4-DAAGSE BORDEAUXREIS OP HOOG NIVEAU - COMPLEET VERZORGD
Dag 1
10.10 uur
11.45 uur

13.00 uur

Lijnvlucht met KLM van Schiphol naar Bordeaux.
Aankomst Bordeaux, Mérignac Aeroport. Met luxe bus door de Route des Grands
Crus naar Chateau Giscours en Chateau du Tertre in Margaux, beide sinds half jaren
negentig in Nederlandse handen. Ontvangst door Marc Verpaalen,
verantwoordelijk voor promotie.
Rondleiding, kelderbezoek en proeverij van enkele jaargangen tijdens de lunch in de
Orangerie van Chateau du Tertre.

Proeverij met lunch in de Orangerie van Chateau du Tertre, een prachtig begin…

Scott Bilsen Travel
A Matter of Lifestyle

BORDEAUX WIJNREIS
4 dagen Puur Genieten

Gijs van Bilsen
gijs@scottbilsentravel.com

15.30 uur

Na de lunch in De Orangerie van Chateau du Tertre rijden we naar Chateau Giscours, een
kwartiertje rijden. Hier krijgen we een rondleiding door de kelders en natuurlijk een paar
glaasjes Giscours, Grand Cru Classé AC Margaux, te proeven. Rond 17.00 uur rijden we naar
ons hotel, hartje centrum Bordeaux.
U heeft hier heerlijk een paar uurtjes voor u zelf; er zijn terrasjes in overvloed in het centrum
en er is volop indrukwekkende architectuur te zien. Om 20.30 uur is er nog een diner gepland
in een typisch Bordelais Bistrootje, op loopafstand van het hotel.

Dag 2
08.00 uur
09.30 uur
10.30 uur

Central wake-up call en ontbijt.
De bus vertrekt naar Saint-Emilion, centrum van de wijnbouw aan de rechteroever
en een heel aantrekkelijk pittoresk Middeleeuws stadje, waar alles “wijn ademt”.
Ontvangst, rondleiding, kelderbezoek bij Chateau Grand Barrail Lamarzelle Figeac,
een gerenommeerd Chateau in Saint-Emilion. Natuurlijk proeven we die ook!
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12.00 uur

Daarna gaan we naar het prachtige middeleeuwse dorp St. Emilion met zijn
pittoreske straatjes en mooie pleinen. Dit móet u even gezien hebben. Romantische straatjes
en volop wijnwinkeltjes rondom een eeuwenoude monolithische kerk geven Saint-Emilion zijn
kenmerkende uitstraling. Om 13.00 uur lunchen we hier in het centrum, eveneens bij een
bistro met de naam Du Tertre, een traktatie!

15.15 uur

Na de lunch staat een ontvangst gepland bij Chateau la Conseillante, Pomerol.
Vanzelfsprekend mét kelderbezoek en…. proeverij.

Aan het eind van de middag rijden we terug naar Bordeaux. Even tijd voor uzelf en vanavond gezamenlijk diner.
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Dag 3
09.30 uur.

Vertrek naar en bezoek aan Musée La Cité du Vin, een fonkelnieuw museum dat u alles vertelt
over de wijnbouw in de hele wereld en Frankrijk in het bijzonder. Heel knap gedaan!

Je kijkt je ogen uit in dit museum en vanzelfsprekend kun je er diverse Bordeauxwijnen
proeven. Hier gebruiken we ook de lunch op de bovenste etage met een prachtig uitzicht over
de Gironde en de stad Bordeaux.
Na afloop rijden we terug naar het centrum van Bordeaux. U kunt dat ook lopen – ongeveer 3
km – want langs de oevers van de Gironde is vanaf het Museum tot aan het centrum één lang
lint aan winkeltjes en terrasjes voorhanden.
In de middag is een Masterclass Bordeaux Wijnproeven gepland in het centrum van de stad.
20.30 uur

Het diner vanavond is in het centrum van de stad, wederom vlak bij ons hotel.

Dag 4
08.30 uur
10.00 uur

Central wake-up call en ontbijt.
de bus vertrekt naar het zuiden naar de Sauternes, waar de hoogst gekwalificeerde
dessertwijnen vandaan komen met als absolute topper de onovertroffen Chateau d’Yquem.
Dáár gaan we heen en daar gaan we een prachtige ontvangst en rondleiding meemaken
vanzelfsprekend gevolgd door enkele glaasjes van deze “Godendrank”.
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Chateau d’Yquem, Premier Grand Cru Classé Sauternes… onovertroffen!
13.00 uur

16.00 uur
18.00 uur
19.40 uur

Na afloop rijden we met de bus naar Langon, waar we de lunch gebruiken.
Via de wijngaarden van de Graves en Pessac-Léognan rijden we daarna richting Bordeaux.
Zo hebben we in feite alle vier de grote productiegebieden van Bordeaux bezocht.
Op de eerste dag de Médoc en Haut-Médoc aan de linkeroever van de Gironde, op
de tweede dag de rechteroever met Saint-Emilion en Pomerol en vandaag ten zuiden
van de stad Bordeaux de regio Graves en Sauternes.
Arrivé op Mérignac, Bordeaux Aeroport.
Directe lijnvlucht terug naar Schiphol.
Aankomst Schiphol-Amsterdam.
Van begin tot eind geheel verzorgd. Het zal u aan niets ontbreken.
Alle lunches en diners en alle mooie wijnen inbegrepen.
Onder leiding van Gijs van Bilsen, Registervinoloog van de Wijnacademie.
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