Vinresa 13-19 September Jura

Program

Jura är ett litet men desto mer spännande vinregion. Ett område som inte är särskilt känt utanför Frankrike
och därför ett område väl värt ett besök (Munskänken nr. 6 2020) Förutom unika viner så är Jura känt för sin
historia, naturområden och gastronomi. Ett av områdena vi besöker är AOP Château- Chalon som finns med
UNESCOS världsarvslista, här har man helt specialiserat sig på vin jaune som görs på 100% savignon. Vi
kommer även att besöka Le château d'Arlay, det äldsta slottet för vinframställning i Frankrike. Ett stopp blir
det i Poligny – känt för sina viner och det rika 15: e kulturarvet och är Conté-ostens huvudstad.
Om du gillar orörda franska byar är Château Chalon platsen att vara. Att bekanta sig med sina tidlösa
vingårdar, dess naturliga miljö, dess legendariska historia och en begåvad kock, gör en verkligt minnesvärd
dag. Gemytligheten och rikedomen i Juras vinframställningsregion kommer att belysas under en mängd
olika provningar som kombinerar en känslig balans mellan lärande och upptäckter med lugn och
avkoppling! Under denna 7-dagars resa, designad för vinälskare, kommer du att åtföljas av den person som
inte bara har utformat programmet utan som personligen har valt vinodlingarna. Vi erbjuder en personlig
resa för kräsna individer.
Dag 1
Ankomst till flygplatsen och transfer med buss till Champagnole
Middag och natt på Le Bois Gourmand Hotel https://www.bois-dormant.com/ (6 nätter på samma hotell)
Dag 2: Arbois
Frukost
Besök på en förhistorisk plats
chokladprovning och litet chokladmuseum
Lunch på restaurang
Guidevandring i vingården
Vinprovning i Pupillin
Middag på hotellet
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Dag 3: Poligny
Frukost
Guidat besök i staden
Vinprovning i Poligny
Lunch på restaurang Comté museum (Comté är en välkänd fransk ost)
Vinprovning i St Lothain eller Passenans
Middag på hotellet
Dag 4: Château-Chalon: där gult vin föds
Frukost
Guidad besök av Château Chalon by
Vinprovning i Château Chalon
Lunch på restaurang
Besök av kyrkan och den branta huvuddalen
Middag på hotellet
Dag 5: Arlay et l’Etoile
Besök av Arlay Castle
Vinprovning
Lunch på restaurang
Guidad promenad i L'Etoile
Vinprovning i L'Etoile
Middag på hotellet
Dag 6: Sud Revermont
Frukost
Naturbesök med vackra sjöar på morgonen
Lunch på restaurang
Vinprovning i Rotalier
Middag på hotellet
Dag 7:
Frukost
Transfer till flygplatsen
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