
                    
 
 
 

Gastronomi og Kulturrejse til SydvestFrankrig 
 

DORDOGNE - PÉRIGORD   
 

Denne rejse er specielt udarbejdet til dig som sætter pris på franske kulinariske 
specialiteter og kulturlivet forbundet hermed. En egn af Frankrig hvor danskerne 

sjældent kommer, og som i høj grad er kendt for sin gastronomi og den høje standard 
indenfor hotelbranchen. 

 
Vi har bestræbt os på at give Jer det bedste vi kan tilbyde på 7 dage, inklusiv de 2 rejsedage som 

vi også udnytter til det sidste. 
 
Vi ankommer til:  Brive la Gaillarde (BVE) Lufthavn, Vallée de La  Dordogne, som ligger 60 km 
fra vores første hotel 
 

Afrejse fra: Bordeaux lufthavn som ligger 160 km fra vores andet hotel. 
 

Således kan vi tilbyde et omfattende og varieret program for at vise det bedste fra egnen. 
Hvordan man lever og spiser, og hvordan historien og agronomien har været med til at forme os. 
 
Dag 1   Fredag  
 
Afrejse fra København til Paris Charles de Gaulle lufthavn. Transfer med egen bus til Paris 
ORLY.  (Hvis der ønskes ud-og hjemrejse fra Billund eller Ålborg venlisgt kontakt os.) 
 

Herfra videre med Air France til Brive-la-Gaillarde med ankomst kl. 17.15. Vores bus fra 
”Périgord Voyages” bringer os til hotel Plaza Madeleine i SARLAT, hvor vi forventer at være 
fremme kl. ca 18.30 
 

Efter at vi alle er installeret på vores værelser mødes vi kl.19.30 til en velkomstdrink, hvor Bo vil 
orientere om rejsen og de kommende 6 dage. Herefter fælles middag i hotellets restaurant, hvor 
der også bliver lejlighed til at hilse på vore venner og franske samarbejdspartnere, Michel og 
Carole, som i høj grad er en del af denne rejse. 
 
Dag 2  Lørdag  
 
Sarlat er hovedstaden for trøfler. I centrum af byen ser vi smukkke middelalderhuse i 
bindingsværk. Og så er det markedsdag om lørdagen i Sarlat. 
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Her kan vi opleve et sydende marked med alskens specialiteter fra egnen. 
 

Om formiddgen bliver I overladt til Jer selv og får forhåbentlig rigtig meget ud af at gå rundt i 
byen. Her finder vi dejlige restauranter og cafeer hvor det anbefales at man sætter sig og nyder 
stemningen. 
 

Kl 14.00 er der afgang fra hotellet til LASCAUX- GROTTERNE, ca 25 km nord for Sarlat. 
Regionen DORDOGNE som vi befinder os i, er kendt for sine grotter og hulemalerrier.    

LASCAUX GROTTEN er den mest betydningsfulde, med dyremalerier som er omkring 18.000 
år gamle. Kunstformer skabt da forhistoriske folk udviklede sig og begyndte at gravere, male og 
udskære. Grotten blev opdaget i 1940 af to drenge som legede med deres hund.  
Vi besøger den nye Lascaux 4. Grotte fra 2016, som er en tro kopi af den originale hule. Denne 
blev lukket i 1963 af hensyn til bevarelse. 
Dyretegningerne er udført i nøjagtig samme teknik som originalerne.  
 

I løbet af eftermiddagen kører vi tilbage til Sarlat. På vejen kommer vi forbi Destillerie ”La 
Trappe”, beliggende i en gammel jernbanetunnel! 
 

Siden 1835 har familiefirmaet destilleret dejlige frugt- hedvine og likører. Deres Fersken Hedvin 
Apéritif Péri Pêche er sidenhen blevet et ”symbol på Périgord”. 
 

Vi kikker indenfor, får indsigt i fabrikationen og afslutter med smagsprøver. 
 

Om aftenen er der fælles middag på en restaurant i Sarlat 
 
Dag 3  Søndag  
 
Til frokost kl. 12.00 skal vi besøge ” La Ferme de la Truffe” 38 km fra Sarlat. Et landsted, hvor 
man i generationer har fundet trøfler. Her modtager Delphine os og vi besøger domainet og ser 
hvordan deres trænede trøffelhund finder de dyrebare trøfler under egetræerne. Om vi finder 
trøfler afhænger af årstiden.  
 

Vi besøger butikken og i restauranten skal vi smage husets egnsspecialiteter. Der bliver rig 
lejlighed til at nyde trøflens markante smag og dens anvendese i det franske køkken. 
 

Om eftermiddagne sætter vi kursen tilbage til Sarlat. 
 

De af Jer som har bestilt Ballonopstigning over Dordognefloden om Middelalderslottene skal 
gøre sig klar til kl. 18.30 med opstigning kl. 19.30. Turen i luften varer 1 time. 
 

PS. Hvis vejret ikke tillader opstigning, er der sat tid af til et nyt forsøg næste dag, mandag. 
 

Aftenenen er fri til egen disposition. 
 
Dag 4  Mandag  
 
Dagen i dag er afsat til smagning af FOIE GRAS. Vi besøger en gård hvor de opdrætter ænder 
og gæs og producerer Périgord´s kendte Foie Gras. Værtsparret, Thérese og Michel, har 
resturanten”Ferme Auberge LACOMBE” og her får vi smagt på husets specialiteter. 
 

PS: Hvis der er eventuelt er ballonopstigning denne dag, sørger vi for det. I mellemtiden vil der 
for os andre blive foreslået forskellige oplevelser, sammen eller på egen hånd. 
 

Aftenen er fri til egen disposition 
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Dag 5  Tirsdag  
 
Dette kan blive en travl dag! Vi pakker kufferten og forlader vores hotel i Sarlat. 
De næste par dage skal vi bo på et smukt hotel længere mod vest, i området Tremolat, 
Relais & Château – Le Vieux Logis. 
 

Som det første skal vi besøge LES GABARES. Vi skal sejle på den stille Dordogneflod og nyde 
de smukke middelalderslotte langs ruten. Vi går ombord på en gammel flodpram, som for 200 år 
siden blev trukket af mennesker og heste. 
 

Til frokosten byder vi på PICNIC i det grønne, en stor succes fra vores Petanquerejser, med 
alskens kulinariske specialiteteer fra egnen. 
 

Efter frokosten besøger vi Josephines Bakers slot ” Les Milandes”. Her boede hun i mange år og 
var en sand mæcen for området. 
 

Tilbage i Trémolat venter der os en dejlig middag om aftenen tilberedt af en kendt fransk kok, og 
anbefalet af Michelin. 
 
Dag 6  Onsdag  
 
Formiddagen er fri til egen disposition. 
 

Til frokost skal vi besøge ”Restaurant La Meranda” i landsbyen MEYRALS. Byen ligger 
omgivet af vinmarker og har ca 660 indbyggere. Vi starter med en apéritif i baren før vi går til 
bords. Sammen med de lokale vinbøndere og håndværkere skal vi nyde en fire retters menu. En 
menu lavet af de bedste råvarer og som de lokale kan nyde hver dag for små penge. 
 

Om eftermiddagen skal vi besøge ECOMUSEE De La NOIX (Valnøddemuseet). Her skal vi se 
hvordan egnens kendte valnødder bliver høstet, bearbejdet og anvendt. Valnødden spiller en 
væsentlig rolle i den lokale gastronomi. Ikke kun i dessserter og kager, men også som olie. 
 

Dette besøg er også et af rejsens højdepunkter, idet vi er i PÉRIGORD og vi nyder: 
 

FOIE GRAS, TRØFLER og VALNØDDER 
 
 
Som opfølgning har vi tilrettelagt en Vinsmagning – Degustation – hos et af egnens mest 
eftertragtede vinhuse: ”Julien de Savignac” i Le Buge. 
Her ser vi flasker fra gulv til loft og næsten hele Frankrigs skatkammer af de gyldne dråber. 
Vi får her en ”Oenologisk oplevelse” og ser frem til besøget. 
 
Om aftenen er vi tilbage på hotellet i Trémolat. Her spiser vi en anden form for middag, en 
Apéritif DÎNATOIRE, bestående af bl.a. små canapeer, m.m.! 
 

Hen på aftenen vil vi foretage en evaluering af rejsen sammen med Jer: 
 
Har I været tilfredse? levede vi op til vores annoncering? og hvad kan vi måske ændre til næste 
rejse for at gøre oplevelserne endnu bedre... og mere spændende. 
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Dag 7  Torsdag  
 
Hjemrejsedag, og tiden skal udnyttes til det sidste! 
 

Vi forlader Hotel Le Vieux Logis i Tremolat kl. 10.00 og kører til den kendte vinby Saint 
Emilion med dens fortræffelige vine. 
 

Her møder vi Bo´s gamle venner helt tilbage fra oktober 1964, hvor Bo havde en lærerig periode i 
både vinmarkerne og i kældrene, hos Jean og Francoise JANOUEIX som er slottets ejere i nu 
snart 5. generation:  
 

Château HAUT SARPE – Grand Cru classé 
www.haut-sarpe.com 

 
Vi besøger slottet, er med til en vinsmagning og nyder en lækker vinbondefrokost med bl.a 
dejlige oste, før hjemrejsen begynder. Vi har ca 55 km til lufthavnen 
 
Afgang fra Bordeaux Lufthavn kl. 18.30. Mødetidspunkt kl. 16.30 
 

Ankomst til Kastrup ca kl. 23.00 
 
 

Kom godt hjem til Danmark 
og 

TAK for at I valgte at rejse med os. 
 
 
 
Bedste Hilsner 
 
LES BEAUX VOYAGES & Co          
 

Bo Speerschneider 
Marianne Jensen  
Michel og Carole LeSaux 
 

24. februar 2020 
 


