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Dag 1, zaterdag  aankomst in Palavas 

Aankomst bij hotel in Palavas-les-Flots, vlakbij Montpellier. Palavas is een waterstad, een soort klein 

Venetië. Een hoofdkanaal deelt de stad in tweeën; met een kabellift kan men van de ene kant naar 

de andere. In de voormalige watertoren uit 1943 is tegenwoordig een ronddraaiend restaurant met 

360 ° panorama-uitzicht. 

Diner bij een goed visrestaurant aan de kade. 

Overnachten in Palavas-les-Flots          

 

Dag 2, zondag  kathedraal; wijn en lunch van verstandelijk beperkten, verkassen naar B&B 

Wandeling over het strand naar de Cathédrale de Maguelone, een magische plek. Deze  kathedraal 

werd gebouwd in de 11e eeuw en ligt op een (schier-) eilandje tussen zee en meer. Hij is omgeven 

door 16 hectare wijngaard. Neem, als je de kerk wilt bezichtigen, vooral de audioguide mee (€ 4). 

Wijnproeverij bij de Compagnons de Maguelone. Deze compagnons zijn mensen met een 

verstandelijke handicap. Zij runnen het restaurant, de wijngaard, de wijnmakerij en de winkel en 

beheren de kathedraal. Detail: de wijnproeverij wordt geleid door een dame die Maguelonne heet.  

Lunch in hun restaurant (tip: mosselen met roquefort!) met een glas van een van de eigen wijnen, 

bijvoorbeeld de Insola blanc. Wandeling terug. 

Mooie rit naar ons 2e adres, een mooie en gemoedelijke B&B in Saint Pargoire. Fijn zwembad! 

Apéro en diner in de tuin van de B&B.  

Overnachting in B&B Saint Pargoire. 

 

Dag 3, maandag  wandeling en vrije middag 

Wandeling vanuit de B&B (1.30 à 2.00 uur).  

Picknick in de tuin van onze B&B. 

Vrije middag. Tip: vlakbij (10 km) ligt de monumentale Abdij de Valmagne uit 1138. In de 

middeleeuwen hoorde Valmagne tot de rijkste abdijen van Frankrijk en woonden er zo’n 300 

monniken. Zij onderhielden de wijngaarden en maakten wijn. Heel bijzonder zijn de enorme 

wijnfusten in de kerk. Nog steeds wordt hier wijn gemaakt. In de proefruimte kun je staande aan een 

balie hun wijnen proeven. 

Diner en overnachting bij B&B Saint Pargoire. 



 

Dag 4, dinsdag  Saint Saturnin, Grotte de Clamouse, verhuizen naar St Guilhem-le-Désert 

Op weg naar ons volgende adres, gaan we eerst naar wijndorp Saint Saturnin, waar we een 

wandeling maken naar de Rocher des Deux Vierges. 

Bezoek aan bio-wijnboer Joly in Saint Saturnin. Lunch bij Le Pressoir, aan het pleintje. 

Vertrek naar de beroemde Grotte de la Clamouse, een belevenis. 

We zijn dan al bijna gearriveerd in Saint Guilhem-le-Désert, een dorp met de classificatie “een van de 

mooiste dorpen van Frankrijk”, gelegen op de plek waar de Gellone uitmondt in de Hérault.  

Aankomst bij Hotel le Guilhaume, gelegen aan de Gorge de l’Hérault. Inchecken en tijd om het 

schilderachtige dorp bekijken met de abdij de Gellone, zijn gezellige pleintje en de smalle straatjes. 

Diner bij La Table d’Aurore, het restaurant bij ons hotel.  

Overnachting bij hotel in Saint Guilhem-le-Désert. 

 

Dag 5, woensdag  genieten van Saint-Guilhem en omgeving, Château Capion 

Wandeling in de bergen rond Saint Guilhem. De ‘route de Saint Jacques’ komt hier langs. 

Eenvoudige lunch in Saint Guilhem op het plein onder de platanen. 

Transfer naar Château Capion in Aniane, de buren van de beroemde Mas de Daumas Gassac. Het is 

een mooi chateau met erg goede wijnen. Door de wijngaarden is een wijn-parcours pédagogique van 

ca ¾ uur aangelegd, dat gaan we natuurlijk bekijken. 

De rest van de dag is vrij.  

’s Avonds kun je bijvoorbeeld gaan eten bij Le Petit Jardin, naast ons hotel (ook met uitzicht over de 

Gorge de l’Hérault).  

Overnachting bij hotel in Saint Guilhem-le-Désert. 

 

Dag 6, donderdag Wandeling naar Arboras en Saint Jean de Fos 

9.30 Transfer naar beginpunt wandeling (bij Mas Zénitude). 

Wandeling van 2 uur van Mas Zénitude naar het dorp Arboras. 

Eten bij een bijzonder eettentje, Les Hommes d’Argile, ook in Arboras. 

Bezoek en wijnproeverij bij Domaine de la Réserve d’O, een biodynamisch wijnbedrijf net buiten 

Arboras. Wandeling terug naar de auto. 

Het diner is bij een goed restaurant in Saint Jean de Fos genaamd Le Pourpre et les Oliviers. 

Overnachting bij hotel in Saint Guilhem-le-Désert. 

 

Dag 7, vrijdag   Wandeling naar Mas Zénitude, wine-pairing met Frances  

Wandeling van de Pont du Diable naar Mas Zénitude, ca 1 uur. 
Ontvangst door Frances en Erik. Rondleiding door de wijngaarden en de kelder. 
Wijnproeverij in de Tasting Room, boven, met prachtig uitzicht over de wijngaarden. 
Frances kan fantastisch koken! Zij verzorgt een driegangenlunch met ‘wine pairing’, op het terras bij 
het zwembad. 
Wandeling terug naar de Pont du Diable. 
Afscheidsdiner, in het hotel. Gezien de lunch wordt dit een bescheiden hapje eten.  
Overnachting bij hotel in Saint Guilhem-le-Désert. 

 

Dag 8, zaterdag 

Na het ontbijt is het arrangement afgelopen. 



 

 

Prijzen: € 1495  p.p.. Toeslag eenpersoonskamer € 325 .  

Inclusief: 

7 overnachtingen met ontbijt  

5 wijnproeverijen, meestal bij biologische wijnbedrijven;  

10 wijnproeverijen aan tafel, waaronder de fantastische wine-pairing bij Mas Zénitude 

6 diners inclusief wijnen  

6 lunches inclusief wijnen  

Begeleiding, toelichting en uitleg door vinoloog 

Reisdocumentatie, waaronder uitgebreide info over de wijnen  

Geurworkshop door Els mogelijk  

Exclusief: 

Heen- en terugreis  

Avondeten dag 4 

Verzekeringen, persoonlijke uitgaven en fooien 

 

 

 

         


