
    

 

 

 

 

 

 

Få regioner sammanfattar attraktionerna i Frankrike bättre än Dordogne. Ett område med naturlig 

skönhet, böljande kullar, gamla byar, slott och små städer som är mogna att utforskas och avnjutas av 

alla som passerar eller besöker. Hjärtat av Dordogne är centrerat kring staden och prefekturen 

Perogueux. Området är kanske mest känt för bland annat sina gourmetglädjeämnen, särskilt paté de 

foie gras, valnötter och tryffel. Perigord Noir ligger i centrum av Dordogne-regionen och är uppkallad 

efter sina mörka skogar, främst ek- och valnötsträd. Vézère-dalen skär genom sitt centrum och skapar 

imponerande klippor med många kalkstensgrottor. Dessa grottor innehåller verk av förhistoriskt 

intresse och regionen har många vackra byar med mörka skiffertak. Dess huvudort är Sarlet-la-Canéda, 

ett medeltida centrum fullt av hus från 15- och 16-talen. Tillsammans utforskar och smakar vi oss fram 

i denna region. Endast 25 platser.  

 
Dag 1:  

Avresa från Arlanda kl 06.30 och vi landar i Toulouse strax efter 

lunch. Vi påbörjar färden mot den otroligt fina lilla staden Figeac 

där vi stannar en natt. På vägen gör vi ett stopp i byn Cordes-sur-

Ciel som ligger vackert beläget på en kulle. När vi vandrat uppför de 

slingrande gatorna hinner vi för de som är hungriga ta något litet 

att äta åtföljt av ett glas lokalt vin. Vi fortsätter sedan mot Figeac 

där vi checkar in på vårt hotell för natten. Efter lite fritid för 

strövtåg i denna lilla stad avslutar vi dagen med en gemensam 

middag. 

 
Dag 2: 
Avfärd vid 10-tiden på små slingrande vägar mot Autoire där vi kan 

promenera i den vackra byn och kanske ta en kopp kaffe eller ett 

glas vin. Vi fortsätter sedan mot ännu en liten gullig by där vi intar 

lunch på stadens torg. Efter lunch åker vi vidare till det fantastiska 

klostret i byn Rocamadour som klänger sig fast vid bergssidan högt 

över ravindalen. Resan fortsätter sedan mot staden Sarlat-la-

Caneda för att checka in på vårt fina hotell. Här bor vi i tre nätter så 

det finns tid att utforska denna lilla pärla. På kvällen blir det 

gemensam middag på någon av stadens mysiga restauranger. 

Dag 3: 
Efter frukost gör vi en stadsvandring i Sarlat så att vi känner oss 

”hemma”. Vi upptäcker och lär oss känna stadens historia. Vid 

lunchtid ger vi oss av och tar sikte på herrgården Marqueyssac. På 

vägen dit följer vi Dordognedalen och stannar i den lilla staden Le 

UPPTÄCK PERIGORD NOIRE - EN RESA MELLAN HIMMEL OCH JORD 

I priset ingår: 
Flygresa Arlanda-Toulouse med 
KLM inkl skatter/avgifter samt 
1 incheckad väska, bussresor i 
Frankrike enligt program, alla 
besök och entréavgifter enligt 
program, fyra övernattningar 
på två olika hotell, fyra 
frukostar, fyra luncher, 3 
middagar inkl dryck, 
resegaranti, färdledning av 
Gustaf Hamilton och ciceron 
Peder Lamm 

Pris per person: 
26.660:- i delat dubbelrum 
Tillägg: 
2.820:-  enkelrum, 4 nätter      
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Roque-Gageac som klamrar sig fast mellan floden och klipporna. Här serveras vi en utsökt lunch. Vi fortsätter 

vår färd mot Marqueyssac som är högt beläget över floden och med en sagolik utsikt över landskapet. Vi har 

gott om tid för att besöka den enastående parken som har tre stjärnor i Michelins gröna guide. Dagen avslutas 

med en visning av Chateau de Beynac som ligger som ett vakttorn högt på sin klippa över floden. Här får vi 

smaka något av det bästa av vad regionen har att erbjuda och har vi tur så träffar vi också slottsherren. 

Kvällens middag är på egen hand i Sarlat, Gustaf kan tipsa om olika restauranger. 

Dag 4: 
På lördag morgon får de som är morgonpigga tid att besöka den underbara marknaden i Sarlat innan vi vid tio-

tiden ger oss av mot troglodytbyn Madeleine. Byn Madeleine är en plats som har varit bebodd under 

årtusenden och som delvis är uthuggen ur klippan vid floden Vézères strand.  Efter besöket promenerar vi till 

en liten lantgård för lunch. Vår resa fortsätter sedan på små vägar genom skog och dal till ruinen av slottet 

Commarque, som delvis ligger gömt. Byggnadsverket var under lång tid övergivet och bortglömd under 

vegetationen tills en släkting till den första byggherren bestämde sig för att starta ett massivt 

renoveringsprojekt. Sista besöket för dagen blir till de vackra trädgårdarna i Eyrignac. Parken har under 

århundrandena genomgått många förvandlingar för att idag återuppstå så som de kan ha sett ut för 400 

hundra år sedan. En dröm av formklippta häckar, spegeldammar och springbrunnar. Kvällens middag intas 

någonstans under kvällen på landsbygden.  

Dag 5: 
Frukost och utcheckning från vårt hotell och vi börjar vår resa tillbaka mot Toulouse och flygplatsen. På vägen 

stannar vi och tar oss ner i underjorden för att besöka de fantastiska grottorna vid Peche Merle där våra 

förfäder har målat ca. 800 motiv för så där 29 000 år sedan. Dagens lunch äter vi i den mycket gulliga staden 

Saint-Cirq-Lapopie innan vi fortsätter till Toulouse flygplats för flyg tillbaka till Sverige. 

Anmälan 

Det finns endast 25 platser. Boka din resa på vår hemsida www.special-resor.se eller ring oss på  

054-18 89 00 (telefontid: kl 10-12 och 13-15). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall 

betalas inom 10 dagar efter erhållen bokningsbekräftelse/faktura, resterande betalas senast 40 dagar före 

avresa. Bokningsbekräftelse /faktura skickas via e-post i fall inget annat önskats. 
 

För anmälan krävs följande uppgifter: namn, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer 

samt eventuella matallergier.  

 

Avbeställning 

Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor och Specialresors 

särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan).  

 

Mercure Hotel Figeac Viguier Du Roy***1 natt. www.cite-hotels.com 

Ett mysigt hotell med utomhuspool, bar och trädgård i Figeac. Rummen har luftkonditionering, vattenkokare, 

tv och badrum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.special-resor.se/
http://www.special-resor.se/
http://www.cite-hotels.com/


 
Hotel & Spa Plaza Madeleine****3 nätter. www.plaza-madeleine.com/en 
Detta charmiga hotell ligger i hjärtat av Sarlat och har en tropisk terrass, uppvärmd pool, bastu och bar. 

Rummen har utsikt över centrumtorget eller poolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flygtider med KLM från Arlanda: 

20/9: Arlanda- Amsterdam kl 06.30-08.40, Amsterdam – Toulouse kl 11.45-13.35 

24/9: Toulouse – Amsterdam kl 17.00-18.55, Amsterdam – Arlanda kl 20.50-22.55 

Hör med oss om du önskar flyga från ex Landvetter eller Kastrup. 

Utförlig information om avresan meddelas i det avresemeddelande som skickas ut cirka två veckor före avresa.  

 
Övrigt 

• Se över ditt reseskydd. Avbeställningsskydd och reseförsäkring ingår inte i resans pris.  

• Resan innehåller promenader, hör gärna av dig om du har funderingar kring detta. 

• Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om antalet 
deltagare understiger 20 personer. 

• Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. 

• Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på Specialresor. 
 

Gustaf Hamilton har bott i Frankrike i över 20 år och äger tillsammans med sin fru 
Laurence slottet Champchevrier i Loiredalen. Gustaf är en riktig frankofil och har 
ett stort intresse för kultur, historia samt mat och vin, vilket passar bra i detta 
kulturens och gastronomins Mecka. Tillsammans med sin fru Laurence, som är 
fransyska, planerar de resor genom deras Frankrike där ett sedan länge etablerat 
kontaktnät öppnar portar till slott och herresäten. En kombination som borgar för 
en mycket exklusiv och personlig upplevelse. 
 

Peder Lamm är konsthistoriker med förflutet inom auktionsbranschen. Han är 
författare och skribent och skriver regelbundet för exempelvis Antik & Auktion och 
Connoisseur. Peder är också föreläsare och reser land och rike runt och föreläser om 
antikviteter, mat och vin och andra kulturhistoriska ämnen. Privat älskar han livet på 
landet och bor i en gammal prästgård i Skåne där han ägnar sig åt trädgårdspyssel och 
hemmagastronomi 
 

Varmt välkomna! 

 

Romstadsvägen 2C 

653 42 Karlstad 

Tel: 054-18 89 00   

info@special-resor.se  

www.special-resor.se    

http://www.plaza-madeleine.com/en
mailto:info@special-resor.se
http://www.special-resor.se/

