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Parkeerplaats
Place Bouthier de Rochefort
Toeristen Informatie en ingang Château
Château St Hugues (het kasteel)
Mairie (stadhuis) en postkantoor
Grenier à Sel (zoutkelder)
Place Saint Hugues, het centrale plein
Priory of Saint Hugues, het convent
Collégiale St Hilaire (de kerk)
Maisons de notables (huizen van de notabelen)
Maison du Chapitre (kapittelhuis)
Poterne (vestingspoort)
Chemin de ronde (wallen)
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Wat er te zien in
SEMUR-EN-BRIONNAIS

Brionnais

Oude wasserij
Porte au Vau
Basse Ville (lager gelegen deel van het dorp)
Lavoir de la Madeleine (wasplaats)
Monument voor de gesneuvelden
Chapel de la Perrière
B&B Maison Kopf-Guillon
Gîte Belle Vue
Gîte La Petite Maison
Gîte Rue de la Basse Ville
l’Entrecôte Brionnaise (bar/restaurant)
Le Panier Brionnais (dorpswinkel)

Welkom in Semur-en-Brionnais
dat is uitgeroepen tot
“een van de mooiste dorpen van Frankrijk”
Deze gids heeft als doel om u te helpen het maximale te halen
uit uw bezoek aan ons dorp door u te vertellen wat er te doen
en te zien is.
De HOOGTEPUNTEN zijn









het historische centrale plein
het Château Saint Hugues, het oudste kasteel in de
Bourgondië dat dateert uit de 10de eeuw
de 12de eeuwse kerk en verschillende kapellen
Het stadskantoor
het kapittelhuis
de priorij van St Hugues
de zoutkelder
de verdedigingswerken die het vestingsdorp omringen

HISTORIE
Semur is de historische hoofdstad van de regio Brionnais.
Het is waarschijnlijk gesticht door de Galliërs en later
vestigden de Romeinen er zich. De naam komt van het
Latijnse “Senemurum” – oude muren.
Het kasteel is gebouwd in de 10de eeuw als onderdeel van een
hoog gelegen dorp dat uitzag over de vallei van de Loire.
Het was een uitkijk- en verdedigingspost tegen de invasie van
Normandiërs en Hongaren. In 1024 werd Hugues van Semur
hier geboren, de latere St Hugues, die een Abdij in Cluny
vestigde.

Uitgegeven door de raad voor toerisme & cultuur van Semur
Bereikbaar via: mairie.semur.en.brionnais@wanadoo.fr
augustus 2015

Tegenwoordig heeft dorp 649 inwoners.
Het is vooral bekend om zijn geschiedenis, pittoreske oude
gebouwen en de mooie landelijke omgeving.
Bezoek onze website www.semur-en-brionnais.fr

Het dorpsbezoek
Dit is een wandelroute. Plaats uw auto op de parkeerplaats
(A). Begin uw bezoek op Place Bouthier de Rochefort (B) aan
de voet van het kasteel. In de entree van het kasteel vindt u
de Toeristen Informatie (C). Op de achterkant van deze folder
vindt u een kaartje. De letters tussen haakjes verwijzen naar
dit kaartje.

Het kasteel van Sint Hugues (D)
Dit historische kasteel wordt onderhouden door de vereniging
“De Oude Stenen” en het is open voor bezoekers zonder gids
van begin maart tot 15 november op:
Maandag tot zaterdag van 10:00 tot 12:00 en 14:00 tot 18:00
Op zon- feestdagen tussen 14:00 en 18:00
Tussen 15 mei en 15 september open tot 19:00
Entree : € 3,00 p.p.
“De Oude Stenen” biedt 4 rondleidingen aan:
 Het dorp (11/2 uur)
 Het kasteel (1 uur)
 De kerk van Sint Hilaire (1 uur)
 De kapel van Sint Martin la Vallée (1 uur)
Deze bezoeken zijn het hele jaar mogelijk maar moeten van
tevoren worden geboekt voor tenminste 10 personen.

Een wandeling door het dorp
Begin met uw rug naar de ingang van het kasteel
en volg de kleine zwart/witte bordjes.
Voor u ziet u het oude gerechtsgebouw dat nu Mairie
(Stadhuis) (E) en bestuurscentrum van het dorp is. Het is
gebouwd in de tijd van Louis XVI in de 18de eeuw.
Links van de Mairie bevindt zich de 17de eeuwse Grenier à Sel
(Zoutkelder) (F); het gebouw waar tot de Revolutie (1789 –
99), door de bevolking zoutbelasting werd betaald.
Dit gebouw wordt nu als expositieruimte gebruikt.
Ga nu het centrale plein, Place Saint Hugues (G), op.
Rechts is de Priorij van Sint Hugues – het Convent (H),
gebouwd in 1830 om een kleinseminarie te huisvesten. In
1905, bij de scheiding van kerk en staat, werd het een
psychiatrisch ziekenhuis. Tussen 1944 en 1968 werd het
opnieuw een seminarie en in de tachtiger jaren van de vorige
eeuw was het een agrarische school. Tegenwoordig is het een
convent voor de Zusters van de Apostolische Orde van Sint
Jean. U kunt de kapel bezoeken (mits er geen dienst is) en de
kloostergang waar een presentatie over de restauratie is. In de
receptie (Accueil) is een tentoonstellingsruimte en worden
ambachtelijke producten van het klooster verkocht.
De receptie is geopend van
maandag tot woensdag van 9:30 – 11:00 / 15:00 – 17:00
en zondags 9:30 – 10:15 / 11:45 -12:45 / 15:00 – 17:00
De kerk – het Collégiale Saint Hilaire (I) – werd gebouwd in
de 12de eeuw en is nu een historisch monument. Het is de
laatste Romaanse kerk die in de Brionnais is gebouwd in een
combinatie Romaanse en Cluniacenzer stijlen, een voorganger
van de Gotische stijl. In de kerk vindt u meer informatie over
de architectuur.

Voor de hoofdingang van de kerk staan een paar woningen (J)
van notabelen die aan het eind van de 16de eeuw tegen de
oude vestingwal zijn gebouwd.
Als u met uw gezicht naar de entree van de kerk staat ziet u
rechts het Maison du Chapitre (Kapittelhuis) (K); van origine
een onderkomen voor monniken. Tegenwoordig doet het
dienst als dorpsbibliotheek, een vergaderkamer en twee
appartementen. Bezoek op de eerste verdieping een
tentoonstelling van Romaanse architectuur in de Brionnais. Het
bijzondere plafond en de schoorsteen dateren uit de 17de
eeuw. Lang is deze prachtige ruimte als klaslokaal gebruikt!
Bij het verlaten van het Maison du Chapitre gaat u rechtsaf en
na ongeveer 50 meter rechtsaf de steeg in. Deze leidt naar
een van de oude vestingspoorten van het dorp (L). De
huizen hier zijn gebouwd op en tegen de oude vestingswerken.
Ga door de poort en sla rechtsaf naar de wallen (M). Vanaf
hier kunt u de 11de eeuwse kapel van Saint Martin la Vallée
zien die tot 1274 als parochie kerk in gebruik was. Deze kapel
is gedurende het toeristenseizoen open. U kunt de kapel ook
met een gids bezoeken (zie bij Kasteel). Dit gehucht was de
eerste nederzetting van Semur-en-Brionnais voordat het
château St Hugues (het kasteel) was gebouwd.
Volg de wallen tot de asfaltweg. Hier heeft u de keuze:
(1) bezoek de kapel van Sint Martin la Vallée.
Lees verder bij (a) of snij ongeveer 1 km af en
(2) volg de wallen verder. Terug in het dorp gaat u linksaf de
rue de la Porte au Vau in. Ga door de Porte au Vau linksaf naar
het Lavoir de Madeleine. Lees verder bij (b).
(a)
Om de kapel te bezoeken maakt u een scherpe bocht links
naar beneden. Via een bospad komt u bij een metalen
kruis, hier gaat u rechtdoor en volgt u de bordjes naar de
kapel. Om terug naar het dorp te gaan loopt u weer naar
het kruis en volgt u de bordjes “Centre Bourg”. Vlak voor
het dorp is links het Lavoir de Madeleine
(b)
Het Lavoir de la Madeleine (wasplaats) (Q). stamt uit de
15de eeuw. Eens stond hier de oude parochiekerk Sainte
Madeleine. Richting dorp is direct aan uw rechterhand de
Porte au Vau (O) de vestingspoort naar de Basse Ville (lager
gelegen deel van het dorp) (P). In dit deel woonden
handwerklieden zoals wevers, timmerlieden, meubelmakers,
enz. In het dorp zijn verschillende straatnamen naar deze
beroepen vernoemd. Als u door de rue de la Porte au Vau
verder naar boven loopt is het grote witte huis rechts de
Blanchisserie (wasserij) (N), die uit de 12de eeuw stamt. Aan
het eind van de weg gaat u linksaf door Rue de la Basse Ville.
U kunt de eerste straat rechts omhoog nemen (Le Chemin
Neuf) naar het Place Bouthier de Rochefort (B), of doorgaan
tot u op de hoofdweg komt. Ga dan rechtdoor naar het
Monument voor de gesneuvelden (R) passeer het links en ga
Rue de la Perrière in.
Na circa 50 meter komt u bij Chapel de la Perrière (S). Hier
steekt u de weg over naar de oude waterput. Langs de wallen
(M) en de poort (L) komt u terug op het centrale plein.

Waar te overnachten?
Semur heeft 4 Bed & Breakfast kamers en 2 gîtes.
Bed & Breakfast - Maison Guillon-Kopf (T)
La Basse Ville, Rue de la Menuiserie
T : 00 33 3 85 81 55 59
M : 00 33 6 67 22 27 24
E : maison-guillon-kopf@hapax69.fr
www.maison-guillon-kopf.fr
Bed & Breakfast – Rue de la Basse Ville (W)
Engelse eigenaren.
T : 00 33 3 85 25 91 15
M : 00 33 6 30 44 10 11
E : laurenstrang2@gmail.com
www.airbnb.nl/rooms/6137120
Gîte Belle Vue (U)
La Cray
T : 00 33 3 85 25 05 29
M : 00 33 6 42 70 03 89
E : contact@gite-belle-vue-71semur.fr
www.gite-belle-vue-71semur.fr
Gîte - La Petite Maison (V)
Chemin de la Fay
T: 00 33 3 85 25 36 63
M: 0033 6 84 45 50 92
E : martine318@orange.fr
www.la-petite-maison71.wifeo.com
Waar te eten?
l’Entrecôte Brionnaise (X) (bar/restaurant) is op het centrale
plein (B) gevestigd en iedere dag open
T : 00 33 3 85 25 10 21
E : contact@entrecotebrionnaise.com
www.entrecotebrionnaise.com
Andere faciliteiten voor bezoekers
De dorpswinkel – Le Panier Brionnais (Y), kunt u in het
centrum van het dorp vinden aan de hoofdweg.
Geopend van dinsdag t/m zondag.
Toeristische informatie (C). Op Place de Bouthier de
Rochefort, bij de ingang van het kasteel. Voor informatie,
gidsen, boeken, ansichtkaarten, souvenirs en lokale wijnen.
www.semur-en-brionnais-vp.fr
email chateau.semur@wanadoo.fr
Telefoon 00 33 3 85 25 13 57
Postzegels kunt u kopen bij het postkantoor dat in de Mairie
(E) is gevestigd.
Parkeren. Op de parkeerplaats (A) aan het begin van het
dorp aan de kant van Marcigny, ongeveer 150 meter van het
centrum. Er zijn faciliteiten voor campers
Openbare toiletten. Rolstoel toegankelijke toiletten vindt u
op de parkeerplaats en bij het kasteel op Place Bouthier de
Rochefort (B).
Gratis wifi is beschikbaar rond het restaurant en het kasteel.
Toegangscodes zijn verkrijgbaar in het restaurant.

