
Van 2 tot 5 februari 2017 vindt u de bestemmingen van de Bourgogne en de Jura op de Vakantiesalon in 
Brussel in Paleis 4. Dit is HET jaarlijkse evenement voor liefhebbers van vakantie en van reizen dat u niet mag 
missen! Ontdek bijzondere plekjes, dichtbij of verder weg, profiteer van reisaanbiedingen en misschien worden 
uw vakantiedromen hier werkelijkheid!

De 14 exposanten uit de Bourgogne en de 10 exposanten uit het Juragebergte tonen daarom het culturele, 
gastronomische en recreatieve aanbod in de natuur vanuit twee stands die gebroederlijk naast elkaar staan. 
De Vakantiesalon biedt u de gelegenheid om de nieuwste attracties en de grote evenementen te ontdekken 
die gepland staan voor het jaar 2017 in de nieuwe uitgestrekte regio Bourgogne-Franche-Comté.

• Een nieuwe attractie in de Jura: de opening van het Espace des Mondes Polaires

In Prémanon, het skistation van Les Rousses, wordt in februari 2017 het Espace des Mondes Polaires geopend.
Deze ruimte is een eerbetoon aan de illustere ontdekkingsreiziger, wetenschapper en specialist van het 
Noord- en Zuidpoolgebied, Paul-Emile Victor. Hij groeide op in de Jura en liet zich door de bergen inspireren. 
Er zijn tijdelijke en permanente tentoonstellingen op een oppervlakte van 5000 m² en er is een 
scenografie in 3D voor kenners, geïnteresseerden en liefhebbers van de poolwereld. 
Er is veel aandacht voor de wetenschappelijke poolexpedities. U ziet een witte wereld van sneeuw en ijs 
met bergen, ijsberen, pinguïns, sternen en natuurlijk ook het noorderlicht.
Het hele jaar zullen hier tentoonstellingen en evenementen worden georganiseerd met lezingen 
en presentaties over de poolgebieden van onderzoekers, wetenschappers, schrijvers, cineasten en 
hedendaagse kunstenaars. Er is ruimte voor droom en verbeelding, maar ook voor nieuwe inzichten 
waardoor u beter zult begrijpen wat de betekenis is van deze verre streken voor de mens, voor het milieu, 
voor de economie en zelfs voor de hele planeet. 

www.espacedesmondespolaires.org 

• Actueel nIeuws van Designed by Bourgogne: 
De « Volaille de Bresse » bestaat 60 jaar (1957 – 2017)

Als enige kip ter wereld bekroond met het AOC-keurmerk, dit vanwege de uitzonderlijke 
groeiomstandigheden en de buitengewone vakkennis, viert Volaille de Bresse in 2017 zijn 60-jarig 
bestaan. Het hele jaar zal hier aandacht aan worden besteed, op de AOC-markt in Bourg-en-Bresse, op 
de “Aire du Poulet de Bresse” langs de Autoroute A39 in mei, tijdens het Weekend van de Gourmands van 
Le Chat Perché in Dole en tijdens de “Glorieuse de Bresse” in Louhans op 16 december 2017. Het zijn 
allemaal gelegenheden om deze koningin van het pluimvee tijdens een koningsmaal te (her)ontdekken, 
zoals Brillat-Savarin het zo mooi wist te zeggen!
De eerste gelegenheid om het allemaal zelf te ontdekken heeft u van 2 tot 5 februari 2017 op de 
Vakantiesalon in Brussel bij de stand van de Bourgogne!

www.pouletdebresse.fr - www.glorieusesdebresse.com
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