
78  FRANKRIG

Vin, mad og 
fantastisk natur 
i Sydvestfrankrig 
I det sydvestlige Frankrig mødes vi af 
bløde, frodige bakker med vinmarker, 
blomme- og æbleplantager og et yderst be-
hageligt klima. Mange danskere har endnu 
ikke besøgt denne charmerende landsdel, 
hvor det sydeuropæiske liv leves fuldt ud, 
og man tager sig tid til at nyde det gode, 
franske køkken og de intense vinoplevelser, 
som også Dronning Margrethe sætter pris 
på. I byerne møder historien nutiden, og 
traditionerne holdes i hævd på de ugentlige 
markeder, hvor der handles kvalitetsråva-
rer og skabes grundlag for gastronomiske 
oplevelser.

DAG 1 OG 2
Morgenkomplet i Hedensted og frokost i Neumünster. 
Forbi Hamburg passerer vi Rhinen nord for Köln, og 
straks derefter ankommer vi til vores overnatnings-
hotel. Næste dag passerer vi Liège i Belgien, Paris og 
Tours i Frankrig, inden vi overnatter i Poitiers.

DAG 3
Cognac-smagning – Segonzac og St. Emilion
Vi kører til Cognac-distriktet til den lille by Segonzac, 
hvor vi oplever cognac-fremstillingen og smager de 
gyldne dråber. Herfra går turen til Barbezieux, der er 
kendt for sin velbevarede middelalderborg. Der er tid 
til frokost på egen hånd. Vi fortsætter til den kendte 
vinby St. Emilion med den særprægede monolitkirke, 
inden vi kører til vores hotel nær Salleboeuf.

DAG 4
Bordeaux 
Dagen begynder i Bordeaux med en rundvisning i den 
gamle bydel, som nu er bilfri. Der bliver mulighed 
for at nyde denne pragtfulde by og verdens længste 
gågade Rue Sainte-Catherine eller besøge domkirken. 
Herfra videre til Bergerac, hvor vi har to overnatnin-
ger. Om eftermiddagen er der rundvisning i den gamle 
bydel.

DAG 5
Duras
Vi starter med en rundvisning på et af de større 
vinkooperativer i Bordeaux-distriktet, der leverer 
vine til købmænd og de store indkøbskæder – også i 
Danmark. Derefter videre til Duras med et besøg på 
Château de Duras, som knejser højt over landskabet. 
Vi slutter med et spændende besøg hos en fransk 
familie, som fortæller om vinfremstilling på mindre, 
selvstændige vingårde i Frankrig. Der bliver naturlig-
vis smagsprøver.

DAG 6 
Lotdalen – Château de Cayx
Vi forlader Bergerac og kører nu mod Lotdalen 
med besøg i en af Frankrigs flotteste landsbyer, 
Montflaquin. Om eftermiddagen besøger vi Dronning 
Margrethes slot Château de Cayx. I slottets butik 
forventer vi at kunne smage på slottets vine samt 
købe vin og forskellige souvenirs. På vej til vores hotel 
i Cahors bliver der tid til at besøge en lokal vinbonde, 
som laver vin med både appellation AOC-Cahors og 
AOC-Quercy. Vi bor ved floden i Cahors de næste tre 
nætter.

DAG 7 
Cahors – marked og by
Om formiddagen går vi til marked i Cahors. Her hand-
ler også Dronning Margrethe, når hun opholder sig på 
Château de Cayx. Man kan slentre en tur over Cahors’ 
vartegn Pont Valentré, en bro fra det 13. århundrede. 
Eftermiddagen er til fri disposition i Cahors by, hvor 
man enten kan nyde byen eller tage på en lille trave-
tur. Middag i Cahors på egen hånd (ikke inkluderet).

DAG 8 
Grottes de Lacave og Rocamadour
I dag besøger vi Frankrigs mest imponerende grotter 
Grottes de Lacave og kører med et elektrisk tog dybt 
ind i bjerget, hvor der er sale med underjordiske søer 
med utrolige genspejlinger af drypstensformationer 
og med en 60 meter høj kuppelsal. Vi fortsætter til 
Rocamadour, der nærmest hænger på klippevæggen. 
Udflugten er ikke egnet for gangbesværede.

DAG 9 OG 10 
Vi kører nordpå forbi Brive til Auvergnes højland 
med de karakteristiske vulkaner uden for Clermont-
Ferrand. Herfra forbi Montlucon og Moulins til Chalon 
sur Saône. Vi overnatter ved Luxembourg og fortsæt-
ter næste dag nordpå gennem de smukke Eifelbjerge 
til Köln og videre til aftensmad i Rødekro.

OM HOTELLERNE
Der benyttes gode og centralt beliggende hoteller. 
Alle råder over restaurant og har værelser med bad, 
toilet, telefon og TV. Forplejningen er buffet om mor-
genen og som oftest en 3-retters menu om aftenen. 
Se mere om hotellerne på nillesrejser.dk/boc

BUSREJSE • 10 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

20. september 3G 8.795
Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 2.200

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 1 overnatning i Tyskland
• 1 overnatning ved Poitiers
• 1 overnatning i Salleboeuf
• 2 overnatninger i Bergerac
• 3 overnatninger i Cahors
• 1 overnatning ved Luxembourg
• 9 x morgenmad
• 8 x aftensmad
• 1 x morgenkomplet (udrejse) 
• 1 x frokost (udrejse)
• 1 x aftensmad (hjemrejse)
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

ENTRÉER ca. EUR 50.

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Bordeaux (gns.): sept. 24°

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/BOC

Bordeaux –  
Cahors rundrejse 

 10 DAGE FRA 8.795

BESØG 
DRONNINGENS 

VINSLOT 
CHATEAU DE 

CAYX


