
 

 

 
Programma met de hoogtepunten 

 
Dag 1 - 19 mei 
Heen Denderleeuw en tegen de middag Lunch in Auxerre  
 
Namiddag Kathedraal van Auxerre  
 
Vezelay romaanse Basilica is religieus en artistiek pelgrimsoord 
 
Ons verblijfshotel is in Avallon Hotel Le Relais Fleury 

 
Dag 2 - 20 mei 
Bezoek aan de burcht Guédelon - een verrassende middeleeuwse 
bouwwerf! 
 
Bezoek aan Kasteel Bazoches - nog steeds in bezit van de familie 
van Markies de Vauban. 

 
 
Dag 3 - 21 mei 
Bezoek aan Hospices de Beaune 
 
Fontenay abdij - een 12de eeuws pareltje in de weelderige bossen 
van Marmagne. 

 

 

 
Dag 4 - 22 mei 
Terugreis via Reims met bezoek Basiliek van de heilige Remigius. 

Verder door richting Denderleeuw 

 

Bourgondië 
 Inzicht in het Bourgondische Rijk met Dr. J. Vaes als gids 

 

Geen enkele streek in Frankrijk wordt zo direct 
in verband gebracht met de kunst van het 
genieten. "Bourgondisch" staat voor uitbundig, 
overvloedig, lekker eten en drinken en een 
optimistische kijk op het leven.  

 

• Dé streek voor levensgenieters 

• Het gemak van één hotel met 
uitstekende keuken 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

INBEGREPEN IN DE PRIJS 

• het vervoer, de reis per luxe touringcar 
• het verblijf in Avallon Hotel Le Relais Fleury op basis van tweepersoons-

kamers 
• alle maaltijden mét drank van 1ste middag tot 4de middag 
• alle autocaruitstappen ter plaatse 
• alle bezoeken en rondleidingen volgens programma; entreegelden, fooien en 

taksen. 
• begeleiding door dr. Jan Vaes 
 

 

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS 

• persoonlijke uitgaven 
• de toeslag op de éénpersoonskamers bedraagt: € 85 
• annulatieverzekering 

 

Voor deze all-in reis € 752 pp 

Inteken kan door storting van € 250 pp op rek. 

BE16 9733 6129 0274 van vtbKultuur Carpe Diem Denderleeuw 

Voor 30 november 2019 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

vtbKultuur Carpe Diem Denderleeuw 
denderleeuw@vtbKultuur.be 

0470 19 36 61 Diane 
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