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Tekst: Dag Bredal. 
Foto: Jan E. Ridd

Vallat Sableux var en 250 år gammel falleferdig vingård som 
ekteparet Silvia Leine og Jan E. Ridd har omskapt til en 
sydfransk landidyll. Opprinnelig var planen at Vallat Sableux 
skulle bli deres private hjem, men etter å ha bygget og 
restaurert i en årrekke, fødtes ideen om å åpne dørene for 
betalende gjester.  Gården er i dag er feriested for mat- og 
vinelskere som kan fråtse i provencalske matspesialiteter og 
lokal vin, feire livet sammen med venner og slektninger eller 

ganske enkelt  nne seg selv. 
-Her kommer vi for å nyte livet, leve langsomt og ha tid til å 
snakke sammen, søke stillhet og ro i sjelen, sier Jan E. Ridd. 
Her har vi tid til å innta et langt og godt måltid med vin dyrket 
rett utenfor stuedøren. Ute lukter det av rosmarin og lavendel. 
Ser du deg omkring, er det vinranker, olivenlunder og 
 kentrær så langt øyet rekker. Av og til får du øye på et villsvin 
eller en hare.

Fredfylt og innbydende ligger gården mellom vinranker og olivenlunder. På Vallat Sableux har ek-
teparet Silvia Leine og Jan E. Ridd skapt et paradis for seg, sine venner og gjester. Medlemmer av 
Seniorsaken er spesielt velkomne!

Drømmen om Provence

Det var Silvia som bar på en drøm om en gård i Provence. 
Hun er halvt norsk og halvt sveitsisk. Sammen har Jan og 
Silvia gjennom mange år drevet et  rma i pro leringsbransjen, 
blant annet med salg av gaveartikler. For noen år siden startet 
Silvia også  rmaet Northway, som lager opplevelsesturer for 
norske og utenlandske bedrifter i Norge. 

Etter som årene har gått er både Silvia og Jan blitt mer 
opptatt av livskvalitet. De ønsket et sted der de kunne dyrke 
langsomheten, ettertanken og godene i livet. Svaret ble Vallat 
Sableux.  Stedet ligger i hjertet av Provence, like ved Le Luc, 
en times kjøring fra Nice eller Marseille og en halv times 
kjøring fra Toulon og Middelhavet. 

Her kan 15 personer boltre seg i 7 dobbeltrom og ett 
enkeltrom, tre bad, 2 store allrom for å lage mat, et lite 

Vallat Sableux
- det gode livet i Provence

bibliotek der man kan trekke seg tilbake. Det er også en 250 
kvadratmeter stor terrasse hvor man kan dekke langbord i 
skyggen av  ere hundre år gamle morbærtrær og en liten 
badepool der man kan svale seg på varme dager. 
Hvert rom har et individuelt preg og er møblert med antikke 
møbler, fargerike stoffer og kunst. Tomten er på fem mål og 
består blant annet av en vakker olivenlund.  

Vallat Sableux er en ypperlig ramme om ferieopplevelser med 
familie og venner, eller rundt kursvirksomhet. Mange har 
allerede feiret den store Dagen her. 

Ukesprisen er kroner 19 000 per uke, uansett sesong. 
For nærmere opplysninger, ring 22 83 02 04/45 60 37 56 
eller se www.vingardiprovence.no.

S
id

e 
48

   
  V

A
L

L
A

T
 S

A
B

L
E

U
X

Stort bilde: Vallat Sableux - en fredfull oase hvor familie og venner nyter det gode 
samvær. Øverst: Gården ligger fredfullt mellom nabogårdens vinranker og en liten 
skog. Her nyter vi viner dyrket rett utenfor stuedøren! Nederst f.v.: Det gode og 
enkle liv i Provence. Mat- og vingleder nytes i skyggen av morbærtrærne. Høyre: 
Et svalende dupp i badepoolen er kjærkomment på hete sommerdager.


