WIJNOOGST - ARRANGEMENT
De periode rondom de druivenoogst is in onze regio één van de mooiste tijden van het
jaar. Je voelt overal de enorme bedrijvigheid van de wijnboeren en de gistende geur van
wijnkelders vervult de lucht.
Beleef deze bijzondere tijd… drie dagen genieten van de wijnoogst in de CharenteMaritime bij Domaine la Fontaine!
Wordt voor één dag ‘wijnboer – plukker’ bij Vignobles Morandière in de côte de Blaye. Zelf druiven
plukken en persen bij deze lokale wijnboer die aansluitend een lunch serveert in zijn wijnkelder, net
zoals zijn opa dat deed. Een rondleiding bij een kuiperij, een klein fabriekje waar je tussen de
machines door loopt en kunt zien hoe de eiken vaten voor wijn en cognac worden gemaakt; van
plank tot vat. Een bezoek aan het cognacmuseum of een beroemd cognac-huis. En behalve lekkere
wijntjes, zul je ook de cognac én onze lokale apéro ‘pineau des charentes’ proeven. Natuurlijk
vergezeld door heerlijke maaltijden. De vrije middag in het programma geeft gelegenheid om ook
andere wijn- en cognacboeren in de buurt te bezoeken.

DATUM 23 – 26 september 2010
Aankomst donderdagavond 23 september rond borreltijd;
Vertrek zondag 26 september na het ontbijt.
Het volledige arrangement bestaat uit:
- 3 overnachtingen bij Domaine la Fontaine, inclusief ontbijt (kamer op basis van 2 personen, voor 1pers. kamer geldt toeslag)

- 2x table d’hôtes bij Domaine la Fontaine, een heerlijk 3-gangenmenu (inclusief wijn), bereid door
de heer des huizes
- 1x diner in een lokaal restaurant (wijn inbegrepen)
- wijnpluk-stage bij Vincent Morandière, een wijnboer of liever viticulteur, die naast wijn ook cognac
en ‘pineau des charentes’ maakt.
- proeverij van wijn, cognac en pineau, met uitgebreide uitleg van Vincent en aansluitend de lunch
in zijn wijnkelder
- 1x lunch in een lokaal restaurant
- rondleiding bij Tonnellerie Allary, de wijnvatenmakerij
- bezoek aan cognacmuseum
PRIJS voor gehele arrangement: € 325,- p.p.
Niet in de prijs inbegrepen:
Vervoer naar Soubran, vervoer tijdens het verblijf, persoonlijke uitgaven
Domaine la Fontaine in Soubran is een fantastisch oord om te genieten van rust, ruimte en de
regio. Vijf gastenkamers en vier gîtes bieden een comfortabel onderdak aan maximaal 23 personen.
Een salon met open haard en piano staan tot je beschikking. En mocht het weer het toelaten dan is
ook het verwarmde zwembad beschikbaar. Meer info en foto’s vind je op onze website.
Voor meer informatie zie: www.domainelafontaine.com of www.vignoblesmorandiere.com of neem
gerust contact met ons op via info@domainelafontaine.com of telefoon 0033546043951.

PS:
Bij onvoldoende aanmeldingen zien wij ons genoodzaakt het arrangement te annuleren.
Bij reservering zal 50% aanbetaling worden gevraagd.
Uiteraard kan het verblijf met één of meerdere dagen verlengd worden (tegen geldende kamerprijzen).

