vakmanschap zijn hier
duidelijk erfelijk!

mee hoe in de grote pers de opbrengst
van de boomgaarden wordt verwerkt en
leren over de kunst van het brouwen en
het distilleren in alambieken.
Ook komen de geheimen van het rijpingsproces van calvados aan bod. De deelnemers leren in de wijnkelders over het part
des anges, dat deel van de alcohol dat
tijdens het rijpen uit de vaten verdampt
en dus ‘voor de engelen is’. Ze ontdekken
dat er een ingenieus schema ten grond
slag ligt aan het rijpen, zodat zowel de
millésimes als de geassembleerde calvados uiteindelijk de gewenste smaakstijl
vertoont.

Uitwaaien kan daarna in de boomgaarden, waar een vrij te bezoeken parcours
is uitgezet langs de 22 appelsoorten, een
oude kookplaats, een wasplaats en de
broodoven waarin zomers traditioneel ciderbrood wordt gebakken.
ZAAL VOOR GROEPEN
Voor een groepsmaaltijd of vergadering
heeft Maison Drouin in de hoeve een zaal
beschikbaar.
Maison Drouin ligt op een kwartier van
Deauville en is het hele jaar open.

Het resultaat mag er zijn: Maison Drouin
heeft al rond de 230 gouden medailles en
ereprijzen gewonnen met zijn appel- en
perenciders, calvados en pommeau (een
mix van ingedikt appelsap en eenjarige
calvados, met 17% alcohol).
DE KUNST VAN HET BROUWEN EN
DISTILLEREN
Tijdens een bezoek aan het bedrijf leren
de deelnemers alles over de geschiedenis van de calvados en het productieproces van de diverse dranken. Ze kijken

worden aan het werk gezet tijdens een
proeverij met alle producten: de cider, de
poiré, de pommeau, de blanche de Normandie - appelbrandewijn - en calvados
van verschillende leeftijden.

PROEVEN, OMDAT HET MOET
Aan Christian en Guillaume Drouin de
zware taak ieder jaar te proeven van alle
vaten in de wijnkelder en te beslissen
waar ze voor gebruikt gaan worden.
Ook deelnemers aan de rondleiding

VOOR MEER INFORMATIE
CALVADOS CHRISTIAN DROUIN
Contactpersoon: Mevr Virginie LEGRU
E-mail: info@calvados-drouin.com
Tel: +33 (0)2 31 64 30 05
www.calvados-drouin.com
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PARC ASTÉRIX EN GRÉVIN PARIS
Twee verrassende locaties voor leisure en MICE
Twee populaire locaties waar iedere
toerist een topmoment beleeft. Maar
ook twee ongewone adressen voor
een groepsbijeenkomst, teambuilding
of privé-evenement. We hebben het
over Parc Astérix en over Grévin Paris
het wassenbeeldenmuseum van Pa
rijs.

PARC ASTÉRIX
Leuk voor jong en oud, boordevol avontuur, met attracties naar ieders smaak en
op en top gallisch: het Parc Astérix is in
2019 al dertig jaar een hit!

Ook de avondopenstellingen - van 13 juli
tot 18 augustus - worden vast een groot
succes met een speciale voorstelling vol
lichteffecten en vuurwerk: ‘De hemel zal
nog op je hoofd vallen!’.
Samen met 45 andere attracties en voor
stellingen een goede reden om te kiezen
voor de twee parkhotels (150 kamers ieder) midden in het bos. Het nieuwste hotel is gehuisvest in drie paaldorpen, voor
een extra sfeervol verblijf.
Tips:
- Griezelig goed: de 10e editie van evenement ‘Angst in het park’ (5 oktober- 3
november)
- Een gallische kerst, van 21 december
tot 5 januari (uitgezonderd 24 en 25 december) met als nieuwe attractie een
grote ijsbaan

Vanwege dit jubileum onthult het park in
april de spectaculaire attractie ‘Komt die
Menhir!’, een 4D-film met Asterix en Obelix in de hoofdrollen. Je bekijkt hem in de
nieuwe filmzaal met 300 stoelen waar 15
minuten lang het uiterste wordt gevraagd
van alle zintuigen. Zinderend!

VOOR MEER INFORMATIE
PARC ASTÉRIX EN GRÉVIN PARIS
Contactpersoon: Mevr Emilie MABIRE, international sales executive
E-mail: emilie.mabire@compagniedesalpes.fr
Tel: +33 (0)6 85 08 82 56
www.parcasterix.fr en www.grevin-paris.com
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GRÉVIN PARIS
Het Grévin Paris staat in de top 10 van
meest bezochte plekken in Parijs. Bezoekers kunnen zich er vergapen aan zo’n
beetje alle belangrijke personen uit verleden en heden. Jaarlijks komen er nieuwe
VIPS bij, in mooie decors. Zo kun je het
kantoor van president Macron in het Elysée bekijken, een interactief potje voetbal
spelen met de Franse ster Kylian Mbappé
en samen met generaal De Gaulle de bevrijding van WOII beleven.

Voor een onvergetelijk moment is Grévin
Paris ’s avonds af te huren. Denk aan
een borreluur met hapjes, een bijzondere
dans- of theaterlocatie, maar ook aan
speciale programma’s als een bezoek bij
kaarslicht, een moordspel of fotospel.
En wat als een van die beelden opeens
een springlevende artiest blijkt te zijn?
Succes gegarandeerd!

MUSÉE DE L’ARMÉE INVALIDES
Musée de l’Armée: een rijk programma, een rijke historie
In Les Invalides in Parijs is het Musée
de l’Armée ondergebracht, met ’s werelds grootste collectie van militaire
kunst en historie. Het hoort tot de tien
best bezochte Franse musea met in
2018 meer dan 1,2 miljoen bezoekers.

* Erfgoeddagen op 21-22 september
* Expositie ‘Les Canons de l’élégance’
van 10 oktober tot 26 januari
* La Fête de la Sainte Barbe, schutspatroon van de artillerie, begin december
* Noël aux Invalides vanaf begin december
Over ‘Picasso en de oorlog’: de oorlog heeft Picasso op meer manieren
geïnspireerd dan gedacht. De expositie
toont een deel van zijn persoonlijk archief
en een reproductie van de Guernica.

Het Hôtel des Invalides werd gebouwd
door Lodewijk XIV om er veteranen en
invalide militairen onder te brengen.
Nu herbergt het een half miljoen (!) museumstukken als harnassen, wapens,
kanonnen, uniformen, kaarten, foto’s en
persoonlijke bezittingen van illustere figuren als François I en Charles de Gaulle.
In de Eglise du Dôme staat de monumentale graftombe Napoleon.

SPEKTAKEL: LA NUIT DES INVALIDES
Van 12 juli tot 30 augustus, van woensdag t/m zaterdag: een spectaculaire lichten geluidshow over 3000 jaar geschiedenis van Parijs. Dankzij een headset volg
je het spannende verhaal in het Engels.

EEN BIJZONDER RIJK PROGRAMMA
DIT JAAR:
* expositie ‘Picasso en de oorlog’ van 5
april tot 28 juli
* Europese Museumnacht op 18 mei
* ‘Openlucht Opera’ van 4 tot 7 september

Tip: bezoek ook de Eglise du Dôme bij
kaarslicht na afloop!
SPECIALE MUZIKALE AANBIEDING
Een bijzondere ervaring is het bijwonen
van een concert in het Musée de l’Armée.
Op het programma komend seizoen onder meer het Requiem van Mozart en
hoogtepunten uit Italiaanse opera’s.
Uw voordeel: 1 concertkaartje -> 1 ticket
voor de tijdelijke expositie voor 1 euro extra.
WE STAAN ALTIJD KLAAR VOOR U
EN UW KLANTEN MET
- begeleide bezoeken en speciale activiteiten voor jongeren, gezinnen en groepen
- thematische rondleidingen in Engels,
Chinees en Spaans, andere talen op aanvraag
- entrees zonder wachtrij en open-datum
tickets met geldigheid van een jaar mogelijk tegen volumekorting
- inhouse restaurant, tearoom Angelina,
boek- en cadeauwinkel
- digitale gids, audio-pen en multimedia-installatie
- WeChat onlineplatform
• Meer informatie:
tourisme@musee-armee.fr
• Vrije groepsbezoeken:
groupes@musee-armee.fr

VOOR MEER INFORMATIE
MUSÉE DE L’ARMÉE INVALIDES
Contactpersoon: Mevr Séverine CAMBLONG, tourism marketing &
sales executive
E-mail: Severine.camblong@musee-armee.fr
Tel: +33 (0)1 44 42 43 87
http://musee-armee.fr
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CROISIEUROPE
Europa’s nr. 1 in riviercruises
Met een vloot van zo’n vijftig schepen
is familiebedrijf CroisiEurope sinds
1976 actief op het mondiale rivierennetwerk. In Europa is de rederij marktleider en vanuit thuishaven Straatsburg wordt onophoudelijk gewerkt aan
innovatieve strategieën om het beste
aanbod tegen de beste prijs te hebben, met steeds weer nieuwe routes
en nieuwe schepen.

Zo vaart CroisiEurope over de Loire,
Elbe en Moldau met nieuwe schepen
die een ingenieus schoepenrad hebben.
Het voordeel: met hun geringe diepgang
kunnen ze het hele jaar door varen. Ook
bij lage waterstanden zijn de stadscentra
bereikbaar.
COMFORTKLASSEN EN THEMAREIZEN
CroisiEurope
werkt
met
twee
comfort-categorieën. Schepen met vier

ankertjes hebben meer kajuiten aan
boord en zijn klassieker van inrichting. Die
met vijf ankertjes zijn strakker, moderner
en ruimer van opzet.
De cruises kunnen thema’s hebben als
fietsen, wandelen, muziek, golfen, gastronomie, oenologie.
FOCUS OP FRANKRIJK
De rederij is tot ver buiten Europa actief - met schepen op de Mekong en op
het Karibameer in Zuidelijk Afrika - maar
Frankrijk is en blijft voor CroisiEurope het
belangrijkste land. Hier vaart CroisiEurope op alle grote rivieren en kanalen, met
in het doortimmerde excursieprogramma
veel aandacht voor mooie landschappen
en cultureel erfgoed.
Aan boord zijn de standaard voertalen
Frans en Engels, maar bij groepsreizen
is Nederlandstalige begeleiding mogelijk.
NIEUW RESERVERINGSSYSTEEM
Dit voorjaar lanceren we een B2B reserveringssysteem waarmee reisprofessionals in realtime beschikbaarheid kunnen
checken, opties nemen en reserveringen
maken.
Een rivierschip van CroisiEurope
bekijken? Dan kan in Amsterdam. Neem
contact op met kmaes@croisieurope.com

VOOR MEER INFORMATIE
CROISIEUROPE
Contactpersoon: Mevr Kendra MAES, sales manager België
E-mail: kmaes@croisieurope.com
Tel: +32 (0)473 72 21 35
www.croisieurope.be
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IDEEËN VOOR EEN SUCCESVOL
TRIPJE:
- Via de Rhône naar de Provençaalse
lavendel, via steden als Lyon, Arles en
Avignon en met een safari rond de roze
flamingo en de beroemde witte paarden
van de Camargue.
- Door de wijngebieden van de Bordeaux, met bezoeken aan de grootste
wijnproducenten, de middeleeuwse stad
Saint-Emilion en de citadel van Blaye.
- Over de Loire, Rijn of Seine met onderweg fameuze steden, dorpjes, kastelen en tuinen.
- Met een péniche - die gezellige, klassieke rivierboot - door de Franse kanalen,
zoals het Canal Saint-Martin, de kanalen
in de Bourgogne, van de Elzas, de Provence en de Camargue.

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
Aantrekkelijke (groeps)bezoeken aan de mooiste monumenten
Het Centre des Monuments Nationaux
(CMN) is dé cultureel-toeristische
partner in Frankrijk, alleen al door de
grootte van zijn netwerk en aanwezig
heid in werkelijk alle delen van het hele
land. De bijna honderd monumentale
sites die het CMN beheert trokken in
2018 - voor het eerst - meer dan tien
miljoen bezoekers.
Mont-Saint-Michel, de kastelen van
Angers en Azay-le-Rideau, de Arc de
Triomphe, maar ook het hooggelegen
Châteaudun in de Loir-vallei en de abdij van Le Thoronet: het zijn slechts een
paar van onze bestemmingen. Meerdere zijn opgenomen op de Unescowerelderfgoedlijst en ze dateren uit alle
perioden van de Franse geschiedenis,
van de beschilderde grotten van La Vézère tot de Villa Savoye van Le Corbusier.

BIJZONDER IN 2019
Het château d’Azay-le-Rideau viert het
500-jarig jubileum van de Renaissance
met een speciaal avondspektakel. In
augustus is ook Carcassonne ’s avonds
extra aantrekkelijk, net als Mont-Saint-Michel de hele zomer door.
La Conciergerie in Parijs wijdt een boeiende expositie aan Marie-Antoinette en alle
imago’s die deze koningin wereldwijd had
en heeft.

Bekijk onze Nederlandse verkoopbrochure voor meer details.
- Het CMN kan u helpen bij de organisatie
van uw bezoeken met allerhande promotietools, foto’s en video’s

TIPS VOOR EEN GOEDE SAMENWERKING
- Via https://pro-ticket.monuments-nationaux.fr kunnen via internet e-tickets worden besteld.
Hierbij zijn vroegboekkortingen mogelijk
boven op de professionele kortingen (-3%
vanaf 100 tickets, - 5% vanaf 200 tickets
en -10% vanaf 500 tickets) waardoor een
commissie wordt bereikt van ongeveer 20
procent.

- Denk eens aan een creatieve aanpak:
waarom onze monumenten niet eens bezocht per fiets of boot, of tijdens een wandeling. Wellicht gecombineerd met een
bezoek aan een wijngaard plus proeverij.
- Informeer naar privé-bezoek, privatisering en ander maatwerk. Een aantal
monumenten is naast de reguliere bezoekmogelijkheden ook af te huren voor
privé-bezoeken, bedrijfs- of familie-evenementen.
Wij kunnen u de mogelijkheden aangeven en eventueel ook verwijzen naar aanbieders van lunches en high teas op of
vlak bij de locatie.

VOOR MEER INFORMATIE
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
Contactpersoon: De heer William ROUSSEL, chef du pôle international
E-mail: william.roussel@monuments-nationaux.fr
Tel: +33 (0)1 44 61 20 83
www.tourisme.monuments-nationaux.fr
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Destination Lorraine : la-Bresse-lac-de-Lispach©Marc Fulgoni-DR, © Shigeru Ban Architects Europe et Jean
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kathedraal©Autun
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Peyrou©Ville de Montpellier, Musée Fabre/Carnon Plage©ChRuiz-Montpellier
Millesime Privé : Médoc/cap©Frederic Nau, fietsers©Cordeillan-Bages, ©Millesime Privé
Atlantische Loirestreek : LA LOIRE A VELO_Thoureil_Anjou tourisme©Sebastien Gaudard, La loire à Velo©A. Lamoureux, Route des vins Val de Loire©Jean-Sébastien Evrard horiz, Abbaye de Fontevraud©Istock
Bretagne : wandelen op Ile de Crozon©DIAPHANE_ELL PROD, wandelen strand bij vuurtoren van Pontusval/Le port
de Sauzon©BERTHIER Emmanuel
Indeauville : Sable Show - Chanson d’occasion - Julien Boisard, Plage Deauville © Anthony Ceccarelli, Villa Strassburger Deauville©Jean François Lange, Courses Deauville©Patrice Le Bris, Exposition des Planches Deauville©Jean-Claude Boscher
Calvados Christian Drouin : ©Calvados Christian Drouin/Julien Boisard
Parc Astérix en Grévin Paris: Parc Astérix©Sylvain Cambon, Musée Grévin Salle des Colonnes©S. Giraud pour
Presswall
Musée de l’Armée Invalides : ©Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais
CroisiEurope : Cyrano de Bergerac in Bordeaux/restaurant©CroisiEurope, MS Loire Princesse ©Bernard Biger
CMN : ©Léonard de Serres Dist Centre des monuments nationaux, Château d’Azay-le-Rideau 2017, Abbaye du
Mont-Saint-Michel©Christian Gluckman Centre des monuments nationaux, 2018, ‘La Cité des pierres vivantes’,©Thomas Thibaut Centre des monuments nationaux, 2018, Villa Cavrois©Jean-Luc Paillé - Centre des monuments nationaux, 2013
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