Wijn- en cultuurreis in Toul – Frankrijk – 13-14 april 2013
Beste Vrienden van Bacchus,
Dit jaar gaat ons weekend naar Toul. De stad Toul is gelegen in een speciale omgeving, met een rijk
verleden, aan de Franse Moezel. Het wordt een 2-daags weekend : zaterdag en zondag.
Praktische afspraken en programma ;
Zaterdag 13 april om 6u vertrekken de eerste opstappers aan de busmaatschappij Veltem.
Adres : M J B Coach BVBA, Binnenstraat 45 - 3020 Veltem-Beisem (Herent)
Tel:016 48 84 13 GSM:0475 94 03 18
De volgende opstappers staan klaar in Kessel-lo op de carpoolparking, gelegen tussen de
Aarschotsesteenweg en Kesseldal aan de oprit richting Aarschot. van de E314
We verwachten dat de bus dan rond 7.15 u in Alken is, waar de laatste deelnemers opstappen.
We ontbijten op de bus en volgen verder het programma.
Dag 1 :
- Rondleiding in de kathedraal van Toul, klooster in gotische stijl en de middeleeuwse oude stad.
- Middagmaal: eerste proeverij van wijnen ‘Côtes de Toul’ in de beeldenzaal (XIVe eeuw) van het
Museum van Toul met zoute en zoete hapjes.
- Huis van Polyculture in Lucey. Geschiedenis van de wijn en de ontdekking van oude technieken van
de wijnbouw.
- Dorp Bruley. Wandelen door de straten en in de wijngaarden. Romaanse kerk.
- Ontvangst in een kelder door een wijnboer van Toul. Tweede proeverij.
- Maaltijd met aangepaste wijnen in het restaurant : derde proeverij van de Côtes de Toul.
- Overnachting.
Dag 2:
- Ontbijt in het hotel.
- Bezoek van het fort en de versterkte plaats van Villey-le-Sec (19e). Prachtig uitzicht op de Côtes de
Toul. Rondrit met een kleine historische trein.
- Lunch met vierde wijnproeverij in de kelders van het fort. Ontdekking van Franse, Luxemburgse en
Duitse terroirs van de Moezel, van Toul tot Koblenz (6 wijnen).
- Bezoek middeleeuwse vesting van Blénod-les-Toul
- Vijfde proeverij met een mousserende wijn van de Toulois om beter afscheid te nemen...

Prijs voor het WE
Dubbelkamer : € 180/persoon; éénpersoonskamer + € 19
Alleen leden toegelaten. Lidgeld Vrienden van Bacchus : € 15 per jaar.
Dit tarief is inclusief: verblijf 2 dagen/1 nacht met ontbijt, maaltijden, wijnproeverijen, inkomprijzen, de
bezoeken met een Franstalige gids en het vervoer.
Niet inbegrepen: extra persoonlijke kosten vb. persoonlijke dranken en aankopen, toeristenbelasting.
Terug naar huis : zondag 14 april + 16 u30 ; thuiskomst rond 21 u.
Graag ontvangen we een voorschot van 80 euro/persoon vóór maandag 14 januari op rekening nummer
979-6558323-61 van “De Vrienden van Bacchus”. Wie snel betaalt, is zeker dat hij/zij erbij zal zijn.
Het resterend bedrag mag gestort worden vóór maandag 18 maart 2013.
Vriendelijke groeten van Bacchus,
Luc Schoonjans,
Gsm: 0474/74 10 27 tel. thuis: 011/31 49 67 e-mail: mailto:luc_schoonjans@hotmail.com of
bacchus@vrienden-van-bacchus.be
Kijk ook op de website : www.vrienden-van-bacchus.be

