Naturen, historien, maten och vinet
i trakterna runt Sauve och
Saint Hippolyt Du Fort vid foten
av Cevennerna!
2-8 Maj 2019
DAG 1, TORSDAG 2 MAJ.
Resdag. Du kan resa till Sauve
på två sätt. Antingen med flyg
till Montpellier (KLM/Air France) eller flyg till Paris (SAS) och
sedan med tåg till Nîmes ( SNSF/
OuiGo). För båda alternativen
gäller att vi hämtar på stationen
respektive flygplatsen. Deltagarna
samlas på Oliven framåt kvällen
där det serveras en enkel buffé och
vi presenterar oss och informerar
om vad vi ska göra under veckan.

DAG 2, FREDAG 3 MAJ.
Matmarknad i Saint Hippolyte du
Fort på förmiddagen. Här handlar
vi inför kvällens gemensamt tillagade middag. Möjlighet finns även
att göra egna fynd bland ostar,
frukt, oliver och massor av annat
gott. Ibland säljs här även en del
hantverk, tyger, kläder mm.
Efter marknaden äter vi lunch
på en restaurang vid torget. Efter
lunchen tar vi er med på en promenad genom byn och berättar
om livet här förr och nu! Prome-

naden avslutas på sidenmuseet.
Sidenindustrin, med alltifrån
uppfödning av sidenlarver, via
spinnerier och väverier till fabriker för strumpor och underkläder, blomstrade i trakten under
närmare 300 år.
Under eftermiddagen hinner vi
även besöka en genuin vingård
med provsmakning och ev. guidning i vinfälten samt inköp av vin
till kvällens middag.
På kvällen lagar vi middag tillsammans på Oliven.
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DAG 3, LÖRDAG 4 MAJ.
Vandring i den fantastiskt vackra
naturen hela dagen. Pick-nick
lunch. Hur krävande vandringen
blir anpassar vi efter deltagarna.
Möjligheterna är många och vi
kan garantera att hur vi än går får
vi uppleva vackra vyer, omväxlande natur och pittoreska byar.
Middag på restaurang i Sauve
DAG 4, SÖNDAG 5 MAJ.
Utflykt till Saint Jean du Gard.
Besök på Maison Rouge, ett nytt
och mycket intressant museum
över historien och livet i Cevennerna. Här får vi inblickar i
protestanterna kamp mot kungamakten, sidenindustrin, gruvor,
fåraherdar, kastanjer, lök och
äpplen och om motståndsrörelsen
under andra världskriget. Lunch
på museet och därefter besök på
Musée du Dessert, ett museum helt
inriktat på protestantismens histo-

ria i trakten. Eventuellt hinner vi
med en liten vandring i Camisardernas spår.
DAG 5, MÅNDAG 6 MAJ.
Förmiddag i kasernen i Saint
Hippolyte du Fort som under
kriget fungerade som fängelse för
engelska krigsfångar. Vi får höra
hur det gick till när de lokala
”fångvaktarna”, kommenderade
av den tyska ockupationsmakten,
plötsligt varken såg eller hörde någonting! Eftermiddagen vandring
inte alltför långt bort från Sauve.
DAG 6, TISDAG 7 MAJ.
Utflykt till havet, Aigues Mortes
med intressant historia eller Bouzigues för frosseri i skaldjur! De
som så önskar kan på stanna kvar
för att resa hem med flyg från
Béziers.

DAG 7, ONSDAG 8 MAJ.
Hemresa antingen med flyg från
Montpellier eller tåg från Nîmes
till Paris och flyg till Stockholm.
TILLKOMMER GÖR:
Resa till Beziers/Montpellier
Övriga måltider
Personliga utgifter
PRIS:
5650kr/person
Enkelrumstillägg 1500kr
ANMÄLNINGSAVGIFT
1000kr/person
FÖR MER INFO:
Yngve Persson
Tel 073 6158610
yngvepersson@ymail.com
ANMÄLAN GÖRS TILL:
Kjell Lundgren Ottosson
Tel 070 6888705
kjelllundgrenottosson@outlook.
com
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