
 
REIS Chablis regio van 9 tot 12 juni 2016 met Veronica Cars 

 
 Tussen de Champagne en de Côte d’Or ligt in het 

departement Yonne het meest noordelijke 
wijngebiedje van de Bourgogne, de Chablis.  
Dat Chablis tot de Bourgogne behoort, is min of 
meer toevallig. Qua ligging, klimaat en bodem 
zou het net zo goed bij de Champagne kunnen 
behoren, maar daar worden enkel schuimwijnen 
gemaakt. 

 Deze wijnstreek strekt zich uit over een 
heuvelachtig gebied met een bijna maniakale 
ordening. Het dorp Chablis leent zijn naam aan 
een schitterende witte wijn, gemaakt van de 
chardonnaydruif. De wijn van Chablis reist de 
wereld af met zijn goudgroene robe, zijn sterk 
aroma en zijn bouquet van mineralen.  
De chardonnaydruif gedijt hier uitstekend op de 
kalkhoudende grond.  

 We zullen heel wat lekkere witte wijntjes kunnen 
proeven bij een paar van de beste wijnbouwers 
van de Chablisstreek. 
Ook zullen we de omgeving verkennen alsook onze verblijfsstad Auxerre. 

 We verblijven in het driesterrenhotel ‘Normandie’ op basis van logies en ontbijt. De 
avondmaaltijden worden genomen in restaurant ‘Le Quai’, gelegen op wandelafstand van 
het hotel aan de oever van de Yonne.  

  
Prijs: € 475 pp in een dubbele kamer (€ 555 voor een single kamer)  
 
Inbegrepen: 

 De busreis 

 Het hotel op basis van logies en ontbijt 

 Avondmaaltijden in restaurant Le Quai met drankenforfait 

 De middagmalen met inbegrip van een wijntje en water 

 De meeste toegangsgelden voor de bezoeken 

 De bezoeken aan de wijndomeinen  
We verblijven dus in feite in vol pension, dit om lange wachttijden te vermijden. 
Ook hebben we voor deze reis een groepsverzekering afgesloten. Deze houdt in: burgerlijke 
aansprakelijkheid, rechtsbijstand, lichamelijke ongevallen, ziekte en reisbijstand. Het bestuur zorgt 
ook voor een EHBO-kistje en. samen met de busmaatschappij zullen we er voor zorgen dat de reis op 
een zo veilig mogelijke manier verloopt. 
We hopen dat iedereen van de reis en de wijnen e.d. kan genieten, maar vergeet toch niet om uw 
gezondheid en veiligheid in acht te nemen.  

Hotel Normandie *** 
Boulevard Vauban 41 
89000 Auxerre 
Tel: 0033 386 52 57 80 
www.hotelnormandie.fr 

 
Het hotel ligt in het centrum van Auxerre. 
Het is een schitterend herenhuis uit de 19de 
eeuw. Het ligt dicht bij de bekende wijngaarden 
van Chablis. 
Er is een sauna, een biljartzaal en een bar ter 
beschikking. 

 

http://www.hotelnormandie.fr/


Programma 
Onder voorbehoud – kleine wijzigingen mogelijk 

   
Dag 1  
Donderdag 9 juni 2016  
Linden-Leuven-Chablis-Auxerre 
 
Vertrek met de OHL-bus van Veronica Cars 
met onze vertrouwde chauffeur Erwin om: 
7 uur bij Georges Janssens, Houwaartstraat 
43, Linden 
7.15 uur bij Jos Van Goidsenhoven, J.P. 
Minckelersstraat 60, Leuven. 
Opgepast: er is geen gratis parking meer. 
 
9.30 uur: Sanitaire stop en obligate rustpauze van 45’ voor onze chauffeur 
 
13 uur: Middagmaal in Carisey bij Chablis 
Nadien maken we een korte stadswandeling in het wijnstadje Chablis 
 

 
 
15 uur: Bezoek aan Cave WILLIAM FEVRE in het centrum van Chablis 
 
18.30 uur: Inchecken in hotel Normandie in Auxerre 
 
19.30 uur: Een lekkere kir en een heerlijk 
avondmaal in restaurant Le Quai  

  



Dag 2  
Vrijdag 10 juni 2016  
Vézelay - Tanlay  
 
 
Na het ontbijt vertrekken we om 9 uur naar Vézelay. 
Daar worden we om 10 uur verwacht voor een geleid 
bezoek aan het dorp en de basiliek. 
Het dorp is gebouwd op de top van een berg 
waarvan het hoogste puntje is gereserveerd voor de 
vooral als bedevaartsoord bekende basiliek Sainte-
Marie-Madeleine. De basiliek staat sinds 1979 op de 
werelderfgoedlijst van Unesco. 
 
Rond 12 uur is de “déjeuner” voorzien in de Auberge de la Coquille in Vézelay. 
 
Om 14 uur bezoeken we het renaissancekasteel van Tanlay. 

Aan de rand van de kleine gemeente Tanlay, een aangenaam plaatsje aan het Canal de Bourgogne, 
staat dit mooie kasteel in Boergondische renaissancestijl. Het speelde een hoofdrol in de strijd tussen 
de katholieke liga en de medestanders van Hendrik III. De architect van het kasteel was Pierre Le 
Muet, een voormalig militair ingenieur. Hij ontwierp ook de ongewone piramidevormige obelisken 
aan het begin van de brug.  
 

Om 16 uur :bezoek aan en degustatie in Cave Bailly Lapierre te 
Saint-Bris-le-Vineux. 
Hier worden we ontvangen door een Nederlandstalige gids en 
kunnen we vooral proeven van de Crémant de Bourgogne. 
 
 
 
 
 

 
Om 19 uur worden we opnieuw verwacht in restaurant Le Quai voor ons dagelijks glaasje kir en het 
diner. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoedlijst


Dag 3  
Zaterdag 11 juni 2016   
Auxerre – Sens – Joigny  
 
 
 Na het ontbijt gaan we onze 
verblijfsstad Auxerre, dat tevens 
de hoofdstad van het 
departement Yonne is, al 
wandelend verkennen. Uitleg 
hierbij zal gegeven worden door 
ons lid en stadgids in Antwerpen 
Lina van Hoeflaken. 
 
 
Nadien rijden we naar Sens waar we rond 13 uur verwacht worden in Auberge de la Vanne voor de 
lunch. 

 
Na ons middagmaal brengen we een kort bezoek aan 
Sens, de noordelijke poort van Bourgondië. De 
boulevards en tuinen van Sens zijn uitnodigend voor 
een wandeling. 
Deze voormalige Gallische stad, ooit hoofdstad van het 
christendom, wordt gedomineerd door de eerste 
vroeg-gotische kathedraal van Frankrijk. De bouw ervan 
begon reeds rond 1130 op initiatief van aartsbisschop 
Henri Sanglier. 
 

 
Om 16 uur rijden we naar Joigny voor een bezoek aan Domaine 
Alain Vignot: Vignerons de Père en Fils. 
De Familie Vignot cultiveert 12 ha wijngaard, waarvan 10 met de 
appellatie BOURGOGNE COTE SAINT-JACQUES. Nog dit jaar kregen 
deze wijnbouwers een gouden medaille voor één van hun witte 
wijnen op een wijnbeurs in Parijs. 
 
 
Rond 19 uur worden we voor de laatste keer verwacht in 
restaurant Le Quai voor een glaasje kir en het avondmaal. 
 



Dag 4  
Zondag 12 juni 2016 
Terug naar huis via de zuidelijke champagnestreek  
 
Ontbijt en uitchecken in ons hotel om 9.30 uur. 
 
We verlaten Auxerre en rijden naar de Aube (de meest zuidelijke 
champagnestreek) voor een champagnedegustatie en een kort 
bezoek aan de prachtige stad Troyes. 
Onderweg kunnen we genieten van de prachtige panorama’s over 
de wijngaarden. De dorpjes stralen romantiek uit. Champagne staat 
er uiteraard centraal want in de Aube wordt een kwart van alle 
champagnes geproduceerd. 
 
 
 

Om 10.30 uur worden we verwacht in het 
champagnedomein Comte de Cheurlin te Celles 
sur Ource.  
De familiale geschiedenis van dit 
champagnehuis gaat al terug tot 1788. De 
huidige eigenaar van dit familiebedrijf, Thomas, 
maakt al champagne in de tiende generatie. 
Samen met sommelier Philippe Gantois heeft 

Thomas enkele uitzonderlijke champagnes gecreëerd, zoals de Rosé de Saignée en de Blanc de Noir 
Beauregard. Aan ons om ze te proeven. 
 
Na de degustatie genieten we van ons laatste middagmaal van 
de reis in restaurant Céladon te Creney-près-Troyes. Nadien 
bezoeken we Troyes.  
In Troyes vind je geplaveide straten en straatjes waar het goed 
flaneren is. Je vindt er vakwerkhuizen in zulke frisse en vrolijke 
kleuren - ossenbloedrood, groen en andere kleuren - dat je zin 
krijgt om er te blijven wonen. Troyes heeft zo’n vrolijk uitzicht 
dat je je afvraagt waarom je er nooit eerder bent geweest. En 
dan te bedenken dat de oude stad de vorm van een 
champagnekurk heeft!  
 
 
Afhankelijk van het weer zullen we ons bezoek aan deze prachtig stad beëindigen tussen 16 en 17 
uur. Nadien rijden we dan verder naar onze heimat en we zullen wellicht thuis zijn voor 21.30 uur. 
 
Voor meer inlichtingen kan je altijd terecht bij onze reisleider Jef Scheire of onze secretaris Theo 
Herroelen. 

==§== 


