
 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 06.15 u 06.15 u 06.15 u 05.30 u 05.45 u 06.45 u 07.15 u

5 DAGEN   JURA

11

LA TABLE DE GUSTAVE 
half pension
Mooi, gerenoveerd hotel in Ornans. De kamers met eigen badkamer bieden alle comfort. Het hotel 
is voorzien van een lift en heeft bovendien een restaurant waar lekkere maaltijden gemaakt worden 
met plaatselijke producten. ’s Avonds kan je op het terras van het hotel nagenieten bij een fris glaasje.
Extra services inbegrepen
✓ Koffiekoeken en koffie op dag 1
✓ Middagmalen op dag 1, 2 en 5

AFREIS: 23 JULI 2018 - 11 AUGUSTUS 2018
Prijs per persoon:  € 585,-
Toeslag single: € 80,-

De Jura is nog ongerept en niet door massatoerisme over-
spoeld. Zij heeft dan ook alles in huis voor een ontspannende 
vakantie. Naast mooie natuur, heeft  de Jura ook een rijke 
geschiedenis wat zoutwinning betreft. Ook de innerlijke mens 
heeft geen reden tot klagen. De streek is rijk aan kazen, worst 
en wijnen. 

DAG 1
Vertrek ’s ochtends over de autobaan richting Luxemburg, Nancy, Epi-

nal, tot in Sochaux waar we al in de regio van de Franche Comté 

aankomen. We bezoeken er het museum van Peugeot. Snel zal blijken 

dat dit merk niet alleen om personenwagens bekend is, maar ook om 

koffiemolens, zaagbladen, keukenrobots en pepermolens. We rijden 

verder en zakken af naar Ornans, onze verblijfplaats. Dit dorp is zeer 

schilderachtig gelegen aan de rivier de Loue en werd door de plaatse-

lijke schilder Courbet meermaals vereeuwigd.

DAG 2
Na een tocht door de vallei van de Loue, brengen we een bezoek aan 

de Tuyé van Papy Gaby. Zo’n rookschouw, die dient om het vlees van 

de Montbéliard koeien te roken, zien we regelmatig bij boerderijen 

in deze streek. Proeven is er uiteraard ook bij. We zetten onze rit 

verder en schepen in te Villers-le-Lac voor een mooie tocht op de 

kronkelende rivier van de Doubs. Onderweg genieten we van een 

lekkere maaltijd. Op het eindpunt wandelen we naar een 27 meter 

hoge waterval, een absolute bezienswaardigheid. Na onze boottocht 

bezoeken we een absint-brouwerij in Pontarlier. We krijgen er een 

rondleiding en degustatie.

DAG 3
Vandaag rijden we naar Besançon, de hoofdstad van de Franche 

Comté. Een geleide wandeling brengt ons langs de voornaamste be-

zienswaardigheden van de stad. In de namiddag rijden we naar het 

kuuroord Salins-les-Bains waar we een zoutmijn uit de  17e eeuw be-

zoeken. Hier toont men hoe het zout naar boven gebracht wordt met 

water dat daarna terug verdampt. We rijden door naar de bron van 

de Lison, die ontspringt in het massief van de Jura. Het is een typisch 

natuurfenomeen voor de streek. 

DAG 4
In de voormiddag rijden we naar het mooie Baume-les-Messieurs met 

zijn abdij. We zetten onze tocht voort door het wijngebied van de 

streek en we maken een korte wandeling door het typische dorpje 

Arbois, geboorteplaats van Louis Pasteur. In de namiddag bezoeken 

we de Koninklijke zoutziederij van Lodewijk XV in Arc-et-Senans. Dit 

meesterwerk van de architect Ledoux is UNESCO werelderfgoed. 

DAG 5
’s Ochtends zetten we koers richting België. Onderweg houden we 

halt in Nancy. De stad staat vooral bekend voor zijn mooie Place 

Stanislas. Hier bewonderen we het smeedijzeren hekwerk dat rijkelijk 

versierd is met bladgoud. De vele imposante gebouwen rond het plein 

zijn onlangs terug in hun eer en glorie hersteld. Hier nemen we nog 

ons laatste middagmaal, vooraleer definitief naar huis te rijden.

In samenwerking met Autocars De Polder


