
VINREJSE TIL BEAUNE
29. september - 2. oktober  2022

Alt det praktiske: 

Afgang fra Sønderborg:
Torsdag d. 29. september kl. 08.00 (Check-in 1 time før)
Hjemrejse fra Beaune:
Fly afgår fra Dijon kl. 15.00 (Check-in 1 time før) 

Rejsetiden er cirka 2,5 timer

Seats only
Mulighed for seats only til Dijon:
Inkl. servering ombord
Håndbagage 8kg.
Kuffert 15 kg.

Pris:
2.998,-  pr. person t/r

Pakkerejse 
Flyrejse t/r
Bus transfer til/fra Beaune samt vinsmagning. 
Fredag: Vinarrangement med bus og guide.
2x Vinsmagning i Beaune.
Inkl. servering ombord
Håndbagage 8 kg.
Kuffert 15 kg.

Pris:
4.498,- pr. person t/r

OBS:
Hotellet er ikke inkluderet, og bestilles på egen hånd. 

Faglige guider på vinturen:
Jørn Petersen, 40 år i vinbranchen 
Jens Kristian Bertelsen, 30 år i vinbranchen

I samarbejde med vinkenderne og tidligere ejere af Wohlenberg Vinhandel i Sønderborg Jørn Petersen og Jens Kristian 
Bertelsen, der er vores guides på denne eksklusive vin- og kulturoplevelse, har vi igen i år sammensat et spændende 
program for den vininteresserede i det skønne departement Cote D´or. Det er dog også en tur for dig, der ønsker at nyde 
et par dage på egen hånd med fransk stemning, god mad og afslapning i skønne omgivelser.

Om vinhovedstaden Beaune i Bourgogne.

Beaune er vinhovedstaden i Bourgogne i departementet Côte d’Or i det østlige Frankrig. 
Det ligger mellem Lyon og Dijon.
Beaune er et af de vigtigste vincentre i Frankrig og centrum for vinproduktion og vinhandel i Bourgogne.

Beaune har ca. 20.000 indbyggere, med bymur rundt om den gamle bydel med et fantastisk malerisk centrum 
med gågade, torve og dejlige butikker, fortovscafeer samt mange små lækre spisesteder.
Der er mange gode restauranter i flotte vinkælder-miljøer, og flere Michelin-stjerne restauranter.

Lørdag morgen er det store fødevaremarked i Beaune centrum på pladsen foran Hôtel Dieu De Beaune.

Beaune oser af vin, midt i hjertet af vinmarker, mange små og store producenter og flotte vinbutikker.

Der er flere store autentiske vinkældere i Beaune centrum hvor der er mulighed for at besøge og smage sig 
igennem Bourgogne vinene.



Torsdag den 29. september:

Afgang fra Sønderborg Lufthavn 08:00
Ankomst Dijon kl. 10.30
Bustransfer til Beaune ca. 30 km.
Tjek ind på hotel (Bus stopper på de 2 af/påstignings steder i Beaune) 
Frokost på egen hånd
Kl. 14.00 Mødes vi til fælles gåtur i centrum 
Kl. 14:30 Besøg hos Domaine Champy i hjertet af Beaune 
Rundvisning og smagning, vi slutter dagen her og I finder selv hjem til hotel. 
Fri aften, I klarer selv aftensmad og hygge.
 
OBS:
Vi anbefaler at man konsulterer vores liste over lokale restauranter og aktivi-
tetsmuligheder, det kan være en fordel at bestille bord på forhånd.

Fredag 30. september 

Kl. 09.30 Med bus (Bus stopper på de 2 af/påstignings steder i Beaune) 
Kl. 10.30 besøge Domaine Albert Sounit i Rully (20 km syd for Beaune)
Den danske slotsejer & vinbonde Knud Kjellerup tager imod og guider os
Rundvisning & vinsmagning
Frokost på vingården
Vi kører på vinruten tilbage mod Beaune
Via Chassagne-Montrachet, Mersault, Pommard & Aloxe Corton.
Vi nyder et glas vin i vinmarken et spændende sted på vinruten.

Forventet hjemkomst til de 2 af/påstignings steder i Beaune ca. Kl. 15.00 
Fri aften, I klarer selv aftensmad og hygge.

Lørdag 1. oktober

På egen hånd i Beaune
Det STORE fødevaremarked midt i centrum af Beaune
Shopping dag - i Beaune’s mange butikker, caféer, vinbarer, vinkældre, museer mv.
Frokost på egen hånd i Beaune
Vælg mellem:
Kl. 15.00 Besøg i Patriarche, en af Baunes ældste og største vinkælder 
Rundvisning og smagning i vinkælderen inkl. vinsmagning af 8 vine.
eller
Kl. 19.00 Besøg i Patriarche, en af Baunes ældste og største vinkælder 
Rundvisning og smagning samt fælles middag med hele gruppen i vinkælderen. 
Inkl. vinsmagning og vin til maden (+500 kr. / person, skal tilkøbes ved bestilling af rejsen)

 

Søndag den 2. oktober

God tid til morgenmad og afslapning, måske en let frokost i Beaune.

Kl 12:00 Bus henter på de 2 af/påstignings steder i Beaune, vi kører via. vinruten mod 
lufthavnen i Dijon.

Kl 14:00 check ind til afgang
Kl 15:00 Flyafgang mod Sønderborg. Ombord serveres en let anretning med et glas vin, samt 
kaffe, te og lidt sødt.
Forventet hjemkomst ca. 17:30

Program 1 
Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet

Der vil blive fremsendt betalingslink


