
A Matter of Lifestyle Bourgognereis “Nieuwe Stijl” Gijs van Bilsen 
Scott Bilsen Travel wo. 16 t/m zo.20 september gijs@scottbilsentravel.com 

 

 

EEN BIJZONDERE REIS …..OM NAAR UIT TE KIJKEN ! 
U reist gewoon met uw eigen auto, ook ter plaatse. 

 Woensdag 16 t/m zondag 20 september 2020 (OF zoveel eerder als mogelijk is) 

“Leven als God in Frankrijk”, dat móét wel zijn uitgevonden in Bourgondië 

Alles inbegrepen: 4 overnachtingen + ontbijt, alle exclusieve ontvangsten inclusief 3 verfijnde lunches met 

prachtige Bourgognewijnen, champagne-apéritief en 4 lichte exquise diners bij Levernois   

inclusief excellente Bourgognewijnen, high tea, bezoeken, entrée(s), proeverijen. 

Prijskaartje per persoon:  2350,- obv 2-persoonskamer; toeslag 1-persoonskamer:  760.- 

  

Vijf dagen genieten van een FABULEUS Hotel:  Hostellerie Levernois*****, Relais & Chateau, met veel ruimte, 

veel luxe en comfort, een excellente service en een erg goede keuken. 

 

Hier kun je heel relaxed vijf dagen logeren en je heel safe voelen! Ik heb een aantrekkelijk 

dagprogramma samengesteld met in de ochtend steeds een exclusief bezoek, gevolgd door een  

verfijnde en lichte lunch en ‘s middags voldoende vrije tijd om van de omgeving,  

van Beaune zelf en natuurlijk van het hotel te genieten.  

Een licht diner ’s avonds gebruiken we in het restaurant van Levernois  Michelin, een mooie  afsluiting 

van een aangename dag.  Oh ja, dat we fabuleuze wijnen gaan schenken, spreekt voor zich. 

 

Woensdag 16 september:  reisdag naar Levernois; inchecken, ontspannen, High Tea, apéritief, diner  

donderdag 17 september:  bezoek aan / ontvangst bij Joseph Drouhin, centrum Beaune 

    route naar Puligny-Montrachet, lunch bij Le Montrachet 

    bezoek aan Chateau de Meursault; rest van middag vrij.  

     Diner bij Levernois . 

vrijdag 18 september:  ontvangst bij Chanson Père & Fils, centrum Beaune, kelderbezoek en 

     lunch in het Bastion; rest van de middag vrij om Beaune te verkennen. 

    Diner bij Levernois  OF als optie voor de liefhebbers: deelname aan Le  

     Soirée op Clos de Vougeot; feestelijke galadiner van het Chapitre des 

     Chévaliers de Tastevin du Clos de Vougeot. (zie het programma) 

zaterdag 19 september:  tour naar Clos de Vougeot, bezoek en ontvangst en wandeling 

     door en langs Grand Cru Wijngaarden van La Tache, La Romanée, 

    Romanée Conti en Richebourg. 

     Lunch in Chateau de Gilly in Vougeot; rest van de middag vrij.  

     Slotdiner bij Levernois . 

zondag 20 september:  uitchecken; thuisreis. 
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Dag 1 – woensdag 16 september 2020 

U reist op eigen gelegenheid naar Beaune, waar we elkaar in de loop van de middag ontmoeten bij 

Hostellerie Levernois***** , in het gelijknamige dorpje, net buiten Beaune. 

 

 

Hier verblijven we 4 nachten – heel relaxed – heel safe – heel aangenaam. 

16.00 uur High Tea op het terras van Levernois; ongetwijfeld overlopend in een apéritief. 

19.30 uur Diner in restaurant van Levernois  , indien mogelijk buiten. 

 

Dag 2 – donderdag 17 september 

Maison Joseph Drouhin – Lunch bij Le Montrachet – Chateau de Meursault 

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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De Bourgogne strekt zich uit van Fixin, ten 

zuiden van Dijon tot aan Santenay, ten 

noorden van Chagny. 

Op een strook van nauwelijks 3 km breed 

en 45 km lang verbouwt men hier ’s 

werelds hoogst geklasseerde witte en 

rode wijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

vervolg donderdag 17 september 

Na het bezoek aan Joseph Drouhin rijden we in zuidelijke 

richting vanuit Beaune naar Puligny-Montrachet, waar we 

heerlijk gaan lunchen in restaurant Le Montrachet. Als u 

wilt, neemt u de route door en langs de Grand Cru 

wijnaarden van Le Montrachet en Clos des Mouches e.a. 

 

 

Na de lunch, om 14.30 uur worden we verwacht bij 

Chateau de Meursault, een grote naam op het gebied van 

witte wijnen, tien minuten rijden hiervandaan. 

 

 

Die gaan we natuurlijk even proeven… 

Na afloop van ons bezoek keert u terug in Beaune of 

meteen in Levernois, net wat u verkiest. 

19.00 uur:  apéritief en een licht diner Levernois .
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     Dag 3 - vrijdag 18 september 2020 

     Een tweede grote naam staat op het programma: Chanson Père & Fils, hartje centrum Beaune. 

 

           Een indrukwekkende rondleiding wordt gevolgd door een apéritief en heerlijke lunch hier 

           op het Domein, vanzelfsprekend mét een paar fantastische wijnen. 

 

           De middag heeft u vrij. Ontdek Beaune al wandelend door het kleine centrum, loop even 

           binnen bij het Hospice en een van de vele leuke winkeltjes…of wijnbars…..of “Athenaeum”, 

 

          een grote gespecialiseerde wijnaccessoires- en wijnboekenwinkel in het centrum van de 

          stad.  Of misschien heeft u gewoon zin in een lekker koud biertje. 
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                 Als gebruikelijk serveert Levernois een glas champagne of witte wijn als apéritief  

                 om 19.00 uur op het terras van het restaurant, gevolgd door een heerlijk licht diner. 

 

 

***** 

Optioneel:  deze vrijdagavond is op Clos de Vougeot een “Chapitre” gepland van de 

Confrérie des Chévalier de Tastevin du Clos de Vougeot, waarvan ik lid ben. Dat  

betekent dat ik daaraan kan deelnemen en – nog belangrijker – dat ik een aantal 

introducés mag meenemen. Indien hier interesse in bestaat ga ik dat met alle plezier 

aanvragen.  

 

             De exclusieve Soirées op Clos de Vougeot zijn in vol ornaat, dwz. Black Tie voor de heren 

             en feestelijke kleding voor de dames. Deelname aan deze unieke happening, inclusief 5-  

             gangendiner begeleid door excellente Grand Cru Bourgognewijnen, impliceert een extra 

             prijskaartje van 290,- PP, inclusief een shuttledienst van hotel naar Clos de Vougeot en  

             ’s  nachts terug. 
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Dag 4 – zaterdag 19 september 

Grands Crus de Bourgogne - Ontvangst op Clos de Vougeot – lunch Chateau de Gilly -Beaune 

We rijden om 09.30 uur naar het dorp Vosne-Romanée, waar de beroemdste (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. Nú begrijpt en doorziet u pas ècht hoe de Bourgogne is verdeeld. 

 

En daarna zijn we te gast op hert vermaarde Clos de Vougeot, een van de oudste kastelen in de 

Bourgogne, in de 12e eeuw gesticht door een kloosterorde, die van de Abdij van Citeaux. 

Op dit kasteel worden jaarlijks de grote oogstfeesten gehouden en hier zetelt ook de Confrérie 

des Chévaliers du Tastevin de Clos de Vougeot, die regelmatig exclusieve ‘soirées’ – Chapitres – 

organiseert. (Gisteravond, vrijdag 18 september was er weer een). 

Om 13.00 uur gebruiken we een lichte twee-gangenlunch in het Chateau de Gilly in Vougeot, een 

kwartiertje rijden. 
 

  

Tweede helft van de middag keren we terug in Beaune of rechtstreeks in Levernois, net wat u wilt. 
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                   Om 19.00 uur serveren we het (champagne-)apéritief gevolgd door een exquise 

                   slotdiner bij Levernois. 
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Dag 5 – zondag 20 september 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. 

Geheel verzorgd reis op hoog niveau. Prijskaartje per persoon – all-inclusive – bedraagt 2350,- per 

persoon obv een tweepersoonskamer. Toeslag 1-persoonskamer bedraagt 760,- 

Het zal u aan niets ontbreken.Kleine wijzigingen voorbehouden zonder dat dit -in welk opzicht dan 

ook- afbreuk zal doen aan opzet, invulling en uitvoering van het programma. 

NB: ALS de data zoals geschetst, 16-20 september blijven, dan kan optioneel de Soirée van de 

Confrérie des Chévaliers de Tastevin du Clos de Vougeot op het gelijknamige Chateau optioneel 

worden aangeboden, omdat die avond  -18 september- reeds definitief vast staat. Besluiten we deze 

reis EERDER dan september uit te kunnen voeren, dan zal die optie vervallen en genieten we dus 

allen gezamenlijk het diner bij Levernois. 

 

                         

 


