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Programpunkter 

Følgende vil ske 

– Dagens deltagere 

– Drômedalen 

– Film 

– Indslag fra Drôme 

– Vinsmagning  

– Lokale produkter : Oliven fra Nyons og Picodon gedeost 

– Jeres spørgsmål 



Victor Monchamp – Paris90 



Deltagende journalister 

Hvem er med i dag? 

Hanne Høiberg 

Anders Hjort 

Cecilie Skov 

Lissen Jakobsen 

Mette Damgaard Petersen 



Nicolas Adam- Direktør for Turistkontor i Drômedalen 

 Direkte fra Drômedalen 



Nicolas: Drôme oplagt til en canyoning tur 

 



Første vin 

Victor Monchamp – Paris90 



Første vin 
 Clairette de Die  

Stammer fra Monge Granon 

 
 

– Fra Drôme-dalen 

– AOC siden 1942 

– NATURLIGE BOBLER 

– 75% Muscat blanc druer  
(samt Clairette) 
 

Biodynamisk landbrug består 
primært i pleje af jorden. Man 
tilstræber at fremme balance og 
harmoni mellem jord, planter og 
miljø, med henblik på at 
optimere hele vejen rundt. 
 

 

Victor Monchamp – Paris90 



Drôme oplagt til en picnickurv med lokale produkter 



Afstande 

Med bil, fly og tog – alle veje fører til Drômedalen 

– 1 326 km i fugleflugtslinie og 1651 km i kørselsrute 

– 1 time og 40 min fra Lyon og Marseille lufthavne 

– Med TGV  

– Fra Paris – 2 timer 

– Fra Lyon – 30 minutter 

– Fra Marseille – 1 time og 30 minutter 



Byer i Drômedalen 

- Valence i nord til Montelimar i syd 

- Die i øst til Loirol sur Drôme i vest  

- Rhônefloden fra nord til syd 

- Drômefloden fra øst til Vest 

- Nedenfor ser du Mirmande – Plus Beaux Villages de France 





Byer i Drômedalen 

”Coeur de 

Drôme”,  

Hjertet af 

Dromedalen 



Om Drômedalen 

Drômedalen er en af Frankrigs skjulte perler 

– Et liv i harmoni med naturen 

– Ligger i smørhullet mellem Middelhavet og Alperne 

– Exceptionel botanisk diversitet  



Seværdigheder 

 Landsbyer, naturoplevelser, vartegn 

– Bjerglandsbyer som f.eks Autichamp og Suze 



Seværdigheder 

 Landsbyer, naturoplevelser, vartegn 

– Crest-tårnet med sine 52m 







Seværdigheder 

 Landsbyer, naturoplevelser, vartegn 

– Drôme-floden & La VéloDrôme  





Seværdigheder 

 Landsbyer, naturoplevelser, vartegn 

– Vandfaldet Druise, her falder floden Gervanne 72 meter ned 





Art de vivre 

 Livskvalitet, lokale produkter og håndværk 

Nyd din kaffe mens du kigger på det ”langsomme” landsbyliv  

Spis og drik lokale produkter: vin, frugt og grønt, oste, charcuterie og lokaløl 



Art de vivre 





Art de vivre 

 Livskvalitet, lokale produkter og håndværk 

- Keramikere, skulptører, glaspustere... besøg f.eks kunsthåndværkerne i Saoû 



Art de vivre 

 Livskvalitet, lokale produkter og håndværk 

Drome er et mekka for aromatiske og æteriske olier. De smukke lavendelmarker vidner om det. 





Art de vivre 

 Livskvalitet, lokale produkter og håndværk 

-    Mangfoldigt udbud af overnatningsmuligheder på https://www.ladrometourisme.com/ 

https://www.ladrometourisme.com/


Art de vivre 

 Livskvalitet, lokale produkter og håndværk 

-    SPA HOTEL Château des Oliviers de Salettes 





2. vin 

Victor Monchamp – Paris90 



Picodon gedeost  

 AOC ost siden 1983 og AOP ost siden 1996 

- Fra Drôme området 

- Cirkulær flad form (4,5 – 7 cm i diameter vejer mellem 45 og 60 gram) 

- Farven varierer fra hvid til gylden (afhængig af modenhed) 

- 14. århundrede (man har fundet optegnelser der tyder på at Picodon stammer fra det 14. århundrede) 

 



Oliven fra Nyons 

 AOC oliven siden 1994 

- Verdens bedste oliven  

- Meget intens smag 



2. vin  

 Vinsobres  

– AOC siden 2006 

– Produceres ikke langt fra Nyons 

– Mindst 50% Grenache druer og mindst 25% Syrah og/eller 

Mourvèdre 





Les 4 saisons 

I forårssæsonen 
 



Les 4 saisons 

I sommersæsonen  



Les 4 saisons 

I efteråret 
 



Les 4 saisons 

I vintersæsonen 



Les 3 becs 

 Det mytiske bjerg 

 







Outdoor i Drôme 

 Ferieaktiviteter på vand, bjerg og vej 



Outdoor i Drôme 

 Ferieaktiviteter på vand, bjerg og vej 











Tak  

 

Du finder denne præsentation og pressekits på dk.media.france.fr  

 

 

Stor tak til : 
Viktor Monchamp Paris90 
Mapoule for ost og oliven  

Nicolas Adam fra Drômedalen 

 

Og selvfølgelig til dig der har været med hjemme fra stuen 

 
Du vil efterfølgende modtage et elektronisk spørgeskema og vi vil sætte stor pris på din feedback. 

 

A bientôt 
 



Tak til vores partnere  




