WIJNWEEKEND

INHOUDSOPGAVE

‘Le plus vous partagez, le plus vous possedez’
(hoe meer je deelt, hoe meer je bezit)
Wat leuk dat je meer informatie aan het lezen bent over wijnweekenden van Chateau de Blomac.
Chateau de Blomac ligt midden in één van de grootste
wijngebieden van de wereld. De Languedoc Roussillon
(tegenwoordig beter bekend onder de naam Occitanie) biedt
ongelofelijk veel verschillende wijnen. Er gebeurt ontzettend
veel op dit moment in deze regio als het om wijnen gaat. De
oude manier van wijnmaken is er nog steeds, maar er worden
ook veel veranderingen doorgevoerd.
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Het kasteel ligt letterlijk aan de rand van het dorp en kijkt uit
op de wijnvelden van Blomac. Het is een klein dorp met
ongeveer 200 inwoners. Maar het wijngebied Blomac heeft in
de afgelopen tientallen jaren juist een hele grote naam
opgebouwd.
Natuurlijk zie je rond Blomac de grote wijnboeren met vele
hectare wijnvelden. Gelukkig zijn er ook nog heel veel kleinere
wijnboeren die over een paar hectare wijngaarden
beschikken. Je voelt de liefde voor wijn meteen als je daar
binnenkomt.
Een inspirerend wijnweekend is makkelijk georganiseerd in
deze regio. Je leest daar alles over in deze brochure.
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WIJNWEEKENDEN IN
ZUID-FRANKRIJK?
DE WIJNEN
Chateau de Blomac ligt midden in de
‘Occitanie’. Tot voor kort beter bekend als
de Langedoc-Roussilion. De wijnen uit
de buurt zijn heerlijk. Bekende wijnen van
druiven die op een steenworp afstand
groeien zijn de Corbieres, Minervois,
Picpuoul de Pinet en Limoux.
Bij een bekend Frans spreekwoord sluiten
wij ons graag aan: ‘het leven is te kort om
slechte wijn te drinken’.

GENIETEN

De wijnweekenden op Chateau de Blomac
staan vooral in het teken van ‘genieten’.
Dat begint meteen bij aankomst. Een heerlijk glaasje bubbels is de aftreap van een
bijzonder weekend. De mensen die naar
dit wijnweekend komen, hebben natuurlijk verschilende niveaus van wijnkennis.
Daar weten wij altijd wel raad mee. De gemeenschappelijke deler van alle deelnemers is de meest belangrijke: we genieten
van heerlijke wijnen en vinden het leuk om
verschillende wijnen te proeven. Zeker in
combinatie met een overheerlijk diner.

BELEVEN
Wat is er lekkerder dan in het hart van een
bekend wijngebied te gast te zijn bij lokale
wijnboeren. Een heerlijk zonnetje (we beloven niets, maar grote kans), alle rust en
geen zorgen over het programma. We gaan
aan de slag; beleef de wijnranken, maak
kennis met lokale wijnboeren en maak zelf
wijn! Dus veel zelf doen (als je wilt)!
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Wij genieten heel erg van wijnen. Er zijn avonden dat we er (samen met onze
gasten) uren over kunnen praten. Maar vaak wordt er niet over gesproken en
genieten we er alleen maar van.
We genieten zoveel van wijn, dat we zelf onze eigen Chateau de Blomac
wijnen hebben; 2 witte wijnen, 4 rode wijnen en één rosé wijn. Deze wijnen
bieden een schitterende basis voor een mooi wijn weekend.
Maar de omgeving van Chateau de Blomac heeft natuurlijk veel meer te bieden. Er zijn zoveel wijnboeren met allemaal hun eigen wijnen, dat het zonde
is om sommige van hen niet te bezoeken. Daarom hebben we een mooie
selectie gemaakt voor dit ultieme wijnweekend.

CHATEAU DE BLOMAC IN HET ALGEMEEN
Fred en Jacqueline Mangelaars zijn de
eigenaren van Chateau de Blomac. In 2008
hebben zij Chateau de Blomac gekocht en zij
hebben er een Chambres d’Hote in gevestigd.
Dit is de Franse benaming voor een Bed &
Breakfast.
Sinds 2016 heeft Sjoerd Bakker zich bij het
Blomac team aangesloten. Daarnaast zijn
er gedurende het jaar regelmatig studenten
van de (hogere) Hotelschool die helpen in het
kasteel.
Een Chambres d’Hote; dat betekent dat we thuis persoonlijk gasten ontvangen. Het
is dus geen normaal hotel. De sfeer is daarmee ook heel anders. Persoonlijk contact
met onze gasten vinden wij heel belangrijk en dé sleutel tot een fijn verblijf!
Het Chateau ligt midden tussen de wijnvelden. Daarnaast beschikt het Chateau over
een groot park, verschillende terrassen, een cour, een vakantiehuis en een zwembad.
Genoeg inspratie en ruimte voor de momenten tijdens jouw wijnweekend.
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WIJNWEEKENDEN OP
CHATEAU DE BLOMAC
Chateau de Blomac is dé uitvalsbasis als het gaat om wijnproeven tijdens een heerlijk weekend weg in Zuid-Frankrijk.
Heerlijk eten en fantastische wijnen; we combineren er
graag op los. Het weekend staat natuurlijk vooral in het
teken van proeven en genieten. Het proeven van lokale
wijnen, het genieten van onze schitterende locatie, met
heerlijke diners en uitstekende bedden.
Maar je gaat ook wat leren. Hoe worden wijnen gemaakt?
Wat vinden wijnboeren belangrijk? Je gaat ook zelf aan de
slag om je eigen wijn te maken. Laag drempelig, leuk en
informatief. Een heerlijk verblijf is gegarandeerd.
Chateau de Blomac is ons eigendom. Dat betekent dat we
jullie bij ons thuis ontvangen. We hebben dus alles in eigen
hand om je verblijf tot een waar genot te maken.
In deze brochure staat het programma van het wijnweekend
beschreven. Je kunt je met 2 of meer personen inschrijven.
Wanneer je met minimaal 8 personen inschrijft, kunnnen we
het programma helemaal naar jullie wensen inrichten. Dus
neem gerust contact op als je met meer dan 8 personen
bent voor een op maat gemaakt weekend.
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HOE ZIET HET WIJNWEEKEND OP
CHATEAU DE BLOMAC ERUIT?

Hieronder staat het programma van het smaakweekend van Chateau de Blomac
beschreven. Dit weekend is gericht op de praktijk van het proeven en genieten van wijn.
Dus geen saaie theorie, of in sneltreinvaart wijndomeinen bezoeken zonder er bewust
van te genieten. Het kunnen genieten van wijn in het dagelijkse leven! Daar gaat het toch
om?

DONDERDAG
De praktische training begint meteen... We wandelen in het 5
hectare grote park en gaan direct aan het aperatief. We
beginnen met de basis principes van de training in het herkennen
en herinneren. Tijdens een typisch Frans gastronomische
maaltijd proeven we uiteraard bij iedere gang een bijpassende
wijn. De praktische training gaat gewoon door. Ook ontvouwen we
de wijngeheimen van de Languedoc-Roussillon. Hou er rekening
mee dat dit weleens ‘een lange zit’ kan worden!

VRIJDAG
We beginnen op de vrijdag met een heerlijk Frans ontbijt. Verse
stokbroden, croissants, kwark met muesli, yoghurtjes en vele
andere ‘home made’ lekkernijen. Natuurlijk ook met overheerlijke
koffie, thee en fruitsappen.
Na het ontbijt gaan we aan de slag. Je leert op een leuke manier
de kleurnuances herkennen van wijn. Vervolgens gaan we op naar
het grotere werk van deze ‘herkennings’-workshop. Zo weet je na
afloop wat zich afspeelt tussen uw neus (geur), tong (smaak) en
hersenen (interpretatie) bij het proeven van wijn.
Vervolgens genieten we de lunch op één van de terrassen van
Chateau de Blomac met uitzicht op het schitterende park en de
omliggende wijngaarden.
Na de lunch gaan we wijndomeinen bezoeken. Het geleerde wordt
dan in de praktijk gebracht. Stel je eens voor dat je in een
heerlijk zonnetje tussen de wijngaarden aan het genieten bent van
een rosé wijn van een lokale wijnboer.
‘s Avonds bij terugkomst op het Chateau heb je natuurlijk even tijd
om je op te frissen of te genieten van het zwembad. Daarna
staat het diner alweer klaar op het terras van Chateau de Blomac,
bereid door de chatelaine.
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ZATERDAG
Op zaterdag beginnen we met een heerlijk ontbijt.
Vervolgens gaan we ons deze dag wederomdag
onderdompelen in wijnen en ons geheugen. .
Want al meteen in de ochtend staat het geheugen
centraal, dat je hopelijk niet in de steek laat....
Het worden momenten waarbij het lachen wordt,
maar natuurlijk ook zeer serieus.
Je krijgt de handvatten aangereikt om in de toekomst
makkelijker te onthouden wat u waar en wanneer
geproefd heeft.
Vandaag is er een lunch in de vorm van een picknick.
Deze zullen we namelijk gaan opeten tussen de
wijngaarden.
Na de lunch: op naar het echte werk! We gaan naar
een klein wijndomein. Daar word je deskundig begeleid bij het maken (mengen) van wijnen. Al wat u
geleerd hebt of smaak en geur wordt nu op de proef
gesteld. Bovendien leert u de basis kennen van de
voor jou ideale wijn.
Na afloop gaan we weer terug naar het Chateau waar
het diner op u wacht. Vandaag wederom een
speciaal diner: het voorgerecht wordt geserveerd in
de ‘Cave’ van Chateau de Blomac. We gaan de zelf
gemaakte wijnen proeven in combinatie met het
voorgerecht van het diner. Later zullen we de andere
gangen nuttigen aan tafel. Wederom met elkaar
proeven, discussiëren maar vooral genieten. Je bent
in Frankrijk, dus een geweldige sfeer tijdens het diner
is gegarandeerd!

ZONDAG
De zondag starten we met een lekker ontbijt. Vervolgens
genieten we nog even van een mooie wandeling in het
park van het Chateau.
Daarna wordt het langzaam aan weer tijd om afscheid
van elkaar te nemen. Maar niet voordat we jullie een
cadeau hebben meegegeven als aandenken aan deze
mooie dagen tijdens het wijnweekend in Blomac.
Wie weet blijft u nog een of meerdere nachten bij ons.

TARIEVEN
Wat zit er allemaal in de prijs van het wijnweekend:
• Welkomstdrankje
• Drie overnachtingen in een luxe kasteelkamer inclusief ontbijt
• Twee keer een lunch
• Elke avond (3x) een luxe 4 gangendiner inclusief wijnen
• Bezoek aan de wijnboeren
• Wandeling o.l.v. Fred (vinoloog)
• Alle wijntrainingen (herkennen en herinneren).

HET WIJNWEEKEND
VAN SUZANNE & HANS
“We hebben een geweldig weekend gehad. Wat hebben we
genoten van alle wijnen. En wat waren het er veel zeg.
Willen jullie Didier bedanken voor het begeleiden van het
wijn maken. Wat was dat leuk. De Cave is echt heel mooi
geworden. Wat een werk. We komen graag terug, ook om
van het heerlijke eten van Jacqueline te genieten.

Het enige waar je zelf nog voor moet zorgen is het vervoer van en naar Chateau de
Blomac (donderdags en zondags) en de eventueel gekochte wijnen bij de
wijnboer.
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De tarieven staan op de website van Chateau de Blomac. klik HIER voor de juiste
pagina. Je kunt op deze site ook direct de datums van de wijnweekenden zien en
je aanmelden voor deze geweldige belevenis.
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DE KAMERS OP
CHATEAU DE BLOMAC
Op Chateau de Blomac hebben we verschillende ruime kamers. De kleinste
kamer heeft een oppervlakte van bijna 30 m2, de grootste kamer heeft een
oppervlakte van zelfs meer dan 40m2. We hebben een aantal 2 persoons
kamers en een aantal 4 persoons kamers. Elke kamer heeft zijn eigen (luxe)
toilet en douche. De kamers kijken óf uit op het park van Chateau de
Blomac, óf ze hebben een uitzicht op de Cour van het kasteel. De
4 persoonskamers hebben 2 verschillende slaapkamers en bieden dus
privacy genoeg voor 2 bevriende stellen.
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WIL JIJ GENIETEN IN
ZUID-FRANKRIJK?
Als je interesse hebt om een wijnweekend te beleven op
Chateau de Blomac, klik dan op onderstaande link. Je komt dan
direct op de site terecht van de wijnweekenden. Je kunt er meer
informatie opvragen én/of je kunt je meteen aanmelden .
We zien je graag in Zuid Fankrijk.

AANMELDEN

TEL +31 6 10 39 63 51
WWW.CHATEAU-BLOMAC.COM
S.BAKKER@BLOMAC.COM

