
   

 
 
 
Program:   

 

Det Norske Veritas’ Pensjonistforening 
 
FRANKRIKE 
Bordeaux - Saint Emilion - Arcachon - Cognac 
 
søndag 9. - torsdag 13. september 2018 
 
 
FRAM koordinator:  Claudia Debrunner  tel. +47 934 87 436 
DNVP koordinator:  Sam C. Aase             tel. +47 902 39 623 
    
FLYFORBINDELSE 
DY1452  09 sept Oslo – Bordeaux     16:00 – 18:50                    
DY1453  13 sept Bordeaux - Oslo      21:00 – 23:45  
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Bordeaux - Saint Emilion – Cognac - Arcachon 
 

 
Bordeaux  
Over hele verden er Bordeaux ensbetydende med vin. Ikke bare på grunn av de store 
vinmarkene som er Europas største, men mest fordi vi ikke kommer utenom Bordeaux området 
når det gjelder kvalitet og produksjonsmangfold. Byen har også mye å by på, vakker som den er 
med sin 1700-talls arkitektur. En sjarmerende liten storby med et livlig kulturliv og en koselig 
gamleby med et godt utvalg restauranter og kafeer som kan friste med deilige franske retter og 
gode flasker vin.  

Saint Emilion 
En sjarmerende middelalderby som stammer helt tilbake til 700-tallet da eremitten Emilion 
gravde seg en hule inn i klippen her. Rødvinen som produseres her er verdenskjent for sin 
eksepsjonelt høye kvalitet, og vinmarkene i området er beskyttet av UNESCO som kulturskatt! 
Under Saint Emilion finnes ca. 200 kilometer naturlige tuneller i lys, porøs stein som er typisk for 
distriktet. Mange av disse tunnelgangene og hulene blir benyttet til lagring av vin i dag, og bidrar 
til å skape de edle dråpene som Saint Emilion- vinen er kjent for å være. 
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Cognac 
I Cognac-distriktet vandrer du blant tusenvis av gamle eiketønner med velduftende konjakk til 
modning. Det er kun drikken som er fremstilt i denne regionen som har lov til å kalle seg 
“Cognac”. Her finner du spennende livshistorier og stolte familietradisjoner fra etterkommerne av 
nordmenn som dro ut i verden på begynnelsen av 1900-tallet og endte i Cognac. 

 

Arcachon 

Èn time fra Bordeaux ligger den fredelige lille havnebyen Arcachon, mest kjent for sin vakre 
arkitektur og østersproduksjon. Ved havnen finner du en behagelig strandpromenade med 
uterestauranter og yrende båtliv. Gastronomisk er dette himmel for sjømatelskere, da regionen 
er kjent for sin høye kvalitet på maten, og da særlig østers som er en spesialitet! I bukten finner 
du byens historie med små fiskelandsbyer og de kjente “Cabanes Tchanquees” - opprinnelig 
bygd for fiskerne som våket over østers-avlingene sine.  

 

 
GUIDEN VÅR - Laila Thortveit 

Laila hun har bodd i Paris siden 1995 og har studert fransk språk, 
kultur og kunsthistorie ved Sorbonne. Hun har også bodd i 
Bordeaux mens hun nå har Marseille som sin base.  

Laila har guidet franske turister i Norge og nordmenn i Frankrike i 
mange år og hun har inngående kjennskap til området dere skal 
besøke. 

Laila er også operasangerinne, og du skal ikke se bort fra 
muligheten for en liten arie på oppfordring. 
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HOTELLET VÅRT 
Bordeaux/Salleboeuf - 9. - 13. September 
 
Les Secrets Château Pey la Tour*** 
www.booking.com/hotel/fr/les-secrets-chateau-pey-la-tour 
 
Lokalisert i landlige omgivelser i Sallebouef, 15 km fra Bordeaux i retning Saint Emilion.  
Vi har reservert 27 rom. 
Hotellet, som også er en gammel vingård ligger vakkert til i naturskjønne omgivelser med 
utendørs basseng, en grønn hage og koselig terrasse som overser vinrankene. Hotellet scorer 
høyt både for sin gjestfrihet og egen restaurant som byr på spennende franske retter og et stort 
utvalg vin, også fra egen produksjon. Hotellet ligger i det kjente vinområdet «Entre-Deux-Mers» 

 
Gruppen får nesten hele hotellet for seg selv.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.booking.com/hotel/fr/les-secrets-chateau-pey-la-tour
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REISEPROGRAM 
 

 
 
DAG 1 – Ankomst - Bordeaux by night – transfer til hotellet 

• Ankomst i Bordeaux hvor dere blir tatt imot av  guiden, og deretter panorama sightseeing med 
buss i Bordeaux og kort spasertur i gamlebyen.   

• Felles middag i gamlebyen i Bordeaux - 3 retters middag med drikke (vin). 

• Transfer til hotellet og sjekk inn.  

 
 
 
 
DAG 2 – Utflukt til Saint Emilion og Entrecôte middag på slott 

• Frokost på hotellet 

• Utflukt til middelalderbyen St Emilion (ca 30 km fra hotellet) med guidet 
omvisning (på engelsk) i de historiske monumentene. 

• Litt tid på egenhånd (fine shopping-muligheter) 

• Retur til hotellet for lunsj og omvisning på slottet 

• Noe fritid for å gå en tur i den nydelige naturen og/eller nyte bassenget 

• Senere ettermiddag: Omvisning på slottet Château Haute Sarpe 
inkludert prøvesmaking av vin og  

• Middag på slottet (Forrett, Entrecôte grillet på vinstokker - områdets spesialitet og dessert). 
Slottets vin serveres til måltidet.  
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Château Haute Sarpe Grand Cru og Middelalderbyen Saint Emilion 
Slottet som er blant de eldste i Saint Emilion ble bygget ved slutten av 1800-tallet. Familien som 
driver det idag har sine egne vinmarker og står for hele prosessen av fremstilling til ferdig 
produkt samt forhandling av vin. Blant de historiske monumentene i middelalderbyen kan man 
besøke munken i Saint Emilians grotte, hvor man ifølge tradisjonen kan sikre seg god helse ved 
å kaste en mynt i kilden. Her finner man også en kirke gravd rett ut av stenen - den største i sitt 
slag i Europa. Om man tar turen ned til katakombene - en underjordisk gravplass - får man en 
anelse om hvordan tunnelsystemet under byen ser ut.  
 
 
DAG 3 – Utflukt til Cognac-distriktet 

• Frokost på hotellet 

• Buss og reiseleder henter gruppen for utflukt til Jarnac og Cognac-distriktet 

• Personlig omvisning (på norsk) i Braastad Cognac sine lagerlokaler og brenneriet med en 
representant for familien Braastad (med smaksprøver!) 

• Etter omvisning går turen videre til Chateu Triac (5 min) hvor det blir servert 4-retters 
slottslunsj (aperitiff, vin fra slottets vinmarker og kaffe avec XO inkludert) 

• Tid på egenhånd (her kan man nyte parken som omringer slottet) 

• Transfer tilbake til hotellet og felles middag.  
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Braastad Cognac og Chateau Triac 
I Cognacdistriktet produseres den eksklusive drikken konjakk med omsorg og tålmodighet. Her 
finner du mange berømte konjakkhus med norske navn, som Braastad Cognac, grunnlagt av 
Sverre Braastad fra Gjøvik, som ankom Frankrike i 1899. Huset tar hånd om hele produksjonen 
selv, og gir besøkende innblikk i alle stadier i prosessen, fra dyrking av druene, til brenning, 
blanding og lagring. I dag er det hans tre barnebarn som driver den stolte og tradisjonsrike 
familiebedriften videre. Braastad-familien har sitt eget vakre slott, Chateu Triac, plassert nydelig 
til midt i vinmarkene i regionen. 
 

 
DAG 4 – Bordeaux 

• Frokost på hotellet 

• Transport til Bordeaux hvor vi starter dagen med en guidet by-sightseeing etterfulgt av en 
gourmet lunsj i gamlebyen. 

• Etter lunsj valgfritt besøk i det nye museumet «La Cite du Vin» for dem som ønsker dette. 
Ekstra pris NOK 250,- Besøket anbefales for vinkjennere.  

•  Alternativt kan vi også anbefale et besøk på kunstmuseumet – og selvfølgelig shopping da 
det er et godt utvalg butikker i byen. 

• Transfer tilbake til hotellet ot felles gourmet middag.  

 
 

Bordeaux og La Cite du Vin 
Bordeaux´s arkitektur består av lyse og vakre fasader fra 17-1800-tallet, og kalles Lille Paris da 
den kan minne litt om nettopp det. Gamlebyen består av stort sett gågater med mangfoldige 
shopping-muligheter og delikatesseforretninger. La Cite du Vin er et nytt, spennende museum 
som tilbyr utstillinger innen 20 forskjellige temaer, blant annet Vinens sivilisasjon - et besøk her 
anbefales! 
www.laciteduvin.com/en 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laciteduvin.com/en
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DAG 5 –Arcachon med østers safari og blått Atlanterhav - hjemreise 

• Frokost på hotellet og utsjekk.  

• Bussen henter gruppen på hotellet for utflukt til Arcachon. 

• På veien stopper vi ved Dune de Pilat - Europas største sanddyne med fantastisk utsikt over 
bukten 

• Båttur i bukten hvor de kan nyte lagunen mens de blir servert østers og hvitvin. (trolig blir det 
båttur før lunsj men dette avklares nærmere) 

• Felles 3-retters gourmet-lunsj ved strandpromenaden. (Senere lunsj grunnet avreise fra 
Arcachon kl. 18. 

• Etter båtturen transfer til flyplassen og hjemreise kl. 21:00 (Norwegian) 
 
Arcachon 
I denne trivelige kystbyen ved Atlanterhavet ligger sjømatrestauranter av høy kvalitet på rekke 
og rad langs strandpromenaden - her kan man virkelig ha en ekte gastronomisk matopplevelse! 
En båttur i bukten tar deg forbi I´ile d´Oiseaux (fugleøya) med sine historiske cabanes 
tchanquees - hyttene hvor  østers-fiskerne tok inn ved lavvann. Seil forbi de små 
fiskelandsbyene som ligger som perler på en snor langs landstripen som beskytter lagunen mot 
Atlanterhavet mens du nyter østers og hvitvin av den ypperste kvalitet. 
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Inkludert i pakkeprisen 
- Flyreise med Norwegian t/r inkl. 2 stk. bagasje 
- 4 netter med frokost på hotell Les Secrets Château Pey la Tour  
- 3 gourmet lunsjer utenfor hotellet iht program inkl. minst 1 drikke (vin), vann og kaffe 
- 1 x 3 retters middag med drikke (vin) i Bordeaux 
- 1 x 3 retters middag på Chateau Haute Sarpe inkl. 1/3 flaske vin, vann og kaffe 
- 2 x 3 retters-gourmet middager på hotellet inkl. 1/3 flaske vin, vann og kaffe 
- 1 x 3 retters gourmet lunsj på hotellet inkl. 1 drikke (vin), vann og kaffe 
- De som ikke ønsker vin kan få øl eller mineralvann i stedet 
- Utflukt iht programmet 
- Reiseleder fra FRAM Arrangement (gruppen har lokal norsk reiseleder; Laila Thortveit; 

under oppholdet (se side 3) 
 
 
Ikke inkludert i pakkeprisen: 

- Reiseforsikring og drikkepenger  
- Dag 4: Valgfritt besøk i det nye museumet «La Cite du Vin» i Bordeaux for dem som 

ønsker dette. Ekstra pris NOK 250,- 
 

Cognac ca 120 km 
 

 
 
 
 

 
FRAM Arrangement AS 

Claudia Debrunner  tel. +47 934 87 436 
Postboks 34 Majorstuen, N – 0330 Oslo, Besøksadresse: Øvre Slottsgate 17 

Epost post@fram.as tel +47 22 44 31 41 www.fram.as 

mailto:post@fram.as
http://www.fram.as/

