
Rusig i Rhone 26 april-1 maj 2022 
 

Äntligen har det blivit dags för mig att få ta med er längs Rhônedalen. Från gastronomistaden Lyon 

och söderut till Marseille går vår resa och vi kommer att göra många stopp på vägen förstås. Jag 

har gjort mitt yttersta för att få ta med er till det allra bästa Rhônedalen har att erbjuda så håll i 

hatten & häng med! 

 

 

Dag 1 Stockholm-Lyon 
 

Vi lämnar Arlanda tidig morgon för att hinna få ut så mycket som möjligt av dagen i Lyon, Frankrikes 

tredje största stad och hemstad åt den världsberömde kocken Paul Bocuse, bröderna Lumiere, säte 

för Interpol och den gastronomiska huvudstaden där floderna Rhône och Saône flyter samman. 

Vi börjar med en tur upp till katedralen Notre Dame de Fourvière där man har utsikt över hela 

staden. Därefter checkar vi in på det mysiga hotellet Globe & Cecil och har sedan dagen på egen 

hand att upptäcka Lyon. Jag rekommenderar starkt att spendera tiden i gamla stan och äta lunch på 

en äkta bouchon. Lyon ligger precis mellan vindistrikten Beaujolais och Rhône så du får garanterat 

något gott i glaset       

På kvällen äter vi gemensam middag hos på någon av Lyons alla finfina restauranger. 

 

 

 



 

 

 

 

Dag 2 Lyon- Tain l´Hermitage 
 

Efter frukost beger vi oss mot Tain där vi ska tillbringa några fullspäckade dagar i vinets tecken. På 

förmiddagen besöker vi Valrhona där vi får en workshop i konsten att kombinera choklad och vin, 

bra start på resan eller? 

 

Vi kommer att på på Domaine Delas, en stor och välkänd vinproducent som precis öppnat ett 

boutiquehotel med bara 11 rum. Vi får en visning av vineriet och en provning av vinerna under 

eftermiddagen och så installerar vi oss på rummen. Ni som varit med i Champagne hos Deutz 

kommer känna igen atmosfären då det är samma ägare. 

På kvällen äter vi middag i form av en bbq med vinprovning hos en grannproducent, Chapoutier. Det 

blir en toppenkväll med riktigt bra viner! 

 

Dag 3 Tain l`Hermitage 
 

Dags för något riktigt spännande, en vinprovning i en grotta under jord! Jag har verkligen längtat 

efter att få göra den här turen sen första gången jag hörde talas om den för ca tre år sedan. Jag har 

besökt vingården ett flertal gånger, men inte grottan. Den ligger i Ardeche som är en nationalpark 

med världens kanske mest välbevarade naturliga arkitektur. 



 

 

 

Efter provningen i grottan åker vi till själva vingården Domaine Notre Dame de Cousignac för lunch 

och mer vin. Här arbetar man biodynamiskt och spelar även musik för druvorna medan de jäser. 

Eftermiddagen är fri för egna äventyr i Tain innan kvällens middag på Maison Delas där vi bor 

väntar. 

Dag 4 Tain l´Hermitage-Avignon 
 

Vi lämnar Tain bakom oss och besöker en liten familjedriven vingård något längre söderut, Domaine 

Montirius. Här arbetar man helt biodynamiskt och vinerna är gudomliga. Lunch blir det också på en 

restaurang nära vingården. 

 

På eftermiddagen stannar vi i Chateauneuf-du-Pape där vi besöker Bouachon Le Pavillon och gör en 

workshop om vinets aromer som vi sedan testar på vinprovningen       Här finns också en väldigt fin 

butik med såväl viner som glas och mycket annat. När vi känner oss klara åker vi mot Avignon där vi 

ska bo två nätter och där vi hittar det enorma påvepalatset, den berömda bron Pont d’Avignon och 

mycket annat. Kvällen är fri för middag på egen hand. Vi bor bekvämt på Grand Hotel mitt i denna 

charmiga lilla stad. 

 



 

 

 

Dag 5 Provence-Avignon 
 

    

Idag gör vi en utflykt söderut och får en liten känsla av Provence. I Aix-en-Provence besöker vi 

lördagsmarknaden och får några timmar på egen hand för att äta lunch och njuta av livet. På väg 

tillbaka till Avignon besöker vi vingården Chateau de Seuil där vi naturligtvis får en härlig 

rosévinsprovning. På kvällen äter vi gemensam middag på Reataurant Cour d’Honneur i Avignon 

och så är det ju sista natten med gänget för den här gången! 

 

Dag 6 Marseille-Arlanda 
 

Efter frukost checkar vi ut och åker till flygplatsen i Marseille för att så småningom landa hemma i 

Svedala igen. 

 

 

 

 

Om vi skulle behöva ändra på något vingårdsbesök, så ersätts det alltid med likvärdigt eller ännu bättre. 

Vinmakare kan inte alltid, som vi, planera så långt i förväg ;) 

 

 

 



 

Vad kostar det, vad ingår och hur anmäler jag mig? 

Resan kostar 24 650 kr och du blir garanterad din plats när du betalat anmälningsavgiften på 

4 500 kr till min samarbetspartner Nygren & Lind Resebyrå. Slutbetalning görs sedan ca 40 

dagar innan avresa. 

I priset ingår: 

Flygresa till Frankrike tur och retur. Utresa till Lyon, hemresa från Marseille 

Fem nätter med frukost på härliga hotell. Priset gäller för del i dubbelrum, enkelrum går att 

ordna mot tillägg i Lyon och i Avignon. Enkelrumstillägg för 3 nätter 2 060 kr. De två 

nätterna i Tain bor vi på ett så litet hotell att det inte finns möjlighet till enkelrum.  

All transfer på plats i Frankrike. 

Alla utflykter i programmet: vin & chokladprovning hos Valrhona, sju vingårdsbesök med 

provningar, två luncher med vinprovning/dryck, fyra middagar med en massa vin. Dessutom 

som alltid chansen att umgås med ett superglatt gäng i dagarna sex och en massa ny 

vinkunskap! 

Anmälan gör du/ni på mail till vinprovning@sommelierskan.se  

Resan är ett samarbete mellan mig och Nygren & Lind Resebyrå och betalningen sker till 

resebyrån. 

Hoppas att vi ses på resande fot! 
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