
 

 

Vintur til vakre Rhône. 

Forslag til program for 6 dagers tur. 

Dag 1 (fortrinnsvis onsdag) 

Fly fra Norge ( Gardermoen eller Sandefjord/Torp ) med rutefly  til Marseille. Videre   

transport med minibuss / liten turistbuss til Orange hvor vi skal bo i tre netter.  Stopp 

underveis for en enkel lunsj.  

Overnatting på hotell «Le Glacier» (***) eller annet hotell av tilsvarende standard i Orange 

sentrum. Middag om kvelden på restauranten «Les Saveurs de Marche» (3 retters meny 

med vin og kaffe). Restauranten ligger i gangavstand fra hotellet. 

                                                    

Dag 2 (torsdag).  

Etter frokost brukes formiddagen til å besøke markedet i Orange rett utenfor hotelldøra. I 

tillegg besøker vi et av verdens best bevarte romanske teatre som også ligger i byen. Litt 

mat midt på dagen før vi reiser til Gigondas 

(grande Cru AOC Gigondas). Vi besøker en av de 

kjente produsentene som lager denne vinen, 

Gabriel Meffre. Omvisning og orientering om 

produksjonen. Besøket avsluttes med en 

smaking av noen av hans viner. Etter besøket 

stopper vi i sentrum av Gigondas, den lille byen 

i dalsiden. Vi ser oss litt om i byen, kanskje også 

en kaffekopp på en av kafeene kunne smake 

godt. 

Om kvelden middag på restauranten Le Parvis. Restauranten ligger rett ved teateret i 

Orange sentrum.                                                                        

 

Fra audiovisuelt senter i Pouilly sur Loire 

Forestilling i teateret i Orange 



Dag 3 (fredag). 

Etter frokost reiser vi til det 

kjente vinområdet 

Chateauneuf du Pape hvor vi 

tilbringer det meste av dagen. 

Besøk hos to av de mest 

kjente produsentene i dette 

kjente Grand Cru: Domaine 

Ogier i utkanten av selve 

byen og den kjente 

topprodusenten Chateau 

Mont Redon som ligger på sletta mellom byen og Orange. Ruinene av pavens 

sommerpalass tar vi også en titt på. 

Lunsj på en restaurant i sentrum av byen for egen regning.  

Om kvelden middag på den koselige restauranten Au Petit Patio rett ved hotellet i Orange. 

Tre retters meny med vin og kaffe. 

Dag 4 (lørdag). 

Etter frokost tar vi med bagasjen når vi drar fra hotellet. 

I dag besøker vi et vinkooperativ i byen Cairanne (AOC Grand Cru Cairanne) hvor vi får en 

orientering med basis i en utstilling om vinproduksjon. I tillegg smaker vi på noen av 

vinene som de produserer. Enkel lunsj (ikke inkl.) på restaurenten «Au Tourne Verre» i 

sentrum av landsbyen.  Deretter drar vi til sentrum av Avignon hvor vi skal bo på hotell 

Kyriade (***) eller tilsvarende de to resterende nettene. Hotellet ligger sentralt i byen, rett 

ved Pavepalasset som ble bygd når paven måtte flykte fra Roma.  

Om kvelden 3-retters middag på restauranten L’Essentielle rett i nærheten av hotellet.         

Dag 5 (søndag). 

Etter en god frokost på hotellet, skal vi besøke noen av mange kjente turistattraksjoner i 

området. Første stopp er den kjente og godt bevarte akvadukten som ligger i Gard. 

Byen med rester av pavens sommerpalass på toppen. 



Vi besøker utstillingen om akvadukten 

og går en tur ut på selve 

konstruksjonen. Akvadukten ble 

opprinnelig bygd av romerne for at 

overklassen skulle få tilstrekkelig med 

godt badevann til byen Nimes. Etter 

dette besøket blir det et stopp i 

Rhone- deltaet, enten i byen Aigues-

Mortes eller ved et fuglereservat der 

en blant annet kan se flokker av 

flamingoer på den rette årstiden.  

 

Middagen denne kvelden spiser vi på restauranten Le Gout du Jour. Restauranten ligger i 

gangavstand fra hotellet. Tre retters meny med drikke. 

 

Dag 6 (mandag).  
 

Etter frokost besøker vi de to største 

turistattraksjonene i Avignon, 

Pavepalasset og Pont d’Avignon.  

Lunsj på egen bekostning i byen før vi 

setter kursen mot flyplassen i Marseille 

og veien hjemover. Flyavgang på sein 

ettermiddag og ankomst til flyplass i 

Norge seint på kvelden. Videre 

hjemtransport fra flyplassen på den 

enkeltes bekostning.  

 

 

 
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 – Marseille  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. 

 

Pavepalasset i Avignon 



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  

erfaringen at våre 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.  

                              


