
 

UNE TERRE D’EXCEPTION 
Trakteer uzelf op een betoverende week via de meest mooie wijn appellaties in de Drôme Provençale.  

Een bijzondere samensmelting tussen wijnroutes en gastronomie, in het hart van de Provence. 
 

Verblijf valt onder het label « Vignobles & Découvertes » 

 
De hoogtepunten : 

● 8 dagen en 7 nachten in een Herenhuis, in het centrum van Nyons  
● Ontbijt, apéritif en welkomstmaaltijd  
● Bezoeken die niet mogen ontbreken over : smaakbeleving, ambachten en erfgoed 
● Ontdekken van 6 wijndomeinen 
● Streekwandeling midden door de wijngaarden (gratis) 
● 2CV-rit (met chauffeur) 
● Wellness en massage in een spa 
● 2 picknicken bij wijnbouwers 
● 3 gastronomische en streek-diners in restaurants 

 

ZATERDAG 
❖ Vanaf 18h00 : Ontvangst bij Maison de maître « Des-Sens », midden in Nyons  
❖ 19h30 : Apéritif met uw gastheer en -vrouw en welkomstmaaltijd 
❖ Overnachting. 

ZONDAG 
❖ Ontbijt bij uw accommodatie.  
❖ Vrije dag. Het Office de Tourisme staat tot uw beschikking om u een selectie van activiteiten en 

bezoeken voor te stellen die die dag mogelijk zijn - het is aanbevolen om een paar  
dagen voor uw aankomst hiernaar te vragen. 

❖ 19h30 : Diner vrij  
❖ Overnachting.  

MAANDAG  
❖ Ontbijt bij uw accommodatie. 
❖ 11h00 : WIJNTOUR IGP Baronnies – Le Domaine Rieu Frais, in Sainte-Jalle  
❖ 13h00 : WIJNTOUR Côtes-du-Rhône – Picknick bij wijndomein  

Domaine L’Ancienne Ecole, in Vinsobres  
❖ 15h00 : WIJNTOUR Cru des Côtes-du-Rhône – Le Domaine Jaume, in Vinsobres 
❖ ‘s Middags vrij. 
❖ 19h30 : Diner bij restaurant « Le Verre à Soie », in Nyons  
❖ Overnachting. 



 
 
 
DINSDAG 

❖ Ontbijt bij uw accommodatie. 
❖ 10h00 : Rondleiding bij de « Distillerie Bleu Provence », in Nyons  
❖ 11h00 : Rondleiding bij de Vinaigrerievan Nyons  
❖ 12h00 : Lunch vrij 
❖ 14h00 : Autorit in 2CV door de wijngaarden (1h) 
❖ 15h30 : Ontspanningsmiddag bij « l’Institut Quintessence », in Nyons  
❖ 19h30 : Diner vrij  
❖ Overnachting. 

WOENSDAG 
❖ Ontbijt bij uw accommodatie.  
❖ 10h30 : WIJNTOUR Grignan-les-Adhémar – Le Domaine Grangeneuve, in Roussas 
❖ 12h30 : WIJNTOUR Grignan-les-Adhémar – Picknick bij wijndomein Domaine Rozel, in Valaurie 
❖ 15h00 : WIJNTOUR Grignan-les-Adhémar – Le Domaine de Montine, in Grignan 
❖ 19h30 : Diner bij restaurant « D’Un Goût à l’Autre », in Nyons (Maître Restaurateur) 
❖ Overnachting.  

DONDERDAG 
❖ Ontbijt bij uw accommodatie.  
❖ Ontdek de weekmarkt van Nyons op eigen gelegenheid  
❖ 11h00 : Gratis bezoek aan « La Chocolaterie du Comptoir de Mathilde », in Tulette  
❖ 12h30 : Lunch bij restaurant « L’Escapade », in Richerenches  
❖ 15h00 : Gratis bezoek aan « Château Départemental de Suze-la-Rousse » en gratis bezoek van « Jardin 

des Vignes » aan de voet van het Château (visioguide in meerdere talen) 
❖ 19h30 : Diner vrij  
❖ Overnachting. 

VRIJDAG 
❖ Ontbijt bij uw accommodatie. 
❖ 10h00 : Wandeling die start vanaf « Domaine Rocheville », in Nyons  
❖ 12h00 : Lunch vrij  
❖ ‘s Middags vrij. Suggesties :  

➢ *Gratis bezoek van de Scourtinerie van Nyons 
➢ *Gratis bezoek van het Musée de l’Olivier in Nyons 

❖ 19h30 : Diner bij restaurant « La Charrette Bleue », in Condorcet  
❖ Overnachting. 

ZATERDAG 
❖ Ontbijt bij uw accommodatie. 
❖ 11h00 : Einde van uw verblijf.  

 
BELANGRIJK :  
Alcoholmisbruik is gevaarlijk van de gezondheid.  
Essentiële oliën worden sterk ontraden tijdens de zwangerschap.  
 

Verblijf is het gehele jaar geldig, behalve in juli en augustus. 

 

Prijs per persoon : 715 euros  
Prijs is gebaseerd op 2 deelnemers / op basis van tweepersoons appartement, volledig uitgerust 

Deze prijs omvat alle prestaties die in het programma worden aangeboden 
Deze prijs is exclusief transport en persoonlijke uitgaven 
Deze prijs kan onderhevig zijn aan wijzigingen afhankelijk van de door de klant gekozen datum. 

Reservering: https://www.baronnies-tourisme.com/sejour/une-terre-dexception/ 

https://www.baronnies-tourisme.com/sejour/une-terre-dexception/

