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VINGÅRDSFERIE
France Passion lar deg kombinere bobilferien med  

vinsmaking og gratis overnatting på vingårder.
TeksT: Geir svardal  FoTo: France Passion
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Bildet fra Loire er 
tatt gjennom porten 
til vinmarkene. Her 
foregikk vinsmakin-
gen i en kalkstein-
hule.

FO
TO

: K
n

u
T 

Ra
n

d
em

/B
O

Bi
lv

eR
d

en
.n

O

For rundt 250 kro-
ner kan du skaffe 
deg adgang til, og 
overnattingsrett 
hos, hundrevis av 
vingårder over hele 
Frankrike. Det er 
nemlig hva det kos-
ter å kjøpe France 

Passion Stopover Guide. En guide som også 
gir bobiler rett til 24-timers parkering hos 
samtlige vingårder som er med på ordningen.

Vingårdeierne ønsker seg selvsagt noe 
igjen for tilbudet, og vinsmaking inngår som 
obligatorisk lokkemiddel ved besøk. Men det 
er opp til deg om du vil kjøpe vin eller ikke.

– Jeg synes jo at man i det minste bør 
kjøpe en flaske til egen middag, ellers har man 
vel ikke noe på disse vingårdene å gjøre.

Det er Knut Randem – redaktør for nett-
siden bobilverden.no – som sier dette. Han 
og kona har benyttet seg av France Passion-
guiden hele tre ganger, og sommeren 2013 – 
da de tilbrakte fire uker med bobil i Frankrike 
– ble åtte vingårder besøkt.

Opplevelsene er mange og gode. Og til dels 
forskjellige. Enkelte store vingårder kan ha en 
litt mer upersonlig stil med dedikerte vinbu-
tikker fulle av kunder.
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I Champagne fikk 
ekteparet Randem 
plass i en praktfull 

hage. Vinsmakerom-
met var like lekkert 

som hagen!  

– Men vi har også opplevd det helt enkle og 
genuine, der vinbonden har tatt oss med ned i 
en kalksteinsgrotte under vinmarkene, hentet 
fram pipette og tappet vin fra fat. Fantastisk, 
smiler Randem. Som er overrasket over at 
han aldri har møtt på en skandinav under sine 
opphold på vingårder.

Du trenger absolutt ikke dukke opp med 
alpelue og langloff, og gestikulere i vei på 
flytende fransk for å kommunisere med vin-
bøndene. Faktisk står det oppgitt i France 
Passion-guiden om vertskapet snakker 
engelsk. Og det gjør visst mange.

– Men det kan nok være så som så med 
engelsken likevel. Ingenting å bry seg om, det 
holder lenge at du har en sporty innstilling til 
språk, ler Randem.

Vingårder er ikke campingplasser. Du får 
altså ikke koblet deg til strøm, og bare unn-
taksvis finnes det et sted å tømme toalett eller 
spillvann. Så sørg for at du har det du trenger 
før du kjører inn for vinsmaking og overnat-
ting.

Selvsagt forventes det også at bobilbru-
kerne viser normal folkeskikk, og ankommer 
på passende tidspunkt – altså ikke “midt på 
natta”, for å sette det på spissen.

Og så må man huske på at oppholdet skjer 
på privat grunn, hos en familie. Unngå derfor 
støyende aktiviteter, og spør gjerne om det 
er greit at en eventuell hund får gå løs. Det 
forventes at du hilser på vertskapet når du 
ankommer, og sier farvel når du drar.

– Men det er ikke slik at det gjelder strenge 
regler for oppførsel under disse besøkene, det 
handler bare om å vise vanlig folkeskikk. Vi 
blir alltid tatt imot med vennlighet, og over-
nattingene har vært fine opplevelser, under-
streker Knut Randem.

Guiden for 2014 kan du bestille på nettsi-
den france-passion.com. ■

historien
Redaktøren av et fransk 
vinmagasin la for 
mange år siden merke 
til at et stadig stigende 
antall bobiler kjørte 
gjennom franske 
vindistrikter, og at det 
var vanskelig for dem å 
finne passende 
overnattingssteder i 
områder som var 
dekket av vinmarker. En 
idé tok form, vinbønder 
ble kontaktet, og et 
enkelt og ikke-
kommersielt opplegg 
for overnatting på 
vingårder i Sør-
Frankrike ble opprettet 
i 1992. Vinbøndene var 
ikke minst positive 
fordi de innså at dette 
også ville være en 
ekstra salgskanal. To år 
senere kom enda flere 
distrikter – for 
eksempel Champagne, 
Alsace, Bordeaux og 
Loire-dalen – med i 
opplegget. Resten er 
historie, som det heter 
– og i dag er hele 
Frankrike med i 
ordningen, som altså 
fortsatt er ikke-
kommersiell og baserer 
seg på gratis 
overnatting, genuine 
vinopplevelser og ingen 
kjøpsplikt.
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