De Morvan

« Het paradijs van de fietstoerist »?
Elke enthousiaste fietser heten wij van harte welkom in de « Autunois »!
Parc Naturel Régional du Morvan (Bourgogne)
Ga al fietsend over zeer goede wegen, die onophoudelijk stijgen en dalen, uit uw dak en geniet
tegelijkertijd van het fantastisch mooie landschap. Hier vindt u meer dan 2.400 km aan geprepareerde
routes voor de wegfietser en mountainbiker. De hoogste toppen komen welliswaar nauwelijks boven de
900 m uit, maar zitten vol met verrassingen, enerzijds omdat het er zo rustig en mooi is, anderzijds
omdat de stijgingspercentages vaak hoger liggen en de beklimmingen lastiger zijn dan die van menig
grote « col » uit de Alpen !
U vindt ons terug in het hart van dit schitterende gebied waar wij sinds 1998 gevestigd zijn :
Hôtel-Restaurant Auberge de la Chaloire**
et
Gîte La Maison de JuJu***
Le Bourg
71400 La Petite Verrière
(op14 km d'Autun en op 30 km van Château-Chinon)

tel. 0385541410 + 0665255172
e-mail : hotel@auberge-de-la-chaloire.com
website : www.hotel-auberge-de-la-chaloire.com
www.la-maison-de-juju.fr
coördinaten GPS 47.048809

4.159902

Google Maps

Onze volledig gerenoveerde auberge beschikt over 7 mooie kamers en een « gîte » voor 4 – 6 personen.
Onze fietsende gasten hebben wij heel veel te bieden zoals :
* een goed uitgeruste fietskelder met plek voor circa 20 fietsen,
* schoonmaak- en reparatiemateriaal,
* een grote keuze aan beschikbare routes voor wegfietsers en mountainbikers
(voor alle niveaux en alle afstanden)
* voor de liefhebbers : een tricycle (ligfiets),
* een kleine fitnessruimte,
* arrangementen op basis van half-pension of vom-pension, aangepast aan
sportieve gasten,
* speciale arrangementen voor groepen tot circa 22 personen,
* gratis WIFI,
Wij beschikken tevens over een klein verwarmd buitenzwembad, een grote tuin met comfortabel
meubilair, een groot terras met een mooi uitzicht over de heuvels van de Morvan, diverse en goede
kinderfaciliteiten, een ping-pongtafel, een zandbak etc.
En opdat u zich helemaal top voelt om te fietsen staan wij garant voor : een uitgebreid ontbijtbuffet met
dagelijks wisselende elementen, desgewenst een pick-nick op maat en voor 's-avonds een heerlijk diner
uit onze verfijnde keuken waar alle gerechten gegarandeerd en volledig huisgemaakt zijn.
Ook voor de niet-fietsers heeft onze directe omgeving werkelijk van alles te bieden voor alle
leeftijdscategoriën en voor alle interesses. Denk hierbijn aan : wandeltochten, paardrijden, vissen,
watersport, golfen, bezoek aan de vele gallo-romijnse oudheden, archeologie, heel veel kastelen en
natuurlijk de wijngebieden !
Kortom, we zouden het heerlijk vinden om u bij ons te mogen verwelkomen, temeer daar we zelf ook zeer
enthousiaste fietsers/mountainbikers zijn !
Graag tot ziens op de fiets,
Lidewij & Stan van den Brûle
p.s. Wij zijn verbonden aan de Franse Fietstoer Federatie (FFCT) die ons het label « bonnes adresses »heeft toegekend

