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In slow tourism modus...
een hele wereld aan ontdekkingen

De randos du chef in Dijon
Op het menu staat een begeleide wandeling van
13 km gevolgd door een maaltijd bereid door het
restaurant La Menuiserie, gecertificeerd biologisch
(100% lokale herkomst, seizoensproducten en
lekkere recepten, 100% herbruikbare verpakkingen
en levering met de bakfiets)

29 € /pers. Voor details, klik hier

De ezels van Vincent: om je wandeling in de Morvan
extra pit te geven.
Er zijn verschillende formules mogelijk, van een
ontdekkingswandeling van 2 uur tot wandelingen
van een hele dag in de landschappen van de ZuidMorvan, richting Mont Beuvray. De ezel draagt de
bagage en neemt ook jonge kinderen op zijn rug
mee. www.lesanesdevincent-morvan.fr
...En om het plezier te verlengen, verblijven we in de
Grenier de Joséphine! (vanaf 70 € per nacht voor 2
pers) Voor details, klik hier

Vasten en wandelen in de Nièvre
Neem een pauze, geniet van rust en natuur met een
gepassioneerd en zorgzaam team. Verkwikkende
ervaringen in een beschermd gebied: vasten- en
wandelcursussen, koude ervaring, sauna in het hart
van het bos, permacultuur groentetuin, met zout
gereinigd zwembad, accommodatie in hutten en
vaten.
https://lecrapaudsonneur.com/

Het bos dat groeit in Bourgogne du Sud
Magali is bosbadgids. Ze initieert deze zachte
gezondheidspraktijk die afkomstig is uit Japan. Het
wordt ook wel “shinrin yoku” genoemd en bestaat
uit een wandeling in het bos over een gemakkelijk
pad dat door de gids is uitgekozen vanwege zijn
bijzondere kwaliteiten. De gouden regels van het
bosbaden: traagheid en stilte, die de verbinding
met het wezenlijke, met zichzelf en met de
omringende Natuur bevorderen.
Vanaf 18 € / pers.
www.laforetquipousse.fr

Fietstocht op de V56 - Sint-Jacobsroute met de fiets
Vanuit Vézelay ligt deze nieuwe fietsroute dicht bij
de authentieke pelgrimsroute Via Lemovicensis.
Op de V56 - Sint-Jacobs, bewegwijzerd tot Limoges
(432 km), kun je beroemde plaatsen ontdekken
zoals de Basiliek van Sainte-Marie Madeleine in
Vézelay of de Priorij van La Charité-sur-Loire...
Legendarische heiligdommen die op de
werelderfgoedlijst van UNESCO staan op de
“pelgrimsweg naar Santiago de Compostela in
Frankrijk”.
Voor de routekaart, klik hier.

De maaltijdmanden van Le Bon Picnic in de Yonne
Het principe is eenvoudig: de klant bestelt zijn
producten (picknick, brunch, ontdekking, ...) op de
speciale website en laat ze bij zijn accommodatie
bezorgen. Om de korte keten verder te bevorderen,
worden ze geleverd door de producenten.
De picknicks van elke artisanale handelaar zijn
uniek, op bestelling bereid met specialiteiten die
nergens anders te vinden zijn.
https://lebonpicnic.com/yonne/
•

Wandelen met honden in Saulieu
Als je van contact met honden houdt en graag
midden in de natuur wandelt, is de wandeling met
honden een must!
Hier wordt de sportieve wandeling geoefend in het
kreupelhout met de wolfshond aan de riem.
Toegankelijk vanaf 8 jaar, de activiteit is ook
aangepast aan mensen met een handicap.
20 € / pers
www.equivie.fr
Wandelen met geiten in de Morvan
Nog ongewoner is een wandeling met geiten!
We volgen deze gekke kudde en beseffen dat
geiten intelligent en speels zijn ...Wandelingen van
1u30 tot 2u. 10 € /pers
https://anim-a-lier.wixsite.com/rejoinsletroupeau
De Echappée Morvan d’Ailes en oud?
Wandeling met vrije roofvogels.
Een wandeling om terug in contact te komen met
een intacte en behouden natuur in Bibracte, Grand
Site de France, te genieten van de magische
landschappen van de Mont Beuvray in alle
seizoenen, de verbondenheid te voelen tussen de
vogels en hun valkeniers en de Spirit van de plaats
op te snuiven!
21 € / pers
www.fauconbrionnais.com/rapaces-en-liberte.php

Enkele van onze favoriete accommodaties
Zoete dromen midden in de natuur
Het ecologische domein “La rêverie” ligt
weggestopt in het coulisselandschap van de
Bourgogne en belooft een 100% natuurlijk en
ecologisch verantwoord avontuur. Na een nacht in
een tipi met een hot tub, een verscholen glazen hut
op een verlaten eiland, een traditionele eskimotent
of een woonwagen die recht uit een western komt,
word je ondergedompeld en meegesleept in een
totaal andere wereld.
www.ecodomainelareverie.com
Wakker worden met het gezang van de vogels Het
Domein van La Combe Rossignol heeft zijn
ongebruikelijke accommodaties ingericht in de
buurt van het nieuwe Nationale Bospark. Een
koepeltent in de boom, een drijvende of een
sprookjesachtige hut, tiny house… de tijd staat hier
stil voor een moment van ontspanning midden in de
natuur.
www.lacomberossignol.com
Het geluk ligt in de wei
We komen hier om uit te rusten en te ONTHAASTEN!
Tussen bossen en graanvelden leven we op het
ritme van de seizoenen. Met tractor- of
maaidorserdopen. Of initiatie tot het observeren van
de flora en fauna in camouflage modus...
https://la-famille-est-dans-les-bles.com/
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De fietsknooppunten in de Doubs
Vertrekken met de fiets, in alle vrijheid, om de
omgeving van Frasne Drugeon te ontdekken: dat kan
nu dankzij het nieuwe fietsnetwerk met “knooppunten”
dat door Doubs Tourisme werd aangelegd. Je stelt je
ideale route op volgens jouw wensen en
mogelijkheden.
Geïnspireerd door Nederland, België en Duitsland zal
dit zeer eenvoudige systeem zich de komende jaren in
de Doubs ontwikkelen.
Voor meer informatie, klik hier

Nieuwe op de Jurassic Vélotour
4 nieuwe circuits in de omgeving van Pontarlier en
Saint-Claude. Hiermee kun je het grondgebied van de
Haut-Jura Saint-Claude en de Haut-Doubs ontdekken.
Hun natuurlijke en culturele rijkdommen per
mountainbike of elektrisch ondersteunde fiets:
schitterende uitzichtpunten, belangrijke sites of
geheime plaatsen. De gemene deler van deze
zintuiglijke reis is de ontdekking van de meren, rivieren
en watervallen van de Montagnes du Jura met de
fiets.
www.jurassicvelotours.fr

De schapenboerderij Au Rythme du Troupeau
Op het plateau de Retord, biedt Au Rythme du
Troupeau bezoeken aan de schapenboerderij,
wandelingen in de bergweiden, een landelijk
restaurant en een winkel met boerderijproducten aan.
Kuddewandelingen op reservatie.
Voor meer informatie, klik hier
Bosbadactiviteit op het Plateau de Retord
Als producent en verzamelaar van aromatische en
geneeskrachtige planten biedt Véronique Pernod, van
Activ Plein air, sylvotherapie-uitstapjes aan om nieuwe
energie op te doen en terug in contact te komen met
de natuur. Je ogen openen voor de natuur, luisteren
naar de geluiden van het bos, de geuren ruiken…
Sessie van 2u30. 21 € / pers
Voor meer informatie, klik hier
Bosbad in Lélex
Een meditatieve en zintuiglijke wandeling om de relatie
met de natuur bewust te beleven. De wandeling
wordt onderbroken door pauzes met geleide
uitnodigingen om in contact te komen met zichzelf en
de elementen. Om te onthaasten, te ontspannen en
de wereld anders te bekijken...25 € /pers
Voor meer informatie, klik hier

Speleofondue, een uniek avontuur
Speleofondue of hoe je een gezellig moment rond een
fondue deelt ... in de ingewanden van de aarde! Met
familie of avontuurlijke vrienden duik je onder de grond
in het gezelschap van een speleoloog-gids. Een
buitengewone maaltijd beleven: Comté fondue
proeven in het licht van de koplampen, dit alles in een
decor dat Jules Verne's roman “Reis naar het
middelpunt van de aarde” waardig is.
40 € /pers, minimum 4 pers.
Voor meer informatie, klik hier

Sleeën … in de zomer: het kan in de Montagnes du
Jura! Trek naar de skioorden Métabief en Monts Jura
om te genieten van de sensatie van het glijden op de
pistes. Voor de minder avontuurlijken is het mogelijk om
rustig af te dalen en de tijd te nemen om de
landschappen die je worden aangeboden, te
bewonderen.
Ready, Fire, Go... Glijden maar!!
Voor meer informatie, klik hier

Genti’anes du haut Doubs
Alleen, met familie of vrienden, ontdek de Haut-Doubs
op een andere manier en wandel met een ezel over
gemakkelijke en bewegwijzerde paden. De ezel is
uitgerust met matjes en een pakzadel, en draagt
picknick en rugzak.
Vanaf 15 € /pers
Voor meer informatie, klik hier
Wellnessruimte La Praille
Om te ontspannen: de wellnessruimte gelegen op het
nordic domein van La Praille. Twee nordic
openluchtbaden en een sauna om tijdens het
ontspannen te genieten van de prachtige
landschappen en de rust van het skioord. 22 € / pers /
½ uur. Voor meer informatie, klik hier
Picknicken en wandelen bij het Lac des Mortes
Op naar het Lac des Mortes voor een toegankelijke
wandeltocht. Het lusparcours van zo'n 3 uur vertrekt
vanuit het dorpscentrum. Je wandelt er over prachtige
houten vlonders door het veengebied.
Je loopt er niet langs één maar twee meertjes: het Lac
des Mortes en het Lac de Bellefontaine, twee plekjes
met unieke biodiversiteit en een sfeer waarbij je je in
Canada waant.
Voor meer informatie, klik hier

Enkele van onze favoriete accommodaties
Camping la Roche d’Ully
Milieuvriendelijke camping La Roche d'Ully ligt midden
in het Louedal, in het Juragebergte, aan de rand van
het historische plaatsje Ornans. Laat je verrassen door
de cottages, de originele accommodaties en het
waterpark van deze camping! Voor meer informatie,
klik hier
Domaine de Mieslot
Domaine de Mieslot heet je welkom op een ongerept
en authentiek natuurpark van 65 hectare. Een heerlijke
groene omgeving om bij te tanken in een van de
originele accommodaties van het landgoed. Voor
meer informatie, klik hier

Gite la Champagne
Boven in het Frans-Zwitserse Juragebergte, midden in
de natuur, een prachtig alpine chalet voor 10 tot 20
personen in een unieke omgeving. Panoramisch
uitzicht op de Mont Blanc, de Mont d'Or...
Zenuwachtigheid en verandering van omgeving
gegarandeerd!
De + : houtgestookte sauna tot uw beschikking en 1 hut
voor 5 personen voor een ongewone nacht. Voor meer
informatie, klik hier

Voor alle inlichtingen:
Véronique BEIGENGER
v.beigenger@bfctourisme.com
Tel. + 33 6 87 06 82 72

www.bourgondie-toerisme.com
https://nl.montagnes-du-jura.fr/
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