Tjejresa med mat, vin och
kultur i södra Frankrike
27 april – 2 maj 2019
För fjärde gången arrangeras en resa som bara riktar sig till tjejer. Ja den kommer liksom 2017
att innehålla både mat och vinupplevelser, men den tar mera sikte på kultur, shopping och upplevelser som kan attrahera tjejer. Resan leds av Clarissa och ende man i sällskapet Håkan.
LÖRDAGEN DEN 27 APRIL
Flyg tidig morgon från Arlanda
till Paris och sedan tåg till Nimes
alternativt flyg till Montpellier Du
blir hämtad i Nimes eller Montpellier, det tar en knapp timme till
L´Olive i Sauve. Välkomst aperitif
i trädgården och rundtur i huset
därefter gemensam buffémiddag i
trädgården eller matsalen.
SÖNDAGEN DEN 28 APRIL
Besök på någon matmarknad i
närheten. Lunch på vägen tillbaka
till Sauve. På eftermiddagen besök
på en vingård inte långt från
Sauve. Tillbaka till L’Olive i Sauve
och matlagning tillsammans, vi
njuter av det vi lagat med goda
viner.
MÅNDAGEN DEN 29 APRIL
Efter frukost tar vi med picknick
lunch och åker ner till Medelhavet. Bad eller tå dopp, du väljer!
Därefter åker vi till ”vår egen
vingård” Domaine de Calet. Provar viner och mat därtill, tittar in i
Caven och köper några av trak-

Byns kulturarbetare har öppnat
sina portar även denna dag så det
finns mycket att besöka. Vi ordnar
lunchbuffé i trädgården och en
lugn och skön eftermiddag där
ute för de som inte vill fortsätta
TISDAGEN DEN 30 APRIL
besöka kulturen i byn eller Café
Efter frukost händer det! Idag
Commerce under eftermiddagen.
öppnar konstnärer och andra
Samling i trädgården med bubbel
kulturpersonligheter sina portar
längs Grand Rue, det finns mycket och kulturinslag, sedan middag på
en av byns bästa krogar.
att se! Vi gör kanske också ett
besök hos den svenske glasblåsaren Eric Lindgren som finns i byn. TORSDAG DEN 2 MAJ
Vi ordnar lunchbuffé i trädgården Frukost och därefter hemresa.
eller bestämmer att äta ute i Sauve
”L’Olive ser detta som en helhet
i mindre grupper. På kvällen har
med ett takpris om 8 500 sek/
vi ordnat en buffémiddag som vi
pers. Tillkommer gör kostnader
förhoppningsvis kan njuta i trädför flyg/tåg och transfer från
gården innan det är dags att ta
Nimes/Montpellier”
del av kvällens aktiviteter som vi
i dagsläget inte vet något om, det
INTRESSEANMÄLAN LÄMNAS
får bli en överraskning!
SENAST DEN 15 DEC. TILL:
Håkan Bystedt: 070-568 94 69
ONSDAGEN DEN 1 MAJ
Efter frukost kanske en stärkande hakan.bystedt49@telia.com
eller
promenad uppe i bergen ovanför
Per Granqvist: 070-600 32 20
Sauve. Rundvandring i Sauve
per@oliven.se
för de som så önskar. Kanske en
utflykt i närområdet för några.
tens bästa viner. På kvällen ordnar
vi tillsammans en enkel måltid på
L’Olive eller går på restaurang i
byn.

L´Olive, 36 Grand Rue, 30610 Sauve,
Läs mer på www.oliven.nu

