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Panneçot ligt aan het canal du Nivernais en de rivier de Aron aan de
voet van de Morvan, een natuurgebied van 70 bij 50 kilometer, het
‘granieten hart’ van de Bourgogne. Een prachtig middelgebergte tot
1000 meter hoogte met vele visrijke rivieren, beken en meren;
uitgestrekte wouden afgewisseld door met hagen omzoomde
weiden; witte Charolaisrunderen onder eeuwenoude eiken; een
uitgebreide wildstand: dat is de Morvan!
De omgeving vraagt ontdekt te worden door de rust zoekende,
actieve vakantieganger die gebaande paden liever mijdt.
Wandelaars, fietsers, watersporters en hengelaars kunnen hier
genieten van een onbedorven landschap, zuivere lucht, prachtige
sterrenhemels en een authentieke Franse sfeer. Ook de stadjes en
steden voegen zich in dit beeld. De reis vanuit Nederland duurt,
zowel met de auto als met de trein 8 á 9 uur.
Een ideaal gebied voor een geslaagde vakantie of voor een eerste
kennismaking op weg naar het zuiden.
Wonen in Frankrijk is ook een ontdekkingsreis naar een andere
cultuur, een andere omgeving, een andere taal. Een reis die wij
graag met anderen delen. Met een ieder die het plezierig vindt te
gast te zijn, verwend te worden maar ook
z'n eigen gang te kunnen gaan.
Kernwoorden: kwaliteit, authenticiteit,
Franse sfeer, la campagne, natuur, rust,
vrijheid, verwennen.

Le Chalet, een charmant huis dat in geen enkel opzicht opeen chalet lijkt, maar zo gedoopt door de plaatselijkebevolking toen het ruim 100 jaar geleden boven op eenheuvel in het dorpje Panneçot onder architectuur gebouwdwerd als zomerwoning voor een vermogende Fransefamilie. En wie zijn wij om de naam te veranderen.

"Le Chalet"
Chambres et Table d'Hôtes
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Het verblijf
Le Chalet heeft zijn oorspronkelijke karakter behouden. Eikenhouten
vloeren, hoge plafonds, grote ramen, originele luiken en in veel
ruimten een natuurstenen schouw. Het huis heeft een fraaie
aflopende tuin, waar zon en schaduw, weitjes en fruitbomen elkaar
aangenaam afwisselen. Een trap geeft toegang tot het lager gelegen
zwembad. Het terrein, dat ook een moestuin bevat, is aan 3 kanten
begrensd door kleine weggetjes en één zijde door een klein bos.
De eerste etage is beschikbaar voor 1 tot en met 4 personen en
bestaat uit twee kamers, een ruime badkamer en een toilet. De
kamers van 18 m2 ('Huppe') en 13 m2 ('Chouette') hebben ieder
twee ruime hotelbedden van 90 bij 200 cm. In de badkamer een
ruime douche en twee wastafels.
In het onderhuis een uit 2 kamers bestaande eet en
recreatieruimte voor de gasten. Aangrenzend tuin en terras, waar
de maaltijden bij mooi weer worden opgediend. Terzijde van het
terras het voormalige koetshuis, nu in gebruik als werkplaats en
schildersatelier. Ter plekke kunt u: luieren in tuin en zwembad; een
boek kiezen uit onze bibliotheek; een wandeling langs kanaal en
rivier of met palet en penseel aan de gang. Wat het laatste betreft,
schildermaterialen zijn in voldoende mate aanwezig. Henk helpt
graag hen die geen enkele teken of schilderervaring hebben bij hun
eerste stappen.
Table d’Hôtes
Naast het uitgebreide ontbijt met ondermeer verse croissantjes,
gekookte eitjes en vruchtensap is zowel een aangeklede lunch als
een culinair viergangendiner mogelijk. De keuken is Frans &
mediterraan met ruim aandacht voor de wensen
van de gast. De kookkunsten van Ellen worden ook
door de verwende Fransen alom geprezen. Zij
maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van groenten
en kruiden uit eigen tuin en lokale producten.
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Impressies
Panneçot

Bij de sluizen de oude sluiswachterhuisjes, op veel plaatsen nog in
gebruik als woning, expositieruimte of horecavoorziening.
Panneçot heeft een haventje aan het kanaal met aangrenzend een
eenvoudige camping met tennisbaan en in het hoogseizoen een
simpele eetgelegenheid. Langs het kanaal een lange
afstandsfietspad.
Het landschap oogt bijzonder vriendelijk: heuvelachtig met weiden
met witte Charolaisrunderen, afgescheiden door hagen, bossen en
wouden en doorsneden door beken en riviertjes.
Het park du Morvan is op grotere hoogte ruiger en dichter bebost en
bezit een aantal stuwmeren waarvan het lac de Pannecière en het
lac de Setton het dichtst bijgelegen zijn. De hoogste toppen reiken
tot een kleine 1000 meter. MoulinsEngilbert, een sfeervol plaatsje
met een aantal cafés en terrasjes, ligt op 6 km afstand. De boven
het dorp uitrijzende kasteelruïne is een plek voor romantische
bespiegelingen.
Andere stadjes: ChateauChinon, een centrumplaatsje in de
Morvan; SaintHonorélesBains, een kuuroord met thermale baden,
ChatillonenBazois, met een bezienswaardig kasteel en Decize,
waar de Aron uitmondt in de Loire. Verder de steden Nevers, ook
gelegen aan de Loire, het door de Romeinen gestichte Autun en
MoulinssurAllier.

De omgeving

W
Wat in deze streek vooral opvalt is de rust. Buiten veeteeltis er geen andere economische activiteit dan wat bosbouwen enig toerisme. Naast de Morvan is het canal duNivernais een toeristische trekker. Het kanaal, gegravenrond 1800, verbindt Decize met Auxerre, de Loire met deYonne, heeft een lengte van 180 km en telt 110 sluizen.
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Op anderhalf uur rijden liggen de bekende wijngebieden van de
Côte d’Or waar de grote Bourgognewijnen gemaakt worden.
Samengevat een mooie streek met veel natuurschoon, zoals de
Fransen zeggen 'au fin fond de la France', ofwel diep in het hart van
Frankrijk, dus verkeersluwe wegen, geen enkele vorm van industrie,
dunbevolkt, zuivere lucht, het authentieke Franse platteland. De
enkele straatlantaarn die afbreuk zou kunnen doen aan het uitzicht
op de overweldigende sterrenhemel dooft om 11 uur ’s avonds.
Klimaat en fauna
De Bazois is een gebied met een met Nederland vergelijkbaar
klimaat, maar wel in de zomer enkele graden warmer, hetgeen
bijvoorbeeld blijkt uit de aanwezigheid van talrijke hagedissen.
Verder een veel lagere vochtigheidsgraad en geen lange druilerige
perioden. Wat echt opvalt en ons erg bevalt, is de afwezigheid van
wind. Dit draagt in hoge mate bij aan het aangename weer.
De Morvan, ten oosten van Panneçot, kent een vrij vochtig klimaat
met in de zomer af en toe een fikse bui. Op grotere hoogten valt de
meeste neerslag. In het westen de stad Nevers, volgens de ANWB
een van de plekken met de meeste zonuren binnen een afstand van
1000 km van Nederland.
De fauna bestaat vooral uit veel reeën en herten, verder wilde

De omgeving

zwijnen, dassen, marters, moerasbevers langs het kanaal,
eikelmuizen en ander klein goed. De tuin is regelmatig speelplaats
van Knabbel en Babbel.
In het kanaal en de rivieren forel, snoek, karpers, baars en voorns.
In de meren ook veel snoekbaars. Veel soorten vogels die ook in
Nederland voorkomen maar ook de zwarte en rode Wouw, de hop
en soms de bijeneter. Een ooievaarsnest markeert de toegang tot
de bebouwde kom van Panneçot.
Activiteiten, culturele uitstapjes en dagtochten
De Morvan heeft een netwerk aan wandelpaden van 3500 km.
Nauwelijks verkeer en andere wandelaars kom je sporadisch tegen.
Vanuit Panneçot zijn er 7 wandelroutes uitgezet, variërend
van 1 tot 4 uur rustig wandelen.
De fietsroute langs het canal du Nivernais heeft grote
aantrekkingskracht op hen die graag een stuk van Frankrijk willen
zien zonder al het geklim dat hier vaak onontkoombaar is. Het
fietspad  vrij van gemotoriseerd verkeer  biedt de mogelijkheid
van Auxerre tot Decize 180 km lang van het Franse landschap te
genieten. De fietsroute maakt deel uit van een rondje Bourgondië
langs de kanalen van 800 km. Ook voor de mountainbiker is de
Morvan een waar paradijs met ruim 2500 km aan uitgezette routes.
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Langs het kanaal en bij de vele kronkelende riviertjes is volop
mogelijkheid om te vissen. Een visvergunning is ter plekke te koop
bij het postkantoor.
Watersport is mogelijk op de verschillende meren, waar ook
stranden en bescheiden toeristische voorzieningen te vinden zijn, en
op de rivieren. (rafting en wildwaterkanoën)
Historie
Een wandeltocht op de Mont Beuvray laat zich mooi combineren met
een bezoek aan de archeologische opgravingen naar de restanten
van de Gallische stad Bibracte, een vesting uit de Romeinse tijd.
Hier werd Vercingetorix tot aanvoerder van het verzet tegen de
Romeinen gekozen. Ook in Autun getuigen musea en bouwwerken
nog van de Romeinse periode. Autun kent verder, net als het aan de
Loire gelegen Nevers een mooie, oude binnenstad en mooie oude
kerken en kathedralen.
Een rit naar de bekende pelgrimsplaats Vézelay voert u door de
Sancerre dus een mooie gelegenheid te proeven en wat flessen in te
slaan. Een aanrader is een uitgebreide dagtocht naar de Côted'Or
om daar te proeven van mooie Bourgognewijnen in oude chateaus,
de sfeer op te snuiven van typische wijndorpjes in combinatie met
een bezoek aan het mooie stadje Beaune of aan Dijon.
En de kinderen...
Het zwembad (40 m2, 1.40 m diep) oefent natuurlijk de grootste
aantrekkingskracht uit op kinderen. Naast het zwembad een
eenvoudig speeltoestel en verder de grote tuin. In Moulins
Engilbert, op 6 km afstand, bevindt zich een meertje met cafetaria
en speelvoorzieningen. Op 60 km afstand is er het pret en
dierenpark “Le Pal”.
Daarnaast de al genoemde meren met hun waterfietsen, kano’s,
surfplanken, zeilbootjes etc. Maar wandelen met kinderen is in de
Morvan ook uitstekend te doen. "Op zoek naar muizensporen..."
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http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3155890/2012/02/04/Knuffel-mee-en-flink-zingen.dhtml
http://www.bibracte.fr/nl/
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C
Chambres 'Huppe' 'Chouette'
2 personen 65 € 55 €
1 persoon 60 € 50 €

inclusief ontbijt
Table d’Hôtes
4gangenmenu 22,50 € p.p
excl.dranken

Ook een uitgebreide lunch of een picknickmand behoren tot de
culinaire mogelijkheden.
Wij bieden gratis Wifiverbinding.
Voor mensen die slecht ter been zijn, is ons huis én is vooral onze
tuin gelet op de hoogteverschillen helaas minder geschikt.
De reis?
Vanuit Leiden is de afstand 763 kilometer; met de auto circa 8 uur.
GPScoördinaten: 46°95'55.25"N ; 3°74'08.54"O.
Per trein duurt de reis van Amsterdam naar CercylaTour op 17 km
van Panneçot, 7,5 á 8,5 uur. Verder vervoer kan geregeld worden.
Contact
Henk en Ellen van den Brandt
Panneçot
58290 Limanton
00 33 (0) 3.86.78.13.65
info@lebeauchalet.fr
www.lebeauchalet.fr

CoquillesSt. Jacques~
Escalopes de Veau
légumes variées

Gratin Dauphinois
~

Fromage frais ou
plateau fromage~Crème brulée

Een aangename vakantie of een kortdurend verblijf in'Le Chalet' is mogelijk van 1 mei tot 1 november. Neemcontact op voor culinaire, schilder of andere thematischearrangementen "op maat" of voor een verblijf buiten hetseizoen. In overleg bekijken we graag de mogelijkheden.
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