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Dets lys, dine oplevelser



Hvorfor du vil komme til at 
elske drôme-dalen 

Fordi den geografisk er ideel 
placeret! I krydsningen mellem 
Middelhav- og bjergklimaet kan du 
nyde lavendelmarkerne, cikadernes 
sang, fra en svømmetur i floden til 
Middelhavets gastronomi er der 
mindre end en times kørsel fra de 
typiske alpine høje bjerge. Så hvorfor 
vælge imellem de to?

Beliggende 1 time og 40 minutter 
i bil fra Lyon Saint-Exupéry (LYS) 
og Marseille Marignane (MRS) 
lufthavne, er det let tilgængeligt for 
international rejsende. Hurtigtoget 
TGV-Méditerranée netværket gør 
det også muligt at nå Paris på kun 2 
timer, Lyon indenfor 30 minutter og 
Marseille indenfor 1time 10 minutter!

Fordi det er et 
banebrydende område med 
hensyn til miljøbeskyttelse 
og miljørespekt: Dalen er 
kendt over hele Frankrig 
for sin livskvalitet, dets 
produktion af aromatiske 
og medicinske æteriske 
olier, dens beskyttede vilde 
natur og dets højt udviklede 
økologiske landbrug (den 
højeste procentdel af 
økologisk landbrugsareal i 

Frankrig). Mange byboere, 
som søger de ægte vare, 
har forstået det og har bosat 
sig i vores små landsbyer, 
hvor perma-kulturcentre, 
yogaklubber, naturopati- 
og aromaterapi praksis 
blomstrer op... en af disse 
Landsbyer er endda blevet 
den eneste kommune i 
Frankrig, der forvaltes i 
en såkaldt partipatorisk 
demokrati.

Fordi, i en mere og mere overbefolket verden, 
er Drôme-dalen en oase af autentisk fred og ro, 
godt velbevaret og væk fra masseturisme. Her 
findes der ingen varsel omkring luftforurening... 
luften er ren hele året rundt! Og hvis du er nødt 
til at være alene i naturen, i fred og ro, er du 
kommet til det rigtige sted!

Fordi det er et rejse destination for natur 
turisme i et af Frankrigs fri naturområder: 
i krydsningen mellem to vandrestier, 
tilbyder det også gæsterne flere 
hundrede kilometer markeret vandre- og 
cykelstier.

Fordi der vil du spise godt! Drôme-dalen er 
en region der producerer fremragende vine, 
herunder den berømte «Clairette de Die». Og 
hvad skal vi også sige om vores oste, vores 
charcuterier, vores desserter, vores lokale øl, 
samt alle vores lokale produkter som tilbydes 
i direkte fra producenten ...? Det er op til dig 
at gå på opdagelse og finde dem på de lokale 
markeder, der er fulde af liv, og opliver vores 
landsbyer!

Fordi ud over denne 
naturrigdom, skal den 
historiske, kulturelle og 
arkitektoniske arv i Drôme-
dalen også opleves: dets 
slotte, fæstnings tårne, museer, 
gallerier, håndværk ... vores 
byer og landsbyer er fyldt med 
skatte.
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I forårssæsonen: 
Vandløb og floder risler med smeltet sne på de høje bjergtoppe, medens 
temperaturet i dalen er meget mild (ca. 20 til 25 ° C mellem april og juni). Det 
er den ideelle sæson for vandsport aktiviteter (kano, rafting ...) og store dyk i 
de naturlige pools! Lavendel markerne blomstrer op

I sommersæsonen
Sommeren i drôme dalen, er rigtig sommer ... Provencalske cikader, dufte af 
lavendel og vild timian. Dette er den sæson med lange aftener på terrassen 
på vore landsbyers terrasser samt vandreture på vores bjergrygge stier 
og bjergtoppe... Pas på ikke at blive svimmel! Og hvis du ønsker at se alt 
dette fra endnu højere, tag på himmel udflugt med dragefly-faldskærm eller 
luftballon. Dette er også festivalernes sæson: der findes ikke en dag uden en 
koncert, en udstilling eller et show!

I efterårs sæsonen
Der er dalen prydet med smukke farver, med besætningerne på vej ned fra 
bjergets græsgange og enge med deres klingrende klokker. Dette er den tid 
hvor du kan høre hjorten brølen. Morgen tåge klynger sig til fjeldsiderne og 
skaber lyseffekter, som måske gør det til den bedste sæson for fotograferne.

I vintersæsonen
Vinter i vores land er meget lyst, og du kan perfekt nyde udsigten. 
Snedækkede bjergrygge, herunder den berømte «Trois Becs» regionens 
mytiske bjerg: har du lyst til en senvandring med specielt vandreudstyr? Og 
hvis du foretrækker at blive indendørs, er vores monumenter, museer og 
gallerier åbne!
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Bivuak-tur øverst oppe i ”les 
Trois Becs” for at beundre, 
ved solopgang, solens stråler 
ud over landskabet.

Gå barfodet i morgenduggen 
for at gå ned til floden og 
bade.

For at opfylde lungerne 
med af lavendel markernes 
blomsterduft, ti gange 
stærkere i solens varme som 
har udstrålet sollys over 
disse hele dagen lang.

Side på en bænk på et torv og 
se, lytte til dets liv, der liver op i 
skyggen af platantræerne.

Nyde med velbehag de fine bobler fra 
en Clairette som kilder blødt i ganen før 
den eksplosive fremkomst af dens søde og 
frugtagtig smag.

Tag dig selv for at være en ridder eller en prinsesse 
i middelalderen ved at vandre rundt på gaderne 
og i kirkerne i vores gamle landsbyer eller i vores 
slotte.

6 Oplevelser som skal ikke undgås

1 2 3 4

5 6
Drôme-dalen 6 Drôme-dalen 7



Vores 
overnatningssteder

Drôme-dalen har ikke megen 
store hotelfaciliteter: vores 
overnatningssteder er 
hovedsagelig små hoteller, bed 
& breakfast, vandrehoteller og 
campingpladser. Her er der 
ingen gange med snesevis 
af værelser på begge sider: 
hver bolig er unik, har sin egen 
charme og karakter. Gamle 
byggesten, terrasser i skyggen 
af træer, haver med udsigt over 

bjergene eller fødderne direkte 
i vandet. Vores boliger er for 
gæster der søger et feriested 
med sjæl.
Når det gælder livsstandart, går 
vore opholds tilbud fra kollektiv 
indkvartering for vandrere, til 
charmerende beliggenheder: 
der findes noget for enhver 
smag!
Vi kan også modtage grupper 
på op til 30 personer.

Drôme-dalen 8 Drôme-dalen 9



DROMES-DALEN
er bare...

Biologisk

Autentisk Indbydende
Vel bevaret
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www.valleedeladrome.com

Turistbureauer i Drôme-dalen har lovlig tilladelse til at markedsføre 
turistprodukter. Takket være dette kan vi fungere som et receptivt agentur og i 
høj grad lette opgaven, når vi opretter nye produkter: specialister fra regionen 
og arbejder sammen med alle turistserviceudbydere i dalen, står vi til rådighed 
for svar på forespørgsler om citater, som dine kunder kan sende dig eller 
oprette med dig tilpassede opkaldsprodukter svarende til din forretningslinje.

KONTAKT 
FOR TURISME FAGFOLK   
OG MEDIERNE

 OFFICE DE TOURISME CŒUR DE DRÔME
04 75 25 11 38
direction@coeurdedrome.com

 OFFICE DE TOURISME DU VAL DE DRÔME
04 75 63 10 88
otvaldedrome@gmail.com


