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חלום צרפתי טעים :שישה ימים של אוכל ונופים מסעירים.
נופים וכפרים משוחים במכחול ,אנשים שהזמן אצלם עמד מלכת וגסטרונומיה
צרפתית במיטבה בתוואי ייחודי מסוגו בדרום מערב צרפת; אזור שלא נכבש עדיין על
ידי גלי התיירות המסחרית ובו כמה מנכסי הגסטרונומיה הצרפתית ,הרבה כוכבי
משלן וסיפור ישראלי מרגש אחד
את הטיול מובילות ומנחות – חגית אברון ,מחברת רב המכר "שישי בבוקר" ,לשעבר
כתבת הקולינאריה של עיתון גלובס ובעלת אתר הפנאי :חגית אברון ונורית פורן בעלת
העסק "העולם על פי נורית" מובילת סיורים קולינריים בארץ ובחו"ל.

התוכנית מבוססת על טיסות נוחות עם טורקיש איירליין.

שלכם,
נורית פורן
חגית אברון

תוכנית הטיול( :ייתכנו שינויים בימי התוכנית)

שישי  / 17.05 /יין טוב וטקס אפריטיף מסורתי...
בשעת בוקר מוקדמת נמריא לכיוון
טולוז .לאחר הנחיתה נשים פעמינו
לכיוון כפר קטן ומיוחד לביקור
ולסיור טעימות ביקב

.Domaine Rotier
את ארוחת הצהרים נעשה ביקב
ומשם נמשיך אל רודז היפה למקום
הלינה שלנו.
בערב נרד לחוות כמיטב המסורת
הצרפתית אפריטיף שלאחריו
ארוחת ערב צרפתית מסורתית.

יום שבת  /18.05 /הגשרים של מחוז אווירון
ארוחת בוקר של בגטים וקרואסונים חמימים
במלון ,ואנחנו יוצאים לכיוון הגשר הגבוה
בעולם ,נעצור במקום למבט חטוף על נוף עוצר
נשימה ומשם לעיירה רוקפור ,המקום בו
מיוצרת אחת הגבינות המפורסמות בעולם.
לאחר סיור במערות הגבינה של העיירה
רוקפור ,טעימות וארוחת צהרים מעולה מלווה
ביין טוב ניסע חזרה לרודז ואת ארוחת הערב
נחווה ב"קפיטריה" של השף המפורסם מישל
בראס  (Michel Bras).בראס הוא שף עטור
כוכבי מישלן ,שמסעדתו ממוקמת בכפר בו
נבקר" .הקפיטריה" היא המסעדה "בג'ינס" של
בראס ,מגמה עולמית של שפים מפורסמים
המקימים לצד מסעדתם עטורת הכוכבים,
מסעדה באווירה פחות רשמית

יום ראשון /19.05/לא על האוכל לבדו...
לאחר ארוחת הבוקר נצא ל Marcillac
לביקור ולסיור טעימות ביקב .חרף
השעה המוקדמת ,איש אינו יסרב
לטעום את היין המצוין ,האופייני לאזור.
אזור  Aveyron,אינו אזור יין מובהק
כבורדו או בורגון ,אך יין המארסייק
)(marcillacהמיוצר בו הוא מיוחד
במינו .משם אנו ממשיכים לכפר
 Conquesכפר ציורי ,אחד היפים של
צרפת שם נטעם גלידה שעושה בחורה
צעירה ונבקר במוזיאון מרגש של אמן
הוויטראז'ים סולאג' ,אליו מגיעים
חובבי אמנות מרחבי העולם .את
ארוחת הצהרים נקיים באמצע יער
בחוות פורלים בה דגים את הפורלים
היישר מהנהר אל הצלחת.
לאחר ארוחה דשנה נצפין אל
 Auberge du Barrezהמלון הכפרי
של השף הישראלי אורי פנחס נאור,
שף מחונן שלמד אצל פול בוקוז,
שיחד עם אשתו המקסימה סופי,
מנהל אכסניה כפרית עם מסעדה
מעולה .את היום נסיים בארוחה ערב
מעשה ידיו של שף אורי ואשתו.

יום שני  / 20.05 /כפר קטן ,תוצרת מקומית ,סדנת בישול והרבה רוגע כפרי...
רוצים לבוא איתנו לקנות קצת גבינות ולחם?
לאחר ארוחת הבוקר נצא עם שף אורי לסיבוב
בין מכמני הכפר .לאחר הסיור נחזור למטבחו
של אורי אשר יקח אותנו לגינה שהוא מטפח.
ביצי חופש ,עלים רעננים וזעפרן טרי הם רק
חלק מהתוצרת המקומית שהוא משלב
בתבשיליו ויחד איתו נפשיל שרוולים ונפצח
בסדנת בישול ריחנית אותה נאכל.
בערב אורי יגניב אותנו למרתף היין הקריר
ויעזור לנו לשדך יין שיהלום את מנת כבד
הברווז אותה הוא יגיש כמנה ראשונה של
ארוחת הערב (המנה יכולה להשתנות בהתאם
לעונה).

יום שלישי  /21.05 /טולוז היפה
לאחר ארוחת הבוקר ניפרד מאורי וסופי וניסע
להנות מטולוז היפה.
נערוך יחד סיור בעיר וניפרד לכמה שעות של
קניות ופאן בעיר הצבעונית.
את ארוחת הערב המיוחדת נעשה במסעדה
מקומית ונפרוש לשנת לילה ערבה.

יום רביעי/22.05/נפרדים ממחוז אווירון

ארוחת בוקר במלון ונסיעה לכיוון שדה התעופה

מחיר הטיול לאדם בחדר בחדר זוגי  2150יורו כולל טיסה
המחיר כולל:
 5 לילות במלונות מפנקים.
 6 ארוחות בוקר  4 +ארוחות צהריים  5 +ארוחות ערב
 רכב מיניבוס ממוזג ונוח לאורך כל הטיול.
 מים קרים/סודה במיניבוס לכל אורך הטיול.
 ביקור בכפר רוקפור  +ביקור במערות גבינת הרוקפור.
 ביקור ביקבים.
 סיור מודרך בטולוז.
 ארוחת אצל מישל בראס.
 סדנת בישול עם שף אורי פנחס נאור.
 סיורים מודרכים וכניסות לאתרים כמופיע בתוכנית.
המחיר אינו כולל ,ביטוח רפואי ומטען ,מיני בר ושירותי בחירה במלון ,הוצאות אישיות ,ארוחות
ערב/צהריים נוספות וטיפים לנותני שירות.
הערות חשובות!






הטיול מותנה במינימום  12נרשמים.
טיסה עם חברת טורקיש.
תוספת ליחיד בחדר זוגי  180יורו.
סדר הימים ותוכנם עשוי להשתנות כתוצאה מאילוצים שונים.
האוכל בטיול אינו כשר.

נורית פורן & חגית אברון
adamnurit@gmail.com
0528283022

