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היוקרה של צרפת



טיסה סדירה תביא אותנו לשדה התעופה של העיר 

בורדו, שם ימתין לנו מיניבוס אלגנטי איתו נצא 

ישירות אל הביקור הראשון שלנו באחד היקבים 

 Château Pape :המרשימים ביותר באזור

Clément. הבעלים, ברנרד מגרז, מחזיק בלא 

פחות מ 42(!) יקבים ברחבי העולם. נטעם מיינות 

היקב ונבקר בגן היפיפה המקיף אותו.

עם סיום הביקור והטעימה נצא אל העיר בורדו, 

לצ'ק אין מהיר והתארגנות קלה בבית מלון אלגנטי 

וממוקם היטב. 

נצא לארוחת ערב בביסטרו מקומי קלאסי 

ובמהלכה נלמד על אזורי היין השונים בבורדו 

ונטעם מגוון יינות מייצגים.

נחיתה רכה
יום 1



יום מלא ביין וחוויות צפוי לנו בכרמים של אזור ה 

Medoc. נסיעה בין הכרמים של היקבים 

המפורסמים בעולם תוביל אותנו לטעימה וביקור 

 Château Mouton Rothschild בלתי נשכח ב

האגדי. 

ארוחת צהריים בביסטרו אלגנטי השייך למשפחת 

קאז, שהיא הבעלים של כמה יקבים מוערכים 

ברחבי צרפת. עם תום הארוחה נבקר בגולת 

 Château Lynch :הכותרת של יקבי המשפחה

Bages בביקור מרגש ומעמיק, במהלכו נלמד ונבין 

טוב יותר את הסודות והאומנות שמאחורי הבלנד 

הבורדולזי. בנוסף ליינות היקב נטעם טעימת רוחב 

השוואתית, מיקבים בורדולזים נוספים שבבעלות 

המשפחה. 

ארוחת הערב בביסטרו מודרני במרכז בורדו.

MEDOC הכרמים של
יום 2



בגדה הימנית של בורדו שוכנים כמה מהיקבים 

המוערכים ביותר בצרפת. 

נתחיל בביקור ב- Château Pavie האגדי, שזכה 

להיכלל בין רשימת היקבים הטובים ביותר בבורדו 

בדירוג של 2012. ביקור מרגש וטעימה מרתקת יציגו 

את המיטב של אזור סנט אמיליון. 

סעודת הצהריים היום ראויה לתואר: "הצגה של 

ממש". חוויה לכל החושים, שתארך כ 3 שעות 

במסעדה המחזיקה ב-2 כוכבי מישלן.

לאחר הסעודה נציע לטעום ריבות ייחודיות ב"בית 

מרקחת" ארטיזנלי של מרמלדות או לטעום מה"

 .Cannelés :ממתקים" המסורתיים לאזור

נבקר ביקב "גראז'" איכותי באזור פומרול ונחזור 

לעיר בורדו לערב חופשי. 

סנט אמיליון ופומרול
יום 3



בביקור אצל יצרן חביות מסורתי, נלמד על השפעת 
החבית על היין ונטעם יינות שעברו יישון בחביות עץ 

מסוגים שונים. 

המשך היום יהיה באזור המתמחה ביינות המתוקים 
 Château Rayne הטובים בעולם. נבקר ב

Vigneau כמו גם ב Haut Bergeron ונלמד על 
הבוטריטיס האצילי, שבזכותו מתקבלים היינות 
הללו ועל הייחוד שבהם. ארוחת הצהריים בלב 

היקב, בתפריט המותאם במיוחד ליינות היחודיים, 
שגם ילוו את המנות השונות.

ארוחת ערב במרתף של בר יין מקומי, במהלכה 
נטעם יינות שונים וחדשניים של יצרנים שהעזו 

לפרוץ את גבולות המסורת.

חביות ויינות מתוקים
יום 4



במרחק קצר מהעיר בורדו שוכנים הכפרים פסאק ולאוניון, 
שם מקורם של כמה מהיינות האדומים וגם הלבנים הטובים 

ביותר בבורדו. 

 Château Malartic נתחיל את היום בביקור ביקב
Lagreviere. מסע אל "בטן האדמה" להבנת הטרואר 

המקומי. הטעימה כאן תתחיל ביינות האדומים העוצמתיים 
ותמשיך, כיאה לעוצמות הטעמים, אל היין הלבן והמרגש.

 Château Smith :נמשיך לביקור ביקב מרשים במיוחד
Haut Lafitte. בעלי היקב, פלורנס ודניאל קתיארד, הם 
אלופי צרפת לשעבר בסקי, שהחליטו להקדיש את חייהם 
לחלום של אחוזת יין, מוקפת באומנות, פסלים, מסעדות, 

בית מלון ואפילו ספא יוקרתי. נבקר, נטעם ונסעד בביסטרו 
האלגנטי.

נבקר בחנות יין מרשימה שבה המקומיים רוכשים את מיטב 
היינות, במחירים אטרקטיביים ונמשיך למעט זמן להרגעות 
בבית המלון. בערב נחגוג את סיום הטיול בארוחת טעימות 

.Miles :באחת המסעדות הטובות בעיר

גראב ופסאק לאוניון
יום 5



היום יוקדש לחוויה עירונית בבורדו.

השווקים הצבעוניים של העיר פורסים את 
מרכולתם, מרכז העיר שוקק ומלא חיים, בתי 

קפה, חנויות מעצבים ובוטיקים קטנים 
ומזמינים. הבוקר נצא, כל אחד בקצב שלו, 

לטיול עירוני וטעימה מהצבעים והטעמים שיש 
לעיר היפה להציע. נמליץ גם על ביקור במוזיאון 

.La Cite Du Vin :היין המרשים

בצהריים, לאחר הצ'ק אאוט, נצא לסיור תרבות 
קולינרי מודרך, עם מדריכה מקומית, דוברת 
עברית, במהלכו נטעם מהמיטב שיש לעיר 

להציע.

בשעות אחר הצהריים נצא לשדה התעופה 
לטיסת לילה חזרה לישראל.

יום עירוני בבורדו
יום 6


