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BOUROGNEREIS 

Vijf dagen genieten. Een bijzondere combinatie van cultuur en geschiedenis 

en wijn en spijs. Met natuurlijk prachtige Bourgognewijn ! 

Onder leiding van Gijs van Bilsen, registervinoloog van de Wijnacademie. 

Zondag 29 maart t/m donderdag 2 april 2020 

 

Wijn en spijs gaan onherroepelijk samen. Deze reis is dan ook een combinatie daarvan. We bezoeken 

de beste domeinen en wijnhuizen van de Bourgogne in deze wijnreis en genieten met volle teugen 

van de culinaire hoogstandjes van deze streek. Niet voor niets staat "Bourgondisch" voor alles wat 

genieten betreft; “als God in Frankrijk”. 

 

Hospice de Beaune - Hôtel Dieu. 

Startpunt van de reis is Beaune, u allen bekend als u naar het zuiden rijdt. Vanzelfsprekend ruimen 

we voldoende tijd in om deze prachtige stad en haar bezienswaardigheden te bezichtigen.  

Privé-ontvangst op Clos de Vougeot. 

Gijs van Bilsen kent de Bourgognestreek op zijn duimpje en komt al meer dan 30 jaar op bezoek bij 

diverse wijnhuizen en wijnboeren. Daar maken we gebruik van en we bieden u een bijzondere 

ervaring. Als lid van de Confrérie des Chevaliers de Tastevin du Clos de Vougeot kunnen wij u 

bovendien een privérondleiding bij Clos de Vougeot bieden. 
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U reist op eigen gelegenheid naar Beaune, waar we elkaar op zondagmiddag ontmoeten. Gedurende 

de reis in de Bourgogne zorgt Scott Bilsen Travel voor het vervoer. Eenmaal gearriveerd in Beaune, 

hoeft dus niet meer zelf te rijden! Begeleiding gedurende de reis is door Gijs van Bilsen, 

Registervinoloog van de Wijnacademie. 

 

Dag 1 – Zondag 29 maart 

Samenkomst - kennismaking met Beaune 

Samenkomst is op zondagmiddag in Beaune bij ons hotel. Na het inchecken heeft u even gelegenheid 

om de stad reeds te verkennen en wellicht een lekker glas wijn te drinken op een van de terrasjes in 

het oude centrum.  We dineren vanavond gezamenlijk in restaurant Caveau des Arches.  

  

 

Dag 2 – maandag 30 maart 

Maison Joseph Drouhin - Hospice de Beaune en Musée du Vin. 

In de ochtend staat een bezoek gepland aan een top-producent van mooie Bourgognewijnen, het 

huis Joseph Drouhin. We worden verwacht in het centrum van Beaune, waar zij maar liefst één 

hectare kelders hebben liggen, om 10.30 uur voor een ontvangst, rondleiding en natuurlijk proeverij 

van enkele van hun wijnen.  
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Na afloop – om 12.30 uur - gebruiken we een lichte lunch in een van de oudste restaurantjes van 

Beaune: Abbaye des Maizzières, een leuk grotgewelfrestaurantje. 

Om 15.00 worden we verwacht bij het Hotel-Dieu en Hospice de Beaune voor een privérondleiding 

en aansluitend lopen we naar het Musée du Vin voor een verhelderend inzicht in de complexe 

wijnbouw van de Bourgogne.  

 

Aan het eind van de dag heeft u een uurtje voor u zelf.  Het gezamenlijk diner vanavond is in het 

centrum van Beaune, restaurant La Grilladine. 
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Dag 3 – Dinsdag 31 maart 

Grands Crus de Bourgogne - Privé-ontvangst op Clos de Vougeot 

We rijden om 09.30 uur naar het dorpje Vosne-Romanée, waar de meest beroemde (en duurste) 

wijngaarden ter wereld gesitueerd zijn; de Grands Crus van de Bourgogne, zoals Richebourg, La 

Tache, La Romanée, Romanée Conti. We maken een wandeling langs deze wijngaarden, met tekst en 

uitleg door Gijs van Bilsen. Vanaf dit punt bezien, begrijpt u perfect hoe de Bourgogne in elkaar 

steekt en waarom de ene wijn zoveel kan verschillen van de andere wijn, terwijl de druiven 

nauwelijks 100 meter van elkaar geoogst zijn.  
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Om 11.30 uur worden we verwacht bij Daniel Wilmotte, Domaine Robert Sirugue in Vosne-Romanée 

voor een bezoek aan zijn kelders en natuurlijk een paar mooie wijnen ter keuring. Om 13.00 uur 

gebruiken we de lunch in het restaurant van Chateau de Gilly, aan de overkant van de weg. Daarna 

rijden we naar het vermaarde Clos de Vougeot, waar we worden ontvangen met een 

privérondleiding.  

 

 

Op onze weg naar huis, die leidt langs grote namen als Chambolle-Musigny  en Gevrey-Chambertin, 

stoppen we misschien nog wel even bij een kleine wijnboer in Morey-Saint-Denis of Echevreux, een  

mooie afsluiting van een indrukwekkende dag.  

   

Omstreeks 18.00 uur zijn we terug in het hotel. Vanavond is vrijelijk te besteden; een aantal aardige 

restaurantjes zal u worden aanbevolen. 
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Dag 4 – woensdag 1 april 

Chateau Meursault – Puligny- en Chassagne Montrachet – Domaine Leflaive. 

Door en langs de beroemde wijngaarden van Chassagne-Montrachet en Puligny-Montrachet 

(waaronder “Le Montrachet” en “Clos des Mouches”) rijden we vandaag zuidwaarts voor een 

ontvangst en rondleiding naar Chateau de Meursault, een top-appellation in de categorie witte 

Bourgognes. Daar worden we om 10.30 uur verwacht voor een rondleiding en kleine proeverij.  

 

 

Aansluitend zijn we te gast bij Domaine Leflaive, één van de beste producenten van Puligny-

Montrachet. Beschouwt u de wijnen die we hier te proeven krijgen maar als apéritief, want alles 

uitspugen is waarlijk zonde! Een heerlijke lunch genieten daarna we in restaurant Le Montrachet in 

Puligny (Michelin-ster), op loopafstand van Leflaive. 
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De middag heeft u heerlijk vrij in Beaune om van de stad te genieten of wellicht nog aardige 

wijnattributen aan te schaffen bij Athenaeum, een grote gespecialiseerde wijnaccessoires- en 

wijnboekenwinkel in het centrum van de stad. 

 

  

 

Of misschien heeft u gewoon zin in een lekker biertje na al dat ‘wijngeweld’ van de afgelopen dagen. 

Het diner vanavond is in een leuke bistrot. Gewoon à la carte, waar u zin in heeft. 

 

Dag 5 – donderdag 2 april 2020 

Vandaag nemen we, na het ontbijt, afscheid van elkaar en rijdt u op eigen gelegenheid naar huis. 

Vanzelfsprekend kunt u in de ochtend nog even van Beaune genieten of op de terugweg lekker gaan 

lunchen bijvoorbeeld in Auberge Grève Coeur in Thionville, op de grens met Luxemburg. 

 

U rijdt zelf naar Beaune en terug. 

Ter plaatse is alles geregeld en georganiseerd. Ook het vervoer. Prijskaartje – all-inclusive in 

Bourgogne zoals in het programma omschreven – bedraagt, op basis van een tweepersoonskamer 

1450,- per persoon. Toeslag eenpersoonskamer: 280,-  
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