


Een unieke plek die  

de Franse elegantie en 

gezelligheid weerspiegelt.
“

”



IIn het hart van de Bourgogne in Tournus, 

in een oud 16e eeuws gebouw, nodigt 

het comfort en de unieke elegantie van 

Hotel-Restaurant les Sept Fontaines****  

u uit voor een charmante wandeling  

in een omgeving vol geschiedenis  

en in een warme sfeer.

Uw verblijf in ons etablissement  

is de gelegenheid om te ontspannen  

en tot rust te komen in de Spa,  

te genieten van uitzonderlijke gerechten 

in ons restaurant en een regio te 

bezoeken met een erfgoed van een 

zeldzame rijkdom en variëteit.



OOns team aan de receptie staat 7 dagen  

per week en 24 uur per dag tot uw  

beschikking om u een warm welkom te garanderen  

en uw verblijf aangenamer te maken.

Onze conciërgedienst staat tot uw beschikking 

voor alle informatie of reserveringsaanvragen voor 

taxi’s, culturele activiteiten, rondleidingen, enz.

  
Welkom
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Receptie tot uw dienst 7 dagen per week  

en 24 uur per dag

Bagageservice

Elektrische autoterminals

Gratis en beveiligde buitenparkeerplaats en 

afgesloten en beveiligde garage tegen betaling

Etablissement met airconditioning
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Laat u verleiden door een 

geraffineerde decoratie en leef 

een wakkere droom.
“

”



Hotel les Sept Fontaines**** is met veel  

zorg en modernisme ontworpen.  

Dompel u onder in een intieme en aangename sfeer 

waar het zachte en eigentijdse decor en de decoratie 

van elke kamer u een verhaal vertelt.  

Geniet van een verblijf in het teken van rust en 

ontspanning in een van onze 39 kamers en suites, 

die u in het hart van het historische en oenologische 

erfgoed van de Bourgogne dompelen.

Onze  
KamersH

7

39 kamers waaronder 2 suites, 2 familiekamers  

en 2 superior driepersoonskamers

Gratis en onbeperkte WIFI

Dagelijks ontbijtbuffet tussen 6.30 en  

10.30 uur

Roomservice

2 uur toegang tot onze wellnessruimte voor 

hotelgasten, op reservering.



O
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Onze chef-kok Stéphane Grégoire biedt  

u een traditionele en verfijnde keuken  

in een bistronomische stijl.

Kom in onze moderne en chique eetzaal onze 

creatieve en authentieke menu’s ontdekken  

die elke week worden vernieuwd met regionale  

en seizoensgebonden producten.

In onze twee salons ‘ Tables du Chef’ bieden  

we de mogelijkheid voor een diner of lunch  

in besloten kring.

Geniet elke zondag van onze  

“Brunch des Sept Fontaines”.

Ons  
Restaurant

Dagelijks geopend voor lunch en diner

Eetzaal met een capaciteit van 84 zitplaatsen

2 privé-lounges ‘Table du Chef’ met een capaciteit 

van 8 en 12 personen
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Le Cloître



Onze  
Wijnkelder

M

HOTEL**** -  SPA  -  RESTAURANT  •  Les Sept Fontaines

Proeverij en directe verkoop door 

lokale wijnproducenten

Proefworkshops op maat van onze 

sommelier

Capaciteit: 50 tot 60 personen

Toegankelijk voor hotelgasten en 

externe klanten

Maak met ons een reis door  

de mooiste Bourgondische wijnhuizen in een 

indrukwekkende kelder van meer dan 130m2.

Meer dan vijftig verschillende referenties 

wijnen en gedistilleerde dranken worden 

aangeboden om te proeven of te kopen,  

voor hotelgasten en externe klanten.

Mogelijkheid tot het organiseren van 

oenologische workshops voor groepen.
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Onze  
Bar loungeO
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Om van een kopje thee of een drankje te genieten  

tot laat in de nacht, kunt u zich ontspannen  

in de comfortabele fauteuils en banken van onze 

gezellige en warme loungebar.

Onze barman biedt u zijn assortiment wijnen  

per glas of huiscocktails aan.

De Bar Lounge verwelkomt u ook elke middag 

(maandag tot vrijdag) voor een lunch formule.
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Een echte luchtbel van welzijn 

en ontspanning, wij nodigen  

u uit voor een ontdekkingsreis.
“

”



O
Onze   

Wellnessruimte
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2 uur gratis toegang voor hotelgasten,  

na reservering

Open voor externe klanten op reservering 

De Spa is verboden voor kinderen onder de 16 jaar.

Speciale toegang voor kinderen van hotelgasten 

van 09.00 tot 10.00 uur.

Behandelingen en massages op afspraak

Onze Spa biedt u een Zen-ruimte  

in een gezellige sfeer die bevorderlijk  

is voor ontspanning en welzijn.

Ontspan in alle rust in ons binnenzwembad,  

jacuzzi, hammam, sensordouche  

en onze ruimte gewijd aan behandelingen  

en massages.

Aarzel niet om ons te contacteren op +33 3 85 36 69 15  
of per e-mail: spa@hotel-les7fontaines.com.
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Verras uw familie en gasten door ze te verwelkomen in een 

uniek kader om de mooiste momenten in het leven te vieren: 

bruiloften, verjaardagen, familiemaaltijden, enz.

Onze kapel in neogotische stijl zal uw gasten in verrukking 

brengen voor uw cocktails, banketten of om te dansen.

Wij bieden u ook de mogelijkheid om bepaalde gedeeltes  

van ons etablissement te privatiseren, zoals de wijnkelder  

of het restaurant.

Wij staan altijd tot uw beschikking om uw recepties  

op maat te organiseren en uw wensen te laten uitkomen.

Onze ruimtes 
Voor bruiloften, recepties, 

privé-evenementen

V

Kapel met airconditioning: 200 personen in een 

cocktailconfiguratie of 120 couverts.

2 privé-kamers: 8 en 12 couverts

Restaurant 84 zitplaatsen          Kelder 50 tot 60 personen
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Een unieke omgeving  

die deze ongelofelijke dag  

voor altijd zal markeren...
“

”
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Profiteer van de ideale omgeving van ons viersterrenhotel om uw verschillende  

professionele evenementen, seminars, vergaderingen, inwijdingen te organiseren...

Wij beschikken over twee vergaderruimtes die, afhankelijk van de gekozen configuratie,  

tot 80 personen kunnen herbergen. Elke zaal is volledig uitgerust (geluidssysteem, 

overheadprojector, flipchart, notitieblok en pennen) voor het goede verloop van uw vergadering.

Onze   
Seminarieruimtes, professionele evenementen

P
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Ons 300m2 grote buitenterras kan worden ingericht  

voor het organiseren van tentoonstellingen of 

professionele evenementen. Deze ruimte kan worden 

ingericht met een tent of prieel en biedt plaats  

aan maximaal 500 personen.

Een klein juweeltje van ons hotel, de kapel van  

de 16e eeuw biedt u een bevoorrechte ruimte voor uw 

evenementen. Een perfecte plek om tot 200 medewerkers 

in een cocktailconfiguratie of 120 zittende mensen  

te verzamelen.

Aarzel niet om ons te contacteren op +33 3 85 36 06 06  
of per mail : commercial@hotel-les7fontaines.com



In Tournus, werd het Hotel dieu gebouwd in de 
17e en 19e eeuw, geklasseerd als een historisch 
monument, heeft het al zijn oude kamers (drie 
ziekenkamers en twee kapellen), uitgerust 
met hun originele meubilair; gesloten houten 
bedden, porseleinkast, tin, aardewerk, het 
herbergt ook een rijke apotheek, aardewerk uit 
Nevers en Dijon, mondgeblazen glazen flessen. 
In een vleugel van het Hôtel-Dieu bevindt zich 
het Greuze-museum.

Het kasteel van Brancion, in het hart van de 
Romaanse weg die de abdijen van Tournus en Cluny 
met elkaar verbindt, op een rotsachtige uitloper, 
heet u welkom en neemt u mee op ontdekkingstocht 
naar een droomachtige Middeleeuwse periode, een 
versterkte toegangspoort, met uitzicht op het dorp 
en de Romaanse kerk, uitzonderlijke panorama’s 
en wandelingen in een volledig autovrije omgeving. 
Omgeven door groen is het kasteel een plek waar de 
tijd lijkt te hebben stilgestaan.

De abdij van Saint Philibert, gebouwd door de 
monniken die Noirmoutier ontvluchtten voor 
de Normandische invaller, om de relikwieën 
van hun heilige stichter Philibert te huisvesten, 
de abdij van Tournus is een van de meest 
prestigieuze heiligdommen van de eerste 
Romaanse kunst.

Tussen Tournus en Cluny, in het hart van Zuid-
Bourgondië, wacht het Château de Cormatin op 
u in het midden van zijn tuinen en waterpartijen. 
De markies d’Huxelles liet het in het begin van de 
XVIIe eeuw bouwen om te getuigen van hun macht 
en prestige; brede slotgrachten, torentjes, hoge 
basis met bazen, kanonneerboten en ophaalbrug, 
het kasteel werd gemaakt om indruk te maken, het 
slaagt vandaag de dag nog steeds.

De abdij van Cluny: Willem de Vrome stichtte de 
abdij in 910, rechtstreeks onder de bescherming 
van Rome. De abt heeft een bemiddelende rol 
tussen de politieke machten en de paus. Cluny is het 
moederhuis van 1400 bijgebouwen en werd verkocht 
als nationaal bezit in 1798, de abdij wordt vervolgens 
ontmanteld en de kerk wordt bijna vernietigd.

Langs het water, zeilen op de Saône en de 
Seille...maak een wandeling van anderhalf uur 
of breng een paar dagen varen op de Saône en 
de Seille door...geniet van het landschap en 
laat u verleiden.

Bourgondië is het delen van gezelligheid, gastronomie en 
goede wijnen, glooiende landschappen en oude abdijen met 
geglazuurde tegels, kastelen... Het is ook rust, natuur, een ruimte 
van ontspanning waar het fijn is om de gedurende een uitstapje 
te wandelen op slechts een paar uur afstand van Parijs.

Plezier en cultuur

ACTIVITEITEN
Informatie beschikbaar aan de receptie  
van het hotel

Canoé Saone- met familie of vrienden ontdekt 
u Bourgondië op het water.
Voie Bleue wandelen of fietsen op de Voie 
Bleue, met familie en vrienden, is de garantie 
voor een goede tijd! Geniet van de natuur en 
ontdek de lokale fauna en flora.
Accrobranche in Lugny : in een aangename 
bosomgeving voor u en uw kinderen, met z’n 
tweeën of met vrienden.
ULM - Vliegen in Bourgondië Franche Comté 
met de professionnele ULM school.
Luchtballonvaart - Air Escargot ; Ontdek onze 
mooie regio vanuit een ander perspectief.
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Wijngaarden

De Yonne-wijngaardweg, zoals de naam al 
aangeeft, doorkruist het departement Yonne. 
Een van de koningswijnen van deze route is 
de Chablis. Wat de bezoeken betreft, wordt 
de reiziger hier verwend; Auxerre, Tonnerre, 
Vézelay.

De “route des grands crus” van Bourgondië 
wordt beschouwd als een koninklijke weg. Ze 
kruist het deel van de Cote d’Or waar de meest 
prestigieuze wijngaarden zich bevinden. Na 
een bezoek aan Dijon rijdt u langs de beroemde 
Côte de Nuits door de dorpen Marsannay, 
Gevrey Chambertin en Nuits Saint Georges. 
Ga dan verder via de Côte de Beaune, met een 
halte bij de beroemde Hospices, om vervolgens 
door de wijngaarden van Pommard, Volnay, 
Meursault te dwalen.

De Route des Grands Vins vervolgt de Route  
des Grands Crus van Santenay tot Saint 
Gengoux le National en laat u de Côte 
Chalonnaise ontdekken terwijl u van het 
ene charmante dorp naar het andere gaat; 
wijngaarden, bocage, Romaanse kerken, 
kastelen, canal du Centre.

De toeristische route van de Bourgogne-wijn breidt zijn grondgebied 
uit tussen de Auxerrois en de Maconnais. De wijngaarden beslaan 
bijna 29500 hectare en profiteren van 84 AOC’s, van de regionale 
appellatie tot de Bourgondische Grands Crus, voornamelijk 
geproduceerd met Pinot Noir en Chardonnay.

Hautes Côtes 
de Nuits

Tonnerrois

Jovinien

Auxerrois

Vézelien

Chablis

Hautes Côtes 
de Beaune

Bourgogne Côte 
Saint-Jacques

Couchois

Besançon

Saulieu

Le Creusot

Paray-le-Monial

Bourg-en-Bresse

Lyon

Nancy

Dijon

DijonMontbard
Tonnerre

Dijon
Lyon

Avallon

Clamecy

Troyes Troyes

Clamecy

Paris

Paris

Tournus

Vézelay

Dijon

Nuits-St-Georges

Beaune

Chalon-sur-Saône

Mâcon

ChablisAuxerre

Appellations Grands Crus

Appellations Villages
et Premiers Crus

Appellations Régionales

Dole

sir
aP

Châtillon-
sur-Seine

A 6

A 6

Yonne

Serein

Arm
ançon

O
urceSeine

A 
31

N
 7

4 Canal de Bourgogne

A 6

A 36

A
 3

1

N 6

N 6

A
 6

N 73

Ca
na

l d
u 

Ce
nt

re

N 80

N
 6

N 79

Sa
ôn

e

A
 6

N
 6

Saône

D
 971

D 965 D
 9

80

Dijon

Auxerre

CÔTE DE NUITS

CÔTE DE BEAUNE

CÔTE CHALONNAISE

MÂCONNAIS 

CHÂTILLONNAIS

Paris

Lyon

CHABLIS & 
GRAND AUXERROIS

Chenôve

Marsannay-la-Côte
Couchey

Fixin

Gevrey-Chambertin

Morey-St-Denis
Chambolle-Musigny

Vougeot

Vosne-Romanée

Gilly-lès-Cîteaux
Flagey-Échezeaux

Premeaux-Prissey
Comblanchien

Corgoloin

Ladoix-SerrignyPernand-Vergelesses
Aloxe-Corton

Savigny-lès-Beaune

Pommard

St-Romain

Chorey-lès-Beaune

Volnay
Monthélie
Meursault

Auxey-
Duresses

St-Aubin

Puligny-
Montrachet

Chassagne-Montrachet

SantenayDezize-lès-Maranges
Sampigny-lès-Maranges

Cheilly-lès-Maranges
Chagny

Bouzeron

Couches Rully

Mercurey

St-Martin
sous-Montaigu Dracy-le-Fort

Givry

Buxy
Montagny-lès-Buxy

St-Vallerin
Jully-

lès-Buxy

St-Gengoux-
le-National

Sennecey-
le-Grand

Mancey

ChardonnayBray
Cruzille

Uchizy
Montbellet

LugnySt-Gengoux-
de-Scissé Burgy

Viré

Azé Péronne
Clessé

Cluny

Berzé-
le-Chatel

Berzé-
la-Ville Verzé

Igé
Senozan

Sennecé-lès-MâconSologny
Milly-Lamartine

Pierreclos

La Roche-
Vineuse

Bussières
Prissé

Vergisson
Serrières

Solutré-Pouilly

Chasselas
Leynes

St-Vérand

Fuissé

Davayé
Charnay

Hurigny

Loché
Vinzelles

Chaintré
Chânes

Joigny
Ligny-le-Châtel

Épineuil
Tonnerre

Villy
Lignorelles Maligny

La Chapelle-
Vaupelteigne

Fontenay-
près-Chablis

Fyé Collan
Fleys

Poinchy
Beines Milly

Béru
Chichée

Viviers

Courgis

Vaux Chitry
Préhy

St-Bris-
le-Vineux

Poilly-sur-SereinChemilly-
sur-Serein

Noyers-sur-SereinCoulanges-
la-Vineuse

Val-de-
Mercy

Irancy

Cravant

Vermenton Nitry

Molesmes

Laignes

Charrey-
sur-Seine

Belan-
sur-Ource

Massingy

Crêches-
sur Saône

St-Amour
Bellevue

La Chapelle-
de-Guinchay

Romanèche-Thorins

St-Symphorien-d'Ancelles

Pouilly

CHÂTILLONNAIS

CÔTE DE NUITS

CÔTE DE BEAUNE

CÔTE CHALONNAISE

MÂCONNAIS

CHABLIS & GRAND AUXERROIS

Hautes Côtes 
de Nuits

Tonnerrois

Jovinien

Auxerrois

Vézelien

Chablis

Hautes Côtes 
de Beaune

Bourgogne Côte 
Saint-Jacques

Couchois

Besançon

Saulieu

Le Creusot

Paray-le-Monial

Bourg-en-Bresse

Lyon

Nancy

Dijon

DijonMontbard
Tonnerre

Dijon
Lyon

Avallon

Clamecy

Troyes Troyes

Clamecy

Paris

Paris

Tournus

Vézelay

Dijon

Nuits-St-Georges

Beaune

Chalon-sur-Saône

Mâcon

ChablisAuxerre

Appellations Grands Crus

Appellations Villages
et Premiers Crus

Appellations Régionales

Dole

sir
aP

Châtillon-
sur-Seine

A 6

A 6

Yonne

Serein

Arm
ançon

O
urceSeine

A 
31

N
 7

4 Canal de Bourgogne

A 6

A 36

A
 3

1

N 6

N 6

A
 6

N 73

Ca
na

l d
u 

Ce
nt

re

N 80

N
 6

N 79

Sa
ôn

e

A
 6

N
 6

Saône

D
 971

D 965 D
 9

80

Dijon

Auxerre

CÔTE DE NUITS

CÔTE DE BEAUNE

CÔTE CHALONNAISE

MÂCONNAIS 

CHÂTILLONNAIS

Paris

Lyon

CHABLIS & 
GRAND AUXERROIS

Chenôve

Marsannay-la-Côte
Couchey

Fixin

Gevrey-Chambertin

Morey-St-Denis
Chambolle-Musigny

Vougeot

Vosne-Romanée

Gilly-lès-Cîteaux
Flagey-Échezeaux

Premeaux-Prissey
Comblanchien

Corgoloin

Ladoix-SerrignyPernand-Vergelesses
Aloxe-Corton

Savigny-lès-Beaune

Pommard

St-Romain

Chorey-lès-Beaune

Volnay
Monthélie
Meursault

Auxey-
Duresses

St-Aubin

Puligny-
Montrachet

Chassagne-Montrachet

SantenayDezize-lès-Maranges
Sampigny-lès-Maranges

Cheilly-lès-Maranges
Chagny

Bouzeron

Couches Rully

Mercurey

St-Martin
sous-Montaigu Dracy-le-Fort

Givry

Buxy
Montagny-lès-Buxy

St-Vallerin
Jully-

lès-Buxy

St-Gengoux-
le-National

Sennecey-
le-Grand

Mancey

ChardonnayBray
Cruzille

Uchizy
Montbellet

LugnySt-Gengoux-
de-Scissé Burgy

Viré

Azé Péronne
Clessé

Cluny

Berzé-
le-Chatel

Berzé-
la-Ville Verzé

Igé
Senozan

Sennecé-lès-MâconSologny
Milly-Lamartine

Pierreclos

La Roche-
Vineuse

Bussières
Prissé

Vergisson
Serrières

Solutré-Pouilly

Chasselas
Leynes

St-Vérand

Fuissé

Davayé
Charnay

Hurigny

Loché
Vinzelles

Chaintré
Chânes

Joigny
Ligny-le-Châtel

Épineuil
Tonnerre

Villy
Lignorelles Maligny

La Chapelle-
Vaupelteigne

Fontenay-
près-Chablis

Fyé Collan
Fleys

Poinchy
Beines Milly

Béru
Chichée

Viviers

Courgis

Vaux Chitry
Préhy

St-Bris-
le-Vineux

Poilly-sur-SereinChemilly-
sur-Serein

Noyers-sur-SereinCoulanges-
la-Vineuse

Val-de-
Mercy

Irancy

Cravant

Vermenton Nitry

Molesmes

Laignes

Charrey-
sur-Seine

Belan-
sur-Ource

Massingy

Crêches-
sur Saône

St-Amour
Bellevue

La Chapelle-
de-Guinchay

Romanèche-Thorins

St-Symphorien-d'Ancelles

Pouilly

CHÂTILLONNAIS

CÔTE DE NUITS

CÔTE DE BEAUNE

CÔTE CHALONNAISE

MÂCONNAIS

CHABLIS & GRAND AUXERROIS

De archipel van Bourgondische 
wijnen heeft 4 belangrijke 

toeristische routes
“ ”

De Maconnais-Beaujolais-wijnroute brengt 
u naar de Saône et Loire: hiervandaan komen 
de wijnen van Macon, Pouilly, Saint Véran, 
Passetoutgrain, Viré Clessé, wanneer u de 
Rhône bereikt, komt u op het grondgebied van 
de Beaujolais (Saint Amour, Julienas, Chenas, 
Moulin à Vent, Fleurie, Chrioubles, Morgon, 
Regnié, Cote de Brouilly, Brouilly).
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Hôtel Les Sept Fontaines****
 1 Avenue de la Résistance  -  71700 TOURNUS

Tél. +33 3 85 36 06 06  •  Fax. +33 3 85 36 69 00   
contact@hotel-les7fontaines.com

w w w . h o t e l - l e s 7 f o n t a i n e s . c o m

          De geografische ligging van Tournus, een 

gastronomische stad halverwege tussen het noorden en 

het zuiden, maakt het mogelijk om een weekendje weg 

van Parijs door te brengen, of om te stoppen op weg naar 

de wintersportplaatsen of de Middellandse Zee.

Gelegen aan de oevers van de Saône, is Tournus het 

hoogtepunt van de Zuid-Bourgondische wijnroute, op het 

kruispunt van de wijngaarden van de Chalonnais en de 

Maconnais, een ideale plek om het Bourgondische erfgoed 

te ontdekken tijdens een vrijetijds- of zakelijk verblijf.
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TOEGANG EN TRANSPORT

OPENBAAR VERVOER
Treinstation van Tournus-station op 5 minuten loopafstand, directe verbinding met Lyon en Dijon. 

TGV-station in Macon Loché of Montchanin le Creusot (15 minuten met TER of auto).

AUTO 
Snelweg A6, afslag 27 Tournus (3 minuten van het hotel). 

Op één uur rijden afstand van Dijon en Lyon.

PARKEREN 
Ondergrondse parkeergarage met een capaciteit van 40 plaatsen (vooraf reserveren) 

uitgerust met 10 elektrische oplaadstations.

Afgesloten parkeerterrein met 25 parkeerplaatsen en 4 elektrische oplaadstations.

Hôtel Les Sept Fontaines****, een etablissement van de groep


