
til den franske Region ”SUD Ouest”
En unik gastronomisk rejse for livsnydere



Er du GASTRONAUT ...
eller foretrækker du GOURMET ?

Gåselever - Trøfler og Valnødder
Regionens tre kulinariske specialiteter.

Special Rejse udi Gastronomi. Historiske og
kulturelle besøg til det «* Sorte Périgord »

Gør din passion om ægte godt fransk
køkken til virkelighed

Smag regionens fremragende
specialiteter

Dansk rejseleder og arrangør:
Bo Speerschneider

Rejsen omfatter forskellige typer
middage og frokoster af høj standard:

4 Middage (Anbefalet af Michelin, Bistro,
Dinatoire)

5 Typiske frokoster på lokale restauranter
Foie Gras, Trøfler, Valnødder

1 ”Meget autentisk lokal fransk landfrokost”
Vi kommer ind på den lokale bistro i landsbyen
Meyrals omkring vinmarkerne og spiser dagens
lokale MENU: 4 retter !

1 ”Rafineret” Piquenique ude på landet omkring
Dordognefloden

Vinsmagning, Saint Emilion-Bergerac, og lokale
vine i vinhuset « Julien de Savignac »
i Le Bugue 24260

Programme
Gastronomique

Du kommer helt tæt på
producenterne af områdets
kulinariske specialiteter

Du bor i luksuriøse omgivelser
på to af områdets smukke

4 stjernede hoteller

Besøg i nogle af regionens
kulturelle og forhistoriske
attraktioner

Vinsmagning fra området St
Emilion og Bergerac, men

også de lokale vine.

Klik her

https://bit.ly/lesbeauxvoyages-bospeerschneider
https://bit.ly/lesbeauxvoyages-bospeerschneider


Øvrige oplevelser og besøg:

Sarlat la Canéda
Centrum for fransk trøffelkultur med det berømte
fødevaremarked

Sejltur på Garonnefloden «Les Gabares»
Tidligere transportpramme trukket af heste og
mennesker.

Besøg på Josephines Bakers Slot « Les Milandes »
Hendes smukke park og have. Rovfugle opvisning.

Lascaux Grotten med de 18000 års gamle hulemalerier

Besøg på et landsted som finder Trøfler

Besøg hos en Gåselever producent
Produktion og Restaurant hvor vi smager
specialiteterne

Ecomusée for valnødder Et Frilandsmuseum
Vi ser og hører om valnøddens betydning for den
lokale gastronomi og økonomi

Distillerie de la Trappe i Sarlat

Som Ekstratilbud: Vi kan tilbyde BALLON Opstigning
over Dordognefloden og de gamle Middelalderslotte.

Programme
des visites



Navnet Périgord stammer fra før
Revolutionen hvor grever og baroner
herskede. I dag dækkeer området omtrent
det nuværende departement DORDOGNE, men
er opdelt i 4 zoner alt efter dennes
natur:

Dordogne

Hôtels
et Voyages

Situation
Géographique

Vi bor på to af egnens kendte hoteller:

Hôtel Plaza Madeleine ****
Sarlat la Canéda 24200
4 nætter med morgenmad
www.plaza-madeleine.com

Le Vieux Logis ****
Trémolat 24510 « Relais et Châteaux »
2 nætter med morgenmad og Restaurant anbefalet af Michelin
www.vieux-logis.com

Sarlat

Périgueux

Det SORTE Périgord: Mod Syd-Øst og
omfatter byen Sarlat-la-Caneda. Det
ældste område. Meget store skovområder
fortrinsvis bevokset med Egetræer med
mørke blade og en meget frodig jordbund.
Her finder du ofte Trøflen gemt under
skovbunden!

Det GRØNNE Périgord. I det nordlige departement
omkring byen Nontron og sydvest herfor. Farven
stammer fra en anden type lysere ege - og
kastanjetræer som samlet giver et meget grønt
steppelandskab. En stor del af undergrunden er
dækket af granit.

Det HVIDE Périgord: Omkring byerne Riberac og
Périgueux. Meget kalkrige jordbundsforhold.

Det PURPUR farvede område omkring byen Bergerac
som henviser til dets vinområde og vinbladenes
farve om efteråret. Tidligere tilhørte denne
del det hvide Périgord, men fik sit eget navn i
1988.

Deltagerantal:
Maximum 15 personer
Minimum 10 personer

Varighed:
7 dage – 6 hotelovernatninger
med morgenmad

Transport:
Fly København Paris CdG og
Orly til Brive. Retur fra
Bordeaux.
Afg. Billund. Kontakt os

Dato - Periode 2020:
Fra 12-18 Juni.
Fra 25 september - 1 oktober.

Pris:
Pr. person Kr 15.875
Enkelt værelse: Sup. Kr 2.300
Drikkevarer er ikke inkluderet i middage
og frokoster.

Tilmelding til:
groups@mangaard-travel.dk

Rejse program. Klik her.

https://www.plaza-madeleine.com
https://www.vieux-logis.com
https://bit.ly/lesbeauxvoyage-rejseprogram


Kontaktpersoner
Danmark Marianne Sjøstrøm Jensen

marianne.sjoestroem.jensen@gmail.com Tlf. +45 26 83 58 43

Luberon-Provence Bo Speerschneider
bosp.provence@wanadoo.fr Tlf. +33 674 66 99 03

Périgord Noir Michel & Carole Le Saux
le-saux.michel@orange.fr Tlf. + 33 607 76 79 37

Dansk Tour Operatør

Mangaard Travel Group
Tlf. +45 86 75 48 40

Elkjærvej 31, DK-8230 Aabyhøj
Medlem af Rejsegarantifonden nr 1088
Tilmelding : groups@mangaard-travel.dk

mangaard-travel.dk

Profectus est autem luxuriae !
Quand le voyage se nomme Grand Luxe !

https://mangaard-travel.dk

