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OPISY OBIEKTÓW  
Beaune, prestiżowe miasto wina i 
sztuki, położone w samym sercu 
słynnych winnic Burgundii na Drodze 
Wielkich Winnic (La Route des Grands 
Crus). Ufortyfikowane od 1368 roku 
Beaune było stolicą Burgundii przed 
Dijon i nadal z tego okresu zachowały 
się mury obronne oraz bastiony. Stare 
Miasto jest dość skoncentrowane, a 
przy urokliwych uliczkach 
zlokalizowane są małe sklepy i stare 
budynki otaczające centrum. 
Obowiązkowym punktem miasta jest 
imponujący Hospices de Beaune (Hôtel-
Dieu), dawny szpital z XV wieku, dobrze 
zachowany i odnowiony. Gotycki 
kompleks architektoniczny z 
kolorowymi dachówkami obejmuje 
muzeum i trzy dziedzińce, budynki 
gospodarcze, piwnice winne 
rozciągające się na setki metrów. Znane 
na całym świecie Hospices de Beaune 
co roku jest gospodarzem aukcyjnej 
sprzedaży win, ważnego wydarzenia dla 
branży winiarskiej.W Beaune i 
okolicach miłośnicy wina mogą 
odwiedzając liczne wioski i winnice 
wzdłuż słynnego „Route des Grands 
Crus” (szlak wina Burgundii) między 
Beaune a Dijon. 
 
Oddalona raptem jest o godzinę drogi 
od Paryża Burgundia to serce Francji. 
Ten zamożny region potrafi oczarować 
każdego i przyciąga do siebie wspaniałą 
architekturą, niesamowitą  kuchnią i 
niezapomnianymi krajobrazami. W 
Średniowieczu dzięki zakładanym 
klasztorom region był miejscem 
wielkiego rozkwitu budownictwa 
sakralnego: kościołów, klasztorów, 
opactw. Były są świadkami długiej,  

bogatej w tradycję, burzliwej historii 
regionu. Warto też zajrzeć do 
Auxerre, Beaune - serca 
burgundzkiego winiarstwa, Semur-
en-Auxois do dzisiaj wygląda jak 
średniowieczna forteca czy w końcu 
do historycznej stolicy regionu Dijon. 
Benedyktyni z opactwa w Cluny mieli 
w średniowiecznej Burgundii władzę 
porównywalną z papieską. 
Pozostałości klasztoru pozwolą nam 
na podróż w przeszłość. Krajobraz 
Burgundii to nie tylko malownicze 
wzgórza pokryte ciągnącymi się po 
horyzont winnicami czy żyzne pola 
oraz wieże romańskich kościołów. 
Tajemnicze lasy Morvan, rzeki i 
wąwozy przyciągają miłośników 
przyrody.  
Burgundia to kulinarny raj dla 
smakoszy i wielbicieli wina. Oferta 
kulinarna Burgundii to niekończąca 
się uczta. Jedno z pierwszych 
kulinarnych skojarzeń z Francją to 
ślimaki. A ślimaki po burgundzku 
(escargots) to klasyka kuchni 
francuskiej. Burgundia znajduje się 
też w nazwie słynnej wołowiny po 
burgundzku (boeuf bourgignon) 
duszonej w czerwonym winie. Wino z 
Burgundii jest również składnikiem 
koguta w czerwonym winie (coq au 
vin) i jajek w koszulkach (oeufs en 
meurette). 
Oprócz słynnych na całym świecie 
burgundzkich win z regionu tego 
pochodzi likier z czarnych porzeczek 
(crème de cassis). Zmieszany z białym 
winem to kir, po dodaniu go do 
szampana otrzymujemy kir royal. 
Amatorom francuskich serów 
Burgundia proponuje  między innymi 
Bleu de Bresse, Ami de Chambertin, 
Charolais, Montrachet. 

A i H – Mury Obronne 
 
Mury obronne (Les remparts) 
otaczające Beaune są jedną z 
najbardziej niezwykłych atrakcji miasta. 
2,5-kilometrowy spacer wśród murów 
pozwoli nie tylko spojrzeć na scenerię 
Beaune z nietypowej perspektywy, ale 
też odkryć ciekawe zabytki, leżące poza 
miasta. Są wśród nich: brama Porte 
Saint-Nicolas, plac Square des Lions z 
posągami i drzewkami gingko biloba 
oraz wieże obronne Grosse Tour i Tour 
Blondeau. Fortyfikacje były budowane 
w trzech głównych okresach. Od XII do 
XIV wieku budowa pierścienia wałów 
umożliwiła stworzenie krytej drogi. 
Następnie, w XV i XVI wieku, mury 
zostały wzmocnione i uzupełnione o 4 
duże wieże i Château-Fort. Wreszcie w 
1636 roku, w obliczu zbliżającego się 
ataku, ukończono budowę fortyfikacji, 
wznosząc 4 bastiony. 
 
 
B – Zamek Beaune 
 
Do najbardziej interesujących zabytków 
przy murach obronnych należy bez 
wątpienia  Zamek Beaune (Château de 
Beaune) z XV w., obecna siedziba 
winiarni Bouchard Pere & Fils. Budynek 
przyciąga uwagę mozaikowym, 
wielokolorowym dachem. To, co 
najcenniejsze skrywa się jednak w jego 
podziemiach. Mowa o piwnicach, w 
których dojrzewa wino. Są one 
dostępne dla zwiedzających. W trakcie 
wycieczki można zobaczyć m.in. butelki 
z  
 
  

winem z XIX w. i skosztować tego 
trunku. 
 
C – Dom Winnic (Maison de Climats) 
 
W 2017 r. powstał w Beaune Maison de 
Climats, w wolnym tłumaczeniu Dom 
Winnic (climat to określenie terenu 
przeznaczonego do uprawy winorośli). 
To nowoczesne miejsce, które pozwala 
lepiej poznać winiarską tradycję 
regionu. Do najciekawszych elementów 
wystawy należą: 25-minutowy film o 
winie, prezentacja terminologii 
związanej z tym alkoholem oraz 9-
metrowa mapa z oznaczonymi 
winnicami Côte de Beaune i Côte de 
Nuits. 
 
 
D – Hôtel-Dieu des Hospices de Beaune 
 
Hôtel-Dieu des Hospices jest prawdziwą 
perełką Beaune, jednym z 
najważniejszych zabytków Francji. 
Pokryty kolorowymi, glazurowanymi 
płytkami zachwyca ekstrawagancją 
gotyckiej architektury. Powstał w 
połowie XV w. jako okazały szpital 
przeznaczony dla najuboższych. Tę 
funkcję pełnił aż do 1971 r., kiedy to 
zyskał rangę zabytku i został 
przekształcony w muzeum. Warto 
wejść do wnętrza budynku, zobaczyć 
Wielką Salę o kolebkowym sklepieniu, 
salę St. Hughes pokrytą muralem, 
Poliptyk Sądu Ostatecznego z XV w. oraz 
dawną aptekę, w której zachowały się 
puste kolby na leki. 

E – Bazylika Notre-Dame 
 
Budowa bazyliki Notre Dame (Basilique 
Collégiale Notre Dame) trwała od XII do 
XV w., stąd pomieszanie w konstrukcji 
świątyni elementów romańskich i 
gotyckich. Wewnątrz spojrzenie turystów 
ściągają na siebie polichromie, 
przedstawiające m.in. Arkę Noego czy 
sceny ze zwierzętami. Wartym uwagi 
elementem ornamentacyjnym są także 
gobeliny, na których wyszyto sceny z życia 
Matki Boskiej oraz drewniana rzeźba 
Maryi z Dzieciątkiem stojąca na chórze. 
 
F – Fabryka musztard Fallot 
 
Niedaleko Hotelu-Dieu znajduje się 
fabryka musztardy Fallot (Moutarderie 
Fallot). Powstała w połowie XIX w. do 
dzisiaj nie opuściła swojej pierwszej 
siedziby i pozostaje wierna tradycyjnym 
technikom wyrobu musztardy. Można je 
poznać w trakcie poruszających zmysły 
interaktywnych wycieczek 
przeprowadzanych z wykorzystaniem 
efektów audiowizualnych. Zwiedzanie 
kończy degustacja wyrobu. Wycieczki 
odbywają się w grupach z przewodnikiem 
i trwają 75 minut. 
 
G – Muzeum Wina Burgundzkiego 

Rozwój tradycji winiarskiej od jej 
początków aż do czasów współczesnych 
przedstawia Muzeum Wina 
Burgundzkiego (Musée du Vin de 
Bourgogne). Mniej interaktywne niż 
Maison des Climats skupia się na 
prezentacji artefaktów związanych z 
winem, takich jak narzędzia i wytwory 
sztuki. Ciekawym elementem wystawy 
jest kolekcja gobelinów. 


