	
  
	
  

RES MED VÄNNERNA TILL BORDEAUX
25-29 SEPTEMBER 2017

TEMA: ARKITEKTUR & VIN

Cité du vin, Arkitekt XTU

Bordeaux är staden som det senaste decenniet har väckts ur sin törnrosasömn och som nu av Lonely
Planet anses vara en av Frankrikes mest spännande, livfulla och dynamiska städer. Bordeaux är en
hamnstad vid floden Garonne och den har ca en kvart miljon invånare. Staden är huvudstad i
regionen Nouvelle Aquitaine.
1700-talet var en guldålder för Bordeaux och ca 5000 byggnader från den epoken finns fortfarande
kvar- ett skäl till att staden år 2007 förklarades som ett världsarv av Unesco. Ingen annan stad i
världen har fått en så stor andel av stadskärnan förklarat som världsarv.
Vi ska naturligtvis bekanta oss med den unika innerstaden. Men skälet till att vi väljer att åka till
Bordeaux är främst den rika förekomsten av intressanta och nya, spännande byggnader, flertalet från
den senaste tioårsperioden. Många av det senaste decenniets mer kända arkitekter har fått sina
byggnader uppförda här.
Men man har också gjort imponerande satsningar på stadens offentliga rum, med nyanlagda
kajpromenader, torg etc. Men det mest påtagliga är att stadskärnan befriats från den täta biltrafiken
sedan bilarna förbjöds i innerstan. Nu samsas gående, cyklister och spårvagnar om dessa gaturum. I
den gamla staden drivs spårvagnarna från marken för att inte luftledningarna ska förfula gaturummet
mellan de gamla byggnaderna.
Bordeaux anses som världens ”vinhuvudstad” och är centralort i vinregionen med samma namn.
Sedan medeltiden har handel med regionens viner, som skeppats ut från hamnen i Bordeaux, varit en
viktig näring i staden. Vi gör en dagsutflykt i vindistrikten NÖ om Bordeaux och tittar på några
moderna vinslott – och avsmakar några viner. Vilken fantastisk kombo : Vin och arkitektur!
Sébastien Corbari har planerat resan och kommer att vara vår guide under resan. Sébastien är
arkitekt och har i många år bott i Bordeaux. Han bor sedan 18 år i Stockholm , där han startat det
egna arkitektkontoret GRAD.
Vi bor på Adagio City Bordeaux Gambetta, ett fyrstjärnigt lägenhetshotell i centrala Bordeaux

ÖVERSIKTLIGT PROGRAM
Programmet nedan beskriver den huvudsakliga inrktningen av studieresan för respektive dag med
angivande av några höjdpunkter. I en senare version kommer mer detaljerad information om vilka
objekt vi besöker.
Måndag 25 september. Första mötet med Bordeaux
Avresa från Arlanda kl.08.45 med Norwegian direkt till Bordeaux ankomst 11.50 varefter vi tar oss
med buss till lunchrestaurangen Léstacade med utsikt över staden. Eftermiddagens program
innehåller, förutom inkvartering på vårt hotell en rundvandring i innerstaden där vi ska besöka bl a
Botaniska trädgården (Catherne Mosbach), Ekonomihögskolan (Lacaton Vassal) och Arkitekturcenter ( Fabre de Marien) där vi, förutom byggnaden, får se en modell av staden Bordeaux.
Gemensam middag
Tisdag 26 september. Promenad i historiska staden, offentliga rum
Till fots och med den suveräna spårvagnen rör vi oss i den historiska staden där vi ser på klassiska
och moderna byggnader samt offentliga rum. Vi ser objekt såsom Börsen och Barockteatern från
1700-talet och ett antal moderna objekt Domstol (Richard Rogers), Moderna konstmuseet CAPC
(Valode Pistre) samt torget kring Saint André domkyrka (Patxi Mangado), Kajerna mot floden med
vattenspegeln (Michel Courajoud). Gemensam lunch.
Onsdag 27 september Bostäder, stadsplanering.
Med buss till några arkitektoniskt intressanta nya bostadsområden där vi gör kortare promenader i
områdena. Under dagen passerar vi också stadens nya stadion (Herzog De Meuron) och vi besöker
det spektakulära nya vinmuseet (Xtu). Mycket spektakulärt och där vi också kan se konst ställas ut.
Ledig tid under eftermiddagen och kvällen till eget förfogande. Färdledningen tipsar.
Torsdag 28 september. Busstur till vindistrikten Pessac, Bouliac, Pomerol, Saint-Emilion
Under dagen kommer vi att röra oss nordöst om Bordeaux mot Dordogne. Vi ska titta på och besöka
något av vinslotten med nyare arkitektoniska tillägg ( Pomerol/Herzog De Meuron eller Saint
Emilion/ Jean Nouvel). Och vi får under dagen även besöka Hotel St James i Bouliac (Jean Nouvel)
och Le Corbusiers väl bevarande villa i Pessac. Utflykten avslutas med rundvandring och middag i
Saint Emilion, medeltidsstaden som också är på UNESCOs världsarvslista. Återfärd med buss till
hotellet. Gemensam lunch och middag.
Fredag 29 september. Efter frukost på hotellet åker vi gemensam buss till flygplatsen för avresa
med Norwegian kl 12.20, även hemresan direktflyg. Åter Arlanda 15.15

PRIS & ANMÄLAN
Resan kostar 16 250 kr per person. Enkelrumstillägg: 2 200 kr. I priset ingår: direktflyg Arlanda –
Bordeaux med Norwegian inkl skatter, 4 nätter på Adagio City Bordeaux Gambetta www.adagiocity.com fyrstjärnigt lägenhetshotell inkl frukost, 3 luncher, 2 middagar inkl dryck, vin, transporter,
inträde och guidning enligt program, vinprovning, spårvagnsbiljett för hela vistelsen,
skandinavisktalande lokalguide, resevärdskap från Vännerna 2 personer- varav en resa betald av
medresenärerna. Guidning av Sébastien Corbari.
Anmälan till resan hos Trans/Touring – Anki Schölin (anki.scholin@transtouring.se eller tel 070 768
47 18). Vi tar emot bokningar i turordning. Handpenning 1 500 kr betalas inom tio dagar efter att du
fått resebevis från Trans/Touring. Slutbetalning görs cirka en månad före avresa.
För att resan ska bli av måste minst 20 personer ha anmält sig senast den 30 april.
Trans/Touring reserverar sig för pris- och valutaändring samt ändring i program utanför egen
kontroll. Trans/Touring följer resp. flygbolags regler och Sv. Resebyråföreningens villkor för
paketresor, som bifogas vid bekräftelse av bokning.

