
Nu så, . . . .    

Den 7 oktober besöker NIMROS Narbonne – 
saluhall, lunch och guidad stadsvandring 

 
 

 
 

Narbonne har en mer än 2000 år lång historia. En mängd fornlämningar har anträffats. 
Under medeltiden hörde Narbonne än till grevskapet Toulouse, än under egna herrar. 1507 förenades 
Narbonne med franska kronan och omgavs med nya fästningsverk.  
 

Narbonne delas av kanalen Canal de la Robine (eller Narbonnekanalen) i två delar, bourg och cité. Canal 
de la Robine förbinder Narbonne med Medelhavet. 
 

Vill du veta mer om Narbonne och dess historia? Så klart att du/ni vill och kommer med!! 
 

P r o g r a m  Les Halles de Narbonne på egen hand  

https://www.narbonne.halles.fr/ 

 

Kl 12:00  Om du/ni så vill - Lunch på restaurant Gaïa  

8 Avenue des Pyrénées, Narbonne 

  https://www.gaia-narbonne.fr/ 

 

  M e n y 3-rätters lunch exkl dryck kostar 25€, som betalas av var och en på plats. 

 
1 A Ceviche de loup au lait de coco, fruits du palmier et gingembre 

Ou 

1 B  Jambon de serrano aux figues et melon d’Espagne 

****************** 

2 A Filets de rouget sur spaghettis de courgettes et chorizos 

Ou 

2 B Wok de légumes au magret de canard façon Thaï 

****************** 

3 A Smoothies bowl chocolat et banane aux fruits secs 

Ou 

3 B Panacotta aux fruits rouges  

 

Kl 14:00 Samling (vid restaurant Gaïa, 8 Avenue des Pyrénées, Narbonne) 
Kl 14:00-16:00 Stadsvandring med engelsktalande guide – audio utrustning 

Kostnaden är 6€/person. Tag med jämna pengar, som samlas in på plats. 
 

Bindande anmälan med information om antal och namn görs till  zetterqvist.eva@orange.fr senast  

den 29 september. Meddela i anmälan om du deltar i lunchen och dina val. 
 

Vi, som vill luncha tillsammans, samlas på restaurant Gaïa kl 12:00. De som inte deltar ansluter kl 14.00 
 

Välkomna! 

Nimros styrelse genom Eva 
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