
RHÔNE
Mat- och vinresa – program

9-12 maj 2019



Exklusiv vinresa till Rhône tillsammans med 
NW Production och Winefinder!

NW Production och Winefinder har äran att få bjuda in Er till en fantastisk resa till  Rhône!

Följ med oss på en resa helt skräddarsydd för vårt sällskap till Rhône, från  Vienne i norr till Avignon i söder 
alldeles inpå Medelhavskusten.  Denna vackra region får nästan alltid stå i skymundan för Bordeaux och 
Bourgogne men frågan är om det någonstans i Frankrike görs så bra vin av så jämn kvalitet som i Rhône. 

Under våra dagar i Rhône har vi glädjen att få besöka de berömda vinhusen nedan;

Guigal och dess majestätiska slott Chateau d’Ampuis, Faury i norra Rhône, Jaboulet,som med sina ’Hermitage La 

Chapelle’ ett flertal gånger kandiderat till titeln ’ett av världens bästa viner’, Ogier med sina unika viner från 4 

olika terroirer, Pesquie, en av de bästa producenterna i Ventoux samt Amadieu,- den mest kände producenten i 

Gigondas.   

Vi kommer även att få prova Beaucastel i Famille Perrins vinkällare samt får en privat provning av ’Vieux

Télégraphe’ i Avignon.

Utöver våra fantastiska provningar blir det utsökta måltider hos  Guide Michelinbelönade kockarna Patrick 
Henriroux (2* ),  Marc Fontanne (1* ) , Christian Etienne (1* ) .  

Vi bor första natten på Domaine de Clairefontaine innan vi beger oss längre söderut till  fantastiska Le Prièure i 
Villeneuve les Avignon. 

Vi har under hela resan  med oss vår egen vinciceron Frederic Herviér, fransk konnässör och vinodlarättling 
samt en projektledare från NW Production som sköter all logistik på plats.



Vi tar hand om er på resan

Vår ciceron - Frédéric Hervier - Fransk 
konnässör och vinodlarättling - är en duktig 
vinkännare, född i Loiredalen och uppvuxen i en 
fransk vinodlar-familj.

Han har organiserat vin- och champagne-
provningar sedan 2007 både i Danmark och 
Sverige och leder numera Winefinders 
vinprovningar i södra och västra Sverige. De 
senaste 10 åren har Frédéric även varit ciceron 
under ett antal vinresor i bland annat i Italien, 
Spanien, Portugal och  flera regioner i Frankrike. 

NW Production är sedan 2003 en konferens- och 
eventbyrå som verkar både i Sverige och 
utomlands.

I alla uppdrag arbetar de efter sina 
värdeord; passion,kreativitet och professionalism. 
En projektledare från NW Production är med på 
resan och ansvarar för all logistik. Teamet har 
kvalitetssäkrat samtliga hotell, restauranger, 
transfers och aktiviteter.



Välkommen till Rhône!
Vindistriktet Rhône sträcker sig från Vienne i norr till Avignon och Nimes i söder alldeles inpå 
Medelhavskusten. Här har man odlat vindruvor sedan 500-talet före vår tidräkning och det mesta vinet är rött, 
kraftigt och tanninrikt. Regionen får nästan alltid stå i skymundan för Bordeaux och Bourgogne men frågan är 
om det någonstans i Frankrike görs så bra vin av så jämn kvalitet som i Rhône? Framförallt erbjuder vinerna 
från Rhône något annat än vad Bordeaux och Bourgogne gör och ofta, med några undantag, mer vin för 
pengarna.

Man brukar ofta dela upp Rhône i två distrikt. Norra Rhône som sträcker sig från Vienne till Valence. Här 
dominerar syrahdruvan vinerna utmed ofta branta granitsluttningar (med inslag av sandblandad jord och 
krita) ner mot floden Rhône. Norra Rhône står för ungefär 5-10 procent av hela regionens produktion. De röda 
vinerna är generellt sett sträva, fulla av mörk frukt, violtoner, salmiak, svartpeppar, rökta charkuterier och 
örtkryddor. De vita (gjorda på druvsorter som viognier, roussanne och marsanne) är parfymerade och 
aromatiska med mängder av tropisk frukt och fin kryddighet.

Södra Rhône sträcker sig från Montélimar hela vägen ned till Medelhavskusten och här görs de allra flesta 
vinerna på druvblandningar med grenache som den dominerande druvsorten och det på en mängd olika 
jordarter (men oftast väldigt mager och stenig jord). Här är de röda vinerna fylligare och eldigare med mer röd, 
rund saftig frukt och massor av örtkryddor. De vita (ofta blandningar på druvor som grenache blanc, 
marsanne, roussanne, viognier, ugni blanc, clairette, bourboulenc och picpoul) kan också vara fylliga och 
komplexa och kryddigt aromatiska i stilen men ofta med lite mer syra än de vita från regionens norra delar.

De två regiondelarna skiljer sig åt rejält på en mängd punkter. Klimatet är svalare och blötare i norr och 
vinerna växer generellt sett på trånga branta sluttningar. I söder öppnar landskapet upp sig och här influeras 
klimatet av Medelhavet och blir torrare och varmare. Det skiljer hela 200 mm när det gäller årsnederbörden 
mellan norr och söder. Både regionerna influeras dock av Mistralen - en kall vind som blåser ner torr, kall luft 
från norr och som hjälper till att hålla vinodlingarna fuktfria.



Det finns tre grundläggande kvalitetsklasser, eller kontrollerade 
ursprungsbeteckningar, i Rhône. Côtes du Rhône AOP (Appellation 
D’Origine Protégée - hädanefter förkortat AOP) är den första och täcker 
hela regionen. De här vinerna görs i en mängd olika stilar - rött, rosé och 
vitt - och det mesta kommer från södra Rhône eftersom egendomarna och 
odlarna i norr hellre använder sig av någon av de mindre och mer kända 
appellationerna (som t ex Crozes-Hermitage AOP).
De röda vinerna och roséerna görs framförallt på druvsorterna grenache
noir, syrah, cinsault, carignan, counoise och mourvèdre (upp till 20 
procent gröna druvor kan användas vid roséframställning). Alla röda 
Côtes du Rône-viner söder om Montélimar måste innehålla minst 40 
procent grenache och producenterna får använda upp till 5 procent gröna 
druvor. Och alla röda viner måste innehålla minst 15 procent av syrah och 
mourvèdre. De vita måste vara en blandning av minst 80 procent clairette, 
grenache blanc, marsanne, roussanne, bourboulenc och viognier med ugni
blanc och picpoul blanc som tillvalsdruvor.
Ett snäpp upp i hierarkin hittar vi Côte du Rhône-Villages AOP som är en 
ursprungsbeteckning som kan användas av runt 95 byar i södra Rhône. 
Bestämmelserna är strängare än för vanlig Côtes du Rhône (t ex ett 
maximalt skördeuttag på 38 hl/ha mot 52 hl/ha för Côtes du Rhône). 
Grenache måste utgöra 50 procent av vinet följt av 20 procent syrah och 
mourvèdre (och max 20 procent av andra tillåtna sorter).
18 byar har rätt att lägga till sitt namn och säljs som Côtes du Rhône-
Villages + bynamnet AOP (t ex Côtes du Rhône-Villages Cairanne AOP). 

Dessa är:
Cairanne, Chusclan (bara rött och rosé), Gadagne, Laudun, Massif
d'Uchaux (endast rött), Plan de Dieu (bara rött), Puyméras (bara rött), 
Roaix, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Sablet, Saint Gervais, Saint 
Maurice, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Séguret, Signargues (bara rött), 
Valréas och Visan.
Högst upp i klassificeringen finns de enskilda cru-byarna. Det finns 16 
sådana distrikt som har rätt att sätta ut sitt eget namn med eller utan 
Côtes du Rhône nämnt på etiketten - till exempel Cornas AOP. De flesta är 
specialiserade på röda viner men några gör en liten mängd vitt. Två 
producerar bara vitt vin (Château Grillet och Condrieu) och en cru täcker 
bara roséviner (Tavel). De 16 är:
Beaumes de Venise AOP, Château-Grillet AOP, Châteauneuf-du-Pape AOP, 
Condrieu AOP, Cornas AOP, Côte-Rôtie AOP, Crozes-Hermitage AOP, 
Gigondas AOP, Hermitage AOP, Lirac AOP, Rasteau AOP, Saint Joseph 
AOP, Saint Péray AOP, Tavel AOP, Vacqueyras AOP och Vinsobres AOP.



Praktisk information
Pris per person:  27890 kronor inkl. moms

I vårt unika all inclusive-koncept ingår:

Flyg t/r Köpenhamn el Stockholm till  Lyon och retur från Marseille med 
Lufthansa 

Logi,  1 natt på Domaine de Clarefontaine i  Chonas-l*Amballand och  2 
nätter på Le Prieuré i Villeneuve les Avignon, del i dubbelrum

Samtliga högklassiga luncher och middagar.

Privata besök och samt provningar på nämnda vinhus.

Privat provning av  ’Vieux Télégraphe’.

Alla transporter i bekväm turistbuss under hela vistelsen. 

Winefinders ciceron Frédéric Hervier och  projektledare från NW 
Production är med under resans gång.

Ej inkluderat i priset:

Enkelrumstillägg

Dricks för guide och chaufför. 

Personliga utgifter på hotell, besök och övrig tid 

Mer information kommer i januari månad.

*Resans pris är baserat på minst 18 deltagare, skulle antalet minska kan också priset 
komma att ändras.



KONTAKTA OSS GÄRNA
Teresa Werdinius

teresa@nwproduction.se

040-301734
www.nwproduction.se


