
                      
 
Châteauneuf-du-Pape och södra Rhônedalen 25 - 29 september 2018 
 

 
Välkomna med på vår resa ner till sydöstra Frankrike! 

På denna femdagarstur står vinet och maten i södra Rhônedalen i centrum. 

Här utmed floden Rhônes södra del, runt staden Avignon med det mäktiga 

berget Mont Ventoux som blickfång i öster får vi ta del av vad denna region  

har att bjuda oss. Här har man odlat vin i mer än två tusen år. Det stora 

uppsvinget kom när Avignon blev sätet för påven på 1300-talet. 

Runtom påvarnas sommarresidens Châteauneuf-du-Pape strax utanför Avignon,  

som idag är ett av Frankrikes bästa vinodlingsområden med högkvalitativa viner.  

De senaste åren har en mycket stor utveckling skett av övriga viner från södra 

Rhônedalen. Viner från Tavel, Lirac, Beaumes-de-Venise och Gigondas har  

idag hög status i vinvärlden. Så även om vin från Châteauneuf-du-Pape är kungen i 

området så finns det många andra kvalitetsviner vi kommer att stifta bekantskap 

med under resan.   

I slutet av september pågår ännu skörden och vi får se hur de ädla druvorna 

tas omhand och förvandlas till njutbara viner.  

Tack vare våra kontakter med producenter i området blir VinContorets 

resor unika och besöken exklusivt skräddarsydda just för oss. Men kom 

ihåg, för att resa med oss behövs inga förkunskaper, endast en stor 

portion nyfikenhet på livets goda! 

 

Resan arrangeras i samarbete med First Class Travel, som är teknisk 

researrangör. VinContoret ansvarar för allt på plats i Frankrike. 

 

Varmt välkomna! 

  

 

 
 

     
 



                      
          
 
                  Program 

Tisdag 25 september 
 
Flyg avgår från Arlanda resp. Landvetter till Marseille. 

På flygplatsen möter personal från VinContoret upp och vi tar den chartrade 

bussen 

norrut mot Avignon. Vi gör en avstickare in i Luberon och hamnar på vingården 

Domaine La Garelle där vi intar vår lunch, provar deras viner från Luberon och 

Vaucluse. Om vädret tillåter gör vi en vingårdsvandring för att se på de olika 

 
druvtyperna som används i området. 

Fram emot eftermiddagen åker vi ca 7 mil västerut till vårt hotell  

****La Bégude Saint Pierre som ligger mellan Avignon och Uzès.  

Hotellet är granne med det imponerande Pont du Gard, akvedukten från  

romartiden över floden Gard. 

 
Det blir tid till lite vila innan vi intar vår gemensamma middag i hotellets matsal. 

                                      



                      
 

Onsdag 26 september 
 
Efter att ha sovit ut och intagit bufféfrukosten startar vi med att åka in till Uzès och 

besöker marknaden för ekologiska produkter som äger rum varje onsdag och 

lördag  

förmiddag. Vi beger oss sedan av mot orterna Lirac och Tavel. Det blir en 

kombinerad lunch och vinprovning hos Domaine Maravilhas. Ägarparet 

 Jean-Frédéric och Morgane Bistagne välkomnar oss till den biodynamiska 

vingården. De har vinodlingar i Laudun, Lirac och Châteauneuf-du-Pape. 

 
Efter fått en genomgång av biodynamiska principer och provat på resultaten 

tar vi bussen västerut ca 3 mil till Domaine du Lys. Den idylliskt belägna vingården 

gör bl.a. vin från den relativt nya appellationen AOP Duché d’Uzès.  

Lågt skördeuttag och omsorgsfull behandling av den unga vinmakaren ger ett 

strålande resultat. 

Efter en kort busstur tillbaka till 

hotellet, har vi möjlighet att koppla av 

lite. Kvällens middag intar vi på 

närbelägna restaurangen Le 

Tracteur. 

 

 
 
 
 
   
 



                      
Torsdag 27 september 
 
Vi åker idag till Châteauneuf-du-Pape och börjar hos familjen Gonnet strax utanför 

Avignon. Deras Domaine Font de Michelle omfattar ca 30 ha vinodlingar 

under appellationen Châteauneuf-du-Pape. Kelly och Guillaume Gonnet möter  

oss först i en av vinodlingarna med vacker utsikt över området. 

Vi åker sedan ner till vinanläggningen och provar ett flertal av deras viner. 

 
Lunchen intar vi på terrassen till Le Verger des Papes invid slottsruinen. 

Härifrån har man milsvid utsikt över Rhônlandskapet 

 

 

                           

 

 
 

Eftermiddagen ägnar vi åt Avignon och dess omgivningar. Påvepalatset i centrum 

är en sevärdhet i sig. En av de största byggnaderna från medeltiden. 

Hotellet väntar och en stunds avkoppling innan vi åker till Auberge de Tavel och  

intar vår diner vinicole med viner från en odlare i närheten. 



                      
 

Fredag 28 september 
 

Beaumes de Venise är en stad men också ett vinodlingsområde öster om 

Châteauneuf-du-Pape. Det är mest känt för sina fantastiska intensivt söta 

viner gjorda på Muscatdruvor. Vi åker till Domaine Coyeux som ligger  

fantastiskt vackert på höjden utanför staden. Laurence Bigazzi tar hand om oss 

och visar den helt nya anläggningen som ligger skyddad nedanför 

Coyeuxbergen. 

Det blir en vinmakarlunch med ett flertal av deras olika viner från Gigondas 

och naturligtvis även från Beaumes de Venise.  

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Vi fortsätter sedan upp genom Côtes du Rhône Village distrikten Gigondas, 

Vacqueyras, Sablet och till Seguret. Domaine de Mourchon i Seguret besöker vi. 

Vingården ägs sedan många år av familjen McKinlay från Skottland.  

Här får vi prova viner från Seguret och Châteauneuf-du-Pape bl.a. 

Sena eftermiddagen drar vi oss tillbaka till hotellet där vi senare intar vår 

sista middag tillsammans. 

 
 
 
 
 



                      
 

Lördag 29 september 
 
Efter frukost och utcheckning gör vi ett besök vid Pont du Gard. 

Denna fantastiska akvedukt som anlades av romarna under 1:a århundradet 

för att förse Nîmes med färskt källvatten. Vattnet passerade över floden Gard 

med hjälp av akvedukten.  

            
Vi åker sedan till Le Potager du Mas utanför Orgon och intar vår lunch. 

Efter lunchen hinner vi med ett sista vingårdsbesök nära vår lunchrestaurang: 

Le Domaine de Valdition. Här produceras även olivolja liksom vinet är den också 

ekologisk. Därefter fortsätter vi ner till Marseille och flygen hem. 

 
    Med reservation för programändringar. 
                    
 

 



                      
Information och viktiga datum 

 
Pris:   17 995 kr inklusive moms per person i dubbelrum. 
   (med reservation för ev. förändrade flygskatter under 2018)  
 
Enkelrumstillägg:  3 000 kr 
 
Avbeställningsskydd:  350 kr (betalas i samband med anmälningsavgiften) 
 
Anmälningsavgift:  2 000 kr (avräknas från totalsumman 17 995 kr) 
 
Din plats är garanterad först när First Class Travel erhållit nmälningsavgiften. 
Sista datum för inbetalning av anmälningsavgiften är 31 maj 2018. 
Sista datum för inbetalning av resterande belopp (15 995 kr + ev. enkelrumstillägg) 
är 16 augusti 2018.    
 
Detta ingår i priset: 

• Flyg från Landvetter/Arlanda till Marseille t o r. 
• I resan ingår helpension, det vill säga frukost, lunch och middag 

(dag 1 ej frukost, dag 5 ej middag)  
• Drycker ingår till samtliga middagar (4 - 5 rätter och ett flertal olika viner). 

och luncher (2 – 3 rätter och några olika viner).  
• Samtliga transporter med chartrad buss i Frankrike under hela resan. 
• Entréavgifter, guidningar och provningar.  
• 4 övernattningar på 4-stjärnigt hotell i dubbelrum.  
• Reseledare från VinContoret och lokala guider.         

Platsantalet är strikt begränsat till 26 personer. 
 
Flygtider för utresa 25 september resp hemresa 29 september 
Landvetter   Ut:      KL1152 GOT - AMS  06:10 – 07:40  +  KL2037 AMS - MRS  09:40 – 11:30              
                      Hem: KL2040 MRS - AMS  17:45 – 19:45  +  KL1163 AMS - GOT  21:15 – 22:45 
 
Arlanda       Ut:       KL1104 ARN - AMS  06:30 – 08:40  + KL2037 AMS - MRS  09:40 – 11:30               
                     Hem:  KL2040 MRS - AMS  17:45 -19:45  + KL1121 AMS – ARN  20:50 – 22:55   
 
Anmälan sker till First Class Travel, på telefon 040-45 29 90 eller på bokning@firstclasstravel.se    
Ange vid bokningen: 

• Korrekt för- och efternamn enligt pass. Flygbolaget kräver korrekt stavning i flygbiljetten  
• Kontaktuppgifter, adress, tel. och e-postadress 
• Val av rumstyp enkel-/dubbelrum  
• Om avbeställningsskydd önskas 

 
First Class Travel tillämpar Konsumentverkets allmänna villkor för paketresor.  
För mer information: www.konsumentverket.se  
Frågor om reseprogrammet, boendet, måltider etc besvaras av  
VinContorets Lennart Grimsholm 010 – 490 27 90 eller på resa@vincontoret.se 
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