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IN EN OM DE ZUID-BOURGONDISCHE STAD MÂCON BEN JE ALS 
EEN GOD IN FRANKRIJK. WIJN, NATUURSCHOON EN EEUWENOUDE 
BOUWWERKEN STRIJDEN OM JE AANDACHT. DEZE VERRASSENDE 
TOERISTISCHE HOTSPOT STAAT TE TRAPPELEN OM ONTDEKT TE 
WORDEN!
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Mâconnais
Bourgondiër

Als een
in de

BEZOEK DE STAD MÂCON
Mâcon is de meest zuidelijke stad in Bour-
gondië, en heeft al die typisch Zuid-Franse 
sfeer door zijn kleurrijke gevels en de le-
vendige oevers van de Saône. Hier vindt 
jaarlijks het evenement l’Été Frappé plaats, 
met shows voor kinderen, sportevenemen-
ten, theatervoorstellingen, een circus en 
een muziekfestival. De hele zomer lang! 
Andere belevenissen in de stad zijn het La-
martine Museum, gehuisvest in het schit-
terende Hôtel Senecé, de ruïnes van de 
oude kathedraal van Saint-Vincent en de 
collecties van het Ursulines Museum.

ONTDEK DE MÂCONNAIS 
PER FIETS
Twee fietsroutes slingeren door het lieflijke 
landschap: tussen Cluny en Charnay-lès-
Mâcon vind je de Groene Route (21 kilo-
meter), waar uitsluitend ongemotoriseerde 
voertuigen toegestaan zijn, en de Blauwe 
Route maakt gebruik van het 30 kilome-
ter lange pad dat van Mâcon via Fleur-
ville (18 kilometer) naar Tournus (nog 
12 kilometer) leidt, langs de kronkelende 
Saône. Binnenkort worden beide routes 
met elkaar verbonden, waardoor er een 
circuit van honderden kilometers fietspad 
ontstaat.
Liever niet hard trappen? In het weekend 
van 5 en 6 juli vindt de Transmâconnai-
se plaats, een leuke tocht op een elektri-
sche fiets. Origineel, milieuvriendelijk en 
harstikke leuk! Je kunt kiezen uit twee 
rondritten: een rondje platteland (2 x 30 
kilometer) en de ‘expert route’ (2 x 50 ki-
lometer). Natuurlijk kun je stoppen op tal 
van plaatsen. Kleine wijndorpjes, wijnhan-
delaren, proeverijen en weidse uitzichten 
maken het een boeiende trip. Je bepaalt 
zelf waar en wanneer je stopt (en wanneer 
je de batterijen vervangt) – en dus ook hoe 
snel je gaat.  |   WWW.TRANSMACONNAISE.COM

WIJNTOERISME 
IN DE MÂCONNAIS
Met 5800 hectare wijngaard is de Mâcon-
nais een van de grootste wijngebieden in 
Bourgondië. Vooral chardonnay (een wit-
te druif) en gamay (een rode druif) staan 
hier aangeplant; 85% van de wijn uit deze 
streek is wit en de overige 15% rood. Bijna 
vijftig miljoen flessen verlaten hier jaar-
lijks de châteaus. Dat kunnen flessen zijn 
van de prestigieuze appellations Pouilly-
Fuissé, Pouilly-Vinzelles, Pouilly-Loché, 
Saint-Véran en Viré-Clessé, maar ook van 
de generieke appellations Mâcon en Mâ-
con Villages. 
Twee fietsroutes (groen en blauw) voeren 
kriskras door de golvende heuvels en klei-
ne wijndorpjes, in het spoor van de eerste 
bewoners van meer dan 50.000 jaar gele-
den. Staat er ‘Suivez la grappe’ (‘volg de 
tros’) op bordjes langs de weg? Doe dat 
dan, want dan ben je op een van de acht 
wijnpaden, die een lengte hebben van 25 
tot 90 kilometer.  |   WWW.MACON-TOERISME.NL

Tip:
Kom ook naar het 
grootste wijnfestival 
in Frankrijk
Het Vin’Estival (17 t/m 19 april 2015) is een 
fantastische manier om de regionale wijnen 
te ontdekken. Met de Vin’Estival Pass plan je 
je programma zoals jij dat wilt. Zo kun je gra-
tis en ongelimiteerd wijn proeven bij wel hon-
derd wijnproducenten, leer je alles over wijn 
maken op Château du Bois de la Salle in  
Juliénas, en neem je een kijkje achter de 
schermen bij de Grand Vins de France- 
competitie, die dit jaar aan de 60e editie toe is.  
|   WWW.VINESTIVAL.COM

De Mâconnais, de streek rond de stad Mâcon, ligt 
in Zuid-Bourgondië. Door de stad stroomt de rivier 
Saône. De streek maakt deel uit van het departe-
ment Saône-et-Loire. Met de TGV van Parijs naar 
Lyon is het een eitje om in de Mâconnais te komen. 
Vanaf Parijs ben je er in 1 uur en 35 minuten, vanaf 
Lyon in 25 minuten. Goed nieuws, want de Mâcon-
nais is een paradijs. Voor echte levensgenieters: 
Bourgondiërs komen immers hier vandaan! Maar 
ook de schitterende natuur is een goede reden om 
deze streek te leren kennen. En liefhebbers van 
het verleden, dat overal zichtbaar is in het uitste-
kend geconserveerde culturele erfgoed, halen hier 
eveneens hun hart op. 

Tip:
Breng de nacht door 
in AOC Pouilly-Fuissé
Maison du Hérisson is een voormalige smederij in 
Fuissé, die wordt gerund door Stéphanie, een Pari-
sienne die verliefd werd op de Mâconnais en zich 
hier vestigde. De B&B bevat een knusse binnen-
plaats, een grote, gastvrije keuken, een gezellige 
ontvangstruimte, drie slaapkamers en een traditi-
oneel ingerichte suite. De perfecte plek voor een 
gezellig verblijf! Een proeverij is hier zo geregeld. 
Vanaf € 90 voor twee personen, inclusief ontbijt. 
Het is ook mogelijk het hele huis te huren (10 per-
sonen). |   WWW.VISITEZLEMACONNAIS.COM

Tip:
Luxe diner en luxe over-
nachting in hartje Mâcon
Hotel d’Europe et d’Angleterre, ooit een geliefde 
bestemming voor bezoekers die per watervliegtuig 
uit Southampton kwamen (het vliegtuig landde pal 
voor de deur in de rivier Saône!) en populair bij 
gasten als Dalí en Queen Victoria, werd in 2013 
geheel gerenoveerd. Logeer in een van de 32 
kamers in neobarokke stijl, en dineer in het nabij-
gelegen Restaurant Pierre (1 Michelinster). Hier 
kookt chef Christian Gaulin met het beste dat de 
streek te bieden heeft. Kosten: € 340 voor twee 
personen (3 gangen + kazen en dessert, lokale bij-
passende wijnen, 1 overnachting met ontbijt).
|   WWW.VISITEZLEMACONNAIS.COM

Tip:
Theatrale rondleiding
Mâconométrique
Gids en artiest Thomas Volatier bezorgt je iedere 
dinsdagavond in juli en augustus een onvergete-
lijke show, die langs alle bezienswaardigheden van 
Mâcon leidt en eindigt op de binnenplaats van het 
17e-eeuwse Hôtel Senecé, waar je welkom wordt 
geheten door de Confrérie de la Gaufrette Mâcon-
nais; de gastronomische vereniging die zich wijdt 
aan de lokale wafel. Inclusief een glas Pouilly-
Fuissé. Mmmm…
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