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Tweetalig begeleide reisBOURGONDIË, GASTRO-CULT  FRANKRIJK 4 DAGEN

Ons hotel te Beaune :  

CAMPANILE BEAUNE *** 
Ons hotel is schitterend gelegen op 2 km van het centrum van Beau-
ne. Het hotel is modern ingericht met een restaurant, bar en zwem-
bad. Alle kamers zijn voorzien van airco, tv, gratis Wifi en badkamer 
met bad of douche, toilet en haardroger.

PROGRAMMA
Dag 1
Vertrek om 06.30 u. uit onze centrale vertrekhal te Menen. Via de Fran-
se autosnelwegen rijden we naar Beaune, waar we onze intrek nemen 
in het hotel. Onderweg bezoeken we de abdij van Fontenay.
Dag 2 
Dijon, stadsbezoek – Palais des Ducs – Mosterdmuseum met workshop
Dag 3 
Beaune & Autun Incl. Bezoek aan Beaune en Hotel Dieu & Kathedraal 
Autun
Dag 4
Semur-en-Auxois, Anijssnoepjes proeven in Flavigny-Sur-Ozerain & 
Wijnroute met bezoek en degustatie bij wijnboer
Dag 5 
Lyon, bezoek Vieux Lyon, Presqu’île met musée Textilles, les Halles de Lyon 
Bocuse met degustatie 

Dag 6 
Na het ontbijt rijden we opnieuw langs de Franse autosnelwegen terug 
huiswaarts. We maken een tussenstop in Vezelay. Aankomst voorzien om 
20.30 u. te Menen.
De prijzen en programma zijn vatbaar voor wijzigingen.

MET BEZOEK AAN BEAUNE, 
DIJON, LYON, DE WIJNSTREEKNieuw!

Prijs per persoon - 6 dagen - Half pension

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

Single
supplement

14/05/2022 € 734,40 € 697,68 € 214,00

19/09/2022 € 734,40 € 697,68 € 158,00

In deze prijzen zijn inbegrepen:
•  Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van bar, toilet, dvd en airco
•  Professionele begeleiding van een ervaren Herman & Vandamme – gids.
•  5 x Overnachting in Hotel Campanile Beaune***  in tweepersoonskamer met bad of 

douche en toilet
•  5 x Ontbijtbuffet
•  5 x Driegangendiner Incl. Kir, ¼ l wijn & water, koffie
•  Toeristenbelasting

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
•  De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
•  Alle dranken
•  Alle excursies (± € 150 p.p.)
•  Reis-en annuleringsverzekering (€ 4 per dag per persoon)
•  De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en 

appreciatie

* Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs (zie tabel prijs tot en met 19/04/2022) en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/2022 werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. 
De vroegboekkorting is niet van toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon & promo Disneyland Parijs).
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