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Gîte Fermette en France
A L G E M E N E  I N F O

Adres

1 Rue de Saint Germain
21500 Quincerot
France

telefoonnummers

+33(0) 6 70 37 91 57  Astrid
+33(0) 6 70 64 05 71  Marc

Bij gebruik GPS kies voor :
21500 Quincerot
(Cote d'Or)
inchecken vanaf 16:00 uur
uitchecken tot     10:00
Bedankt voor het respecteren van onze aankomst en vertrektijden. Dit geeft ons de tijd om de gîte weer schoon te
maken voordat de volgende gasten arriveren.



Gîte Fermette en France

+33(0) 3 80 92 07 13
39 Rue d'Abrantès, 
21500 Montbard

+33 (0)3 80 92 70 80
1 rue des Ordonnances de
1945,
21500 Montbard

A L G E M E N E  I N F O

Huisarts Tandarts

Regels omtrent Corona

Naast de deur van de gîte hangt een flesje met handgel.
Mondkapjes zijn in openbare ruimtes verplicht. dit wordt
aangeven door : portes de masques obligatoire
Op markten en in sommige steden zijn mondkapjes ook
buiten verplicht.
Bij binnenkomst  en verplaatsen in restaurants, mondkapje
op. Aan tafel mag het af.

noodnummer 112



Gîte Fermette en France
A L G E M E N E  I N F O

wifi
netwerk : wifi gîte
code.        : ontvangst na reservering

Supermarkten

Leader Price
Casino
Aldi
Intermarche

Intermarche
Leader Price
Auchan

Super U

De dichtbij zijnde supermarkten zijn in Montbard. Hier vindt
je een 

Semur-en-Auxois

Veneray-les-Laumes

Graag het afval
scheiden

Vuilniszak
Alle restafval

De weekmarkten staan vermeldt bij de informatie over een stadje/plaats

blauwe afvalzak
karton,papier,blik
plastic

gele emmer
ongekookte
etensresten,schillen etc

Glas in glasbak
linksaf de poort uit,
straatje bij het kruis

Onze gîte is rookvrij, buiten staan asbakken

Huisdieren welkom
in ons dorp de uitwerpselen graag opruimen



DIJON
HOOFDSTAD VAN DE

BOURGOGNE

Volg de route van het uiltje en leer deze mooie stad
kennen.

In Dijon is op dinsdag en vrijdagochtend een gezellig
markt. Rondom de markthallen in het centrum zijn

vele restaurants te vinden.
Museum: Musée des Beaux-Arts de Dijon

Parkeertip: Parking Trémouille neem uitgang
"Marche"

D E  R O UTE VAN H ET UILTJE



Het vestingstadje Semur-en-
Auxois ligt op nog geen half uur
rijden van Fermette en France.
Er is een gratis parkeerterrein
bij het museum en de
bibliotheek.
Op zondagochtend is er een
gezellige kleine markt in het
centrum ( Rue Buffon).
Je kan een stadswandeling
maken door het oude centrum.
Vanaf de stadswallen heb je
mooi uitzicht.
Vanaf Rue de Remparts neem je
de trappen ( Rue du Fourneau)
naar beneden en kom je uit bij
het riviertje de Armançon.

VESTINGSTADJE SEMUR

42 |  FEATURED STORIES

Semur-en-Auxois

Net buiten Semur ligt het
stuwmeer Lac de Pont. In de
zomer kan je hier zwemmen,
varen, waterfietsen.
Er is een mooie wandeling van
ongeveer 11 km rondom het meer.
Deze staat duidelijk aangegeven.

LAC DE PONT



Flavigny is een middeleeuwse vestingstad.
Je ziet haar van verre al op de heuvel zien
liggen.
Parkeer je auto op het terrein voor de
stadsmuur en loopt via de trap het stadje
in.
Je komt al snel bij de anijsfabriek, waar de
wereldberoemde anijssnoepjes worden
gemaakt. Je kan hier proeven/kopen, er is
een klein museum en een cafe.
verder is Flavigny bekend vanwege de
opnames van de film Chocolat (Johnny
Depp, Juliette Binoche)
De façade van het chocoladewinkeltje is bij
het pleintje tegenover de kerk.

De monniken van de abdij St. Joseph de
Claival dagelijks in deze kerk ( meestal
11:10)

De gebouwen en woningen hebben vele
ornamenten en versierselen aan de gevels.

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN



Bij aankomst in Noyers, volg het
bordje " Medieval" en je komt in het
middeleeuwse centrum.
Voor de stadspoort is links
parkeergelegenheid. Noyers heeft nog
vele vakmanshuizen die goed
bewaard zijn gebleven. Op
woensdagochtend is er een kleine
markt.
Er zijn vele kleine straatjes en
doorkijkjes.
Buiten de stadsmuren kan je langs het
riviertje de Serein wandelen.
Buiten Noyers is een ruine van een
kasteel. Deze wordt gerestaureerd.
Je kan vanuit Noyers hier naar
wandelen, volg de bordjes " Le vieux
Chateau". je moet er wel een
klimmetje voor over hebben. Via een
lange trap ga je naar boven. Je wordt
wel beloond met een fantastisch
uitzicht.

NOYERS-SUR-SEREIN



Avallon is een stad met
stadwallen. De inwoners
hebben op de flanken mooie
terrastuinen aangelegd. Om
een stadswandeling te maken
volg je de route van de
kikker.De brochure van de
wandeling is verkrijgbaar bij
het Office de Tourisme.Een
franstalige bochure ligt in de
gîte.
Op zaterdag is er een
levendige markt in de
markthal en op het plein bij
de hal.
Avallon is goed te
combineren met een bezoek
aan Vezelay.
Een mooie route is via de
vallei van de Cousin

AVALLON VEZELAY

De toren van de basiliek
Sint Madeleine zie je vanuit
de verte op La coline
eternal, (de eeuwige
heuvel) liggen. Vezelay is
een verzamelplaats van
pelgrims die op weg zijn
naar Santiago de la
Compostelle.
Parkeren (betaald) kan
onder aan de heuvel.
Wandel door de hoofdstraat
omhoog. Er zijn vele mooie
façades te bewonderen.De
basiliek is te bezoeken.
Aan de achterzijde van de
basiliek heb je een wijds
uitzicht over het
bourgondische landschap



SAULIEU

Saulieu wordt ook wel de
toegangspoort tot de Morvan
genoemd en uitgeroepen tot de
"hoofdstad van de Morvan"

Op zaterdagochtend is er markt op het
pleintje onder de bomen.
Saulieu is een toeristisch stadje, ook
geliefd bij Nederlanders. Je zal hier
regelmatig de Nederlandse taal horen .
Francois Pompon is een beeldhouwer die
geboren is in Saulieu.Vooral bekend om
zijn dierensculpturen. Er is een museum
aan hem gewijd. In het museum is te zien
hoe het leven in de Morvan er vroeger
aan toe ging. Ook worden er opgravingen
en stèles (stenen tablet of pilaar met
afbeelding) getoond.

Een andere bekende inwoner van Saulieu is, de in 2003
overleden 3 sterren chef, Bernard Loiseau. De druk en zijn
perfectionisme werden hem te veel en hij heeft zichzelf van
het leven beroofd. In het museum is een speciale ruimte voor
hem ingericht. Zijn weduwe en dochter zijn nog steeds nauw
betrokken bij de "Group Bernard Loiseau"
Wil je in het beroemde restaurant gaan eten, neem dan wel
een flink gevulde portemonnaie mee. 



NOG ENKELE LEUKE STEDEN OM TE BEZOEKEN

Auxerre
Beaune

Chalon sur Saone

Auxerre: diverse musea, kerken, rondvaart op de
Yonne/kaneel de Nivernais
Beaune : Hoofdstad van de Bourgondische wijnen.
museum Hôtel de Dieu.
Chalon-sûr Saone: historische stadswandeling, musea (
o.a. fotomuseum) parkeertip: parking Hôtel de Ville.



Abdij van Fontenay
Le grand forge de Buffon
Opgravingen Alesia
Kasteel Ancy-le-Franc
Kasteel de Bussy-Raboutin
Guédelon

Bezienswaardigheden



wandelingen

Gouloux

source de la Seine

Lac des Settons

Op onze website staan diverse wandelingen beschreven.



De 4 dorpen route is een wandeling van 14 km. Je wandelt, zoals de titel al aangeeft, door 4 dorpen.
Je begint bij Fermette en France in Quincerot.

Deze route wordt gemarkeerd door een gele bewegwijzering, deze kan je blijven volgen tot en met enailly.bewegwijzering
Vanaf Senailly zijn er meerdere opties, in de ze routebeschrijving volg je vanaf Senailly de weg naar Quincy le Vicomte.

Start
Ga linksaf vanaf wanneer je de poort uitgaat. Je loopt richting Saint Germain les Senailly. Dit is het eerste dorp van de 4 dorpen route waar je doorheen komt.

In Saint Germain les Senailly blijf je rechtdoor lopen tot aan het kruispunt.
Hier steek je over en je gaat richting de kerk. De kerk blijft aan je linkerhand en volg de weg rechtdoor.

Je komt langs een boerderij en de weg stijgt iets in de bocht naar rechts.

Je komt op een kruispunt, hier ga je linksaf, blijf dit pad volgen.

kruising kruis De volgende kruising waar je aankomt staat een kruis, links op de kruising.
Sla rechtsaf op deze kruising en blijf de weg volgen. Dit is een lange weg over de hoogvlakte.

Je hebt een prachtig uitzicht over het Bourgondische landschap.
De weg buigt naar rechts, dit staat ook aangegeven door de gele bewegwijzering. Een gele streep met een bocht naar rechts.

Vanuit de open vlakte kom je in het bos, blijf de weg volgen.

Dorp nummer 2 van de 4 dorpen route
Bij een boerderij, met een schuur vol zonnepanelen op het dak, loop je het tweede dorp in; Senailly.

De weg buigt af naar rechts en aan de rechterhand is een huis waar op het erf een grote ren staat met een meute jachthonden.
Je wordt luidkeels begroet.

Dit is de Rue de la Croix.
Blijf doorlopen tot het pleintje met de fontein. Fontein SenaillyHier sla je linksaf en je neemt gelijk de eerste weg naar rechts. Grande Rue.

Ook hier staan bordjes en de gele markering.

Je komt uit op de D4.
Ga hier linksaf , pas goed op het eventuele verkeer. Dit is een doorgaande weg.

Blijf de D4 volgen tot net voor het einde van het dorp. Steek de D4 over en ga naast het laatste huis de weg op.
Het laatste huis bevindt zich nu aan je linkerhand. Voor dit huis staat een bewegwijzering met : Athie en Quincy le Vicomte.Athie: Quincy

Volg deze route.

Op de muur naast het hek staan molentjes. Je weet dat je de goede route volgt.

Richting de Armançon
De weg gaat al snel over in een pad en je komt uit bij het riviertje de Armançon.

Picknick natureNaast de oever staat Pont Armanconeen stenen picknicktafel en bankjes.
Een mooie plek om even te pauzeren. Er is een stenen brug, zonder zijleuning, waar je de Armançon kan oversteken.

Wanneer het lang en of hard heeft geregend, is deze niet te zien of lastig over te steken.

Tip: Controleer de dag van te voren of de brug begaanbaar is.

Na het oversteken van de Armançon ga je rechtsaf richting Quincy le Vicomte.
Je loopt lange tijd parallel aan de Armançon, links van je zijn weilanden, vaak komen de koeien je even begroeten.

Quincy le VicomteDit pad brengt je in het derde dorp van deDe 4 dorpen route is een wandeling van 14 km. Je wandelt, zoals de titel al aangeeft, door 4 dorpen.Je begint bij Fermette en France in Quincerot.Deze route wordt gemarkeerd door een gele bewegwijzering, deze kan je blijven volgen tot en met Senailly.Vanaf Senailly zijn er meerdere opties, in de ze routebeschrijving volg je vanaf Senailly de weg naar Quincy le Vicomte. 4 dorpen route Quincy le Vicomte.
Aan de rechterhand zie je een grote vijver, deze behoort bij het kasteel wat prive bezit is.

Je blijft doorlopen tot de kruising bij de kerk. Steek over, rechtdoor.
Aan je rechterhand zie je een cafe/restaurant die helaas zelden open is.

Rechts is een boerderij waar veel katten en kippen lopen.

Je loopt Quincy le Vicomte weer uit om vervolgens bij Le Vieux Pont uit te komen.

Dit is een oude stenen brug. De grens van Quincy le Vicomte en Quincerot.
Bij deze brug staat een houten picknick tafel.

Vanaf Le Vieux Pont is het nog ongeveer 800 meter naar Quincerot.

Wil jeDe 4 dorpen route is een wandeling van 14 km. Je wandelt, zoals de titel al aangeeft, door 4 dorpen.Je begint bij Fermette en France in Quincerot.Deze route wordt gemarkeerd door een gele bewegwijzering, deze kan je blijven volgen tot en me Senailly.Vanaf Senailly zijn er meerdere opties, in de ze routebeschrijving volg je vanaf Senailly de weg naar Quincy le Vicomte. ook bij ons komen wandelen?
Neem gerust contact met ons op om meer informatie te vragen

Bevers en ijsvogels
Als je op de brug staat kijk naar rechts, met een beetje geluk zie je een of meerdere bevers. Bij de oever wordt er regelmatig een nest gemaakt.

Langs de oevers zijn ook regelmatig ijsvogels te zien.martin-pêcheur
Steek de brug over , je gaat weer over het riviertje de Armançon en blijf het pad volgen, je zal merken dat dit langzaam stijgt.

Je komt uit bij de D4.
Deze steek je over, pas goed op. Er komt niet veel verkeer maar er wordt wel hard gereden.

Je loopt via de rue de Morderot weer Quincerot in.
Het vierde en laatste dorp van de 4 dorpen route.

Het is een klimmetje, wat niet meevalt, je hebt immers bijna 14 km gelopen.
Neem de eerste weg rechts, dit is de rue du Colombier.

Chateau de QuincerotJe hebt een mooi uitzicht op het kasteel van Quincerot.
Loop langs de kasteelmuur omhoog en ga rechtsaf bij de kerk.

Je bent weer terug bij Fermette en France.

Ben je geïnteresseerd in wandelingen in de Bourgogne. bij het Toeristenbureau in Montbard is meer documentatie te vinden.

WIL JE DIT BERICHT DELEN? GRAAG GEBRUIK DE KNOPPEN HIERNAAST.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on pinterest

Share on email
Share on twitter

Share on linkedin
Share on print

Recente berichten

De 4 dorpen route is een wandeling van 14 km. Je wandelt,
zoals de titel al aangeeft, door 4 dorpen.Je begint bij Fermette

en France in Quincerot.
Deze route wordt gemarkeerd door een gele bewegwijzering,

deze kan je blijven volgen tot en met Senailly.Vanaf Senailly zijn
er meerdere opties, in de ze routebeschrijving volg je vanaf

Senailly de weg naar Quincy le Vicomte.



Start
Ga linksaf vanaf wanneer je de poort uitgaat. Je loopt richting Saint Germain les Senailly. Dit is het
eerste dorp van de 4 dorpen route waar je doorheen komt.In Saint Germain les Senailly blijf je
rechtdoor lopen tot aan het kruispunt.Hier steek je over en je gaat richting de kerk. 
De kerk blijft aan je linkerhand en volg de weg rechtdoor.Je komt langs een boerderij en de weg
stijgt iets in de bocht naar rechts.Je komt op een kruispunt, hier ga je linksaf, blijf dit pad volgen. D
e volgende kruising waar je aankomt staat een kruis, links op de kruising.
Sla rechtsaf op deze kruising en blijf de weg volgen. 
Dit is een lange weg over de hoogvlakte.Je hebt een prachtig uitzicht over het Bourgondische
landschap.
De weg buigt naar rechts, dit staat ook aangegeven door de gele bewegwijzering. Een gele streep
met een bocht naar rechts
.Vanuit de open vlakte kom je in het bos, blijf de weg volgen.

Dorp nummer 2 van de 4 dorpen route.
Bij een boerderij, met een schuur vol zonnepanelen op het dak, loop je het tweede dorp
in; Senailly.
De weg buigt af naar rechts en aan de rechterhand is een huis waar op het erf een grote ren
staat met een meute jachthonden.Je wordt luidkeels begroet.
Dit is de Rue de la Croix.Blijf doorlopen tot het pleintje met de fontein. Hier sla je linksaf en je
neemt gelijk de eerste weg naar rechts. 
Grande Rue.Ook hier staan bordjes en de gele markering.Je komt uit op de D4.Ga hier linksaf ,
pas goed op het eventuele verkeer. 
Dit is een doorgaande weg.Blijf de D4 volgen tot net voor het einde van het dorp. Steek de D4
over en ga naast het laatste huis de weg op.
Het laatste huis bevindt zich nu aan je linkerhand. Voor dit huis staat een bewegwijzering met
: Athie en Quincy le Vicomte.Volg deze route.
Op de muur naast het hek staan molentjes. Je weet dat je de goede route volgt.

De weg gaat al snel over in een pad en je komt uit bij het riviertje de Armançon.
Naast de oever staat een stenen picknicktafel en bankjes.
Een mooie plek om even te pauzeren. Er is een stenen brug, zonder zijleuning, waar je de
Armançon kan oversteken.
Wanneer het lang en of hard heeft geregend, is deze niet te zien of lastig over te steken.



 Na het oversteken van de Armançon ga je rechtsaf richting Quincy le Vicomte.
J e loopt lange tijd parallel aan de Armançon, links van je zijn weilanden, vaak komen de koeien je 
 even begroeten.
 Dit pad brengt je in het derde dorp van de 4 dorpen route Quincy le Vicomte.Aan de
rechterhand zie je een grote vijver, deze behoort bij het kasteel wat prive bezit is.Je blijft
doorlopen tot de kruising bij de kerk. 

 Steek over, rechtdoor.Aan je rechterhand zie je een cafe/restaurant die helaas zelden open 
 is.Rechts is een boerderij waar veel katten en kippen lopen.Je loopt Quincy le Vicomte weer uit 
 om vervolgens bij Le Vieux Pont uit te komen.Dit is een oude stenen brug. 
 De grens van Quincy le Vicomte en Quincerot.
 Bij deze brug staat een houten picknick tafel.Vanaf Le Vieux Pont is het nog ongeveer 800 meter 
 naar Quincerot.

Als je op de brug staat kijk naar rechts, met een beetje geluk zie je een of meerdere bevers.
 Bij de oever wordt er regelmatig een nest gemaakt.
Langs de oevers zijn ook regelmatig ijsvogels te zien.Steek de brug over , je gaat weer over het
riviertje de Armançon en blijf het pad volgen, je zal merken dat dit langzaam stijgt.Je komt uit bij
de D4.Deze steek je over, pas goed op. 
Er komt niet veel verkeer maar er wordt wel hard gereden.Je loopt via de rue de Morderot weer
Quincerot in.
Het vierde en laatste dorp van de 4 dorpen route.
Het is een klimmetje, wat niet meevalt, je hebt immers bijna 14 km gelopen.
Neem de eerste weg rechts, dit is de rue du Colombier.Je hebt een mooi uitzicht op het kasteel
van Quincerot.
Loop langs de kasteelmuur omhoog en ga rechtsaf bij de kerk.Je bent weer terug bij Fermette en
France.



Route
De meeste gasten komen met eigen vervoer. Het allerbelangrijkste is om de juiste postcode in
te voeren wanneer je een GPS gebruikt:  Quincerot 21500 Cote d’Or
Er is namelijk nog een Quincerot ong. 50 km verderop. 
Dit is in een ander departement en zonde van de reistijd om naar het verkeerde dorp te rijden.
Gebruik je een wegenkaart dan is het de Quincerot tussen Montbard en Semur-en-Auxois ( aan
de D4).Vanuit Utrecht: Breda, Antwerpen, Brussel, Reims, Troyes en bij Bar-sur-Seine de tolweg
af. 
Al slingerend, klimmend en dalend kom je via de glooiende heuvels van de Bourgogne bij ons
uit.Vanuit Maastricht kan je via Luik-Reims, of via Luxemburg rijden.dan verlaat je de snelweg bij
Langres.Kom je vanuit het zuiden ga dan bij Bierre-Les-Semur van de A6 af en volg de d980
richting Semur-en-Auxois, Via de D1 en de D4 kom je in Quincerot terecht
.Omdat er ook veel gasten liever binnendoor rijden, is het onmogelijk om alle routes hier te
beschrijven. 
Kom je er niet uit, stuur dan een e-mail, dan kunnen wij meekijken wat de beste optie is.
Het is mogelijk om met de trein naar Quincerot te komen. 

Vanuit Amsterdam of Luik neem je de Thalys naar gare du Nord Paris. In Paris neem je de RER
 (ondergrondse trein) of de metro naar Gare de Lyon. Vanaf hier gaat er een TGV die in
Montbard stopt.Vanaf Gare de Bercy gaat er een stoptrein ( TER) richting Montbard.
 In Quincerot is geen openbaar vervoer.
 Wij kunnen je eventueel brengen/halen vanaf het station in Montbard.

Wij hebben twee fietsen te leen. 
Fietsen ( ook met hulpmotor) zijn ook te huur bij het Office de tourisme in Montbard.



Gîte Fermette en France
C A D E A U T J E  V A N  

Dit E-Book is een cadeautje voor de  
lezers van onze nieuwsbrief

Dit e-Book is slechts een samenvatting van wat er hier in de omgeving te
doen en te bezichtigen is.
Kom je bij ons op vakantie dan  heb je de belangrijkste gegevens en
alvast wat leuke tips.
Ben je in de buurt en verblijf je niet bij ons, dan zijn onze tips ook
bruikbaar.
Wil je dit E-book met iemand anders delen? Vraag deze om zich in te
schrijven op onze nieuwsbrief, dan ontvangen zij ook een gratis
exemplaar.

Inschrijving kan via het formulier op onze website:
www.fermetteenfrance.com.
Liever per mail inschrijven? info@fermetteenfrance.com

©tekst en foto's Fermette en France 2020

Graag niets kopiëren/gebruiken zonder toestemming


