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Het derde nieuws uit Frankrijk dit jaar!

Voilà! Voor u ligt onze vierde sales manual van dit jaar met nieuws uit Frankrijk van 
onze partner Bourgogne-Franche-Comté. In deze regio kun je genieten van een 
heerlijke en veilige fietsvakantie, met tal van bezoeken onderweg. Geschikt voor 
groot en klein. Hier gaan cultuur en natuur hand in hand. En ook op gastronomisch 
gebied valt er veel te genieten.
De Franse partners uit de regio in deze sales manual helpen u graag verder met 
ideeën of stellen een programma op maat samen voor individuele vakantiegangers 
of (zakelijke) groepen. Zo kunnen uw klanten in hun eigen tempo genieten van de 
rust en zich tegelijkertijd laten verrassen door het moois dat zij onderweg tegen-
komen.

Het laatste nieuws uit Frankrijk en onze activiteiten kunt u dagelijks volgen via:
•  ons nieuwe blog voor reisprofessionals:  
https://www.frankrijkvoorreisprofessionals.com/

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

En uiteraard staan wij telefonisch en per e-mail tot uw beschikking wanneer u vra-
gen 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

  Coline GUIOL(Projectmedewerker sales en media)
     T: 020-53 52 123
     coline.guiol@atout-france.fr

Dit document is samengesteld door Atout France in Nederland 2020 - Copyright © 
Atout France
Atout France in Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de ver-
melde prijzen of producten die door de verschillende organisaties in het document 
worden vermeld.
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ TOURISME

Ontdek de vele fietsroutes die de regio rijk is 

Dankzij	 de	 vele	 fietspaden	 en	 auto
vrij e groene weggetjes is de regio 
BourgogneFrancheComté	 een	
echte	 fietsregio.	 Zo	 fiets	 je	 langs	
kanalen, rivieren, voormalige spoor
lijnen of midden tussen de wi
jnvelden. Een leuke manier om het 
landschap te ontdekken, waarbij je 
onderweg gezellige dorpjes, inte
ressante steden en niet te vergeten 
lekkere restaurants en wijnkelders 
passeert! 

DE REGIO TELT MAAR LIEFST 5 
BELANGRIJKE FIETSROUTES:

EUROVELO 6® STROOMOPWAARTS 
LANGS DE LOIRE
Een eenvoudige en leuke fietsroute 
met in totaal 1300 km fietspaden die 
de Elzas verbindt met de Altantische 
Loirestreek. Achtereenvolgens fiets 
je langs het Rhône-Rijnkanaal, de 
valleien van de Doubs en de Saône en 
het kanaal du Centre om vervolgens de 
laatste wilde rivier van Europa de  Loire 
te volgen tot zijn uitmonding in zee bij 
Saint-Brevin-les-Pins.

DE TOUR DE BOURGOGNE OP DE 
FIETS® (V51 en V51A) bestaat uit 5 
fietsroutes, samen goed voor 800 km. 
Om te beginnen fiets je langs het pad 

van Canal de Bourgogne waar je tussen 
Migennes en Dijon door de Tonnerois 
wijngaarden fietst (212 km). Je waant je 
terug in de tijd van de houtvlotters langs 
het Canal du Nivernais (175 km). Het 
Canal Latéral à la Loire loopt langs de 
koninklijke Loire rivier (137 km). Van de 
Saône tot de Loire fiets je langs het Ca-
nal du Centre (171 km). En in het Zui-
den van de Bourgogne leiden de Voie 
Vert en de Voie Bleue je van Chalon-
sur-Saône via Mâcon naar Tournus (92 
km), een aanrader voor gezinnen met 
kinderen. Een ding is zeker, je fietst 
van de ene naar de andere verrassing: 
kastelen, wijngaarden of de kindvrien-
delijke attracties van het netwerk Aven-
tures Mômes.

L’ÉCHAPPÉE BLEUE, MO
SELLESAÔNE	OP	DE	FIETS
Deze 800 km lange route loopt van 

Luxemburg naar Lyon door prachtige 
landbouwgebieden en langs mooie 
rivieren. Deze route is voor alle leef-
tijden geschikt en volgt grotendeels de 
Saône. Onderweg zijn er vele culturele 
en gastronomische stops mogelijk in 
bij voorbeeld Gray, Auxonne, Chalon-
sur-Saône, Tournus en Mâcon. 

DE GRANDES TRAVERSÉES DU 
JURA, oftewel de Grote Oversteek van 
de Jura route
Welk niveau en hoeveel tijd je ook hebt, 
er is altijd wel een mountain bike route 
voor je te vinden. In je eigen tempo ont-
dek je het indrukwekkende Jura Mas-
sief. In zijn geheel of enkele etappes. 
Want deze mountainbike route van 415 
km is een echte klassieker. Van Man-
deure in de Doubs tot Culoz in de Ain 
ontdek je hoe ongelooflijk divers het 
Jura gebergte is.
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Lekker fietsen op elk niveau

DE GRANDE TRAVERSÉE VAN HET 
CENTRAAL MASSIEF OP DE MOUN
TAINBIKE
In 2018 is de 1400 km lange mountain-
bike route Grande Traversée du Massif 
Central, oftewel de Grote Oversteek van 
het Centraal Massief, opnieuw leven 
ingeblazen. Van de bergen en meren in 
de Morvan is het een ware lust om het 
nog redelijk onbekende landschap van 
het Centraal Massief in te fietsen, over 
de vulkanen van de Auvergne, dwars 
door het Nationale Park van de Ce-
vennen en over het uitgestrekte plateau 
van de Grand Caussees om uiteindelijk 
op het strand van de Middellandse Zee 
uit te komen. Het gedeelte dat door de 
Bourgogne-Franche-Comté loopt leidt 
je door typische Morvan dorpjes, de 
bergen van de Morvan en om de meren 
heen zodat je echte parels als de Mont 

Beuvray en het Massief Uchon ontdekt.

Maar dit is nog lang niet alles, er 
zijn	nog	veel	meer	leuke	fietsroutes	
over groene weggetjes waar je geen 
last hebt van het verkeer zoals de 
Bressane route (70 km tussen Cha
lonsurSaône	 en	 LonsleSaunier),	
Francovélosuisse	 (40	 km	 tussen	
Belfort	en	de	Pays	de	l’Ajoie)	het	het	
kanaal tussen de Champagne en de 
Bourgogne.

BRESSANE ROUTE
Vanaf Chalon-sur-Saône rijd je deels 
over autovrije groene weggetjes en 
deels over wegen waar nog wel wat 
verkeer rijdt het land van de beroemde 
gelijknamige kippen in, door de bour-
gondische Bresse richting de voet van 
de heuvels van de Jura. Nog voordat je 
bij Louhans aankomt moet je echt het 
lokale visstoofpotje Pôchouse hebben 
geproefd en in Louhans zelf bezoek 
je natuurlijk de enorme kippenmarkt…
want fietsen en heerlijk eten gaat hier 
heel goed samen.

DE FRANCOVÉLOSUISSE
Deze route is geschikt voor jong en oud 
met onderweg voor ieder wat wils. De 
hoofdroute is 40 km lang maar heeft 
daarnaast nog 300 km aan mogelijkhe-

den voor rondtochten tussen de Pays 
de l’Ajoie en het Belfort gebied, waar-
door je zelf kunt bepalen of je een dag-
je, een weekend of langer op pad gaat. 
Je kunt een à la carte verblijf samen-
stellen of een kant-en-klaar verblijf. Hier 
kun je met of zonder fiets op pad want 
de route is ook met de auto, trein of bus 
bereikbaar. Wil je overnachten dan kun 
je terecht in een B&B, gîte of hotel en 
onderweg kun je lekker pick nicken of 
een lokaal Frans of Zwitsers restau-
rantje opzoeken. Je kiest waar je zin in 
hebt.

DE KANAAL ROUTE TUSSEN CHAM
PAGNE EN BOURGOGNE
Een autoluwe route door de natuur, 
waar je prima met het hele gezin fietst 
langs het Kanaal van de Marne tot aan 
de Saône en langs de oevers van de 
Vingeanne, tussen Maxilly-sur-Saône 
en Beaumont-sur-Vingeanne. On-
derweg op het menu pittoreske dorp-
jes met een rijk en gevarieerd erfgoed 
en prachtige groene landschappen. 
En vergeet vooral niet te stoppen in 
Cheuge bij de enige ophaalbrug in de 
regio die uit 1887 stamt.

Meer informatie over fietsroutes in de 
Bourgogne-Franche-Comté, bekijk of 
download de Sales Manual.

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ TOURISME

VOOR MEER INFORMATIE

BOURGOGNEFRANCHECOMTÉ	TOURISME
Contactpersoon: Mevr Cécile Ambacher, chargée de promotion
E-mail: c.ambacher@bfctourisme.com
Tél: +33 (0)3 81 25 08 03
www.bourgognefranchecomte.com
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Stilzitten is geen optie in het Pays de Montbéliard

Op zoek naar een bestemming voor 
veeleisende klanten? In het Pays de 
Montbéliard	kan	iedere	wens	worden	
vervuld. Althans, als het gaat om 
kunst, cultuur, geschiedenis, avon
tuur en gastronomie komen we een 
heel eind!

Het Pays de Montbéliard ligt in het 
noorden van het bergmassief van de 
Jura, tegen de Zwitserse grens aan: 
de hoofdstad Montbéliard ligt op vrijwel 
dezelfde hoogte als Basel. Het gebied 
heeft een karakteristieke sfeer, die een 
speciaal karakter geeft aan ieder be-
zoek. Uw relaties zullen dit eigenzin-
nige gebied niet snel vergeten.

Graag componeren we in overleg een 
programma vol natuur en wellness, 
waar inspanning en ontspanning 
met elkaar in balans zijn en er veel 
ruimte is voor het genieten van erf
goed, cultuur en tradities. 

CULTUUR EN NATUUR
Het overnachtingsadres kan een drie-
sterrenhotel zijn midden in het his-
torische centrum van Montbéliard.  
Met een ochtend die begint met een 
stadswandeling door deze Cité des 
Princes, in alle vrijheid met een audio-
guide.

In de middag kan een mooie route wor-
den uitgestippeld voor een wandeling of 
fietstocht. Bijvoorbeeld naar de hoog-
gelegen Crêt des Roches, waar je een 
werkelijk prachtig uitzicht hebt op de 
bergtoppen van de Jura.  
Na deze inspanning is een diner in een 
sterrenrestaurant in het historische 
stadscentrum een mooie beloning!

TOUR IN EEN VINTAGE AUTO
Een tochtje in een vintage auto is een 
uitstekende manier om nog meer te 
ontdekken van het Pays de Montbé-
liard.  De route kan gaan via het Musée 
de l’Aventure Peugeot, het stadion Bo-
nal, de Mennonitische Kerk, de Place 
Saint Martin, de jachthaven, de Place 
Denfert Rochereau, het kasteel van de 
graven van Wurtemberg met tot besluit 
een aperitief in het Fort du Mont Bart. 
Hier heb je een 360°-uitzicht over het 

Pays de Montbéliard, de Vogezen en 
de Jura. 

MUSEA EN KERSTMARKTEN
Het museum bij het Château des Ducs 
de Wurtemberg heeft een rijke collectie 
op natuurhistorisch, geschiedkundig en 
kunstzinnig gebied. Met vaak boeiende 
tijdelijke exposities.  
Het museum over de geschiedenis van 
Peugeot biedt een mooi overzicht van 
het industriële erfgoed van de streek, 
dat een periode van meer dan tweehon-
derd jaar omvat. 
De kersttijd hier is vol lichtjes en warme 
wijn. De kerstmarkt aan de voet van de 
oudste Lutherse kerk van Frankrijk is 
werkelijk karakteristiek en authentiek, 
met een prachtig aanbod van geschen-
ken, gemaakt door de vele ambachtslie-
den die nog altijd in deze streek wonen 
en werken.

VOOR MEER INFORMATIE

PAYS DE MONTBÉLIARD
Contactpersoon: Mevr Caroline CHARPY, service groupes
E-mail: reservations@paysdemonbeliard-tourisme.com
Tel: +33 (0)3 81 94 45 60
www.paysdemontbeliardtourisme.com
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DOUBS TOURISME

In het hart van de bergen, waar je volop geniet in de natuur
Midden	 in	 de	 Jura,	 vlak	 bij	 Zwitser
land en tóch heel goed bereikbaar: 
de Doubs laat zich graag ontdekken. 
Zijn	sterkste	troef?	Een	rijke,	grootse	
natuur waarvoor goed wordt gezorgd. 
En door erin rond te dwalen, zorg je als 
bezoeker weer goed voor jezelf: in het 
groen van de Doubs tanken lichaam 
en	geest	weer	bij.	Zeker	gecombineerd	
met alle culturele hoogtepunten en de 
gulle gastronomie in deze streek.

Lopen, rennen, fietsen, zwemmen, klim-
men… De beste manier om de Doubs te 
leren kennen is er op uit te trekken en de 
Doubs onverdoofd te ondergaan. Op alle 
spannende paden en hellingen, in iedere 
prachtige vallei en in ieder seizoen: hier 
zijn altijd en overal buitenactiviteiten mo-
gelijk. 

We weten zeker dat de vriendelijke ont-
vangst door onze partners u zal opvallen, 

en bevallen. In de Doubs telt de kwaliteit 
van het leven, en dat merk je aan de 
smaak van de regionale producten, de 
aandacht voor tradities en vakmanschap, 
en de welwillendheid om ook gasten te 
laten profiteren van deze rijkdom.

IN TELEGRAMSTIJL DOOR HET AAN
BOD VOOR DE PROFESSIONELE 
MARKT:
- even helemaal in een andere wereld 
zijn op de oude smokkelpaden tussen 
Frankrijk en Zwitserland
- genieten van adembenemende panora-
ma’s vanaf de bergkammen op de route 
van de Grande Traversée du Jura
 - het bewonderen van sprookjesachtige 
bronnen in de valleien van de Loue en de 
Lison
 - wandelen in de voetsporen van schrij-
ver Pergaud en in de Vallei van de Troost 
- een persoonlijke uitdaging uitgaan in 
Terra Salina of een spirituele reis maken 
op pelgrimsroute Via Francigena 

- alle klokkentorens langs het traject van 
de EuroVelo 6 horen luiden
- sneeuwschoenwandelen, tourskiën of 
mountainbiken vanaf de Mont d’Or, in een 
prachtige omgeving vol valleien, canyons 
en meren.

Doubs Tourisme staat ook klaar voor al 
uw eigen ideeën voor meer en minder 
sportieve wandeltochten en routes voor 
fietsers en e-bikers. Of tochten met de 
motor, programma’s voor trailrunners, 
klimmers, fans van via ferrata, grotten, 
golfen… 
We gaan graag voor u aan de slag! 

VOOR MEER INFORMATIE

DOUBS TOURISME
Contactpersoon:  De heer Stéphane GROS, responsable commerciale    
E-mail: stephane.gros@doubs.com
Tel: +33 (0)3 81 21 29 74
www.doubs.travel
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GRAND BESANÇON MÉTROPOLE

Een moderne en sportieve bestemming met tweeduizend jaar historie

Besançon: op nog geen drie uur vanaf 
Parijs met de TGV vind je een stad met 
tweeduizend jaar historie, inclusief 
een connectie met ons Nederlandse 
vorstenhuis.	 Koning	 WillemAlexan
der	 is	namelijk	officieel	heer	 van	Be
sançon. Geen nood wanneer u dit 
nog nooit had gehoord, de titel wordt 
omschreven als ‘slapend’. 

Ter plekke zijn de forten en de citadel 
van de beroemde militaire architect wel 
springlevend. De stoere gebouwen zijn 
bijgeschreven op de Unesco-wereld-
erfgoedlijst. Andere interessante be-
zienswaardigheden zijn het museum over 
de regionale huizenbouw, het museum 
der schone kunsten, het archeologiemu-
seum en het huis van Victor Hugo. 

OVERAL KRONKELT DE DOUBS
De natuur is overweldigend. Hij wordt ge-
domineerd door de rivier de Doubs die het 

oude stadscentrum begrenst en ook door 
de heuvels die de voorbode zijn van het 
bergmassief van de Jura.

* EEN BEPROEFD GROEPSARRAN
GEMENT: 
Besançon: erfgoed, natuur en gastro
nomie
4 dagen/3 nachten in drie- of viersterren-
hotels

Inclusief onder meer een treintochtje naar 
de citadel van Vauban, een dinercruise, 
een stadswandeling met gids, bezoek aan 
meerdere musea, een diner in het casino, 
een fietstocht langs de Doubs, een proe-
verij van regionale wijn en delicatessen, 
shopping, bezoek aan een chocoladema-
ker en entree voor een bierbrouwerij.

Te boeken via het Office	de	Tourisme	et	
des Congrès du Grand Besançon
david.vicaire@besancon-tourisme.com
www.besancon-tourisme.com

* EEN BEPROEFD INDIVIDUEEL AR
RANGEMENT:

Langs	de	Doubs	–	fietsen	en	kampe
ren
5 dagen/4 nachten, ideaal voor gezinnen
Van Baume-les-Dames naar Dole en vv.

Inclusief onder meer een bezoek aan 
een boerderij en een maaltijd  bij de boer, 
diverse museumbezoeken, overnachtin-
gen op bijzondere kampeerplaatsen, be-
zoek aan de citadel van Besançon , een 
boottocht, een bezoek aan de strandjes 
en grotten van Osselle, een bezoek aan 
zoutziederij La Saline Royale en een be-
zoek aan een labyrint van mais. 
 
Voor bagagevervoer, huur van fietsen en 
kampeermateriaal, routebeschrijvingen 
etc. wordt gezorgd.

Optioneel zijn overnachtingen in hoger 
geklasseerde accommodaties en een  
aanpassing van het aantal nachten. 

Te boeken via Agence Roule Ma Poule: 
contact@agence-roulemapoule.fr
www.agence-roulemapoule.fr

VOOR MEER INFORMATIE

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE / OFFICE DE TOURISME
Contactpersoon:  De heer David VICAIRE, contact commercial 
E-mail: david.vicaire@besancon-tourisme.com
Tel: +33 (0)3 81 80 92 69    
https://www.besancontourisme.com/en/ 
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HAUT-DOUBS EN MÉTABIEF 

De Haut-Doubs en bergstation Métabief: genieten van hoog tot laag 

Midden in het bergmassief van de 
Jura ligt onze charmante wereld, die 
	 ach,	 verstuurden	 mensen	 ze	 nog	
maar…	 	 perfect	 is	 voor	 het	 maken	
van de mooiste ansichtkaarten. 
De skioorden zijn er prettig 
overzichtelijk, en je geniet er ook van 
bikeparks, natuurlijke bergmeertjes, 
mooie	wandelroutes	en	ATBcircuits.	

Gastronomisch heerst hier een worst-
kaasscenario - met comté, mont d’or 
en de saucisse de morteau - maar ook 
het drankje absint speelt een rol in dit 
landschap van ruige velden, bergweiden 
en naaldbossen.

HEERLIJK OVERNACHTEN
Een goed overnachtingsadres vinden 
is geen probleem. Zo liggen in het dorp 
Malbuisson het ***hotelcomplex Le Lac 
en het ***Les Rives Sauvages SPA hotel, 
aan de oever van het meer Saint-Point, 

een van de grootste natuurlijke meren 
van Frankrijk. Deze accommodaties 
maken - ieder seizoen - van Malbuisson 
een uitstekende uitvalsbasis voor alle 
activiteiten en bezoeken in de Haut-
Doubs. 

De dag start daar met een heerlijk ontbijt 
vol regionale producten, met zicht op het 
in de vroege ochtend nog wat nevelige 
meer. Zwembad en spa staan klaar voor 
een verfrissend begin van een sportieve 
dag, die bijvoorbeeld in het teken staat 
van een wandeltocht rond het meer. En 
dat betekent 23 kilometer lang genieten 
van het oeverlandschap, bospaadjes en 
de karakteristieke dorpjes van de Haut-
Doubs.

GEWELDIG	UITZICHT	MÉTABIEF
Op 10 autominuten van het hotel ligt 
bergstation Métabief. Zijn stoeltjeslift 
brengt van mei tot september 
wandelaars en ATB’ers omhoog. Daar 

kunnen ze genieten van het pad over 
de bergkam van de Mont d’Or. Op de 
drie kilometer heen en weer tussen 
de pieken van de Morond en de 
Mont d’Or heb je een prachtig uitzicht 
over de Alpen, de Mont Blanc, de 
hoogvlakte en de Zwitserse meren. 
Zowel te voet als met de mountainbike 
is dit een wonderschoon, uniek en 
goed toegankelijk traject waar je iedere 
natuurliefhebber een groot plezier mee 
doet.

Daarna kan een bezoek worden 
gebracht aan een kaasmakerij - een 
zogenaamde fruitière - waar comté 
wordt geproduceerd, en met een kijkje 
in het fort van Saint Antoine, een oud 
militair complex waar tegenwoordig 
honderdduizend kazen liggen te rijpen. 

Dan nog een fonduemaaltijd, met tot 
besluit een stiekem glaasje absint van 
Pontarlier… een onvergetelijk tripje!

VOOR MEER INFORMATIE

HAUTDOUBS	EN	MÉTABIEF
Contactpersoon: De heer Maxime CHAMPEMONT, responsable B2B     
E-mail: maxime@tourisme-metabief.com
Tel: +33 (0)3 81 49 29 95
https://www.destinationhautdoubs.com/welcome.html

9

mailto:maxime%40tourisme-metabief.com?subject=
https://www.destination-haut-doubs.com/welcome.html


GRANDES TRAVERSÉES DU JURA

Sportief op pad: dwars door de Jura op zeven manieren

10

Het	Juramassief	is	een	lint	van	ber
gen en heuvels door drie landen: 
Zwitserland,	Duitsland	 en	 Frankrijk.	
Het Franse deel strekt zich uit over 
de	regio’s	Bourgogne	FrancheCom
té	 en	 Auvergne	 RhôneAlpes	 en	 is	
een waar walhalla voor de wande
laar.

De hoogste top van de Franse Jura is 
de Crêt de la Neige, met 1720 meter. 
Het gemengde land/bergklimaat is - 
ondanks deze geringe hoogte - ruig te 
noemen. Het grote voordeel daarvan: 
de Jura is een ideaal gebied voor zowel 
wintersporten als zomerse buitenacti-
viteiten. 

Het bosrijke landschap wordt afgewis-
seld met gezonde weidegronden waar 
het runderras montbéliard zich graag te 
goed doet aan de rijke flora. Het levert 
een rijke melk op waarmee de lokale 

kazen comté, bleu de Gex en morbier 
worden gemaakt, en - in de winter - de 
mont d’or.
De hoogste toppen en bergkammen 
van de Jura geven op veel plekken een 
adembenemend uitzicht op de Alpen en 
de Mont-Blanc.

Dankzij Les Grandes Traversées du 
Jura kunnen natuurliefhebbers dit 
heerlijk berglandschap via zeven ver-
schillende routes doorkruisen, waar-
bij met ieders voorkeur rekening kan 
worden gehouden. De routes volgen 
wegen en weggetjes, paden en paad-
jes, en ze zijn per route afgestemd op 
wandelaars, fietsers, paardrijders of - 
uiteraard als er sneeuw ligt - voor win-
tersporters.
Een geweldige kans om te genieten 
van de natuur, maar ook van de cultuur, 
het erfgoed en de gastronomie in dit 
gebied. 

Over de route voor wandelaars is een 
Engelstalig document beschikbaar, 
voor de andere routes is er een Frans-
talige topoguide. Langs de routes zelf 
zijn alle keuzemomenten duidelijk ge-
markeerd.

DE	 ZEVEN	 GROTE	 DOORSTEKEN	
VAN DE JURA

GTJ te voet - 400 km van Mandeure 
naar Culoz
GTJ per ATB – 415 km van Mandeure 
naar Culoz
GTJ per fiets – 370 km van Montbéliard 
naar Culoz
GTJ te paard - 500 km van Cro-
sey-le-Petit naar Arbignieu
GTJ op langlaufski’s - 185 km van Vil-
lers-le-lac naar Giron
GTJ op tourski’s – 130 km van Mouthe 
naar Giron + Plateau du Retord
GTJ op sneeuwschoenen – 150 km van 
Métabief naar Giron + Plateau du Re-
tord

Alle tochten kunnen in compacte 
etappes worden verdeeld, van twee tot 
acht dagen.

VOOR MEER INFORMATIE

GRANDES TRAVERSÉES DU JURA
Contactpersoon: Mevr Carline BARIC - communicatie
E-mail: carline.baric@gtj.asso.fr
Tel: +33 (0)3 84 51 51 53
https://www.gtj.asso.fr/en/

mailto:carline.baric%40gtj.asso.fr?subject=
https://www.gtj.asso.fr/en/


DOLE TOURISME

Het mooie Dole, de perfecte combinatie van stad en land

Dole	 	 de	 toegangspoort	 tot	 de	 Jura	
	 ligt	 op	 een	 knooppunt	 van	 Eu
ropese	 verbindingen.	 Mét	 een	 eigen	
vliegveld, midden in de regio Bour
gogneFrancheComté.	Z’n	bijnaam	is	
KleinVenetië:	Dole	is	een	plattelands
stad met veel water, oude gebouwen 
en leuke straatjes, op een steenworp 
van prachtig natuurschoon.

Dole is een officiële Ville dʼArt et dʼHis-
toire. Je kunt er het geboortehuis van 
wetenschapper Louis Pasteur bezoeken, 
bijvoorbeeld als onderdeel van de 
stadswandeling ‘Le Chat perché’. En de 
stad aan de rivieren Doubs en Loue telt 
nog veel meer monumenten. Maar ook 
lokken de wijngaarden van de Jura en de 
Bourgogne, waar menig gastronomisch 
(sterren)restaurant is te vinden.

De mogelijkheden om deze groene we-
reld te verkennen - te voet, per fiets, te 

paard, per auto of met de boot - zijn le-
gio. Er ligt 235 kilometer aan wandel- en 
fietspaden en het gebied wordt doorkruist 
door de Eurovéloroute 6, een route naar 
Santiago de Compostella en de wandel-
tocht lʼEchappée Jurassienne. Ook loopt 
hier het Rhône-Rijnkanaal, de waterweg 
waar waterliefhebbers weg van zijn.
 
EEN PAAR IDEEËN VOOR EEN 
RONDRIT: 

Thema kunst, historie en erfgoed: ’s 
ochtends naar de zoutziederij van Arc-
et-Senans en daarna naar een oliefa-
briek, molen of een 14e-eeuws dorpje. 
Vervolgens in Dole de lunch en een 
stadswandeling.
Thema spiritualiteit: ’s ochtends bezoek 
aan de Notre-Damekerk in Dole, dan naar 
pelgrimsoord Sanctuaire Notre-Dame 
du Mont-Roland. Na een versterkende 
lunch naar het Massief de la Serre en zijn 
kluizenaarsgrot en mysterieuze kruizen. 
Ter afsluiting een bezoek aan nog een bij-
zondere kerk en een cisterciënzer abdij. 
Thema tuinen: eerst bezoek aan een 
paar stadstuinen in Dole en dan naar de 
prachtige tuinen van Annabelle in Rai-
nans. Lunch in Dole en ’s middags de Jar-
din de Landon en de natuur op het eiland 
Girard. Of een balletje slaan op golfbaan 
Bluegreen in Parcey.

Lekker wandelen: om Dole en zijn om-
geving te ontdekken zijn de acht uitge-
stippelde wandeltochten - van 2 tot 10 
km - ideaal. Routekaartjes zijn gratis ver-
krijgbaar bij het Office de Tourisme. Uitge-
breide wandelinformatie is beschikbaar 
voor 5 €.
Op	de	fiets:	ook voor 5 euro zijn uitge-
breide beschrijvingen van de 12 rondritten 
en de vijfentwintig ATB-circuits rond Dole 
beschikbaar.
Op het water kan onze partner Une Belle 
Aventure korte kanaaltochten aanbieden 
terwijl het in heel Frankrijk gerenom-
meerde Nicol’s ook vaarvakanties moge-
lijk maakt over de Doubs en Saône.

11

VOOR MEER INFORMATIE

DOLE TOURISME
Contactpersoon: De heer Stéphane TRIBOULET, Directeur Adjoint en 
De heer Antoine DEFIENNE,  responsable communication
E-mail: direction@hellodole.fr en communication@hellodole.fr 
Tel: +33 (0)3 84 72 11 22
www.doletourisme.fr/en

http://www.unebelleaventure.fr/
http://www.unebelleaventure.fr/
https://www.bootverhuur-nicols.nl/
mailto:direction%40hellodole.fr?subject=
mailto:communication%40hellodole.fr?subject=
www.doletourisme.fr/en


CREUSOT MONTCEAU TOURISME

Een boeiende industriële historie, in Creusot-Monceau

12

De Bourgogne is een unieke wereld, 
en daarbinnen neemt de streek van 
Le	 Creusot	 en	 MontceaulesMines	
op zijn beurt weer een uitzonde
ringspositie	 in.	 De	 industriële	 his
torie rond deze plaatsen is razend 
interessant, en de ligging tussen het 
coulisselandschap van de charolais 
en het wijngebied van Chalon prach
tig. 

BOEIEND ERFGOED
Het Canal du Centre vormt een mooie 
leidraad voor een kennismaking: langs 
de loop van het water worden veel de-
tails van de geschiedenis van de Vallée 
de la Céramique onthuld. De hier ge-
vonden steenkool - van hoge kwaliteit 
- leidde niet alleen tot intensieve mijn-
bouw en een grote metaalindustrie, 
maar ook tot een bloeiend keramische 
sector rond dakpannen en bakstenen. 
Getuigen van dit vakmanschap zijn 

de Villa Perrusson, les maisons céra-
miques en de oude steenfabriek la Bri-
queterie.

FIETSEN OVER DE EUROVELO 6
Langs het kanaal liggen veilige fietspa-
den, kilometers lang. Ook de grote Eu-
ropese route EuroVelo 6 - in Frankrijk 
een van de prettigste fietsroutes - volgt 
dit kanaal dat door de zuidelijke Bour-
gogne loopt van Chalon naar Digoin 
en zo de Saône met de Loire verbindt. 
Het parcours doet allerlei karaktervolle 
plaatsjes aan, gaat door mooie wijnge-
bieden en ook langs berghellingen vol 
weides. Het is een fietstocht met een 
uitzonderlijke combinatie van cultuur, 
industrieel erfgoed en kalme natuur.

Gastronomisch zit het hier meer dan 
goed met de aanwezigheid van zowel 
een sterke traditionele Bourgondische 
keuken, als een nieuwe generatie mo-
derne lokale chefs. 

PROGRAMMA OP MAAT
Daarom, voel u welkom in deze wereld 
vol oude stenen, pittoreske plaatsjes en 
mooie uitzichten. Voor iedere soort be-
zoeker is er een perfect programma te 
maken. Zoals een fietsprogramma: 

Idee: in twee dagen tijd 125 km 
fietsen	van	de	Saône	naar	de	Loire	
Dag 1: Chalon-sur-Saône en zijn wijn-
gaarden/ Chagny / Santenay/ Villa 
Perrusson en tuinen / les maisons cé-
ramiques / lunch in Ecuisses / Mont-
ceau-les-Mines / mijnmuseum in Blan-
zy /overnachting in hotel-restaurant Le 
Konine in Montceau-les-Mines (met het 
label Accueil Vélo)
Dag 2:  de Briqueterie in Ciry-le-Noble/ 
het kasteel van Digoine/ de basiliek van 
Paray-le-Monial / lunch in Paray-le-Mo-
nial /de kanaalbrug van Digoin

VOOR MEER INFORMATIE

CREUSOT MONTCEAU TOURISME
Contactpersoon: Mevr Cindy JAUBERT, directrice 
E-mail: direction@creusotmontceautourisme.fr
Tel: +33 (0)3 85 55 59 56
https://www.creusotmontceautourisme.fr/en

mailto:direction%40creusotmontceautourisme.fr?subject=
https://www.creusotmontceautourisme.fr/en


NIÈVRE TOURISME

Drie suggesties voor een gezond, boeiend en milieubewust uitstapje
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OP DE PEDALEN LANGS DE LOIRE
De grote Europese fietsroute EuroVelo 
6 heeft als bijnaam de Rivierenroute, en 
dat is zeer toepasselijk voor het traject 
door de Nièvre, dat langs de Loire gaat. 

Het begint in Cosne-Cours-sur-Loire, 
waar het Office de Tourisme voor 
fietsen kan zorgen. Via een mooi na-
tuurgebied wordt Pouilly-sur-Loire be-
reikt. In een toren - de Tour du Pouilly 
Fumé - wordt uitleg gegeven over wij-
nen uit dit gebied. Dan door naar La 
Charité-sur-Loire met zijn klooster en 
kerk, onderdeel van de Unesco-werel-
derfgoedlijst als halte op de weg naar 
Santiago de Compostella. ’s Avonds is 
er een warme ontvangst in de herberg 
Aux Antipodes. De dag daarna is het 
eindpunt in Nevers, de stad beroemd 
om zijn geglazuurde aardewerk.

MET DE ATB DOOR DE MORVAN

Iets oostelijker ligt de Morvan, waar 
je met de moutainbike een traject van 
de Grande Traversée du Massif Cen-
tral (GTMC) kunt rijden. Opstappunt is 
Vézelay met zijn beroemde basiliek. 
Eerste stop is het Lac des Settons, 
een meer van 360 hectare midden in 
een bosgebied. Na een nacht in Les 
Roches Morvan, maak je de volgende 
dag een slinger naar Château-Chinon 
om regionale gerechten te proeven in 
restaurant Au Vieux Morvan. Ook het 
uitzicht hier is zeer bevredigend. Dan 
901 meter klimmen naar Le Haut-Folin 
voor een nacht in een echt ‘Morvanesk’ 
huis. De volgende morgen via Luzy 
naar Le Mont-Beuvray met het museum 
Bibracte en zijn archeologische opgra-
vingen. Een kleurrijk, geaccidenteerd 
parcours dat alle rijkdommen van de 
Morvan laat zien.

LANTERFANTEN LANGS HET 
KANAAL
Kalmer is de tocht langs het Canal du 
Nivernais. Het startpunt is Decize, waar 
de Loire en het Canal du Nivernais 
samenkomen. De route gaat eerst naar 
Châtillon-en-Bazois, waar een kasteel 
met magnifieke watertuinen hoog bo-
ven alles uittorent. De nacht wordt bij-
zonder, met een bed in een wijnton bij 
Au Foudre du Bazois. 

De volgende dag staan de meren van 
Vaux en Baye op het programma, waar 
je kan wandelen, zwemmen of een 
tocht maken met de catamaran. 
Echt bijzonder zijn de Voûtes de La 
Collancelle uit 1784: een drietal in de 
heuvels uitgehakte watertunnels, om 
van de Loire naar de Seine te kunnen 
varen. Fantastisch om met een elek-
trisch bootje door te varen. 
Het eindpunt is het charmante middel-
eeuwse plaatsje Clamecy.

VOOR MEER INFORMATIE

NIÈVRE TOURISME
Contactpersoon: Mevr Blandine DUBOIS, Responsable Pôle Attractivi-
té et E-réputation
E-mail: blandine.dubois@nievre-tourisme.com
Tel: +33 (0)3 86 23 14 67
www.nievretourisme.com

mailto:blandine.dubois%40nievre-tourisme.com?subject=
https://www.nievre-tourisme.com/


CHABLIS CURE YONNE - ESCALES EN BOURGOGNE

Drie dagen fietsplezier langs het Canal de Bourgogne in de Chablis

Wij maken graag een perfect program
ma, bijvoorbeeld op basis van de on
derstaande elementen:

Dag 1: ’s Ochtends eerst op ontdekkings-
reis door de stad Chablis zelf, met be-
zoeken aan monumenten zoals de kerk 
Saint-Martin, het historische gebouw de 
Obédiencerie (uit de dertiende eeuw), de 
wasplaats langs de Serein en de Porte-
Noël. Dan op de fiets richting het wijnge-
bied van de Chablis. Dit is een heuvelach-
tig landschap om je in te verliezen, terwijl 
om je heen de mooiste wijnen groeien… 
Later op de dag wacht een indrukwek-
kende ontmoeting met de tweede abdij 
van de cisterciënzer orde, de abdij van 
Pontigny. Al halverwege de twaalfde 
eeuw werd met zijn bouw begonnen.

Wijnproeverij in Chablis 
Diner en overnachting in Chablis (***ho-
tel)

Dag 2: Via traditionele wijndorpjes rijden 
de deelnemers steeds verder een langge-
rekte vallei binnen. Tussen de hellingen 
vol wijnranken van de Chablis, bevindt 
zich ook de helling met het Château de 
Béru, een fort uit de 13e eeuw dat tijdens 
de Renaissance werd gerenoveerd. De 
volgende vallei is die van de rivier Arman-
çon en het Canal de Bourgogne. Hier ligt 
Tonnerre, een kleine karakteristieke cita-
del met een mysterieuze bron, de Fosse 
Dionne. Dit is een krachtige bron die deels 
wordt gevoed door een ondergrondse ri-
vier, een bron van het ‘type vauclusienne’. 
Het Hôtel-Dieu heeft een indrukwekkende 
ziekenzaal, in de dertiende eeuw gesticht 
door Marguerite van Bourgogne.

Proeverij van de wijnen van Tonnerre en 
Epineuil 
Diner in een restaurant, nacht in chambre 
d’hôtes 

Dag 3: Eerst een stuk langs het Canal de 
Bourgogne. Het jaagpad langs het kanaal 
brengt de fietsers bij twee magnifieke 
kastelen uit de Renaissance. Als eerste 
het kasteel van Tanlay  en vervolgens dat 
van Ancy-le-Franc. Dit laatste bevat de 
grootste collectie muurschilderingen van 
de Renaissance. In het gebied tussen de 
twee kastelen in heeft kunstenaar Alain 
Bresson (land art) het landschap naar zijn 
hand gezet met plantaardige sculpturen. 
Ze brengen bij iedereen een lach op het 
gezicht, in La Forêt de Géants Verts in 
Argentenay.

Diner en nacht in Chassignelles, in een 
hotel-restaurant aan het Canal de Bour-
gogne

Nieuwsgierig? Neem concact met ons op 
voor meer informatie.

VOOR MEER INFORMATIE

CHABLIS	CURE	YONNE		ESCALES	EN	BOURGOGNE
Contactpersoon:  Mevr Rémé CHAMBRILLON, commercialisation
E-mail: reme.chambrillon@escales-en-bourgogne.fr
Tel: +33 (0)3 86 55 14 48 
www.escalesenbourgogne.fr
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mailto:reme.chambrillon%40escales-en-bourgogne.fr?subject=
mailto:jojanneke.kramer%40atout-france.fr%0D?subject=
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