
Torsdag den 29. september:

Afgang fra Sønderborg Lufthavn 08:00
Ankomst Dijon kl. 10.30
Bustransfer til Beaune ca. 30 km.
Kl. 13.00 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.

Ca. kl 17:00 er der tjek ind på hotel
Kl. 19:00 fælles aftenarrangement
 
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 Mødes vi til fælles gåtur i centrum 
Kl. 10:00 Besøg hos Domaine Champy i hjertet af Beaune 
Rundvisning og smagning
Kl. 12:00 Frokost på egen hånd
Kl. 15:00 Overraskelsesbesøg og smagning

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

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
 

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 (Vinkælderens vintur) 
Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet

Der vil blive fremsendt betalingslink


