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Gøy
landet

på

Det finnes byer hvor 
det er mulig å få en 
vellykket bobil- eller 
caravanferie. Men det 
er mye som er enklere 
på landet. I Frankrike 
finnes det så mange 
som 1900 bondegårder 
som tar i mot deg som 
ferierer på hjul med 
åpne armer.
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TeksT og foTo Tore Afdal

Organisasjonen Passion France er Europas 
største og mest profesjonelle. Du kan bli 
medlem for så lite som 29 euro per år. Da 
har du tilgang til samtlige overnattingsste-
der ved å vise frem klistremerket og med-
lemsbeviset til vertskapet. I tillegg får du en 
bok som er delt opp i regioner og gjør det 
enkelt å finne et hyggelig overnattingssted i 
nærheten. I tillegg finnes det en del funksjo-
ner på nettstedet www.france-passion.com 
hvor du kan planlegge reiseruten din. Men 
de fleste vil nok velge å også overnatte andre 
steder enn disse gårdene.

Ost, vin eller safran?
Det er flott på landet, og er du kun 
ute etter en overnatting spiller det 
ikke så stor rolle hvor du havner. 
Men det er mer å hente fra  

| Reise | Bondegårdsferie i Frankrike 

Billedtekst...





32

1/1 Annonse
Annonsør

Passion France. Mange av gårdene har helt 
unike og spesielle aktiviteter å by på. Eller 
hva sier du til tema vin og sjokolade, ost, 
jazz, gourmet mat, og vinproduksjon? Men 
det stopper ikke der, det er også mulig å 
bestille piknik - også med guide - til lokale 
severdigheter, med eller uten guide. Eller 
kanskje du synes det høres spennende ut 
med trøffeljakt? Det er mulig å henge seg på 
en bonde og hans trøffelsøkende gris når du 
overnatter med Passion France.

testen
Etter flere vellykkede besøk hos den italien-
ske søsterorganisasjonen Fattora amico testet 
vi i sommer ut Passion France. Bondegår-
dene var ikke målet på reisen, men vi hadde 
selvsagt lyst til å finne noe spennende. Selv 
om vi kun hadde tre-fire overnattinger, og 
improviserte overnattingsstedet - så fant vi 
noen utrolig flotte plasser og møtte veldig 
spennende mennesker! Ikke minst det å 
møte mennesker som er engasjert og stolte 

- og gjerne vil vise frem det de jobber for - er 
alltid en stor opplevelse. 

Rent praktisk tok vi ikke kontakt før på 
ettermiddagen samme dag, da hadde vi fri-
heten til å velge et sted som passet bra etter 
hvor langt vi var kommet og hvor lenge vi 
ønsket å kjøre. Og det fungerte bra. Noen 
steder trenger man ikke varsle på forhånd at 
man kommer heller. Og selv om det er 
begrenset med plasser opplevde vi ikke at 
det var fullt, stort sett var vårt reisefølge 
eneste besøkende.

Safran-gården
Vi er skikkelig på bondelandet, en times 
kjøretur sørøst for Tours. Vi svinger inn på 
tunet til gården Safran du Petit Mée, en 
typisk fransk bondegård med masse sjarm. 

Noe av gleden med å lete fram et sted fra 
boka, er at du aldri vet hvordan det ser ut. 
Men du får garantert et unikt innblikk i 
hverdagen til noen som livnærer seg av å 
produsere lokalt, og det gir innsikt og 
forståelse.

På tunet blir vi møtt av Eliane Quaak, 
som ønsker oss velkommen og ber oss finne 
oss en plass hvor som helst på jordet bak 
huset. I tillegg vil hun gjerne fortelle oss om 
gårdens safran-produksjon, og lurer på om 
det passer senere på kvelden. Et par timer 
senere sitter vi i hennes romslige kjøkken og 
kjenner atmosfæren og luktene fra krydder 
og oljer. Vi setter oss ned ved et solid kjøk-
kenbord og jeg angrer på at jeg aldri fulgte 
opp skolefransken. Eliane forstår kun forstår 
fransk. Men med gjensidig velvilje 
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france passiOn

•	 Etablert i 1992 som en følge 
av stadig flere bobileiere 
som ønsket å besøke franske 
vingårder. 

•	Overnattingene er gratis for 
medlemmer, årskontingent er 
29 euro.

•	 Kun en natt per sted.
•	 Totalt 1900 overnattingssteder 

over hele landet, også flere 
bynære plasser.

•	Noen tilbyr også servering, noe 
som anbefales.

•	Mange av de som tilbyr 
overnatting er økologiske 
bønder, selv om kun to prosent 
av dyrkbar jord i Frankrike er 
økologisk.

•	Medlemsguiden produseres i 
to utgaver, en på fransk og en 
multinasjonal på blant annet 
engelsk.

•	Mer info:  
www.france-passion.com

fakta

Billedtekst...

Noe av gleden med å lete 
fram et sted fra boka, er at du aldri 

vet hvordan det ser ut.
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kommuniserer vi greit nok til at vi forstår de 
viktigste prinsippene bak den tidkrevende 
og vanskelige safranproduksjonen. Halvveis 
i hennes ivrige forklaringer om det unike 
krydderet kommer sønnen Alain, som snak-
ker noe engelsk. Det er lett å se på hendene 
deres at det er arbeidsfolk vi er på besøk hos, 
og jeg føler meg privilegert som får et lite 
innblikk i dagliglivet deres.

Med mange gode argumenter om safra-
nens gode egenskaper for fordøyelse rusler vi 
fornøyd ut i bobilen når mørket faller på. 
Under armen har vi velsmakende safran-
kjeks og safransalt vi kan sette pris på under 
mørke vinterdager hjemme i Norge.

eselfarm
– Jeg liker godt Norge og har vært i Voss, 
forteller en stolt eier og driver av en bonde-
gård som satser på eseloppdrett. Agnès Bon-
temps har gått på skole sammen med to 
norske jenter, og vennskapsbånd ble knyttet. 

– I bryllupet mitt kom mine norske ven-
niner i bunad, og det var veldig hyggelig og 
gjorde inntrykk. Alle nordmenn er spesielt 
velkomne hit, forteller den blide franske 

bonden. Produktene er ulike kremer og såpe 
basert på egenproduserte råvarer, blant 
annet eselmelk. Gårdsplassen til parkering 
for bobiler ligger rett ved gårdsbutikken 
mellom sjarmerende gamle murbygninger. 
Her er det god plass og mye ro. I stallen får 
vi et lite innblikk i dyreomsorgen til Agnès 
som steller høner og esler. 

– Gården er også besøkssted for lokale 
barnehager og skoler som skal på utflukt 
eller lære mer om dyr - eller landbruk, for-
teller hun.

Vingården
Det er ikke vanskelig å finne flotte vingårder 

i Frankrike. Vårt valg falt på Cháteau de 
Fourques, et sted helt sør, mens vi var på en 
transportetappe. Ankomst sent på kvelden 
var ikke noe problem, bortsett fra at det 
lokale utsalget var stengt. Vertinnen Lise 
Fons-Vincent var opptatt med å forberede til 
gjester, og et langbord var dekket på det 
flotte tunet inntil en gedigen utepeis. Vi fikk 
likevel lov til en rask tur inn i butikken hvor 
lokalproduserte oljer av mange slag ble solgt 
sammen med utallige varianter av egenpro-
dusert vin. Overfloden i dette fruktbare 
området ble veldig konkret for oss i form av 
et plommetre rett ved vår parkering. Fullt av 
søte små gule plommer!  •

Gårdsplassen til parkering 
for bobiler ligger rett ved gårdsbutikken 

mellom sjarmerende gamle 
murbygninger. Her er det god 

plass og mye ro.
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