Inde i et af de Franske ”vin hjerter” ejer og driver Anne & Pascal
Guignet en vingård på 9 hektar. Nærmere bestemt er vi i Juliénas – en
lille kommune med appellation, som et af de bedste vindistrikter i
Beaujolais. Det var formentlig Julius Caesar, der for ca.2000 år siden
gav navn til byen og vinmarkerne. Anne er dansk og Pascal er Fransk
(Dansktalende). De har nu gennem snart 21 år dannet par og
arbejdsfællesskab om forarbejdning af deres vine. 2 drenge - Jonas og
Louis – er næste skud på stammen. Anne er blevet interviewet til
Vinbranchens Blå Bog. Hver uge bringer Vin Avisen et portræt af en
person der har gjort sig særligt bemærket i den danske vinbranche, og
vin der blev udsendt i 2010/11 – her deltog Anne og Pascal med deres
vingård: la Combe Darroux.
Anne vil i lighed med tidligere år, være guide på turen, og i år har vi
sammen besluttet, at temaet er ”de 10 cru’er”. Dette betyder at vi i
løbet af ugen kommer til at smage vin, fra hver af disse, enten via
smagninger, eller i forbindelse med vores måltider.

Anne og Pascal Guignet ved deres Vingård

Opsamling Kulturcenter Limfjord. kl. 05.30

Afgang fra hotel Rheinstein Kl. 8.00

Vi begynder dagen tidligt. På køreturen ned gennem Europa gør vi
passende pauser for at strække ben, få frisk luft og mulighed for evt.
rygere til en kort stund med mulighed for rygning (bussen er
naturligvis røgfri). Hos bageren i Frederiks får vi frisk forsyning af
rundstykker. Vi kører ned gennem Jylland og mod grænsen og
gennem den store by Hamborg (ca. 2 mill. indbyggere og med meget
stor containerskibstrafik). Vi holder en frokostpause, hvor vi spiser
vores medbragte sandwich. Om eftermiddagen passer vi Bremen, efter
200 km. kørsel kan man se den smukke by Køln dukke frem, sidst på
eftermiddagen er vi i området af Rüdesheim am Rhein, hvor vi skal
indkvarteres for natten. Vi spiser samlet på hotellet ca. kl. 19.30.

Efter morgenmad på hotellet kl. 6.30 kører vi mod Beaujolais. Vi vil køre
igennem Alsace-distriktet, som er berømt for sine hvide vine. Undervejs vil
vores chauffør fortælle omkring distriktet. Vi vil på et tidspunkt gøre hold, for
at indtage en let frokost i det fri, hvortil der vil være smagsprøver på
forskellige Alsace vine. Nu er vi i Frankrig og glider på de utrolig smukke og
behagelige betalingsmotorveje de sidste 300 km. Forbi byerne Mulhouse,
Besancon, Beaune, og Macon, hvor vi drejer ind i vinområdet Beaujolais.
Midt i vinmarkerne ligger vort hotel for de næste dage: des Vignes i byen
Juliénas. Vi forventer at være fremme kl. 17.30 og indlogerer os på vore
værelser. Anne vil være på hotellet for at byde os velkommen til vinens land
– hun skal være vores guide de næste 4 dage (godt at hun taler vort danske
sprog!). Anne er vant til i høstens tid at bespise 35 mennesker – hvorfor hun
og Pascal byder på høstmenu i deres cuve (vinopbevaringslade): salat bourguignon med kartoffelmos – ost – tærte med vin fra dette domaine, som
har navnet la Combe Darroux. Herfra laves følgende vine: Beaujolais Villages
Rouge (Rød) Beaujolais Villages Blanc (hvid) Chénas, Juliénas, Cuvée Prestige,
Mousseux , (alle vine vil på forskellig vis indgå i de næste 4 dages ophold og
hotel des Vignes sælger disse vine i glas eller på flaske)

Hotellet ligger ud til Rhinen, og i gå afstand til Drosselgasse

Hotel des Vignes

Morgenmad på hotellet fra kl. 7.30 til kl. 8.55

Morgenmad på hotellet fra kl. 7.30 til 8.30

Kl. 9.00 møder vi Anne, som vil guide os gennem det smukke bakkede
landskab, hvor vinbuskene står med deres første spæde skud, til
vinmuseum i nabobyen Romaneche-Thorins, hvor den store vinbonde i
området Duboeuf har lavet et meget spændende vinmuseum. Det skal
vi se og samtidig spise frokost her. Om eftermiddagen kører vi til
Moulin-a-Vent, hvor vi besøger et lille smagested overfor byens mølle.
Er tiden til det, vil vi også køre forbi bjerget Solutré, der ligger i det
sydligste af Bourgogne vindistriktet. Markerne der ligger under
klippetoppen hører til Pouilly – Fuissé hvidvinsområdet, hvor
hoveddruen er Chardonnay. Der bliver lidt tid på hotel des vignes,
inden vi finder en lokal restaurant til vor aftensmad.

Kl. 08.45 kører vi ud på en heldagstur til Bourgognes hovedstad:
Beaune. Vi skal her besøge det gamle verdensberømte hospital for
byens dengang fattigste befolkning – i dag et meget besøgt museum:
Hotel des hospices. I denne by har flere store vinhuse hjemsted – hvor
vi besøger et af dem: Caves Patriarche Pere & Fils – bevæger os rundt i
deres store lange kældre under byens huse og gader, smager
forskellige vine og spiser frokost der. Efter besøget, vil der lidt tid på
egen hånd. Hvor lang tid, kommer an på, hvor lang tid middagen tager.
Herefter kører vi tilbage til Juliénas – ca. 1 time. Aftensmaden indtager
vi på hotellet.

Showrummet på Duboeuf

Hotel des hospice (museum i Beaune)

Morgenmad på hotellet fra kl. 7.30 – 8.55

Morgenmad på hotellet fra kl. 7.30 til kl. 9.30

Kl. 9.00 kører vi fra hotellet, og følger N6 sydpå. Her vil Anne fortælle
om Beaujolais som vindistrikt. Vi tager distriktet fra bunden i Brouilly –
Cote de Brouilly – Regnie – Chiroubles – Morgon og Fleurie. Vi vil
undervejs finde et sted, hvor vi kan smage på et par vine. Over middag,
kører ud til Anne og Pascal, hvor vi indtager vores frokost. Herefter vil
vi se deres cuvage (stedet hvor deres vin produceres), og vi vil se på
deres marker. Såfremt vejret indbyder til det, vil vi også gå en tur i
Julienas, og kigge lidt på byen. Sidst på eftermiddagen kører vi retur til
hotellet, hvor der bliver tid til lidt afslapning, inden vi skal have
aftensmad, som vi i dag skal til byen Leynes og nyde.

Dagen i dag er i Lyon, hovedstaden i Rhône / Beaujolais området. Vi
ankommer til Lyons højdepunkt: Le Basillique de Fourviere. Her ser og
besøger vi denne store kirke og beundrer udsigten ud over Lyon.
Efterfølgende vil vi stige ned af bjerget og besøge den gamle bydel af
Lyon, og finde et sted, hvor vi kan indtage vores frokost, som i dag er
tilberedt af Anne, som har udvalgt kolde specialiteter hun synes om.
Der vil blive god tid til shopping på Lyons vældige strøg, slentrer over
de mange broer og/eller nyde cafélivet. For de som er interesserede,
vil Michael tage dem med hen, og besøge det enorme markede ”Les
Halles de Lyon Paul Bocuse”. Stedet er en blanding af traditionelt
marked, og fødevaremarked. Forventet hjemkomst til hotellet omkring
kl. 17.00. Vi hviler lidt på hotellet, hvorefter vi tager ud til Anne &
Pascal for vores afslutningsmiddag. Vi hygger os og smager på gamle
årgange i deres vinkælder på vor sidste dag i det Franske i denne
omgang. Inden middagen vil der blive mulighed for, at handle vin, hvis
man er interesseret i det.

Beaujolais

Katedralen i Lyon – Fourviere

Morgenmad på hotellet kl. 7.30 til 9.00 Afsked med Anne og Pascal.
Afgang mod Danmark kl. 9.00, Vi kører de første 350 km i Frankrig mod
trekanten, hvor Frankrig, Tyskland og Schweiz” støder sammen”. Her i
det sydligste af Tyskland kører vi over den store flod Rhinen, som på
en lang strækning danner landegrænse mellem Tyskland og Frankrig.
Når vi er kommet over floden, følger vi den til overnatningshotellet
Rheinstein*** i Rüdesheim, hvor vi forventer at ankomme kl. ca. 18.00
for indkvartering. Kl. ca. 20.00 er der samlet aftensmad på hotellet.

Anne – Pascal i kælderen

Hotel Rheinstein***:
Morgenmad på hotellet fra kl. 7.30 til 08.45
Afgang mod Danmark kl. 09.00 Der indlægges pauser efter behov og
frokost. Der gøres stop ved grænsen mellem Tyskland og Danmark for
evt. Indkøb. Forventet hjemkomst Kulturcenter Limfjord Skive ca. kl.
21.00

Rüdesheim am Rhein

Inklusive:
• 7 x Hotelophold
• 7 x Morgenmad
• 7 x Frokost med vin
• 7 x Aftensmad med vin
• 6 x Vinsmagning
• Morgenkaffe med 1 rundstykke på udturen
• Guide i Juliénas
• Entréer
• Rejsegarantifond
• Bustransport
• Skatter og afgifter

Overnatning ud / hjem:
Hotel Rheinstein*** Rheinstrasse 20
Rüdesheim am Rhein
Hotel i Beaujolais:
Hotel des Vignes***
69840 Juliénas

Eksklusive:
• Diverse forsikringer
• Forplejning på hjemturen lørdag, fra overnatningshotel til
DK
• Alt hvad ikke er nævnt under inklusive

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding til busrejsen i dagene 17. maj – 24. maj 2014 til Juliénas
Pr. tlf. 97536576 mobil. 20242481
Eller pr. mail til Lonni_Rejser@christensen.mail.dk
Der kan forekomme ændringer i programmet - den lokale meteo
(Vejrudsigt) kan nødvendiggøre dette!

Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Teknisk arrangør Lauritzen Rejsegarantifond nr. 1204

