B&B CHARMANT

V

PROGRAM KONFERENSDAGAR
i hoppas och tror att ni kommer att njuta av varenda minut av era dagar här hos
oss. Programmet är ett exempel på vad ni kan fylla dagarna med, självklart kan vi
ändra det utifrån era specifika önskemål. Varmt välkomna!

DAG 1

När ni har installerat er, serverar vi en välkomstdrink på terassen och njuter en stund
av utsikten och den ro som stillheten här ger. Beroende på när ni kommer kanske ni
har ett inledande arbetspass med genomgång av dagarna och målsättning för vistelsen
här hos oss. Ni äter antingen middag hos oss eller på någon av vår lilla bys restau
rangpärlor.

DAG 2

När ni vaknar serverar vi er vår frukostbuffé med lokala delikatesser såsom chèvre
ost från vår by Neffiés, ekologisk yoghurt från Jerseykor 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 samt juice.
Förmiddagen ägnar ni er åt de arbetsuppgifter som ni har behov av. Ni sitter antingen
i vår matsal som fungerar utmärkt som konferensrum, i loungen bekvämt i soffor
och fåtöljer eller ute på terassen med milsvid utsikt. Innan lunchen som vi serverar på
terassen tar ni en bensträckare runt vinfälten eller kanske ett dopp i poolen.
Under eftermiddagen låter ni flitens lampa lysa ett tag till.
På kvällen äter ni middag i grannbyn, på en restaurang som har flera utmärkelser,
bland annat ett omnämnande i Guide Michelin. De serverar utsökt mat och har en
diger vinlista där allt går att få per glas. Dessutom till ett pris som är överraskande
lågt. Restaurangen är inhyst ett gammalt kloster och ni sitter högt upp med en hän
förande utsikt.
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DAG 3

Efter att njutit av frukosten och utsikten ger ni er ut på en cykeltur. Vi ordnar så att
cyklar kommer till oss och anpassas efter just dig, det finns allt ifrån enklare cyklar
till riktigt avancerade. Cykelturen skräddarsys så att ni är ute så länge ni vill och på
den nivå ni vill. En följebil är med hela vägen om ni så önskar så att ni kan lägga in
extrakläder eller hoppa in i den om det är någon som inte orkar hela sträckan. En
mycket erfaren cykelguide följer med er under hela turen om ni vill.
Vi kör igenom små fina byar, stannar på caféer och ni väljer om ni vill ha en picknick
korg med er till lunch eller om ni vill stanna på någon av de lokala restaurangerna.
På eftermiddagen kör ni ett längre arbetspass och vi ser till att servera frukt, kaffe
och lite smått och gott så att ni orkar fram tills det är dags att bryta för middag.
Middagen bokas på L’Escampette, en av våra härliga restauranger i byn. Det är en
riktigt fransk bistro som drivs av våra vänner Nilda och José. Här äter ni genuint
lagad fransk mat, dricker lokala viner och njuter av folklivet. Det är här som våra
vänner i byn samlas på kvällen och dricker Pastis och pratar om livet. Skönt att ha
nära hem.

DAG 4

Efter frukosten kör ni ett avslutande arbetspass.
Eftermiddagen spenderar vi på någon av våra vingårdar där vi även kan äta lunch.
Languedoc är ett av de ”hetaste” vindistrikten i Frankrike. Det är till ytan världens
största och har tidigare varit känt som producent av enkla bordsviner. Idag är denna
region en av de allra mest dynamiska, inte bara i Frankrike utan i hela världen.
Dessutom smakar vinerna som allra bäst när vi gör hembesök och skakar hand med
vinmakaren själv! Vi ser även till att det vin som ni eventuellt köper blir levererat
hem till er dörr i Sverige.
Middagen äter vi hos Valerie och Sebastien som har Le Verry Table, en omåttligt
populär restaurang som ligger 100 meter från oss. Den är utsedd till en av de bästa
i Languedoc. Maten håller en hög kvalitet till förvånansvärt resonabla priser. Ni får
en trerättersmeny för omkring 20 Euro.

DAG 5

Kanske någon av er vill ta en liten joggingrunda innan frukost? Vi har i huset en
erfaren löptränare som gärna coachar er om ni vill.
Har ni sedan arbete kvar att göra så finns det tid till det. Annars ger vi oss av till en
lokalmarknad där fransmännen gör sina veckoinköp av frukt, grönsaker, kött, ostar
och givetvis ostron. Det finns även vackra franska korgar, skor, kläder, dukar och
en massa andra ”bra-att-ha-saker”. Ta en fika på något av caféerna, luta er tillbaka
och njut av follivet. Eller shoppa i någon av de små butikerna i staden.
ATT RESA HIT
Enklast är att flyga med Ryanair från Stockholm Skavsta till Beziérs eller med
Norwegian från Arlanda/Köpenhamn till Montpellier. För mer information och
andra destinationer se fliken ”Hitta hit”.
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