
 

 

Kjoler i Provence 2.– 9. september 2017 

Et Hauzfrau sykursus i sydens sol – kreativ fordybelse og ferie på 

samme tid. 

Hauzfrau tilbyder en helt unik oplevelse, hvor du hiver stikket ud i 7 dage, rejser sydpå til 

Provence og bliver indkvarteret i det gamle kloster Notre Dame des Anges. Huset er idag 

nænsomt renoveret, og indeholder fem charmerende og rummelige lejligheder, hvor du kan få 

det skønneste ophold. Hele kurset er tilrettelagt med smidighed, således at du både får 

intensiv sy undervisning og ro og fred til fordybelse alle dage i skøn natur eller ved den 

fantastiske pool. Kurset indeholder også tur på lokalt marked, hvor vi skal lure på 

provencestoffer, middag i skøn bjerglandsby og der er mulighed for herlige vandreture i 

bjergene. Opholdet er incl. alle måltider, serveret på stedet og hjemmelavet af husets 

værtinde Bente. 

Jeg kan love dig, at du på selve sy-kurset får: 

 Mod på at sy af hjertens lyst. Jeg underviser på en afslappet, humoristisk og energisk 

måde, hvor du ikke kommer til at sidde fast midt i processen.  

 Hele 6 personlige grundmønstre til kjole, nederdel, bluse og bukser. Alle mønstre tager 

hensyn til lige netop din krop - med alle de skønheder den indeholder.  

 Nærvær og ærlighed i samtlige 30 timers undervisning.  

 Hjælp til stofvalg, klipning, syning, detaljer og tilretning  

 Færdigt tilrettet mønster til at tage med hjem. 

 Optegninger til kraver og udskæringer, som er lige til at kombinere på dine 

grundmønstre samt diverse syteknikker, som du får brug for undervejs. 

Kurset er for ALLE – uanset om du er øvet eller aldrig har rørt ved en symaskine. 

Max. 8 deltagere – dette giver ro og opmærksomhed til den enkelte kursist. 

Du kan medbringe din symaskine, hvis du har en, eller du kan benytte en af mine symaskiner 

og overlockere. Jeg medbringer al teknisk grej, som du får brug for. Yderligere praktisk info 

kommer på mail forud for kurset. 

 

 



 

Kursusforløbet ser således ud : 

Lørdag 

Ankomst til Notre Dame des Anges – se venligst transportinfo her ( ink  

Når alle er samlet spiser vi en let middag incl. vin. 

Søndag 

Morgenmad kl. 8.30 og herefter får du mulighed for at kigge dig lidt omkring i 

området.  

Frokost serveres kl. 13.00. Herefter starter vi stille og roligt op med 

mønstertegning og tilretning af mønstre.  

Kl 19.00 serveres der provencalsk middag incl. vin. 

Mandag 

Morgenmad kl. 8.00 – herefter er der afgang til egnens største marked i byen 

Forcalquier. 

Her skal vi bruge god tid, mærke den franske stemning og gå på jagt efter 

skønne metervarer. Denne dag er der frokost på egen hånd på en af de 

hyggelige cafe´er i byen. 

Tilbage til kurset, hvor der er undervisning fra 14.00 -17.00 

Kl. 19.00 tager vi samlet op til den lille by Lurs og spiser en to-retters menu. 

Tirsdag - Fredag 

Morgenmad kl 8.30. Kursus 10.00 – 13.00 

Frokost kl. 13.00 – 14.00 

Kursus kl. 14.00 – 17.00 

Kl. 19.00 Skøn provencalsk middag incl. vin 

Lørdag 

Morgenmad kl. 8.30 

Hjemrejsedag 

Pris kr. 6.900,- 

Excl. transport og ophold (link) 

Depositum på kr. 2000,- indbetales ved tilmelding af kursus på 

http://www.hauzfrau.dk/produkter/22-kursus/670-kjoler-i-provence---hauzfrau-sykursus-

ferie/ 

Restbeløbet betales senest 1. juli 2017. Kontakt og hør nærmere på info@hauzfrau.dk 

Hvad får du for dine penge : 

7 x morgenmad  

5 x frokost incl. drikkevarer 

6 x middag incl. vin 

30 timers intensiv sykursus ved selveste ” Die Hauzfrau ” Jane Holmstrup 

http://www.hauzfrau.dk/produkter/22-kursus/670-kjoler-i-provence---hauzfrau-sykursus-ferie/
http://www.hauzfrau.dk/produkter/22-kursus/670-kjoler-i-provence---hauzfrau-sykursus-ferie/
mailto:info@hauzfrau.dk


 

 

Notre Dame des Anges i Provence  
  

  

 

 

  

  

 
 

Området 
 
Luberon bjergene er et af de smukkeste områder i Provence. Her ligger byen Forcalquier der 

med skyggefulde pladser, små snævre gader og cafeer, oser af charme og stemning.  

 

Få kilometer uden for byen ligger Notre Dame des Anges. Et gammelt kloster, som kan føres 

tilbage til Romertiden. Huset er idag nænsomt renoveret, og indeholder fem charmerende og 

rummelige lejligheder. De store lejligheder er fra 80 - 120 m2. Alle med en unik udsigt over 

parken eller det omkringliggende landskab. Huset omkranses af en skyggefuld parklignende 

have, hvor den smukke swimmingpool bliver et naturligt centrum på de varme dage.  

  

 

http://maleferie.dk/uf/100000_109999/104796/7057b6753b3333a8884cc6f69dfca490.JPG


Provence er et overdådigt spisekammer som kan byde på f.eks. gedeoste, oliven, friske 

grønsager, trøfler, klasse kød, pølser og patéer samt et køkken der rummer både det forfinede 

og det traditionelle franske bondekøkken.  

Dertil kommer naturligvis noget af verdens bedste Rosé vin. Og så skal man jo ikke glemme 

franskmændenes Pastis, der er god både som aperitif eller som kølig drink i træernes skygge. 

  

Her er der med andre ord rig mulighed for at holde en fantastisk kursusuge med både design 

og syning kombineret med forkælelsestur med afslapning, ture i området, samvær med de 

øvrige kusister eller fordybelse i et fjernt hjørne af parken, hvor man næsten har 

fornemmelsen af at være helt alene sammen med det rige fugleliv. Huset, parken, naturen og 

den unikke Provencalske stemning, er i virkeligheden nok i sig selv. 

  

 

Ophold 

 

Herunder kan du se alle de muligheder der er i det fantastiske hus med hele 5 lejligheder til 

udlejning. 

Alle lejligheder indeholder lækre værelser – se alle lejligheder igennem og vælg netop det 

værelse som du synes bedst om. Prisen for værelserne står under hver lejlighed og er prisen 

for en uge incl. sengelinned, håndklæder og slutrengøring – så det er den rene luksus. 

Hvis du eventuelt rejser sammen med en veninde eller vælger at tage din mand med på turen 

og vil dele et værelse, så er alle værelser udstyret med dobbeltsenge og herved bliver prisen 

jo endnu billige pr. uge. 

Booking af værelser sker direkte til Hauzfrau på info@hauzfrau.dk  

Værelserne bookes ved ”først til mølle” så vent ikke for længe… 

  

  

 
  

  
Lejlighed 1 

  
Lejligheden har et soveværelse med eget badeværelse (A) og to soveværelser (B) med 

adgang til fælles badeværelse og separat toilet, det ene værelse (C) er noget mindre end det 

andet. Der er udsigt over parken fra lejlighedens vinduer. Desuden et dejligt veludstyret 

køkken og stor fælles stue.  

  

Denne lejlighed er godt 100 m². 

Ved maleferie udlejes værelserne separat med følgende priser i DKK: 

 

Maleferie  pris pr. uge 

A: 3000 

B: 2800 

C: 1700 

 

mailto:info@hauzfrau.dk
http://maleferie.dk/uf/100000_109999/104796/18f18cd23e5b23d80f01ee956e03e2c0.JPG


Alle værelser er opredt til 2 personer. 

Alle priser er incl sengelinned, håndklæder og slutrengøring. 

  

  

 
  

  
Lejlighed 2 

 

Lejligheden har et soveværelse (D) med dobbeltseng, et badeværelse og en lille entré.   Den 

rummelige stue, med en imponerende original pejs, har en sovesofa til et eller to børn. 

Desuden et dejligt veludstyret køkken i forbindelse med stue. Lejligheden har udsigt til 

parken.  

 

Denne lejlighed er 80 m².  

Ved maleferie udlejes værelserne seperat med følgende priser i DKK: 

  

Maleferie pris pr. uge 

D: 4700 

  

Alle værelser er opredt til 2 personer. 

Alle priser er incl sengelinned, håndklæder og slutrengøring. 

 

 

 

 

 

  

  

 

http://maleferie.dk/uf/100000_109999/104796/5a223178e9ce3a80a99b685881cb1f88.JPG
http://maleferie.dk/uf/100000_109999/104796/e8e47fde84e972480da21eec579d2860.JPG


  

  
Lejlighed 3 

 

Lejligheden har et soveværelse (E) med dobbeltseng og en mezzanin etage (F) med soveplads 

til 2-4 personer. Fælles badeværelse. Der er en terrasse ved siden af det veludstyrede køkken 

med en fantastisk udsigt over markerne og til bjergene. I den 80 m² store stue er der fem 

meter til loftet og en åben pejs.  

  

Denne lejlighed er mere end 120 m².  

Ved maleferie udlejes værelserne separat med følgende priser i DKK: 

  

Maleferie pris pr. uge 

E:  5000 

F:  2500 

  

Alle værelser er opredt til 2 personer. 

Alle priser er incl sengelinned, håndklæder og slutrengøring. 

  

  

 
  

  
Lejlighed 4 

 

Lejligheden har to soveværelser, den ene med dobbeltseng (G) og det andet med to enkelt 

senge (H), et badeværelse og veludstyret køkken i forbindelse med en fantastisk stue med 

højt til loftet. Der er også en hems, hvor to unge mennesker kan sove. Fra vinduerne er der 

fin udsigt over parken til den ene side og marker og bjerge til den anden.  

  

Denne lejlighed er 100 m².  

Ved maleferie udlejes værelserne separat med følgende priser i DKK: 

  

Maleferie  pr. uge 

G: 3200 

H: 3200 

Alle værelser er opredt til 2 personer. 

Alle priser er incl sengelinned, håndklæder og slutrengøring. 

  

  

http://maleferie.dk/uf/100000_109999/104796/013e4f7e586b73b002d375f943f76427.JPG


 
  

  
Lejlighed 5 

 

Lejligheden har to soveværelser (J+K) med dobbeltsenge, et badeværelse, stor stue og en 

privat terrasse med direkte adgang til parken. Som i alle lejlighederne i Notre Dame des 

Anges, har lejligheden en fin udsigt over landskabet.  

  

Denne lejlighed er 100 m².  

Ved maleferie udlejes værelserne separat med følgende priser i DKK: 

 

Maleferie pris pr. uge 

G:  3200 

H: 3200 

  

Alle værelser er opredt til 2 personer. 

Alle priser er incl sengelinned, håndklæder og slutrengøring. 
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Hvordan kommer jeg til Notre Dame des Anges? 

Du kan køre i egen bil. Der er ca 1800 km fra Danmark.  

Vi er beliggende mellem hovedvej D12 og N100 mellem byerne  

Forcalquier og La Brillane. 

Nord for Manosque og syd for Sisteron.  

Vores GPS koordinater er: 43° 56.76´N 5° 52.08´ E 

Der er ikke en eksakt adresse, men vi er tæt på  

04700 Lurs, Frankrig. 

Du kan også flyve til henholdsvis Marseille Provence Airport eller Nice Côte 

d'Azur.  Fra Marseille er der ca 1,5 times kørsel og fra Nice er der 2,5 times kørsel. 

Der er afgange til begge byer fra: 

SAS: klik her 

Norweigian: klik her 

Via både SAS og Norweigian er der gode og billige muligheder for leje af bil.  

Kørselsvejledning fra Nice  klik her 

Kørselsvejledning fra Marseilles  klik her 

  

 

 

 

http://www.sas.dk/
http://www.norwegian.com/dk/?gclid=COiw4ICh0sECFavpcgodEwQAFg
http://maleferie.dk/uf/100000_109999/104796/1bd97ae46ca2235951f80960e72b7eee.pdf
http://maleferie.dk/uf/100000_109999/104796/f4bd8e21245aaeaf10173f2b886ed583.pdf

