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Helsingborgs Trädgårdsförening till Provence 

2-7 juni 2018 
 
Provence är omsjunget, omskrivet och avbildat av trubadurer, poeter och konstnärer från hela världen. 

Det är omöjligt att förhålla sig likgiltig inför det milda ljuset, de starka färgerna, de berusande dofterna 

och de charmiga byarna. Eller det absoluta intresset – underbara trädgårdar! Öppna upp för det goda 

livet och känn inspirationen komma. Provence är lika med livsglädje! 
 

Dag 1 La Mouissone och Villeneuve-les-Avignon 

Efter att ha landat på flygplatsen i Nice vid lunchtid, åker vi drygt en halvtimme till La 

Mouissone, en privat egendom med 30 000 kvadratmeter terrasserade olivlundar med gamla 

knotiga olivträd och trädgårdar på sluttningarna vid berget öster om Grasse. 

 

I denna underbara miljö startar vi med att äta en förstärkt eftermiddags-fika. Mätta och belåtna 

får vi sedan en guidad rundvandring av Lady Locket själv och får se avdelningar med exotiska 

växter, bambu och suckulenter. Lady Locket och hennes man köpte La Mouissone 1998 och 

sedan dess har framförallt hon, en engelsk passionerad trädgårdsentusiast, ständigt utvecklat 

trädgården med hänsyn till jordmån och klimat.   

 

Vid ca kl 20 kommer vi till vårt l’Atelier mitt i Villeneuve-les-Avignon. Välkomstdrink på 

hotellet, innan vi promenerar till en närbelägen restaurang för middag tillsammans. 

 

Villeneuve-les-Avignon , denna charmiga, medeltida lilla stad med rötter ända från 1000-talet, 

vars fina stadskärna är historiskt skyddad. Staden var en gång förbunden med påvestaden 

Avignon genom den berömda bron ”pont d’Avignon”, men bron har med tiden förstörts och 

slutar idag halvvägs i floden Rhône. Villeneuve-les-Avignon har tre kloster, en kyrka, museer, 

vackra byggnader och ett vackert torg som är kantat av affärer och caféer, med marknad två 

gånger i veckan. Under senare delen av eftermiddagarna under veckan kommer vi att titta mer 

på staden. Om öppna trädgårdar kommer att genomföras som det ser ut att vara planerat, kan 

Villeneuve-les-Avignon bytas ut mot detta. 
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Dag 2 Le Pavillon de Galon, Cucuron och Château du Val Joanis 

Efter vår första frukost börjar vi dagen med att åka ett par mil i sydostlig riktning, till de trakter 

som den engelske författaren Peter Mayle så målande beskriver i sina böcker om Provence. Vid 

foten av bergskedjan Luberon ligger byn Cucuron och i utkanten av denna ska vi besöka 

privatträdgården le Pavillon de Galon, där Guy och bibi Hervais bor sedan 1999. De tog över 

en förfallen egendom, som tidigare var ett lantställe från romartiden, en bondgård och i slutet 

av 1700-talet, en jaktstuga för en rik köpman från Marseille. Det var denna köpman som 

planterade de mer än 200 år gamla platanerna, magnoliorna och cypresserna vi kommer att få 

se. 

 

Nu kommer vi att få se murar med 20 miljoner år gamla fossiler i, en köksträdgård, vinodlingar 

och oliv- och fikonträdlundar. Hela den främre delen av trädgården planterades om för tjugo år 

sedan till en klassisk fransk trädgård; fyra helt kvadratiska kvarter innehåller stora sjok av 

växter – mestadels i blått, vitt och grått – t ex blåsippslå iris, gräs, vita rosor och perovskia. I 

mitten finns gamla bassänger med vatten, som kommer från underjordiska källor. 

 

God, vällagad mat gjord på fina råvaror är något man tar på största allvar i Provence – det skall 

eftermiddagen visa oss. Efter vårt trädgårdsbesök åker (eller promenerar den som vill) vi in till 

Cucucon för att njuta av en utsökt trerätters lunch inklusive vin, vatten och kaffe tillsammans, 

på en restaurang som har en stjärna i Guide michelin – La Petite Maison de Cucuron. Kocken 

Eric Saper välkomnar oss.  

 

Senare på eftermiddagen besöker vi den vackra köksträdgården vid Jardin du Château Val 

Joanis i Pertuis. Här har man byggt upp terrasser, där frodiga grönsaker och blommor odlas 

tillsamans i olika vackra trädgårdsrum, inramade av olika sorters spaljerade fruktträd och med 

forklippta buskar som utropstecken emellan. En allé av cypresser leder ned från presentshopen, 

där man kan handla viner och andra produkter från området. 

 

Middag på egen hand till kvällen. 
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Dag 3                  Château de Brantes, Châteauneuf-de-Pape och Domaine de Beaurenard 

Vi börjar dagen med att åka ett par mil norrut för att först på dagen besöka det privatägda slottet 

Château de Brantes, där vi kommer att få en guidad tur (på engelska) av trädgården, klassad 

som ”jardin remarquable” – anmärkningsvärd trädgård – av franska kulturministeriet. Slottet 

byggdes på 1700-talet av familjen Biancos från Florens. Deras förfäder slog sig ned i Avignon 

på 1600-talet. Slottet är tillbyggt 1815 av Napoleons generaler och restaurerat av de nuvarande 

ägarna, som är ättlingar till Briancos. 

 

Trädgården är uppbyggd kring tre rektangulära dammar, som är designade av den danske 

landskapsarkitekten Mogens Tvede. Från tidig vår till sen höst är den italienskinfluerade 

trädgården fylld av blommande växter, t ex kamelior, pioner, vita rosor, blå och vita agapanthus, 

blyblommor med mera. 

 

Châteauneuf –du-Pape är ett vindistrikt i södra Rhônedalen. Namnet betyder ”påvens nya slott” 

och kommer sig av att Avignongpåvarnas sommarslott låg här. De sägs ha varit mycket förtjusta 

i vin och ha upmuntrat till vinodlingen i området. Det var den franske kungen Filip IV som tog 

kontroll över katolska kyrkan och flyttade påvedömet från Rom till Avignon 1308, där det sedan 

låg under 70 år. Distriktet räknas som ett av världens absolut bästa och är på ca 3350 hektar. 

Här produceras runt 12 miljoner flaskor per år. I detta distrikt infördes 1923 också regler för 

vinerna, som blev stilbildande för de kontrollagar som infördes i alla vinsdistrikt i Frankrike 

från mitten av 1930-talet. 

 

Vi kommer att ha fri tid för lunch och för att utforska både den lilla byn och de många 

vinbutikerna som finns här, innan vi tillsammans åker till Domaine de Beaurenard för 

vinprovning och för att få veta lite mer om deras viner och om odlingen i området. 

 

Middag tillsammans i Villeneuve-les-Avignon. 

 

Dag 4 Saint André Abbey och Avignon 

På morgonen skall vi ta en kort promenad upp från hotellet till Abbaye Saint André; ett kloster 

som dominerar området, där det ligger på höjden Mont Andaon. Som så mycket annat i 

regionerna Langeudock/Roussion och Provence har klostret en rik historia. Från enkel 

eremitboning på 500-talet omvandlades det 999 till ett Benediktinerkloster och sedemera 

kungligt kloster med stor politisk och religiös betydelse på 12- och 1300-talen. Sedan tidigt 

1900-tal är klostret privatägt och nu är det en fransk/norsk konstnärsfamilj som flyttat in. 

 

Trädgårdarna restaurerades under i stort sett hela 1900-talet och anses nu vara bland Frankrikes 

vackraste, också de klassificerade som ”Jardin remarquable” av franska kultur ministeriet. De 

sträcke sig mellan romerska kykolämningar och medeltida gravstenar och innehåller historiska 

rosor, medelhavsväxter och hundraåriga pinje- och olivträd.  Vid foten av palatset ligger en 

parterrträdgård i toscansk 1500-talsstil och den är smyckad med dammar, vackra krukor, 

skulpturer och med en ros- och blåregnsklädd pergola. Terrasserna har en enastående 

panoramautsikt över påvepalatset i Avignon, över bergskedjorna i Luberon. 
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Efter besöket äter vi en gemensam lunch i Veilleneuve-les-Avignon. Därefter tar vi bussen in 

till Avignon, där vi tillbringar hela eftermiddagen. Avignon tillhör departementet Vauclause i 

Provence och är mest känt för att ha varit påveresedens under 1300-talet. Under den tiden 

uppförde de mäktiga kardinalerna en mångd vackra byggnader i staden. Hela den historiska 

stadskärnan är uppsatt på UNESCO:s världsarvslista. Katedralen notre Dames des Dom, 

Påvepalatset och bron Pont d’Avignon är, tillsammans med den imponerande ringmuren med 

sina 39 torn, de viktigaste medeltida byggnadsverken. Nu är det en livlig universitets- och 

turiststad på cirka 90 000 invånare med allt vad som där tillhör i forma av affärer och 

restauranger. Vi kommer att få en guidad rundvandring av de historiska delarna av staden och 

sedan tillfälle att på egen hand utforska staden. 

Middag på egen hand på kvällen. 

 

Dag 5           Bambous en Provence, Saint-Rémy-de Provence och La Louve 

Vi börjar dagen med besök i en bambuträdgård på 5,5 hektar, som idealisten Bernard Le 

Neindre började anlägga 2203, Bambous en Provence. Tanken var att skapa en modellträdgård 

för bamby och ovanliga subtropiska växter, med hållbar utveckling. Djurlivet uppmuntras, 

luftförorening minimeras, kemiska bekämpningsmedel undviks och bevattning hålls på en så 

låg nivå som möjligt. Bernard Le Neindre vill skapa en trädgård som skall öka medvetandet om 

natur och djurliv, andas lugn och ro och där man skall kunna vandra och njuta av växlighetens 

mångfald – förutom att vara vacker och innehållsrik. 

 

Efteråt åker vi in till den charmiga, typsiskt provencalska staden Saint-Rémy-de-Provence för 

lunch och shopping på egen hand ett par timmar. Här kan vi flanera på boulevarderna under 

skuggan av hundraåriga plataner, upptäcka små trånga gränder med läckra butiker och 

konstgallerier eller bara sitta och njuta på ett av de många caféerna eller restaurangerna. Den 

postimpressionistiske målaren Vincent van Gogh lades 1889 in på ett mentalsjukhus utanför 

staden och måade cirka 150 tavlor härifrån. 

 

Mätta och belåtna åker vi sedan till den nästan kultförklarade trädgården La Louve. Nicole de 

Vérsian var en framgångsrik modedesigner på modehuset Hemes i paris i många år. 1986 köpte 

hon fastigheten La Louve i utkanten av byn Bonnieux för att dra sig tillbaka, men startade här 

i sjuttioårsåldern en helt ny karriär som trädgårdsdesigner.  

 

De tre olika terrasserna innehåller olika trädgårdsrum, i mest grå och gröna färgtoner, även om 

här också finns blommor. Hon använde sig oftast av vanliga medelhavsväxter som ibland fick 

växa fritt, men som mestadels klipptes i ytterst väl avvägda former. La Louve har varit och är 

stilbildande för många trädgårdar runt Medelhavet.  

 

På kvällen äter vi en avskedsmiddag tillsammans i Villeneuve-les-Avignon, vilken föregås av 

en olivoljeprovning. 
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Dag 6 English Garden, Villa Ephrussi och hemresa 

Efter frukost packar vi in våra väskor i bussen, lämnar vårt hotell och åker till plantskolan 

English Garden i närheten av Nice. Trevliga dekorationer och framförallt många plantor, som 

man kan köpa med sig hem. 

 

Vi åker sedan vidare till Villa & Garden Ephrussi. Den som vill kan boka sig för lunch i villan 

hos vår reseledare tidigare under veckan. 

Efter lunchen går vi så på upptäcktsfärd i trädgården – ja egentligen de olika trädgårdarna. Här 

finns fransk, spansk florentinsk, japansk, exotisk och provencalsk trädgård samt stenträdgård 

och rosenträdgård. Här promenerar vi som vi önskar, med information i hörlurar. 

 

Vi åker sedan in till Nice, för att spendera några timmar i den populära staden, då det också 

finns möjlighet att äta middag innan vi åker vidare till flygplatsen för hemresa. 

 

Flyget avgår kl 21:20 och drygt två timmar senare landar vi på Kastrup. Här väntar vår buss på 

att köra hem direkt till Helsingborg. 
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Pris per person vid minst 49 betalande gäster: kr 13 350 

Pris per person vid minst 30 betalande gäster: kr 13 895 

Enkelrumstillägg:    kr    2500 
 

I priset ingår: 

Flyg Köpenhamn – Nice t/r, inkl flygskatter och bagage 

Transfer Helsingborg – Kastrups flygplats t/r 

Transfer flygplatsen – hotellet t/r 

Buss för alla utflykter, lokalt bussföretag 

5 övernattningar i delat dubbelrum på mellanklasshotell 

5 frukostar 

1 förstärkt eftermiddags-fika 

1 lunch inkl 1 dryck 

1 trerätters lunch inkl vin, vatten och kaffe 

1 välkomstdrink 

3 middagar exkl dryck 

Reseledare från Scandorama 

Alla utflykter i programmet 

Vägskatter och serviceavgifter 

 

Flyg med Norwegian: 

2/6 Köpenhamn - Nice 10:30 – 12:50 

7/6 Nice - Köpenhamn 21:20 – 23:35 

 

Hotell: 
Hotell De L'Atelier 

Rue de la foire 5, Villeneuve-les-Avignon, Frankrike 

www.hoteldelatelier.com/en/index.php  

 
 

 

 

  

http://www.hoteldelatelier.com/en/index.php
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