PROGRAM: VINTUR I BOURGOGNE
Dag 1

Dijon og Côte de Nuits vingårder
Ankomst tidlig ettermiddag i Dijon.Møte med din lokale engelsktalende guide og avgang i en
minibuss for vinmarkene.Vi vil kjøre gjennom den naturskjønne ruten til Grand Crus i
vingårdene Cote de Nuits.Grands Crus Route gjennom: Gevrey-Chambertin, Vougeot,
Romanée-Conti … stopp på den berømte Romanée-Conti og dens «Crus».Sen ettermiddag
vil vi besøke en vingård i Cote de Nuits hvor vi har en deilig vinsmaking.Ankomst i
Beaune.Innsjekking på 4 * hotell.God middag på hotellet og overnatting i Beaune.

Dag 2

Côte de Beaune vingårder på sykkel – 30km
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Etter frokost, vil vi sykle gjennom kjente og berømte vinlandsbyer i Cote de Beaune:
Pommard, Volnay, Meursault, Puligny Montrachet …Underveis besøker vi Chateau de
Chassagne Montrachet for vinsmaking.
Lunsjen inntar vi i Puligny Montrachet på en koselig restaurant. På ettermiddagen fortsetter
sykkelturen gjennom vindistriktet og vi stopper for et besøk hos Pommard for vinsmaking.
Etter en lang og innholdsrik dag sykler vi tilbake til Beaune. Middag om kvelden i en lokal
restaurant. Overnatting på 4 * hotell i Beaune.

Dag 3

Bourgogne trøffeltur
Etter frokost er det avreise i minibussen og vår guide er med, vi skal besøke en
trøffelgård!Et sted å kunne oppdage trøfler og den unike smaken, for noen er dette
lidenskap. Du vil få en god innføring i bruk av denne dyrebare varen, og du vil også få smake
mange forskjellige retter laget av delikatessen.Etter jakten på trøfler med hund, vil du
oppleve en flott lunsj laget av trøffelprodukter, med mulighet til å smake på gode viner fra
regionen.Etter lunsj får vi en liten privat omvisning på Chateau Entre Deux Monts.På veien
tilbake til hotellet vil vi igjen besøke en lokal produsent med vintesting.Tilbake til Beaune.
Gastronomisk middag i 1 * Michelin-stjerne restaurant.Overnatting på 4 * hotell.

Dag 4

Hjemreise
Avreise etter frokosten.
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