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גיא הרןבהדרכת 



1יום 

נחיתה רכה

שם ימתין לנו  , מרסייבוקר סדירה תביא אותנו לשדה התעופה של טיסת 

. נצא אל עבר הכרמים והמרחבים של פרובנסאיתומיניבוס אלגנטי 

הידוע בכל העולם באתרים  , פרובנס הוא אזור גיאוגרפי בדרום צרפת

.  הנפלא וביינות רוזה משובחיםהפרובנסאליבמטבח , היסטוריים

והיכרות עם המטעמים המקומיים במסעדה מסורתית צהרים נערוך ארוחת 

.ומשם נמשיך לביקור חוויתי ביצרן גבינות בוטיק

ק אין וזמן  'לצ Avignonבבשעות אחר הצהריים נגיע לבית המלון הממוקם 

.מקומיתלחגוג את הערב הראשון במסעדת שף ונצא , להתארגנות



2יום

פפאדהשאטונף

החדשה של  טירתו ''-דה פאפ שאטונף:  יוקדש לגילוי אזור היין הראשון שזכה להכרה בצרפתהיום 

.14במאה ה מהוותיקן כאן האפיפיור בנה את הטירה שלו בתקופת הגלות '', האפיפיור

יקב  -Domaine du Vieux Télégrapheנגיע לביקור וטעימות מרגשות ביקב , לאחר ארוחת הבוקר

נעפיל אל הגבעה שבראשה נבנתה הטירה של האפיפיור  , בתום הטעימות. מפורסם ומרשים במיוחד

.Verger des Papes: שמשקיפה על נוף יפיפהמצוינת במסעדה צהרים ונאכל 

.  Domaine Du Pegau: והמוערכים באזורמהותיקים, נצא לביקור ביקב מסורתי נוסףהצהרים אחר 

.דה פאפשאטונףיעידו על האיכויות הגבוהות אליהן מגיעים יינות אזור , וטעימות יינות איכותביקור 

.מנוחה קלה ואחריה נצא לארוחת ערב במסעדה מסורתית מקומית, נסיעה חזרה אל בית המלון



3יום 

Take 2–פאפדהשאטונף

Domaine Duseigneur,הבוקר נבקר ביקב קטן ומשפחתי שלו קשר הדוק לישראל -

, בסוף הביקור נערוך ארוחת צהרים. לביקור וטעימת רוחב ממגוון היינות שהיקב מפיק

אליה מגיעים כורמים וייננים  ,  La Table Des Vignerons: במסעדה אותנטית וטעימה

.רבים מהאזור לאכול באופן קבוע

-לכיוון החלק הצפוני של עמק הרון ונעצור בשוק פטריות הכמהין המקומי, נצא צפונה

Chamaret truffle market  זהב שחור"בחיפוש אחר   ."

ודומיניקהאחים לורן . Domaine Courbisנעצור לביקור וטעימה ביקבCornasבאזור

משלבים מסורת ארוכת שנים יחד עם סגנון מודרני ואחראים להפקת יינות ברמה  , קורביס

נמשיך בנסיעה צפונה לכיוון , בסיום הביקור. גבוהה מאוד שזוכים להכרה ברחבי העולם

.  וזמן למנוחה קלה והתרעננותHotel de Franceק אין מהיר במלון 'לצ Valenceהעיר

במסעדה בעלת כוכב , שהיא מסע קולינרי שלם ומרתק, בערב צפויה סעודה משובחת

.La Cachette-מישלן



4יום 

'הרמיטאז

,  כמו באזורים אחרים. קרויה על שם הנזירים שהיו הראשונים להתיישב במקום' הרמיטאזגבעת 

, כיאה לעיירת יין. גם לכאן הביאו איתם הנזירים יין והעיירה נבנתה למרגלות הגבעה באופן טבעי

.התושבים מקפידים שלא להפריע לגידולי הגפנים החובקים את העיירה

נזכה לזווית רחבה על היין והכרמים  שם , Cave de Tainהבוקר נתחיל בביקור בקואופרטיב היין 

.  שבאזור

Paul Jaboulet:  קלה וטעימת יין מודרכת בבר היין של יקבצהרים נמשיך לארוחת  Aine.

Cite du chocolat,-לקינוח נבקר במוזיאון השוקולד המפורסם של ולרונה  Valrhona   נטעם

.העולמית של הקקאוההיסטוריה שוקולדים משובחים ונלמד על 

Chapoutier.לסיום היום נוזמן לטעימה באחד היקבים המפורסמים והמרתקים בעמק הרון 

ממנה ניתן  ', הרמיטאזעל גבעת יפיפיהוביחד עם הצוות המקצועי של היקב נצא לנקודת תצפית 

נחזור לבית  , בסיום הביקור. לראות את כל הכרמים שהרכיבו את היינות שטעמנו במהלך היום

. המלון ונהנה מערב חופשי



5יום 

ירוטקוט

יוקדש לגילויו של אחד מאזורי היין העתיקים ביותר של צרפת הממוקם  היום 

.בחלקו הצפוני של עמק הרון

נצא לביקור וטעימה ביקב  , ק אאוט מהמלון'בסיום ארוחת הבוקר ולאחר צ

.Vidal Fleury: ביותר בעמק הרון כולוהותיק

.  בקולינריה המשובחת שלהשידועה  Lyonנמשיך צפונה אל העיר הציורית 

שיכלול גם מגוון של  , בין סמטאות השוק היפיפיות, נצא לסיור קולינרי מודרך

. טעימות ומשביעות ונזכה גם לזמן לטיול עצמאי

ק אין ומנוחה קלה ובערב נצא יחדיו לסעודה  'בסוף הסיור נגיע  אל המלון לצ

.חגיגית לציון הלילה האחרון בטיול



6יום 

ןליושלהקסם

נזכה להנות ממעט זמן חופשי לטיול ברחובותיה  , ארוחת הבוקרבסוף 

.לגילוי מטעמים מקומיים ולקניות בשווקים הצבעוניים של העיר ליון, הציוריים

.נצא יחד אל שדה התעופה ונעלה על טיסה חזרה לישראל, הצהריםלקראת 


