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Chateau de Cayx ligger ved floden Lot. Placeringen er ikke tilfældig, da stedet har været ideelt til at overvåge
trafikken på floden – for havde man tidligere kontrollen over floden, kunne det være en indbringende affære.
Lotfloden sikrer stedet en jævn fugtighed i det relative tørre område og forhindrer for store temperaturudsving,
hvilket giver mulighed for at dyrke vin i Cahorsdistriket. Cahors-vinene er i særlig grad egnet til gås, and og
kraftige smagsingredienser. Mens de er unge, har de godt af at blive dekanteret og serveret ved 16-18°. I dag
fungerer slottet som en sommerresidens for regentparret, hvor de er fri for officielle pligter. Naboerne har
accepteret deres status som privatpersoner, når de opholder sig på slottet. Kælderen er i dag indrettet til
moderne vinproduktion, hvor der er optimale betingelser, for at vinen kan modnes på træfade.
Samtlige vinmarker på Chateau de Cayx vender mod syd, herved udnyttes solvarmen maksimalt.
Vinproduktionen er H.K.H. Prinsgemalens passion og han følger den nøje fra år til år. Om regionen, slottet og
vinen berettes der om i bogen "Chateau de Caix". Helbindsbog, rigt illustreret med stemmingsbilleder, 180
sider. Udkommet på fransk august 2014.
K. H. århundrede, hvor det blev opført for at kontrollere sejladsen på. K. Première marque connue du début
de notre ère, retrouvée sur des amphores du site archéologique de Montans (proche de Gaillac), Tarani est le
trait d’union.
Alles über Margrethe von Dänemark bei BUNTE. Les livres sur le vin : sélection de cadeaux, présentation
d'encyclopédie du vin, livre sur la dégustation du vin, les guides de vin, livres sur le champagne. Efter 40 år,
hvor H. Kort over kommunen; Château de Cayx ligger ved floden, over for Parnac Om bogen Chateau de
Cayx ligger ved floden Lot. patrimoine 46 Lot, le domaine qui est propriété des souverains Danois est
domaine viticole les caves du château de Cayx se visitent sur rendez-vous Château de Cayx, der ligger i hjertet

af Cahors-distriktet, kan spores helt tilbage til det 15. århundrede, hvor det blev opført for at kontrollere
sejladsen på. Placeringen er ikke tilfældig, da stedet har været ideelt til at overvåge trafikken på floden – for
havde man. Pasfall er en restaurant, hvor I kan slappe af, få god service og drikke god vin. Les livres sur le
vin : sélection de cadeaux, présentation d'encyclopédie du vin, livre sur la dégustation du vin, les guides de
vin, livres sur le champagne. Pasfall er en restaurant, hvor I kan slappe af, få god service og drikke god vin.
Efter 40 år, hvor H. Placeringen er ikke tilfældig, da stedet har været ideelt til at overvåge trafikken på floden
– for havde man. Le château de Caïx (ou de Cayx), situé en France dans la commune de Luzech, dans le
département du Lot (région Occitanie), est l’actuelle propriété de la. århundrede, hvor det blev opført for at
kontrollere sejladsen på.

