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CHAROLAIS-BRIONNAIS

ZO DICHTBIJ......
Op een kleine vijf uur rijden van de Franse noordgrens ligt een
uniek en uitzonderlijk mooi coulisselandschap, door
generaties met toewijding in stand gehouden. Romaanse
architectuur, kunstnijverheid, landbouw, veeteelt en kleinschalige
industrie hebben de Charolais-Brionnais haar unieke identiteit
gegeven. Als erkenning voor het talent, het werk en de inzet
van de bewoners door de eeuwen heen, heeft de streek
nominatie aangevraagd op de Werelderfgoedlijst van
de Unesco.
Natuurvrienden, liefhebbers van geschiedenis, wandelaars
en levensgenieters zijn hier aan het goede adres voor
buitengewoon historisch erfgoed, voor de meest verleidelijke
streekproducten en voor de mooiste wandelroutes.
Dus ... pak je wandelschoenen, geef onderweg je ogen de kost
en laat het je smaken!
Welkom in de Charolais-Brionnais!

Heeft u zin om te komen?
>>>> Vraag dan de “Guide Pratique 2012” aan,
de onmisbare vakantiegids vol tips en goede adressen!

ERFGOED

Château de Digoine à Palinges

Pauline Fenaillon
(V.V.V. van de stad Gueugnon)

Dominique Dandrael,
(conservator van het Hiéron museum)

De Charolais-Brionnais is een veelzijdige streek met een heel
eigen karakter. Naast kastelen, musea, Romaanse kerkjes, tuinen
en opgravingen, vindt u er 19e-eeuwse kanalen, traditionele
keramiekindustrie en moderne productie van roestvrij staal. Met
kwaliteitsproducten als rundvlees en kaas is de streek dus dé
bestemming voor een interessante - en goedsmakende! - vakantie!

Om een authentieke streek als deze in
goede harmonie verder te ontwikkelen,
staan we gezamenlijk voor keuzes voor de
toekomst, waarbij het bestaande erfgoed
de basis kan zijn voor vernieuwende
kunstvormen.

RIJKDOM VAN
VROEGER EN NU
Het unieke en goed behouden coulisselandschap van de Charolais-Brionnais wordt ook wel ‘de
duizendjarige tuin vol kerktorens’ genoemd vanwege de ongelofelijke dichtheid
aan Romaanse kerken en kapelletjes. Meer dan honderd kerken en gebouwen,
sommige eenvoudig, andere heel bijzonder, getuigen van de sterke godsdienstige en artistieke
opleving tijdens de Middeleeuwen, met name in de bouwkunst.
De basiliek van Paray-le-Monial is een meesterwerk dat op wonderbaarlijke wijze de eeuwen
heeft doorstaan. Het is een magnifiek voorbeeld van het talent en vakmanschap van de
Romaanse bouwmeesters uit de hoogtijdagen van Cluny.
De geschiedenis van de Charolais-Brionnais leeft voort in musea, in de talrijke kunstateliers
en historische gebouwen. Een kleine honderd karaktervolle kastelen, burchten en
bekoorlijke buitenhuizen liggen verspreid in het landschap. Voor dit alles heeft het
Franse Ministerie van Cultuur in 2007 aan de streek Charolais-Brionnais het keurmerk ’Pays
d’Art et d’Histoire’ toegekend.

Onze tip!

GOUDEN BERGEN
Kijk je ogen uit! Je hebt een weids uitzicht vanaf diverse
hoge heuveltoppen, zoals de Mont Dardon, de Butte
de Suin en de heuvel in Dun. Een vogelvlucht met
beide benen op de grond! Vaak vormen de vredige
heuveltoppen de achtergrond voor verhalen en legenden
uit vroeger tijden.

Uit Dun komt de legende van de
‘Faillettes’, een volkje van goedaardige
elfjes, die het alleen gemunt hadden
op gierigaards en boosdoeners. De
elfjes plukten wel eens wat fruit van de
bomen, maar ze hielpen op hun beurt
de brave boeren door schadelijke
dieren te verjagen en zieke kindertjes
te genezen.

RIDDERS EN PRINSESJES

SPORT EN NATUUR

Parapente au Mont Dardon - Uxeau

Alain Marien,
(technisch directeur van Paraclub Ascensionnel in Saint-Yan)
KLAAR OM OP TE STIJGEN!
Stijgparachutisme is een luchtsport. In tegenstelling tot een vrije val, gaat het hier om
opstijgen met een rechthoekig scherm. Je begint met een aanloopje en gaat daarna
geleidelijk aan omhoog. Je voeten komen vanzelf los van de grond, echt een spannend
gevoel! Zo vrij als een vogeltje geniet je van het uitzicht over het landschap beneden,
totdat je weer afdaalt voor een zachte landing. Die geweldige minuten in de lucht zal je
niet gauw vergeten! NEEM EEN KIJKJE BIJ ONZE CLUB EN MAAK OOK EEN VLUCHT!

Céline Crola, (‘Bougres d’Anes’,
wandelingen met ezels)
De Charolais-Brionnais is een authentieke, kleinschalige streek. De sfeer is
gemoedelijk en rustgevend. Zonder
twijfel een verrijkende vakantie
voor het hele gezin met verrassende
ontmoetingen met streekbewoners.

SPANNEND

ONTSPANNEND
Het open weidelandschap doorsneden door beekjes en kanalen is ideaal voor
activiteiten in de vrije natuur. Op het water, op het land of in de lucht!
De magische kracht van de rivier de Loire ervaar je het beste al peddelend in een kano of
wandelend langs de oevers. Niet alleen de Loire, maar ook de kanalen en de kleinere beken en
rivieren zijn een paradijs voor hengelaars.
Lekker uitwaaien? Dat kan letterlijk! Maak een ballonvaart of leef je uit met parapente of
een stijgparachute! Als je de vaste grond prefereert, heb je keus uit meer dan 150 wandel- en
fietsroutes. Ook paardrijden of er op uit met paard en wagen behoren tot de vele mogelijkheden
in de Charolais-Brionnais.

PEDDELPLEZIER

Onze tip!

LAAT JE VERWENNEN
IN CELT’Ô
In de thermen van Bourbon Lancy
kan je je heerlijk laten verwennen
in wellnesscentrum Celt’Ô, gewijd
aan water, wellness en beauté. Op
het programma: hamam, sauna,
jacuzzi, diverse types massage en
luminotherapie. Sluit je ogen en
relax!

KUNST EN CULTUUR

Festival Awaranda à Iguerande

Carole Fath,
(cultureel manager ‘Espace Culturel du Brionnais’)

Verdiano Marzi,
(meester in mozaïek)

‘Espace Culturel du Brionnais’ in Chauffailles is een cultureel
centrum met een programma van hoog niveau. Wat ons
stimuleert is het samenbrengen van artiesten en publiek,
het creëren van momenten van pure poëzie tijdens een
voorstelling. Cultuur is voor onze plattelandssamenleving van
grote betekenis.

Voor mij is het landschap in de Charolais-Brionnais een poëtisch
kleurenpalet in pasteltinten, dat mij elk seizoen weer verrast. Het
landschap bezit een eigen ritme en geeft een unieke kwaliteit aan
het leven hier, en dan noem ik zowel het vee buiten in het weiland
als het goede Bourgondische leven en het Romaanse erfgoed.
Het is zowel spiritueel als een levensopvatting.

KUNST, KLANK EN KLEUR
De Charolais-Brionnais kan zich laten voorstaan op de meest uiteenlopende manifestaties, vaak nog
gebaseerd op aloude lokale tradities.
De streek heeft gevoel voor kunst en dat is ook terug te vinden in de culturele dynamiek
en eigentijdse creativiteit.
Klassieke muziek weerklinkt in de Romaanse kerken en het hele jaar door is er in de streek een
breed geschakeerd programma met toneel, chansons, dans en verhalen.

FEESTMIDDAG
MET DE KINDEREN

Onze tip!

KIJKEN NAAR KUNST
> Bourbon-Lancy: ‘Eté des portraits’,
fototentoonstelling in de hele stad. Fotografen
uit vele landen laten hun foto’s zien.
> Marcigny: Biennale Hedendaagse
Kunst, in het kader van de internationale
biennale van monumentale beeldhouwkunst.
Overal in het stadje sta je oog in oog met
werken van hedendaagse kunstenaars!
> Marcigny: ‘Marcynéma’. Alles over
film, exposities, evenementen, conferenties
en veel filmvoorstellingen!

VAKMANSCHAP

Chloé Walters à Poisson

Françoise Marteau,
(keramiekkunstenares)

Amélie Rizet,
(producente van geitenkaas)

Mijn atelier staat in de CharolaisBrionnais, de streek waar ik ben
neergestreken en die een bron van
inspiratie is. Kom een kijkje nemen in
mijn atelier, op een heuvel tussen het
wilde water van de Loire en een kalm
kanaal. Zo’n mooie plek!

De producenten van de Charolais-Brionnais
nodigen u hartelijk uit op de boerderij voor
een bezoek en een proeverij. In onze streek met
maar liefst twee AOC’s (herkomstbenamingen),
kunt u rekenen op kwaliteit. Er is er een keur
van producten, waaronder de beroemde
geitenkaasjes.

VAKMANSCHAP
OM TE ZIEN EN OM TE PROEVEN
De Charolais-Brionnais, waar het Charolais runderras vandaan komt, is een authentiek
landelijke streek met diverse kwaliteitsproducten. Landbouw en veeteelt zorgen
voor een solide culinaire reputatie van de streek, die twee nieuwe AOC’s (erkende
herkomstbenamingen) telt, de AOC ‘Boeuf de Charolles’ en de AOC ‘Charolais’ (geitenkaas),
een hommage aan het vakmanschap van de producenten. Ook vele andere lekkernijen
doen je hier watertanden, zoals honing, bonbons van Chocolats Dufoux en oliën van
Huiles Leblanc.
Het talent en de creaties van decoratieve kunstenaars kun je ervaren met je ogen, neem
gerust een kijkje in hun atelier!

CHAROLAIS VLEES
ZIEN EN PROEVEN

Onze tip!

SPECTACULAIRE
VEEMARKT
Het Charolais runderras stamt oorspronkelijk uit
de streek rond Saint-Christophe-en-Brionnais.
Hier wordt nog steeds iedere woensdag
veeveiling gehouden, een van de grootste
en meest spectaculaire van Frankrijk. In het
veilingcomplex wordt electronisch geboden
en verkocht, de prijzen en de spanning lopen
gelijk op! Een evenement dat je niet mag
missen!
> Rondleidingen tijdens de veiling:
VVV van Saint-Christophe-en-Brionnais,
tel. 03 85 25 98 05.

ACCOMMODATIE EN RESTAURANTS

Manoir de Sornat à Bourbon-Lancy

Michel Troisgros,

(chefkok van restaurant
‘La Colline du Colombier’)
Weiland: rondom onze boerderij liggen
golvende weilanden zover het oog reikt.
Met de heggen er omheen is het net een
mozaiek.
Auberge: het restaurant van MariePierre en Michel Troisgros, een herberg om
te smullen

Welkom: als je iemand met zoveel
plezier ziet eten, heb je gewoon zin om
hem te bedanken dat hij er is!
Cadole: een vakantiehuisje als een
vogelnestje, met uitzicht over het platteland.
We hebben er drie.
Welterusten: inslapen met het raam
open, quel bonheur!

SFEERVOL TAFELEN
SFEERVOL SLAPEN
Wat een keus aan accommodatie! Hotels, chambres d’hôtes, gîtes, campings, overal
vind je rust en ruimte. Je wordt hartelijk verwelkomd en het enthousiasme van uw
gastvrouw en gastheer over de streek is aanstekelijk. Er is ook geen gebrek aan grands
chefs, die je in hun restaurant het beste van de Charolais-Brionnais voorschotelen.
Wil je een vakantie anders-dan-anders? Ben je op zoek naar authentieke plekjes?
Dan is de Charolais-Brionnais geknipt voor u! Overnacht in een boomhut of in een tipi, in
een pipowagen of in een ’cadole, en ga naar dromenland in de vrije natuur!

ALLE HENS AAN DEK

Onze tip!

RECEPT VOOR
LEKKERE TREK
Zoek aan het eind van de
middag een leuk plekje uit
om te picknicken. Haal een
AOC-geitenkaasje uit uw tas,
een tablette pure chocola en
een baguette. Mmmm, een
originele combinatie van zoet
en zout, erg in trek als ‘vieruurtje’ bij de bewoners van de
Charolais-Brionnais!

Een fantastisch project:

het groene coulisselandschap de Bocage
du Charolais-Brionnais erkennen als werelderfgoed

...en wat is een « BOCAGE » ?
Neem een kijkje in de Charolais-Brionnais : 85% van de streek bestaat uit weiland, zorgvuldig
afgebakend door een uitzonderlijk dicht netwerk van heggen, houtwallen en bomen. Dat is het
coulisselandschap (‘bocage’ in het Frans) van de Charolais-Brionnais-streek. Het is niet alleen
een prachtig landschap, maar ook een belangrijk territorium van talrijke plant- en diersoorten.
Een uitzonderlijk en uniek landschap, dankzij generaties van mannen en vrouwen, die het
traditionele landschap hebben weten te behouden en de streek gemaakt hebben tot een waardevol
en gevarieerd gebied met zowel erfgoed als industrie.

« De Bocage du Charolais-Brionnais,
een uniek samenspel van bouwland en mensenhand »
A ! We hebben alle kans van slagen !
OMDAT de Charolais-Brionnais streek de bakermat
is van het ‘charolais’ runder- en schapenras, dat in de
hele wereld wordt erkend en gewaardeerd!
OMDAT de streek ook wel de “Romaanse tuin” wordt
genoemd vanwege de talrijke Romaanse kerken en
kerkjes, duizend jaar geleden gesticht en nergens in
Europa zo dicht bij elkaar gesitueerd

OMDAT de vruchtbare grond hoogwaardige
landbouw, industrie, ambachten en architectuur
heeft voortgebracht
OMDAT mens en land hier leven in een evenwichtig
samenspel, omringd door Romaans erfgoed in een
uniek landschap !
VOOR MEER INFORMATIE OVER DE AANVRAAG BIJ
WERELDERFGOED : www.charolais-brionnais.fr
rubriek «candidature unesco»

OMDAT we op culinair gebied kunnen rekenen op
het talent van onze meester-koks en op twee ‘A.O.C.’s:
charolais-geitenkaas en charolais-rundvlees
OMDAT het een streek is van rust en water, omzoomd
door de Loire en doorsneden met door mensenhand
aangelegde kanalen
OMDAT de streek een mozaïek vormt van generaties
mannen en vrouwen (en persoonlijkheden ! ), die hun
eigen leefmilieu hebben ontwikkeld en bewaard

Ik STEUN de aanvraag voor nominatie van de Bocage
du CHAROLAIS-BRIONNAIS op de UNESCO Werelderfgoedlijst
ALS U BUITEN FRANKRIJK WOONT, kunt u ons steunen via www.charolais-brionnais.fr
Binnen Frankrijk kunt u onderstaande coupon gratis opsturen, een postzegel is niet nodig !
Coupon opsturen naar : Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais – LIBRE REPONSE 20681
14, place de l’Hôtel-de-Ville – 71600 PARAY LE MONIAL

Naam* :.........................................................................................Voornaam* :.............................................................................
Adres* : . ...........................................................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats* : ................. ............................................. Land* : ............................................................................
Email* :................................................................................................. Functie : ............................................................................
 Ik ontvang graag verdere informatie (E-mail) over de UNESCO-nominatie aanvraag
 Ik ontvang graag de gratis online e-mailnieuwsbrief over evenementen en activiteiten in de Charolais-Brionnais
*Verplichte gegevens

Met het opsturen van deze coupon geef ik toestemming om mijn naam toe te voegen aan de
officiële lijst van personen die de aanvraag voor nominatie steunen. De Franse Wet op digitaal
verkeer “Informatique et Libertés” geeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te
laten corrigeren of te verwijderen. U kunt zich daartoe wenden tot het “Syndicat Mixte du Pays
Charolais-Brionnais” – 14, place de l’Hôtel de Ville – 71600 PARAY LE MONIAL – FRANCE - Tel.
0033 385 25 96 36 – unesco@pays-charolais-brionnais.fr.

✂

V.V.V.’s
voor
informatie

Office de Tourisme intercommunal de Digoin Val de Loire
21 rue Nationale 71160 DIGOIN
Tél. 03 85 53 00 81 / 03 85 53 78 00
www.ccval.fr
Email : officetourisme@ccval.fr

Office de Tourisme*
de Gueugnon
Office de Tourisme**
de Bourbon-Lancy
Place d’Aligre 71140 BOURBON-LANCY
(Place de la Mairie à partir de juillet 2012)
Tél. 03 85 89 18 27
Fax 03 85 89 28 38
www.bourbon-lancy.com
Email : bourbon.tourisme@wanadoo.fr

Office de Tourisme**
de Charolles
24 rue Baudinot 71120 CHAROLLES
Tél/Fax. 03 85 24 05 95
www.ville-charolles.fr
Email : officedetourisme@ville-charolles.fr

Office de tourisme*
cantonal de Chauffailles
1, rue Gambetta 71170 CHAUFFAILLES
Tél. 03 85 26 07 06
Fax 03 85 26 03 92
www. tourisme.chauffailles.org - Email :
office.tourisme.chauffailles@wanadoo.fr

✂

1 rue Pasteur – BP 44 - 71130 GUEUGNON
Tél. 03 85 85 56 90 - Fax 03 85 85 35 40
www.ccpaysgueugnon.fr
Email : officedetourisme@ccpaysgueugnon.fr

Office de Tourisme*
de La Clayette
3, route de Charolles 71800 LA CLAYETTE
Tél. 03 85 28 16 35 - Fax 03 85 28 24 24
www.pays-clayettois.fr
EMail : tourisme@pays-clayettois.fr

4 Points d’information
touristique
• Saint Christophe en Brionnais

Grande Allée de Tenay
71800 SAINT CHRISTOPHE EN BRIONNAIS
Tél. 03 85 25 98 05
Email : antennetouristique@orange.fr

• Semur en Brionnais

Château St Hugues
71110 SEMUR EN BRIONNAIS
www.semur-en-brionnais-vp.fr
Email : chateau.semur@wanadoo.fr

• Issy l’Evêque

8 place de l’Eglise 71760 ISSY-L’EVEQUE
(Ouvert en juillet et août)
issy-info.tourisme@neuf.fr
www.issyleveque.fr

• Iguerande

Place de l’église – Espace Jean-Luc Popelin
71340 Iguerande – Ouverture en juin 2012
(de juin à septembre)

Office de Tourisme**
de Marcigny-Semur
Place des Halles 71110 MARCIGNY
Tél. 03 85 25 39 06 - Fax 09 70 62 72 15
www.brionnais-tourisme.fr
Email : ot.marcigny-semur@wanadoo.fr

Office de Tourisme**
de Paray-le-Monial
25 av. Jean-Paul II 71600 PARAY LE MONIAL
Tél. 03 85 81 10 92 - Fax 03 85 81 36 61
www.paraylemonial.fr
Email : ot.paray@wanadoo.fr

Deze folder wordt u aangeboden door het Syndicat
Mixte du Pays Charolais-Brionnais.

NE PAS AFFRANCHIR

Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais
LIBRE REPONSE 20681
14, place de l’Hôtel de Ville
71600 PARAY LE MONIAL

Binnen Frankrijk kunt u onderstaande coupon gratis opsturen, een postzegel is niet nodig !

