
 

 

En vinreise i Loire-dalen, «Frankrikes hage». 

Forslag til rammeprogram for 6 dagers tur. 

1. dag. 

Avreise fra Norge med rutefly til Paris der minibuss / liten turistbuss venter for videre 

transport til Sancerre. Stopp underveis etter 

behov, en regner med å kjøre motorvei det 

meste av strekningen Flyter trafikken bra, tar 

turen til Sancerre ca. 2,5 t. 

Overnatting på «Hotel Le Panoramic» (***) i 

Sancerre sentrum. Middag på restauranten «Les 

Augustins» (3 retter og 2 viner,  kaffe). 

Restauranten ligger rett ved hotellet. 

2. dag 

Etter frokost reiser vi til den lille byen Pouilly sur 

Loire, hvor vinbøndene i området har gått sammen 

om et audiovisuelt senter som forteller om 

vinproduksjonen. Senteret er også kjent for ett av to 

steder i verden hvor en kan lukte de forskjellige 

hvitvinsaromaene basert på naturlige luktstoffer. 

Besøket på stedet avsluttes med en smaking av viner 

fra området ( AOC Pouilly Fumee,  mye lik Sancerre). 

Lunsj på egen bekostning på en familierestaurant i 

området. 

Om ettermiddagen besøker vi en av de mest kjente vinprodusentene i Sancerre: Henri 

Bourgeois i Chavignole. Denne vinprodusenten er 

forholdsvis stor og produserer mange forskjellige 

typiske Sancerre-viner av god kvalitet. Henri Bourgeois 

eies av to brødre, hvorav den ene er til høyre på bildet.                                                                     

Omvisning og orientering om produksjonen. Besøket 

avsluttes med en smaking av 8 av hans viner hvor vi 

også får hvit geitost med brød ved siden av.  

Fra audiovisuelt senter i Pouilly sur Loire 

Innkjøringen til Sancerre sentrum 



Om kvelden middag på en restaurant i Sancerre sentrum, rett ved siden av torget i byen (3 

retters meny med drikke). Kan evt. også spise på restauranten Le Tour (1-stjerne i 

Michelinguiden) mot et lite tillegg i prisen.                                                                                                  

3. dag. 

Etter frokost reiser vi mot Tours, Frankrikes hovedstad før den ble flyttet til Paris. Kjører 

via byen Bourge. Første stopp på veien er et 

besøk på det kjente slottet Chenonceau 

hvor vi utforsker slottet. Den enkelte 

ordner seg også lunsj på stedet.   

Tidlig ettermiddag reiser vi videre til 

vinområdet Chinon hvor vi skal besøke 

produsenten Couly – Dutheil. Denne 

produsenten er en av de mest kjente i området. Chinon-området er kjent for sin 

rødvinsproduksjon basert på druen Cabernet Franc. All rødvin i dette området er basert på 

denne druen, som for øvrig er 3.-druen i Bordeaux. Vi får en orientering og omvisning hos 

produsenten. Besøket avsluttes med en vinsmaking i deres tiltalende og spesielle rom 

designet for dette formålet.  

Etter besøket reiser vi videre til Tours og tar inn på Alliance Hotel Tours Centre (****) i 

sentrum av byen like i nærheten av jernbanestasjonen. Om kvelden middag på 

restauranten Le Thelem rett i nærheten av hotellet (3-retters meny og drikke).  

4. dag. 

Etter frokost på hotellet avreise til Vouvray, et vinområde rett utenfor Tours som er kjent 

for sin hvitvinproduksjon basert på druen Chenin Blanc. Disse vinene er ikke så godt kjente 

i Norge, men mange i Frankrike regner de som noe av det beste som finnes innen hvitvin. 

Vinene fra Vouvray er generelt lagringsdyktige på grunn av et høyt syreinnhold. I Vouvray 

besøker vi topp-produsenten Domaine Huet. Vi får en omvisning og en etterfølgende 

smaking av noen av deres viner. Dette domenet er innflytelsesrikt for vinutviklingen i 

dette området. De klarte til og med i sin tid å flytte den planlagte traseen for hurtigtoget 

TGV, dette for å ta vare på de beste vinmarkene i  Vouvray.  

Etter dette besøket returnerer vi til Tours hvor 

resten av dagen er til den enkeltes frie 

disposisjon.  

 Aktuelle aktiviteter kan være besøk på det 

sentrale matmarkedet i Tours, den kjente 

katedralen, og kanskje ikke minst gamlebyen.   

 



Om kvelden middag på en god restaurant i gamlebyen. Det ligger flere gode restauranter 

på eller i nær tilknytning til Place Plumereau, det sentrale «torget» i gamlebyen.   

5. dag. 

Etter en god frokost på hotellet, blir dagen en «slotts-dag» der vi besøker de kjente 

slottene Villandry og Chambord.  

Villandry, slottet med de fine og kjente parkene og hagene besøkes om formiddagen. 

Dette slottet ligger like vest for Tours i nærheten av Loire-elven.  

 

  
    Oversiktsbilde over Chateau de Villandry.                     Fra interiøret på Chateau de Chambord 

 

Om ettermiddagen drar vi ca. 1 times tid østover fra Tours til det kjente slottet Chambord. 

Slottet ble tegnet av Leonardo da Vinci etter oppdrag fra daværende konge og er 

konstruert rundt ei stor sentral dobbel trapp hvor folk som går opp og ned ikke trenger å 

møte hverandre. Slottet skulle opprinnelig etter planen rotere rundt den sentrale trappen, 

men det var en umulig oppgave i praksis. 

Om kvelden middagen på en liten god familierestaurant i sentrum av Tours.  

 

6. dag.  

 
Etter frokost reiser vi tilbake til flyplassen i Paris. Vi kjører via Chartres hvor vi ser på 

verdens kanskje mest kjente gotiske katedral. Turen fra Tours til Chartres tar rundt to 

timer. Katedalen har hele 176 vinduer med 

glassmalerier fra tiden rundt årene 1210 – 

1240. I midtskipet er det også en stor 

pilegrims-labyrint, typisk for store katedraler 

bygd på den tiden.                                                    

Lunsj i byen før vi setter kursen videre mot 

Paris. Hjemtur fra Paris med rutefly til Oslo 

om kvelden.    

 

 

 

 

 

 

 

Katedralen i Chartres 



Alternativt program dag 5 og 6. 

 
Flere grupper har ønsket å få en dag i Paris med på programmet. Dette passer fint inn hvis 

en på dag 5 besøker Chambord på formiddagen og drar derfra videre til Paris. I Paris er det 

et utall av severdigheter og muligheter for program. Mange vil også oppleve byen en dag 

på egenhånd. Bare å sette seg ned på en fortauskafe og bivåne det myldrende livet og 

menneskene som farer forbi, er for mange program nok i seg selv. 

  

 
Dette rammeprogrammet er ment som et idegrunnlag og et utgangspunkt. Detaljene blir 

planlagt og bestemt i samarbeide med den enkelte gruppe som reiser.  

 

Vinstokken Reiser har som policy å inkludere det meste av kostnadene i den faste 

turprisen.  Kostnader som vanligvis inkluderes i prisen: 

-     Flyreise Norge – Paris tur / retur (rutefly) 

- All transport i Frankrike med minibuss / liten turistbuss.  

- Alle overnattinger på hotell (***) inkl. frokost i dobbeltrom 

- Måltider alle kveldene (meny m/drikke). 

- Kostnader for besøk og smakinger hos vinprodusenter i henhold 

til program. 

- Inngangsbilletter på severdigheter nevnt i programmet 

- Norsk fransktalende reiseleder med vinkunnskap er med på hele 

turen. 

 

Turkostnad pr. person vil variere noe etter hvor stor gruppen er og når på året en ønsker å 

reise. Vanligvis vil en også få bedre priser med god planleggingshorisont. Generelt er vår 

erfaring at prisene er gunstige i forhold til andre reiseoperatører. Dette hovedsakelig fordi 

vi har en liten administrasjon i tillegg til gode betingelser hos aktuelle leverandører i 

Frankrike. Som et utgangspunkt vil prisen vanligvis ligge i området 2.000 – 2.500 kr. pr. 

person og døgn med de betingelsene som er nevnt ovenfor.  

 

                                   

                                                                                                                                                                      


