DET UKENDTE SYDFRANKRIG

Oplev det ægte Frankrig
10.-17. april 2018 | 2.-9. oktober 2018

OPLEV DET ÆGTE FRANKRIG
Oplev det personlige Frankrig på vores vidunderlige stifinder-rejse til mere
ukendte egne af det store land. Rejsen er udviklet i tæt samarbejde med vores
rejseleder, der kender dette område af landet bedre end de fleste.

Vi er rigtigt glade for at kunne præsentere denne
spændende rejse til en del af Frankrig, som formodentlig er
ukendt for mange - måske lige på nær vinene. Der er nemlig
tale om den sydfranske region Languedoc-Roussillon, som
er et af Frankrigs største vinområder.

historier, bl.a. i den lille landsby Rennes-le-Chåteau, hvor I
for en stund dykker ned i de mange teorier og myter knyttet til den lokale præst Sauniére, der gjorde et “fund” ved
kirken og pludselig kom til penge.

Rejsen er udviklet i samarbejde med Jens Gehl, der delvist
har boet i området de seneste 20 år - og kender det som sin
egen bukselomme. Jens vil undervejs fortælle om myter og

Rejsen er placeret i det smukke forår og det lune efterår, der
ikke gør det for varmt og hvor klimaet er behageligt.

Katharer, korstog og troubadourer
I befinder jer i hjertet af middelalderens Occitanien - et
område fyldt med historier og myter om katharer, tempelherrer, korstog og troubadourer. I besøger små velbevarede
middelalderbyer, borge og klostre, og nyder de maleriske
landskaber med vinmarker og bjergtinder.

Bo, spis og drik godt
Fra start til slut bor I på håndplukkede hoteller og slotte. I
har helpension inkluderet og spiser på små, lokale restauranter med eget kulinarisk præg. I kan også se frem til flere
vinsmagninger, bl.a. den lokale specialitet: den mousserende vin Blanquette de Limoux samt en spændende vintur
gennem Corbieres og Fitou.

Program
Dag 1: Ankomst til Toulouse og videre
til Carcassonne
I flyver til Toulouse og kører herfra til
Carcassonne, hvor der er tid til indkvartering på et hotel i middelalderborgen La
Cité og til at strække benene.
I spiser velkomstmiddag bestående af
regionens specialitet, cassoulet.
Dag 2: Middelalderborgen Carcassonne, benediktinerkloster og vinsmagning

I dag gælder det den UNESCO-fredede,
befæstede middelalderby Carcassonne
- den største og smukkeste af de mange
katharborge, der troner spektakulært på
de sydfranske bjergtoppe.

Carcassonne udgjorde et af de i alt fire
kathariske bispedømmer. Byens ringmur
og de 52 tårne er opført i sandsten og er
efter renovering fuldt intakte. Fra La Cité
- den befæstede del af byen – kan I nyde
den smukke udsigt over Audedalen og
den nyere del af Carcassonne, der ligger
neden for borgen.
Om formiddagen udforsker I La Cité.
I mange af de gamle huse er der i dag
indrettet butikker og caféer, men man
fornemmer stadigvæk middelaldercharmen og den dramatiske historie, der har
udspillet sig her. Byvandringen går også
til Grevens Slot – Chateau Comtal – der
ligger som en borg i borgen, samt Saint
Nazaire-kirken, der er kendt for sine
smukke mosaikker.

Efter frokost på en vingård udenfor
Carcassonne besøger I benediktinerklosteret i Saint-Hilaire lidt syd for Carcassonne, hvor munkene i 1531 udviklede
verdens første mousserende vin, som
siden da er blevet områdets særkende
og vinbøndernes store stolthed: Blanquette de Limoux, der produceres efter
champagnemetoden. Efter besøget på
klosteret Saint-Hilaire er det tid til at
smage på Blaquetten før I kører tilbage
til Carcassonne og indtager en udsøgt
middag.
Dag 3: Marked i Mirepoix, Katharborgen i Montségur i Pyrenæerne

Fra den ene imponerende katharborg i
La Cité videre til den næste - i dag gælder
det Chåteau de Montségur, katharernes
højborg, hvor hundredvis af katharer
mødte deres endeligt efter mange
måneders belejring.
Turen til Montségur krydrer I med

lokal stemning på torsdagens marked i
Mirepoix. Markedet finder sted på byens
hyggelige lille torv omkranset af bindingsværkshuse fra det 13. århundrede.
Pølser, ost, frugt, brød, oliven - det skorter bestemt ikke på lokale delikatesser,
men sørg endelig for at gemme lidt appetit til frokosten, som I indtager på en
hyggelig restaurant i Mirepoix.
I gør også holdt ved kilden Fontaine
de Fontestorbes, som er lidt af et
naturfænomen.

Fremme i Montségur er det på med
vandreskoene (eller bare gode sko som I
kan gå i). For jer, der har lyst, tager I den
cirka 30 minutters vandring op ad bjerget til borgruinerne, hvor I bliver belønnet med en fantastisk udsigt ud over de
bølgende bjerglandskaber. For foden af
borgen ligger den charmerende og autentiske lille katharlandsby Montségur,
hvor der bor godt og vel hundrede sjæle.
I indkvarterer jer for natten, besøger
byens lille museum og kirke og nyder
siden dagens middag i de rolige bjergomgivelser. Overnatning i Montségur.
Dag 4: Udflugt til grotter, hulemalerier og fortællingen om katharernes
rige

I har allerede fået en solid fornemmelse
af katharernes massive tilstedeværelse
i området. I dag folder rejselederen den
spændende historie endnu mere ud,
når I bl.a. besøger Betlehems-hulen,
som katharerne brugte til deres særlige
indvielsesritualer.
I træder herefter i pilgrimmenes fodspor,
når I besøger den lille kirke Notre Dame
de Sabart med den sorte madonna og det
smukke relief af Maria Magdalene.
Herefter er I klar til at indtage dagens
frokost i Foix, det gamle centrum i
Katharriget. Esclarmonde de Foix (11511215), som blev katharernes beskytter
og helgeninde, boede på byens borg,
Chåteaux de Foix.
Sidst på eftermiddagen er I fremme ved
dagens endemål: den lille befæstede
landsby Camon, der ligger ved et gammelt benediktinerkloster. Hundredvis
af roser pryder den lille pittoreske by
og er et synligt minde fra dengang,
hvor Camon var omgivet af vinmarker.
Vinbønderne brugte rosenbuskene til at
tage varsel på pest og andre plantesygdomme. Overnatning i Camon.
Dag 5: Couiza, troubadurer, termiske
bade og borge
Dagens kørerute fører jer fra Camon

videre til Couiza - og forbi en række
katharborge, bl.a. Chåteau de Puivert,
kendt som troubadour-borgen. Chåteau
de Puivert er brugt som location i flere
film, heriblandt Roman Polenskis “The
Ninth Gate”.

I den lille bjerglandsby Espezel spiser I
frokost, og herefter står programmet på
sydfransk wellness i Rennes les Bains, en
lille kurby med termiske bade. For dem,
der har lyst, er der mulighed for at nyde
et bad i de varme kilder, som man har
gjort det igennem årtusinder på disse
kanter (husk badetøj). I har to overnatninger i Couiza.
Dag 6: Couiza, vingårde, klostre og på
sporet af Da Vinci-mysteriet

Efter en morgentur på et af regionens
største markeder, søndagsmarkedet i
Esperaza lidt syd for Couiza tager I op til
den lille by Rennes-le-Chåteau.
Herefter venter der frokost i den lille
landsby Alet-les-Bains, der midt i dette
store vindistrikt er kendt for sit velsmagende kildevand. Byens gamle kloster,
der i dag står i ruiner, trækker tråde
tilbage til krigen mellem den katolske
kirke og katharerne. Efter frokosten skal
I smage flere lokale vine på et par af
områdets vingårde. I besøger også Limoux, selve hjertet i produktionen af La
Blanquette de Limoux og smager igen på
blanquetten hos vinproducenten Antech.
Tilbage i Couiza spiser I middag.

Dag 7: Corbieres Lagrasse-klosteret
og Collioure
I starter tidligt dagen med en spændende
tur gennem vinområdet Corbieres med
et stop i Lagrasse, hvor I besøger klosteret, som der fortsat i dag er aktivt med
munke og skole.
Efter frokost i Lagrasse kører I videre af
vinruten gennem Corbieres og Fitou med
stop for vinsmagning på et par af områdets mange vinslotte. I kører videre ud til
Middelhavet og ender i den lille idylliske
fiskerby Collioure, hvor I efter indkvartering på hotel for natten får tid til et par
timer i den maleriske fiskerby, hvor Martisse og andre malere fandt sine motiver.
I slutter dagen med en afskedsmiddag på
én af byens mange fiskerestauranter.
Dag 8: Fontfroide – hjemrejse

På vej mod lufthavnen i Toulouse stopper I og spiser frokost på en charmerende restaurant ved Canal de Midi i
Trebes, hvor I vil kunne følge sluserne i
funktion.

PROGRAMOVERSIGT:

PRISEN INKLUDERER:

Dag 1: Ankomst til Toulouse og videre til Carcassonne
Dag 2: Middelalderborgen Carcassonne, benediktinerkloster og vinsmagning
Dag 3: Marked i Mirepoix, Katharborgen i Montségur i
Pyrenæerne
Dag 4: Udflugt til grotter, hulemalerier og fortællingen
om katharernes rige
Dag 5: Couiza, troubadurer, termiske bade og borge
Dag 6: Couiza, vingårde, klostre og på sporet af Da
Vinci-mysteriet
Dag 7: Corbieres Lagrasse-klosteret og Collioure
Dag 8: Fontfroide – hjemrejse

• Flybillet Kbh - Toulouse//Toulouse - Kbh
• Dansk rejseleder
• 7 overnatninger på centralt beliggende hoteller
• Helpension
• Transport, ture, udflugter og entreer

10/4 – 17/4 2018 (FRA18042)
2/10-9/10 2018 (FRA18043)

Pris pr. person i delt dobbeltværelse:
15.990 / 14.990 kr (Berlingske rabatpris)
Tillæg for enkeltværelse: 2.500 kr

Tlf. 7020 2779
www.HorisontRejser.dk
info@horisontrejser.dk
Rovsingsgade 88
DK-2200 København N
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1933
Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening (DRF)

• Sygdom/afbestillingsforsikring
• Rejseforsikring
• Øvrige drikkevarer og lommepenge
• Drikkepenge til chauffør og lokalguider (forvent ialt
30-35 euro)
DELTAGERANTAL:

Rejsen gennemføres ved minimum 10 deltagere. Der
vil maksimalt være 20 deltagere på rejsen.

Udgivet septe,ber 2016. Der tages forbehold for trykfejl.

AFREJSER OG PRISER:

PRISEN INKLUDERER IKKE:

