
B&B CHARMANT

om och fila på formen, ladda inför säsongen och spetsa dig inför årets löplopp. Lär 
dig springa mer effektivt och lättare med god löpteknik. Under dessa dagar kommer 
du med löparskorna på att kunna njuta av södra Frankrikes fantastiska 

landskap. Du blir coachad av våra välmeriterade och inspirerande ledare samt får lära dig 
mer om löpteknik och träningslära.

Detta är 4-dagars livsnjutning med allt vad trakten erbjuder kombinerat med effektiv 
träning som passar alla nivåer, allt ifrån dig som precis tagit på dig löparskorna till dig som 
är en erfaren löpare sedan många år. Varje deltagare får möjlighet att gå på djupet med sin 
egen löpteknik, få analys och personlig feedback.

Ni bor hos oss på La Belle Vue där ni sover gott i något av våra fem gästrum, personligt 
inredda med möbler från epoken när huset byggdes och med eget badrum. Frukostbuffén 
avnjuter ni på den stora terassen med en milsvid utsikt över vinfälten, relaxar runt poolen 
eller tar en drink i vardagsrummet.

KOM I FORM OCH NJUT LIVETS GODA
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EXEMPEL PROGRAM KOM I FORM
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DAG 1 

DAG 2

DAG 3

Incheckning från 17.00
När ni checkat in på era rum så äter vi en gemensam middag på L’Escampette, 
Neffiés härliga genuina bistro där stämningen alltid är hög och maten vällagad. Så 
mycket mer franskt än så här blir det inte. Vi går igenom programmet och lär känna 
varandra.

7.30 Morgonjogg 
med löpskolning bland vinfälten. Här kommer du få lära dig grunderna i löpteknik.

9.00 serveras frukostbuffé 
med lokala delikatesser såsom chèvreost från Neffiés, ekologisk yoghurt från Jersey-
kor och som produceras i grannbyn, nybakat bröd och spröda croissanter från 
vår fantastiska bagare, olika charkuterier, frukt och grönsaker från marknaden, 
espresso/ latte eller vanligt kaffe, thé eller choklad, ägg från grannens höns och juice. 
Givetvis gör vi hederlig havregrynsgröt om någon önskar det.

Förmiddagen ägnas sedan åt individuella samtal om träningsupplägg samt åter-
hämtning vid poolen.

Lunch
Vi äter lunch på La Belle Vue’s terass och njuter av utsikten.

Efter lunch besöker vi en av våra favoritvingårdar – Savary de Beaugard. Här har 
fem generationer vinproducenter utvecklat denna familjegård till vad den är idag. 
Christophe Savary förvaltar de traditionella metoderna kombinerat med dagens 
krav i miljöhänseende. Med lera/kalkstensjord och med en härlig havsbris och nord-
anvind skapas här ett mikroklimat som är perfekt för vinerna. Lägg till detta druvor 
som får bada i solsken så har man området Picpoul de Pinet’s bästa förutsättningar 
till välbalanserade och eleganta viner. 

Träning
Vi kör ett löppass med fartlek.

Middag
Vi promenerar 100 m till Le Verry Table i Neffiés där vi äter middag. En familje  
ägd restaurang som rankats som en av de bästa i Languedoc. Sebastian och Valerie 
serverar utsökta menyer till bra priser.

7.30 Morgonjogg 
med löpskolning och styrketräning på stranden. Vi tränar vid Medelhavet och äter 
sedan medhavd frukost på stranden.

Lunch
Efter dusch och vila åker vi in till Sèté och äter lunch. Sèté som kallas för Frankrikes 
Venedig är en vacker liten hamnstad och har ett stort utbud av restauranger längs 
kanalen samt en en fantastisk saluhall där man kan titta på folkvimlet och äta 
lunch. Här njuter vi av lunchen och strosar runt lite i Sèté och det finns tid för lite 
shopping om någon så önskar.
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DAG 4 

Träning
Eftermiddagens träning består av ett löppass i backe. Ni kan förvänta er fantastiska 
vyer!

Middag
Vi äter middag tillsammans på La Belle Vue’s terass. Micke handlar färska ostron 
och musslor direkt från skaldjursbilen som kommer från Bouzigues och tillagar 
Moules Frites med ostron som förrätt. Vi dricker det lokala vita vinet PicPoul som 
bara finns här och som passar perfekt till fisk och skaldjur. 

7.30 Morgonjogg 
med löpskolning bland vinfälten

9.00 serveras frukostbuffén

Efter frukosten besöker vi ytterligare en vingård - Domaine du Vieux Chai.

Vi börjar förmiddagen med en åktur genom ett fantastiskt landskap till bergen 
bortom Rouqebrune och kommer fram till en underbart liten fin vingård i den lilla 
byn Ceps. Bara byn med sina 50 invånare är värd ett besök, där den ligger på berg  
sluttningen omgiven av vinfält med floden L’Orb nedanför.

Gården är familjeägd sedan många generationer och drivs idag av två systrar. Sophie 
Jean brukar vara på plats för alla besökare och berättar gärna om sitt liv på gården 
och kärleken till sina viner. 

Sophie tar oss med oss ut på vinfälten innan vi bjuds in på en härlig lunchbuffé 
bestående av traktens godsaker tillsammans med en underbar vinprovning.

Lunch
Lunchbuffé med vinprovning på Domaine Vieux Chai

Träning
Vi genomför ett löppass-tempolopp i en storslagen natur.

Middag
Vi äter middag på L’Auberge du Presbytère i grannbyn Vailhan. En fantastisk restau-
rang som fått många fina omnämnanden. Restaurangen ligger i ett gammalt kloster 
med en härlig utsikt. Maten är välkomponerad och allt lagas efter säsong. De har en 
fin och bred vinlista där det mesta går att få per glas.
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I priset ingår: boende på La Belle Vue, träning under ledning av våra meriterade 
tränare, individuellt träningsupplägg, träningsprogram och analyser av ditt löpsteg, 
välkomst- drink, frukost, en lunch och en middag på La Belle Vue, besök på två vin-
gårdar med vinprovning, en lunch på Domaine Vieux Chai. Tillkommer kostnader för 
övriga restaurang besök. Tillägg för enkelrum
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DAG 5 7.30 Morgonjogg 
med löpskolning bland vinfälten

9.00 serveras frukostbuffén

12.00 Utcheckning

Efter frukosten besöker vi ytterligare en vingård - Domaine du Vieux Chai.

BESÖK I PEZENAS
Ni har möjlighet att på egen hand strosa runt i Pezenas. Staden där Moliére har bott 
är full av vackra gamla hus och gränder med små charmiga butiker.
Lördagen är den stora marknadsdagen i Pezénas. Här säljs allt från frukt, grönsaker, 
charkuterier, bröd, vackra korgar, kläder och annat ”bra-att-ha” saker.
Här kan du ta en fika, titta på folklivet eller ägna dig åt antikvitetsshopping. 
Pezénas är även en av Frankrikes mest kända antikbyar. Det finns flera små trevliga 
lunchrestauranger som vi gärna ger dig rekommendationer kring.


