
BruisendBordeaux

Een slaperige stad werd wakker gekust door burgemeester 
Alain Juppé. Et voilà, Bordeaux bruist van musea, wijn en 
mooie winkels. Allez, kom mee!
TEKST KARIN KUIJPERS FOTOGRAFIE CAROLINE COEHORST
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Wat heerlijk toch, hoe al die betaalbare vluchten 
ons naar oorden brengen waarvan we wel van 
hebben gehoord, maar waarvoor we nog geen 
enkele acute reden hebben om ernaar toe te 
gaan. Bordeaux bijvoorbeeld. Natuurlijk, we ken-
nen die stad van de prestigieuze wijnhuizen, van 
de bijna vierhonderd beschermde monumenten, 
van het lekkere eten, maar dat heeft Parijs ook 
allemaal en dat is een stuk dichterbij. Maar met 
een goedkope vlucht een paar dagen in Bordeaux 
doorbrengen, is echt een prima idee. De van 
oudsher rijke havenstad verdient meer dan een 
citytrip van twee dagen; in en buiten de stad ke-
ken we onze ogen uit. 

De schone slaapster
Dat komt zo: Alain Juppé, voormalig politicus, 
werd in 1995 burgemeester van de stad, die 
ligt in een maanvormige bocht van de rivier de 
Garonne in het zuidwesten van Frankrijk. Juppé 
had ambities om de schone slaapster, de bij-
naam van de stad, wakker te kussen en haar een 
economische en dynamische boost te geven. 
Hij liet zich inspireren door andere havensteden 
als Bilbao en Barcelona, maande alle eigenaren 
van mooie panden in de binnenstad hun gevel 

teduvin.com) ontwikkelde, een plek waar wijnen 
uit alle landen van de wereld zijn tentoonge-
steld, werd Bordeaux een toeristenmagneet. 
Lonely Planet riep de stad vorig jaar uit tot num-
mer één bestemming van de wereld. Wijn, mu-
sea, historische panden, trendy wijken, mooie 
winkelstraten, genieten van de natuur… alles 
wat een mens nodig heeft, is in deze stad en de 
omgeving te vinden. En nog een plus: Bordeaux 
is een stuk rustiger dan Parijs en ook een tikje 
goedkoper. Wie geen zin heeft om te vliegen, kan 
ook vanuit Parijs de TGV nemen. Een prachtige 
treinreis van iets meer dan twee uur door het 
Franse land. 

Cultuur & kunst
Wie van wandelen houdt, kan beginnen met de 
befaamde Unesco-wandeling die langs alle hoog-
tepunten van de stad leidt (kaart downloaden 
via bordeaux-tourisme.com). Om in een kleine 
twee uur een idee van de stad te krijgen en met-
een te ontdekken wat daarna extra aandacht ver-
dient. In vogelvlucht de mooiste monumenten: 
het Monument des Girondins, een 43 meter hoge 
pilaar (Place des Quinconces), het Grand-Théatre 
(Place de la Comédie), het Palais de la Bourse 
met de enorme fontein Miroir d’Eau, die uitno-
digt om pootje te komen baden, de Cathédrale 
Saint-André en de toren Tour Pey-Berland met 
229 treden - even doorbijten dus, maar de belo-
ning is een prachtig uitzicht over de stad en de 
rivier.
De cultuur in Bordeaux is een rijk melange van 
klassieke en moderne kunst. In het Musée des 
Beaux Arts hangen werken van Titian, Rubens, 
Renoir, Matisse en Picasso. Het CAPC, museum 
voor moderne kunst, is internationaal bekend 
door een drie verdiepingen hoge schildering 
van Keith Haring. Ook de collectie van Spaanse 
figuratieve kunstenaars is fameus. Heel leuk 
is Hangar Darwin (87 Quai des Queyries), een 
museum voor street art, gevestigd in oude mi-
litaire barakken. Daar zijn ook leuke terrassen 
en restaurants te vinden in industriële stijl. Tip: 

 Bordeaux is een stuk rustiger dan Parijs 
en ook een tikje goedkoper

▼

De toren Tour Pey-
Berland biedt een 
prachtig uitzicht over 
de stad en de rivier

schoon te spuiten, maakte van verouderde ha-
venkades een promenade van tien kilometer 
voor wandelaars, fietsers en skaters en nodigde 
architecten als Rem Koolhaas, Bjarke Ingels en 
Sou Fujimoto uit om spectaculaire bruggen te 
bouwen en hoogbouw te ontwikkelen. Toen hij 
ook nog het indrukwekkende, tachtig miljoen 
euro kostende wijnmuseum La Cité du Vin (laci-

Wijn, musea, 
historische panden, 

trendy wijken en 
mooie winkelstraten, 

deze stad heeft ‘t
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Bordeaux

Parijs

Verblijf in het Quality Hotel 
Bordeaux Centre***, gevestigd 
in een negentiende-eeuws 
oud herenhuis midden in het 
centrum van de stad. Het 
hotel heeft moderne kamers, 
gratis wifi en gratis toegang 
tot het naastgelegen fitness-
centrum.

Inclusief
2x overnachting in Quality 
Hotel Bordeaux Centre*** 
o.b.v. logies • Vlucht vanaf 
Eindhoven met Transavia, of 
Amsterdam met Easyjet of 
KLM • La Cité du Vin entree-
ticket + wijnproeverij

Exclusief
Reis- en of annuleringsver-
zekering • Ruimbagage • 
Eventuele vluchttoeslagen 
• Bijdrage calamiteiten-
fonds € 2,50 per boeking • 
Reserveringskosten € 19,50 
per boeking

Meer info en reserveren
Reisperiode: mei 2018 t/m 
december 2018. Een nacht 
verlenging vanaf € 45,- p.p. 
Ontbijt optioneel ter plaatse 
te reserveren. Ga naar libelle.
nl/bordeaux of bel de reis-
adviseurs van de Jong Intra 
Vakanties via 0180-457803 
o.v.v. de reiscode SVBOD99. 
Op deze aanbieding zijn de 
ANVR/SGR-voorwaarden 
van toepassing.

ON Y VA!

Unieke boetiekjes, imposante gebouwen  

en de heerlijke Bordeaux wijn. Libelle  

stelde met de Jong Intra Vakanties een  

citytrip naar Bordeaux samen. 

Incl. entreeticket voor  
La Cité du Vin + wijnproeverij

koop een City Pass bij het Office du Tourisme 
voor vrije toegang tot alle musea, het openbaar 
vervoer en een bezoek aan monumenten als La 
Cité du Vin.

Du pain, du vin…
Een andere hippe wijk is Chartrons. Vroeger een 
buurt voor arme lieden, nu wonen de rijkeren 
van Bordeaux er. Oude pakhuizen zijn fraai 
gerenoveerd, de buurt is hip en bruisend door 
chique boetiekjes, designer homeware, bric-a-
brac- en antiekzaakjes (in en rondom Rue  
Notre Dame). Neem even pauze bij Paul’s Place, 
een charmante bistro met oude schilderijen en  
unieke kunstwerken (76, Rue Notre Dame, 
paulsplacebordeaux.com).
Saint Pierre is de studentenwijk van Bordeaux. 
Het wemelt er van de bistro’s en brasserieën 
waar natuurlijk oesters, gekonfijte eend, stok-
vis, steak in rode wijn saus en tja, ook ganzen-
lever op de kaart staan. Aanraders: Le Petit 
Commerce (22, Rue Parlement Saint-Pierre) en 
Brasserie Bordelaise (50, Rue Saint-Rémi). Ga 
voor de typische zoete lekkernij uit deze streek, 
de Canelé – een cakeje met rum en vanille - , 
naar een van de twaalf winkels van Baillardran 
(baillardran.com).

De vele bistro’s &  
brasserieën hebben 
oesters, gekonfijte 

eend, stokvis, steak  
in rode wijn saus en 
tja, ook ganzenlever 
op het menu staan

De wijk Chartrons is
bruisend en hip met 
chique boetieks, bric-a
-brac- en antiekzaakjes

Winebars natuurlijk te over. Fonger 
Kranenburg van Résidence Wijnen bezoekt 
Bordeaux een paar keer per jaar en heeft een 
tip: “Wijn kun je in de meeste bars in verschil-
lende maten bestellen zodat je gemakkelijk 
kunt proeven. Aux Quatre Coins du Vin (8, Rue 
de la Devise) is een heel gezellige ambiance 
met veel jonge gasten.” Het wordt dus nooit 
saai in Bordeaux. Allez, we gaan!  

3 dagen
Bordeaux

vanaf
€ 199,-

p.p.
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