
 

WIJNREIS VINAMI NAAR DE BOURGOGNE 

 

Bourgogne klinkt als  geheimzinnig gefluister diep onder in een donker gewelf dat naar 

gistend druivensap ruikt. Eeuwenoude kelders vol met eiken fusten en stoffige flessen 

achter roestige hekken zijn daar overal te vinden. Daar liggen in alle rust en stilte de grote 

rode en witte wijnen te rijpen die deze streek wereldberoemd hebben gemaakt. De 

mystiek van dit gebied onderga je eveneens wanneer je langs de wijngehuchten van de 

beroemde helling de Cote d’Or rijdt, langs die karakteristieke oude muren die de 

wijngaarden van de domeinen afbakenen. 

.  



Van woensdag 5 juni t/m zaterdag 8 juni 2019 organiseert Vinami een superbe wijnreis 

naar dit gebied onder leiding van vinoloog Henk Hoogeweegen. Henk heeft in de afgelopen 

20 jaar al vele wijnreizen georganiseerd, is erkend bourgogne specialist en kent de streek op 

z’n duimpje. Vinami doet zaken met een aantal domeinen en heeft daarom ingangen die 

voor anderen gesloten blijven. 

 

De wijnreis zal plaatsvinden in het kloppend hart van de Bourgogne, daar waar de 

allermooiste en meest gerenommeerde wijnen worden geboren en grootgebracht: de 

befaamde helling van de Cote d’Or die tussen Dyon en Santenay ligt met in het noorden de 

Cote de Nuits (denk daarbij aan rode wijnen als Nuits-Saint-Georges, Vosne-Romanee, Clos 

de Vougeot, Chambolle-Musigny, Morey-Saint-Denis en Gevrey-Chambertin) en in het 

zuiden de Cote de Beaune (met o.a. de witte wijnen Meursault, Saint-Aubin, Chassagne-

Montrachet en Puligny-Montrachet en de rode wijnen Pommard, Volnay en Santenay).  



 

Gedurende deze drie dagen logeren wij in een goed en sfeervol hotel (niveau 3 sterren)  

middenin het gebied en met de wijndomeinen binnen handbereik. Dagelijks bezoeken wij 

twee domeinen, waar wij ontvangen worden met een uitgebreide rondleiding en een 

wijnproeverij van representatieve wijnen geproduceerd door het domein.  

 

Van de culinaire geneugten van de bourgogne zullen wij ’s middags en vooral ’s avonds 

volop genieten in typisch bourgondische restaurants.  Naast de wijnactiviteiten zal er ook 

ruimte zijn voor enkele culturele activiteiten en voor het bezoeken van plaatsjes als Beaune 

en Nuits-Saint-Georges.   



 

Om het kleinschalige en persoonlijke aspect van deze reis te kunnen waarborgen, kunnen 

maximaal 14 personen voor de reis inschrijven waarbij geldt: vol = vol.  

Inschrijvingen vanaf heden.  

Datum : Van woensdag 5 juni tot zaterdag 8 juni 2019 

Tarief: De prijs bedraagt € 750 inclusief alle wijnproeverijen, culturele activiteiten, hotel, 

ontbijt, lunch, diners, wijnen aan tafel en andere door de organisatie aangeboden dranken. 

Bij inschrijving vragen wij een aanbetaling van € 150 per bankoverschrijving, het restant te 

voldoen ter plaatse bij aanvang van de reis. 

De reis vangt aan bij aankomst in het gebied. Heen & terugreis is met eigen vervoer en voor 

eigen kosten. 

 



 

 

Het globale programma  
(informatie over de te bezoeken wijndomeinen, het hotel en de restaurants volgt na inschrijving): 

Woensdag 5 juni:  aankomst, wijnproeverij, diner in de Cote d’Or 

 Uiterlijk 16.00 uur: aankomst in het hotel.    

 17.00 uur: bezoek aan een domein ter plaatse met een niet te lange wijnproeverij.   

 20.00 uur: diner in een goed restaurant. 
 

Donderdag 6 juni: Cote de Beaune (Cote d’Or) 

 9.00 uur: ontbijt. 

 10.30 uur: uitgebreide rondleiding en wijnproeverij bij een wijndomein.  

 12.30 uur: lunch ter plaatse. 

 14.00 uur: culturele activiteit.  



 16.00 uur: rondrit door de beroemde wijngaarden van de Cote de Beaune. 

 17.00 uur: bezoek aan een domein, rondleiding en wijnproeverij.   

 20.30 uur: diner in een goed restaurant in de omgeving.  
 

Vrijdag 7 juni: Cote de Nuits (Cote d’Or) 

 08.30 uur: ontbijt. 

 10.00 uur: bezoek aan een domein, rondleiding en wijnproeverij.   

 12.00 uur: autorit door de beroemde Grand Cru wijngaarden van de Cote de Nuits.  

 13.00 uur: Lunch in de omgeving.  

 14.30 uur: culturele activiteit. 

 17.00 uur: bezoek aan een domein, rondleiding en wijnproeverij.   

 18.30 uur: bezoek aan een wijnstadje waar kan worden gewandeld door het centrum en 
aansluitend (omstreeks 20.30 uur) het diner in een goed restaurant ter plaatse.  

 

Zaterdag 8 juni: ochtend activiteit 

 9.00 uur: gezamenlijk ontbijt. 

 10.30 uur: bezoek aan ……….. rondleiding door de schitterende middeleeuwse kelders 
en aansluitend een korte proeverij in de kelder. 

 12.30 uur: einde wijnreis. 
 

 
 

 


