Wijn-Studiereis Provence
Geachte vrienden van Winesourcing,
Het doet ons genoegen u uit te nodigen voor een exlusieve WijnStudiereis naar het wijndomein Château Angueiroun. Het domein ligt aan
de Franse zuidkust onderaan het dorp Bormes les Mimosas en naast de
badplaats Le Lavendou. Eigenaar Eric Dumon is onze gastheer en zal de
geheimen van zijn schitterende domein graag met u delen.
Tijdens deze reis verblijven wij in de luxueuze “Villa Angueiroun”,
welke zich op het domein bevindt. De villa beschikt over vijf tweepersoons appartementen en een drie-persoons appartement. “Villa
Angueroun” is van alle gemakken voorzien en beschikt over een
zwembad. http://www.angueiroun.fr/home.html
Bijgaand treft u het programma aan, welk is samen gesteld door Arend
Jan in samenwerking met Erik Dumon. Het gezelschap zal bestaan uit
maximaal 12 gasten. De plaatsen zijn voorbehouden aan de leden van
Winesourcing.
Het belooft een onvergetelijke reis te worden naar één van de meest
bijzondere wijndomeinen van de Franse zuidkust. Heeft u interesse...
meldt u dan per omgaande aan, de reserveringen worden op volgorde van
aanmelding gehonoreerd.
à Bientôt: Arend Jan de Wijnman
Reserveer uw plaats: ajbroek@broekwijn.nl

Programma Wijn-Studiereis Provence
De Wijnreis vindt plaats vanaf Donderdag 4 Oktober tot en met Zondag 7 Oktober
2018. Hierinder vindt u details.

Donderdag
- Vertrek per vliegtuig Amsterdam/Eindhoven - Marseille
Afhankelijk van de te boeken vlucht, streven we naar een aankomst ter plekke
in de middag. Vervoer vanaf Marseille wordt geregeld middels twee/drie huurauto’s
die gedurende de reis tot onze beschikking staan.

- Ontvangst op Chateau Angueiroun
Inchecken , waarna ontvangst en Apéritief op het domein.

- Diner in Le Lavendou
s’Avonds diner in Le Lavendou, restaurant en reserveringen worden door ons
geregeld.

Vrijdag
- Rondgang/wandeling over het domein,
Stevige schoenen aanbevolen, aansluitend bezoek aan de wijnmakerij met een
uitgebreide proeverij.

- Dejeuner Chateau Angueiroun
Na de proeverij wordt de lunch geserveerd op het domein.

- Bezoek aan Bandol
Na de lunch, vertrekken wij naar Bandol, voor een domeinbezoek aan Chateau
Guilhem Tournier nabij Cadière sur Azur. Inclusief Proeverij Bandolwijnen.

- Diner in Bandol aan de haven
Bezoek aan dit oude havenplaatsje, restaurant wordt nader besproken.

Zaterdag
- De Zaterdag wordt vrij gehouden voor eigen activiteiten, zo kunnen we
een aantal bezoeken ter plekke organiseren, we hebben eigen vervoer.
- Bezoek aan Saint Tropez ± 35 kilometer.
- Bezoek aan de markt van Hyères ± 30 kilometer.
- Lunch aan het strand nabij Bormes, indien Restaurant “Estagnol” al open is.
- Trip met de boot vanuit nabij gelegen “La Londe” naar Isle de Porguerolles.

Diner en Soirée Angueiroun
- Het laatste diner zal plaatsvinden op het domein, waarbij zeker een aantal vrienden
van het domein zullen aanschuiven. Natuurlijk rekenen wij dan op een Provencaalse
avond op het prachtige domein van Erik.

Zondag
- Afhankelijk van de retourvlucht hebben wij wellicht nog ruimte voor een lichte
lunch onderweg naar Marseille of een ander uitstapje
- Vertrek Marseille – Amsterdam/Eindhoven

Financieel
Kosten per persoon

€ 695,00
========

Inbegrepen:
- Vliegticket Amsterdam/Eindhoven – Marseille retour
- Twee/drie Auto’s op Marseille beschikbaar voor de reis
- Verblijf op “Villa Angueiroun” inclusief
* Apéritief donderdag
* Proeverij en lunch Vrijdag
* Diner Zaterdagavond
- Bezoek en proeverij Bandol Chateau Guilhem
Niet inbegrepen:
- Diner Le Lavendou, Donderdagavond
- Diner Bandol Vrijdagavond
- Dagactiviteiten zaterdag en eventueel zondag voor vertrek.
- Reis- en andersoortige verzekeringen
- NB de kosten kunnen iets fluctueren in verband met boeking van de tickets, het is
daarom zaak zo snel mogelijk te reserveren zodat wij de tickets kunnen boeken.
- Bij reservering vragen wij een directe aanbetaling van € 350,00 per persoon
De factuur kan desgewenst op naam van bedrijf gesteld worden, bij een studiereis is
21% BTW aftrekbaar.

