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Koloniens udflugt til Gruyère, søndag den 3. september 2017

Gruyère eller Greyerz er takket været ostesorten kendt i det meste af verden. Vores
septemberudflugt begynder i den lille by Charmey hvor vores elcykler venter, med hvilke vi
tager en tur igennem det smukke landskab i Val de Charmey.
Vi kører til selve Gruyère og besøger La Maison du Gruyere, hvor vi får indblik i denne osts
historie og produktion fra koen til bordet (audioguide på tysk, fransk og engelsk) og vi kan
følge med i dens fremstilling.
Efter frokost i La Maison du Gruyère (for egen regning, kolonien betaler desserten) springer
vi igen på elcyklen og ruller videre til Bloch,
I Bloch besøger vi Calliers Maison du Chocolat, også her får vi en masse at vide om det
andet produkt gør Schweiz verdensberømt (kommenteret på tysk, franks, engelsk) og følger
dens vej fra bønne til udsøgt lækkeri.
Der er sikkert kommet et par smagsprøver i løbet af dagen, men dem brænder vi af på vejen
tilbage til Charmey hvor vi ankommer kort før klokken 17:00. De går op af bakke, men vi har
jo elcykler!
Program:
11:15 Mødes vi i Charmey, henter vores elcykler og kører til Gruyere
12:15 Besøg i La Maison du Gruyères udstilling
13: 00 Frokost i La Maison du Gruyère for egen regning, Kolonien betaler desserten
14:30 Vi kører til Bloch og besøger Maison Callier
16:00 Tur tilbage til Charmey
17:00 Afslutning
(Der tages forbehold for ændringer i programmet pga af vejr eller andre faktorer)
Der er forbindelser til/fra Charmey over Bulle fra Fribourg der har IC- eller RE-togforbindelser
til hele Schweiz. Fra Bulle kører Bus 260 (Richtung Jaun, Kappelboden) klokken 10:48 og
ankommer 11:11 i Charmey. Klokken 17:04 kører bus 245 tilbage til Fribourg banegård.
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Tilmelding til Koloniens udflugt til Gruyère
d. 3. september 2017
Pris for deltagelse:

CHF 40,00 pr. person for medlemmer (inkl. SDG-medl.)
CHF 55,00 pr. person for andre

Efternavn

Fornavn

** Tlf. Nr.

*** e-mail adr.

Medlem

**

DDK

***

SDG

**

DDK

***

SDG

**

DDK

***

SDG

**

DDK

***

SDG

**

DDK

***

SDG

Vi forbeholder os ret til aflysning ved utilstrækkeligt deltagerantal.
Det forenkler kassererens arbejde, hvis beløbet med
angivelse af navn og antal personer forud betales til

Fremsendes senest d. 20. august 2017 til:
Svend Waldorff, Sollrüti 16, 3098 Schliern bei Köniz

PostFinance konto nr. 80-46098-2
(IBAN CH67 0900 0000 8004 6098 2)

Eller til svend@waldorff.net / +41 76 460 84 94

men der kan også betales på stedet.
N.B.:
Ved tidligere arrangementer har vi måttet betale for udeblevne personer, hvorfor vi ved udeblivelse uden
framelding senest d. 20. august nødsages til at opkræve deltagergebyret eller beholde et allerede betalt
gebyr.
.............................. den ........................ 2017

Underskrift...................................................................

