
PROGRAMMAVOORBEELD

L’ALSACE
Met verblijf te Strasbourg 
of Colmar

Dag 1: HEENREIS - 
STRASBOURG
Via Luxemburg en Metz rijden we 
naar Straatsburg. We wandelen 
door de oude stad en bezoeken de 
kathedraal en de astronomische 
klok. In de namiddag kunnen we 
naar een der vele musea zoals het 
Musée d’Alsace of we brengen een 
bezoek aan het Europees 
Parlement. Avondmaal en 
overnachting in het internationaal 
verblijfcentrum van Straatsburg.

Dag 2: STRUTHOF - 
KOENIGSBOURG - COLMAR
Richting Colmar, maar we brengen 
eerst een bezoek aan het eens 
beruchte concentratiekamp van 
Struthof, rijden verder langs de 
‘route des vins’ en bezoeken het 

kasteel Haut-Koenigsbourg. Nog 
een stop in het pittoreske 
Turckheim en dan verder naar 
Colmar waar we verblijven.

Dag 3: COLMAR - RIQUEWIHR - 
TERUGREIS 
Een rondwandeling door de oude 
stad met een mogelijk bezoek aan 
het Musée d’Unterlinden of het 
Musée Bartholdi. Op de terugreis, 
langs de wijnroute, bewonderen 
we Riquewihr en brengen een 
bezoek aan een wijnkelder.

LA BOURGOGNE
Met verblijf te Dijon

Dag 1 en 2: REIMS - DIJON
Na de bezoeken in Reims (zie 
programma La Champagne) 
zakken we af naar Dijon waar we 
in de loop van de namiddag 
starten met de verkenning van de 
stad. We ontdekken de 
middeleeuwse huizen, de prachtige 
‘hôtels’ en bezoeken het Musée de 

la Vie Bourguignonne. Avondmaal 
en overnachting in het 
studentenhotel van Dijon.

Dag 3: DIJON - BEAUNE
‘s Morgens bezoek aan het Palais 
des Ducs de Bourgogne en het 
mosterdmuseum en dan naar 
Vougeot waar we lunchen en 
eventueel het kasteel van Clos-de-
Vougeot bezoeken, zetel van de 
Confrérie des Chevaliers du 
Tastevin. Na de middag verder naar 
Beaune voor een bezoek aan de 
Hospices met het HôteI-Dieu en 
eventueel aan het Musée du Vin de 
Bourgogne. Dan keren we terug 
naar Dijon.

Dag 4 en 5: SENLIS - TERUGREIS
Na het ontbijt rijden we naar 
Vézelay voor een bezoek aan de 
befaamde Romaanse basiliek Sainte-
Madeleine, een UNESCO 
wereldpatrimonium, en dan verder 
langs Auxerre voor een mogelijke 
wijndegustatie in het heel nabije 

Chablis. Vervolgens naar het 
renaissancestadje Joigny en door 
de wijngaarden van de Côte Saint-
Jacques en belanden uiteindelijk in 
het historische Sens, alvorens naar 
Senlis te rijden waar we 
overnachten in de jeugdherberg. 
‘s Anderendaags bezoeken we 
Compiègne en zullen daarna de 
cultuurstad Lille verkennen, 
alvorens naar school terug te 
keren.

LA CHAMPAGNE
Met verblijf te Reims

Dag 1: HEENREIS - REIMS
Een vroeg vertrek van school 
richting Reims. Onderweg kunnen 
we eventueel Château de Coucy 
en I’Abbaye de Vauclair bezoeken. 
Bij aankomst in Reims ontdekken 
we de stad, bezoeken het musée 
Saint-Rémi en de gelijknamige 
Basiliek. Avondmaal en 
overnachting in de jeugdherberg 
van Reims maar ’s avonds maken 
we een wandeling door de oude 
stad, met de prachtige 
herenhuizen.

Dag 2: REIMS - TERUGREIS
‘s Morgens eerst een bezoek aan 
het Palais du Tau en de kathedraal 
Notre-Dame en dan naar Oeilly, 
waar we La Maison Champenoise 
en het Musée de la Goutte kunnen 
bezoeken. Vervolgens rijden we 
naar Epernay waar we de 
champagneproductie van dichtbij 
bekijken of naar een wijnkelder in 
Montagne de Reims vooraleer we 
terugkeren.

De verschillende 
programma’s zijn volledig of 
gedeeltelijk combineerbaar.

DE WIJNSTREKENVanaf 2 dagen met

VAN KASTELEN EN WIJNEN ❋


