DEJLIGE FERIEDAGE
I BORDEAUX

B

ordeaux – et oplagt rejsemål med
utallige muligheder

Vinen har stor betydning for Bordeaux og fylder
naturligvis derfor også meget. Men man må ikke
glemme, at Bordeaux by, såvel som hele området, har
en mangfoldighed af andre spændende oplevelser at
byde på.
Natur, historie, kultur, arkitektur og gastronomi.
Det hele smelter sammen, og man oplever, hvordan
disse ting spiller en stor rolle i de lokale menneskers
liv. Man er sammen om at producere råvarer
af høj kvalitet – at tilbyde dem på de utallige
fødevaremarkeder på landet som i byen – tilberede
dem til gode traditionsbundne retter for til sidst at
være sammen om at nyde den gode mad og vin.
Der opleves en stor stolthed hos de lokale over deres
vin og mad – og en udtalt glæde ved det gode liv.
Besøg Bordeaux og oplev denne glæde på de mange
brasserier, bistroer og restauranter. I Frankrig er det
at spise ude endnu muligt til yderst rimelige priser. En
anden og endnu bedre mulighed er at købe ind på et
af de utallige fødevaremarkeder og selv forberede sin

mad (der er gode køkkener i alle vore ferieboliger).
Mange af de små landsbyer omkring Château
de Haux og Château Saint Pierre har ugentlige
markedsdage. Udvalget på markederne er enormt,
og selv supermarkederne er en stor oplevelse, hvor
man finder en kvalitet og friskhed, som man kun kan
drømme om herhjemme.
Østers og alt andet godt fra havet fra Arcachon,
asparges fra Blaye, oksekød fra de lokale racer (Blonde
d’Aquitaine og Bazadaise), skinke fra Bayonne,
oste fra Pyrenærerne, Piment d’Espellet og andre
specialiteter fra Baskerlandet, trøfler fra Périgord,
svesker og blommer fra Agen samt Foie gras og andre
specialiteter fra Landes. Hertil selvfølgelig alle de
dejlige vine, ikke alene fra Château de Haux, men også
fra alle de andre kendte Bordeaux-distrikter.
Du finder alt, hvad hjertet kan begære. Alt sammen
produceret i området, hvor Bordeaux ligger som et
smørhul omgivet af disse produkter, der hver for sig
viser vejen til spændende oplevelser.

Men Bordeaux har også et væld af andre tilbud
Shopping i Bordeaux by kan tilfredsstille selv de
mest kræsne. Her findes blandt andet Europas
længste gågade Rue Saint Catherine. Søges der efter
antikviteter, er hele Chartron-kvarteret fyldt med
sådanne butikker. Lokale ”loppemarkeder”(”Brocante”
på fransk) afholdes stort set alle weekender. Disse
”Brocante” findes let på internettet.

lodret op fra havet. Nyd den fantastiske udsigt og
medbring badetøjet samt forsyninger til en picnic eller
besøg en af de mange restauranter og nyd de pragtfulde
østers, som er den lokale specialitet til næsten ingen penge.
Bordeaux er også omgivet af golfbaner, og sæsonen er
meget længere end i Danmark - så tag golfkøllerne med.

Caféer i hyggelige stræder og på de smukt beliggende
åbne pladser gør det muligt at tage en velfortjent
pause og blot nyde de mange stemninger.
Bordeaux rummer også et antal spændende museer og
den imponerende opera Grand Théâtre.
Fra Bordeaux er der ikke langt til Atlanterhavet med de
evigt rullende store bølger til glæde for surfere og
badende eller for dem, der blot vil nyde den smukke
solnedgang.
Her finder du også Arcachon bugten og den helt unikke
sandmile Dune du Pyla, som rejser sig over 100 meter

Nogle af mine loppefund

10 gode grunde til at holde din næste ferie i en af vores ferieboliger

1.	Nemt at komme dertil, 4 ½ time med fly fra
København
-	Jeg foretrækker Air France eller KLM over Paris
eller Amsterdam.
-	Fra Oslo er der mulighed for at flyve direkte med
Norwegian på knap 3 timer.
2. Fantastisk beliggenhed
-	Midt i vinmarkerne omgivet af skov og smuk
natur.
3. Dejlig mad
-

Mange små lækre restauranter med 3 retter mad
for omkring 20 euro.

4. Mulighed for mange oplevelser
-

I feriehusene ligger en mappe med inspiration.

5. Bordeaux årets by i Europa i 2015
-

Meget smuk by med verdens længste gågade, 		
smukke bygninger og museer.

6. Atlanterhavet 1 time fra Haux
-

Østersbanker, dejlige store hvide strande og 		
Europas største vandreklit.

7. Hyggelige feriehuse
-

På www.haux.com kan du læse om ledige uger og
en beskrivelse af husene.

8. Dejligt vejr
-

Foråret starter tidligt og der er et 			
behageligt klima om sommeren.

-

Det er muligt at spille golf hele året.

9. Små spændende vinbyer
-

Mange små hyggelige middelalder byer som bør
opleves.

10. Ugentlige markeder i de omkringliggende 		
landsbyer
-

Festlige farverige markeder med alt lige fra
korsetter til levende kyllinger og lækker mad.

Se ledige uger på www.haux.com

Ferie midt i vinmarkerne.
Der falder en utrolig ro over en, når man holder ferie
på en vingård. Stress og jag i hverdagen glemmes af
alene udsigten ud over vinmarkerne og det rige dyreliv er en lise for sjælen.
At man så har mulighed for at holde ferie på sin ”egen”
vingård siddende på terrassen med et godt glas vin i
hånden, det er lykke.

smukke Château La France. Her er der mulighed for
at leje et helt vinslot. Hvis man vil føle sig som grever
eller baroner i en hel uge er dette stedet, man skal leje.

I forbindelse med Château de Haux ligger der 4 hyggelige ferieboliger. Her er der mulighed for at opleve
en ”arbejdende” vingård. 15 minutters kørsel fra
Château de Haux ligger Château Saint Pierre. Denne
dejlige vingård, som blev købt af Franske Vingårde i
1999, er siden blevet indrettet med 3 charmerende boliger, som med fordel kan lejes samlet, så 18 personer
kan holde ferie sammen.
20 minutters kørsel fra Château de Haux ligger det
4 generationer på Ha

ux i påsken

Feriehusene på Château de Haux
1815-Huset

En næsten 200 år gammel bygning fuldt istandsat
i charmerende fransk stil til 4 personer – sydvendt
terrasse med udsigt over vinmarkerne.

Kældermesterens bolig

Et charmerende hus til 2 personer – i direkte forbindelse med slottet – fra en overdækket terrasse er der
adgang til slotsparken.

Huset i dalen

Garonne og Dordogne er
to næsten ens separate
boliger med plads til 4
personer i hver. Husene
ligger for foden af
Château de Haux i en
fredfyldt dal omgivet
af skov.
Her er der et rigt dyreliv
med mulighed for dejlige
gåture i ”egen” skov delt af et
lille vandløb.
Der er brændeovn i begge husene.
Overdækket terrasse samt bålplads giver mulighed
for nogle hyggelige aftener med mulighed for at
sidde længe ude.

Feriehusene på Château Saint Pierre
På Château Saint Pierre er der fra uge 26-35 opsat
et badebassin, som kan bruges af de 3 ferieboliger i
fællesskab.

La Résidence

Er hovedbygningen på Saint Pierre. Dette smukke
1800-tals hus er stilfuldt indrettet med plads til 6
personer. Her er der masser af plads. Huset ligger
omgivet af vinmarker i en dejlig gammel have med
store smukke kastanjetræer.

L´Ecurie

Er den tidligere staldbygning som er total ombygget
til en lys dejlig bolig i moderne stil med plads til 6
personer. Huset har et stort glasparti. Herfra er der
fra køkken-alrummet en dejlig udsigt ud over vinmarkerne. Foran huset er der en stor terrasse med
samme smukke udsigt og sol det meste af dagen.

La Ferme

Er den tidligere forvalterbolig med plads til 6 personer. Boligen er bevaret i sin originale franske landstil. Huset har egen
lille have indhegnet med et lille hvidt stakit og en hyggelig
overdækket terrasse, som ligger i forbindelse med køkkenet.

Lej et helt vinslot
Château La France

Et utroligt smukt og elegant slot med plads til 14 personer,
idyllisk beliggende i slotsparken omgivet af vinmarker samt en swimmingpool.

Se og bestil feriebolig
Detaljeret beskrivelse af de enkelte
boliger med billeder findes på
www.haux.com under ”Ferieboliger”.
Her kan ledige uger ses og bestilles.

Oplevelser i Bordeaux og omegn
Naturligvis kommer man til Bordeaux for at opleve
verdens mest kendte vindistrikt, men der er så meget
andet at se og opleve. Mange af disse ture ligger kun en
kort køretur fra Château de Haux.
I alle feriehusene er der en mappe med idéer og inspi-

En tur i ”Land of the Painted Caves”
Kører man fra Château de Haux til Bergerac og videre
langs floden Dordogne gennem Lalande, kommer man
til Perigord Noir også kaldet ”Det sorte Perigord”.
På denne tur kan man opleve huler med 18.000 år
gamle hulemalerier. Disse malerier har man kaldt
for verdens ottende vidundere.

Baskerlandet er et besøg værd

Bare 2 timers kørsel syd for Château de Haux begynder
Baskerlandet. Her finder man San Sebastian, som er verdens hovedstad for tapas, det spanske ord for småretter,
der typisk indtages stående med et glas vin i hånden.
Man kan nemt bruge en hel aften på at ”hoppe” fra bar
til bar, fra tapas til tapas, fra glas til glas. Efter sådan
en aften kan det anbefales at tage en overnatning i den
smukke gamle del af byen med udsigt over vandet.
Fra San Sebastian kan turen gå videre til Bilbao og
Guggenheim Museet.

Ka´ du li` østers ?

Nogle af Frankrigs allerbedste østers produceres i
Arcachon bugten. Så hvis du kan lide østers, er et besøg
hos østersskraberne i La Teste de Buch, blot en times
kørsel fra Château de Haux, en spændende og dejlig
oplevelse.

ration til alt det, der kan opleves i området. Her er beskrevet mange spændende oplevelser, så det kan godt
være svært at bestemme sig for, hvor turen skal gå hen.
Vi har forsøgt kort at beskrive nogle af de dejlige ture,
vi selv tager på, når vi holder sommerferie på Haux.

En dag ved vandet – har hver sommer
været højdepunktet for vores børn.
En times kørsel fra Château de Haux ligger Atlanterhavet.
Her er der mange muligheder for at vælge en strand enten
med stille vand for de mindre børn eller mere vildt vand
med store bølger for de større børn.

Birgitte`s Bordeaux

Bordeaux er en fantastisk smuk by, som alle burde se!
Her er så mange muligheder. En slentretur langs
Kajen med mange restauranter, butikker og et stort madmarked om søndagen.
En tur ned af den lange ”shopping” gade med de utallige
butikker. Området med antikviteter, museer og Operaen
samt alle de små hyggelige caféer og restauranter, hvor
man kan spise billigt.

Birgitte´s Saint-Émilion

Det er næsten utænkeligt at bo i en af ferieboligerne uden
at tage en smuttur til Saint-Émilion. Det er den mest
charmerende lille vinby, som er på UNESCO´s liste over
bevaringsværdige byer. Saint-Émilion ligger kun 20
minutters kørsel fra Château de Haux, så en frokost på
torvet, eller i en af de små hyggelige sidegader, er et
oplagt udflugtsmål.

Besøg på vinslottene i Bordeaux

Der er mange hundrede vinslotte i Bordeaux´s kendte
vinområder, der tager imod besøgende med rundvisning, smagning og køb af flasker på stedet. Margaux,
Pauillac, St.Emilion, Sauternes, Pomerol og mange
flere kendte områder ligger indenfor en kort køreafstand fra Château de Haux.

Vinture med guide

Mathilde stammer fra en kendt vinfamilie, som min
familie har været venner med og handlet vin med
igennem 3 generationer.
Mathilde arrangerer private vinture rundt til de ellers
lidt lukkede store vinslotte i Bordeaux området. De fleste
vingårdsejere kender hun personligt, da hendes familie
producerer nogle af områdes bedste vine.
Mathilde er dansktalende, og flere aktionærer har
allerede med stor begejstring afprøvet en vintur med
Mathilde.
Ture og priser arrangeres direkte med Mathilde på
www.vvv-bordeaux.com
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