
CHATEAUX ET TERROIRS, DE GROTE WIJNGAARDEN VAN BORDEAUX 
Het hele jaar door 
Gegidste rondleiding in autocar (Frans-Engels) naar twee wijnkastelen* met degustaties bij de bekendste 
wijnhuizen van Bordeaux.  
*In Saint-Emilion, bezoek aan een wijngoed en aan de middeleeuwse stad (ondergrondse monumenten). 
Rondrit met gids (Frans-Engels) van een halve dag in een autocar met vertrek in Bordeaux. 
Alle dagen van 15/03/2020 tot 15/11/2020: 
Maandag: Blaye & Bourg. Dinsdag: Bordeaux & Entre-deux-Mers. Woensdag: Saint-Emilion. Donderdag: 
Médoc. Vrijdag: Graves & Sauternais. Zaterdag: Médoc. Zondag: Saint-Emilion*. 
Elke zaterdag en zondag van 02/01/2020 tot 14/03/2020 en van 16/11/2020 tot 31/12/2020 (behalve 
op 25 december)  
Programma: 13u30: vertrek aan l’Office du Tourisme de Bordeaux. 18u30: aankomst in Bordeaux. 
Normale prijs: € 45 per persoon. (Gids, vervoer, bezoeken en degustaties inbegrepen.) Beperkt tot 53 
personen. 
Thalys-prijs: € 39,10 
 
URBAN WINE TOUR – KASTELEN EN WIJNBARS 
Elke zaterdag van in mei en juni, september en oktober 
Proef wijnen op verschillende manieren! In het kasteel*, verscholen in het hart van Bordeaux 
Métropole, ontdekt u de eigenheid van een wijngoed in Bordeaux en proeft u de wijnen die er worden 
geproduceerd. In de ‘wijnbar’ kunt u dan weer terecht voor een ludieke en thematische degustatie van 
wijnen en streekspecialiteiten die perfect bij elkaar passen. 
Rondrit met gids (Frans-Engels) van een halve dag in een autocar met vertrek in Bordeaux. 
Programma: 09u30: vertrek aan l’Office de Tourisme de Bordeaux. 10u30: Bezoek aan een wijngoed 
(de wijngaarden, de gistkelder, de kelders…) met degustatie van 2 wijnen. 12u15: degustatie in een 
wijnbar in Bordeaux (minimaal 3 wijnen). 13u15: einde van het programma. 
Normale prijs: € 49 per persoon. (Gids, vervoer, bezoeken en degustaties inbegrepen.) Beperkt tot 25 
personen. 
Thalys-prijs: € 42,60 
 
CRUS CLASSES DE GRAVES, HET KASTEELLEVEN AAN DE POORTEN VAN BORDEAUX 
Elke donderdag van 28/05/2020 tot 08/10/2020  
Profiteer van de nabijheid van de wijngaard van Pessac-Léognan voor een uitstapje naar Les Crus 
Classés de Graves om te genieten van gerechten met bijpassende wijnen. Deze prachtige regio, 
historische bakermat van het Bordeaux-wijngebied, brengt zowel rode als witte wijnen voort, allen 
uitzonderlijk. U kunt rekenen op een warm en ontspannen onthaal in de intimiteit van het chateau. Op 
het programma staan in de ochtend een eet- en wijnworkshop op het eerste wijngoed en een bezoek 
met lunch op het tweede wijngoed. Een bezoek aan een derde wijngoed staat gepland voor het begin 
van de middag, alvorens weer te keren naar Bordeaux.  
Rondrit met gids (Frans-Engels) in een autocar met vertrek in Bordeaux.  
Programma: 09u15: vertrek aan l’Office de Tourisme. 10u00: bezoek aan een eerste wijngoed, eet- en 
wijnworkshop. 11u30: bezoek aan een tweede wijngoed gevolgd door een lunch in het kasteel. 14u45: 
bezoek aan een derde wijngoed met degustatie. 17u00: aankomst in Bordeaux. 
Normale prijs: € 128 per persoon. (Bezoeken, degustaties, gids, vervoer en lunch inbegrepen.) Beperkt 
tot 25 personen. 
Thalys-prijs: € 111,30 
* Château Bouscaut, Château Carbonnieux, Domaine de Chevalier, Château Couhins, Château Couhins-
Lurton, Château Haut-Bailly, Château Latour-Martillac Château Malartic Lagravière, Château Olivier, 
Château Smith Haut Lafitte, Château Fieuzal. 
 


