De CHAMPAGNESTREEK ,
anders bekeken…
Deze reis brengt je naar de meest zuidelijke champagneregio. We bezoeken niet alleen de
meest bekende plekjes maar ook vergeten plaatsen, uniek en mooi.
Het is een zeer veelzijdige reis met prachtige natuurgebieden in Marne en Aube, grote en
kleine champagnehuizen van rosé tot blancs de blancs en met champagne gemaakt van de
Arbane druif. Er wacht je een boeiende veelzijdige geschiedenis maar met een andere kijk op
de Champagnestreek.

contact : Luc David ludavid2000@yahoo.com tel: 0477561132 -
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Dag 1 – maandag 8 october 2018
We verzamelen op de conversatieparking in Merelbeke, parking voor de wagens.
De "conversatieparking" op de Conversatieweg in Merelbeke, 60 parkeerplaatsen.
(Al de andere parkings in Merelbeke zijn betalend.)
Gelieve om 5.45u aanwezig zijn op de stoep voor de Colruyt van Merelbeke
Centrum ( 50 m wandelen van de parking).
6 u vertrek stipt, we hebben ongeveer 4u nodig, met ontbijtstop inbegrepen, om er te
geraken.

10u Châlons-en-Champagne, stadswandeling
“Visite guidée” met de autobus langs de grote boulevards daarna een
stadswandeling in het Historisch Centrum.

omstreeks 12u. gaan we eten in een mooi, charmant restaurant :

Les Caudalies : 2 rue de abbé Lambert, 51000 Châlons-en-Champagne
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daarna brengen we een bezoek aan de basiliek Notre-Dame de l’Epine ,
UNESCO erfgoed :

na een goed gevulde dag rijden we dan naar ons hotel :

Le Val Moret
CD 443 - AUTOROUTE A5 - SORTIE 22
10110 MAGNANT

Rue Maréchal Leclerc
Magnant
+33 (0)3 25 29 85 12
http://www.le-val-moret.com
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Dag 2 – dinsdag 9 october 2018
-

Troyes, van scheve vakwerkhuizen tot moderne outlet
winkels
Troyes is een stad vol verrassingen. Nergens zijn er zo veel outlet winkels als in
Troyes (meer dan 250!) en nergens staan de vakwerkhuizen zo schots en
scheef. Maar dit is nog niet alles. De oude stad is een wirwar van zeer smalle
straatjes en een grote diversiteit aan kerken. Kortom er zijn superlatieven te
weinig om deze stad voor te stellen. Een korte wandeling brengt je langs alle
hoogtepunten van de oude stad die de vorm heeft van een champagnekurk.
Bovenaan de kroon stroomt de Seine.
Met gids aan boord van onze bus ontdekken we de grote boulevards en de
meeste bezienswaardigheden, daarna hebben we een geleid bezoek in het
historisch stadscentrum. (ongeveer 1 1/2u)
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Omstreeks 12 u hebben we onze lunch in een
pittoresk restaurantje :
La Mignardise
1 Ruelle des Chats, 10000 Troyes
lamignardise.eu
+33 3 25 73 15 30

De dag is nog jong en dus rijden we naar Essoyes :

Essoyes is een kunstenaarsdorpje waar meerdere kunstschilders inspiratie
vonden met als bekendste inwoner Renoir. Het riviertje de Ource kronkelt hier
door het stadje.
Met een gids bezoeken het dorp
en het vakantiehuis van Renoir.
(Renoir is hier alom
tegenwoordig)
Eén van de bekendste
Champagne huizen in deze
streek is Charles Collin.
We rijden dan ook naar hun
coorperatieve in Fontette voor een “visite guidée” en degustatie.
Champagne Charles Collin
27 Rue des Pressoirs, 10360 Fontette, Frankrijk
+33 3 25 38 31 00

Omstreeks 18u terug naar ons hotel voor het avondmaal.
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Dag 3 – woensdag 10 october 2018
Ontbijt terug zoals altijd tussen 8u en 9u.
We verkennen de streek verder en het dorpje of het woord Chaource klinkt u
beslist bekend in de oren. We bezoeken de kaasmakerij Mussy van
Stéphanie et Christophe Callewaert Route des Maisons, 10210 Chaource

Omstreeks 11u zijn we verwacht in één van de betere Champagne huizen, waar
we trouwens onze lunch te midden van de Champagneflessen zullen krijgen.
Ook één van de huizen waar we een Champagne vinden gemaakt van de
Arbane druif.
Champagne Gruet. 48, Grande Rue - 10110
Buxeuil

We zijn nu echt op dreef en we rijden na Maison Gruet naar een klein stadje
met een excellente reputatie :

Les Riceys een stadje dat bekend staat voor zowel zijn Rosé wijn als Rosé
Champagne.
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We bezoeken een sympatieke wijnboer: Champagne Morize et fils
122 Rue du Général de Gaulle, 10340 Les Riceys

Dit huis heeft een grote variëteit aan Champagnes en een goede roséwijn.
Na een intensieve dag keren we terug naar ons hotel voor het avondmaal.
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Dag 4 – donderdag 11 october 2018
Het is weer zover, we keren huiswaarts.
Ontbijt en afrekening van eventuele persoonlijke kosten.
Omstreeks 9.30u vertrekken we naar het
noordelijk gedeelte van de Champagnestreek
en we rijden met een kleine tussenstop via Lac
d’Orient/ Lac de Dez-Chantecoq naar

Sillery ten zuiden van Reims voor onze lunch.
Restaurant : Le Relais de Sillery
3 Rue de la Gare, 51500 Sillery

tijd om terug naar huis te rijden….. omstreeks 19u terug op onze bestemming.
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Prijs : 750,- € per persoon
Inbegrepen in de prijs zijn alle ingangen en fooien voor degustaties en geleide bezoeken aan
musea en monumenten.
Inbegrepen alle lunchen/avondmalen en dranken overeengekomen met restaurants en hotel.
3 luxe-overnachtingen met buffetontbijt.
Prijs per persoon is dezelfde voor single als voor 2-persoonskamer.
Gelieve een voorschot van 250 € per persoon te betalen voor 15 juli 2018.
Saldo te vereffenen ten laatste voor 10 september.
Annulatie kan alleen voor 1 september. Na deze datum kunnen we spijtig genoeg geen
voorschot terug betalen. ( condities hotel en restaurants). Alvast bedankt voor uw begrip.

Prettige reis !!!

Luc David

https://www.champagne-ardennen-toerisme.nl/
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