Vinskörderesa till Sydfrankrike
25 – 30 september och 2 – 7 oktober 2019
En resa där ni själva får känna på vindruvsklasarna, provplocka och smaka direkt
från rankorna. Besöka vinkällaren för att se processen från rankorna till färdigt
vin och träffa människan bakom det goda vinet i glaset! Vi besöker vingårdar med
mångårig erfarenhet av vinproduktion av yppersta kvalitet. Vi besöker också matmarknader och köper råvaror till de middagar vi lagar tillsammans Vi kommer
också att ta del av det rika kulturutbudet som finns här i södra Frankrike
UPPLÄGG OCH INNEHÅLL

• Transfer från Nimes eller Montpellier för de
som önskar
• Buffémiddag med gott vin från området första
kvällen med programförklaring för dagarna i
den medeltida trädgården på L’Olive i Sauve
• Besök på några nya och gamla vingårdar i
grannskapet och matmarknader
• Vingårdsbesök med information och provplockning av druvor
• Restaurangbesök på några av byns bästa matställen
• Besök vid Medelhavet för att se Flamingos och
ett bad för den som önskar om vädret tillåter
• Gemensam matlagning under två kvällar och
en lunch på L‘Olive
• Provning av områdets viner, på olika teman

Som ni förstår behöver vi reservera oss för hur
själva provplockningen går till då väder och vind
påverkar förutsättningarna för när druvorna
mognar!
Detta är en första intresseanmälan för att
kunna planera vidare. Vi hoppas och tror på
många deltagare då just ”vinskörderesan”
både 2017 och 2018 lockade många deltagare.
Vi tar ut ett förskott på 1 000 sek som en
definitiv anmälan. Det dras sedan från fakturan som kommer efter resan.
L’Olive ser detta som en helhet med ett takpris om
8 500 sek/pers. Tillkommer gör kostnader för flyg/
tåg och transfer från Nimes/Montpellier på 350
sek T/R.
FÖR MER INFO OCH BOKNING KONTAKTA:

Håkan Bystedt: 070-568 94 69
hakan.bystedt49@telia.com
Per Granqvist: 070-600 32 20 per@oliven.se

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

