PROGRAM: CHAMPAGNETUR TIL FRANKRIKE
4 frokoster, 2 lunsjer og 4 middager inkludert

Dag 1

Ankomst Paris- transfer til Reims
Middag
Vi flyr med KLM fra Stavanger via Amsterdam til Paris. Avreise tidlig formiddag. Etter
ankomst Paris er det en god times kjøring øst for Paris til Reims.
Vi sjekker inn på hotel BW Hotel De La Paix Reims ****
Her får vi litt egentid før vi møtes til middag på hotellet. Under middagen blir det gitt
informasjon om neste dags program.

Dag 2

Reims - Epernay
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Frokost, lunsj, middag
Etter en god frokost på hotellet er det avreise med buss til dagens første vintesting. Det er
hos Champagne AR Lenoble – et av få champagnehus som fremdeles er privat eid, og drives
av søsknene til Anne og Antoine Malassagne. Vi skal smake på tre av deres ypperlige
champagner.
Epernay er hovedstaden for store og kjente champagnemerker som for eksempel Moët &
Chandon, Pol Roger, Castellane og Eugène Mercier. De fleste ligger samlet på hovedgaten i
Epernay – Avenue de Champagne. Selvsagt tar vi oss tid til en spasertur nedover denne
gaten! Under Avenue de Champagne ligger ca 300 millioner flasker av forskjellige merker.
Denne lille byen er kjent for å være champagnehovedstad nummer 2 etter Reims, og ligger
landlig til omringet av vinmarker og vindruer. Her finnes også hotell, slottshotell og mange
gode restauranter.
Lunsj hos Le Theatre Restaurant. En hyggelig restaurant i sentrum av Epernay som serverer
tradisjonell mat.
Etter en god lunsj reiser vi videre for nye opplevelser til Champagne Pierre Gimonnet & Fils.
Pierre Gimonnet & Fils er en av de fineste eiendommer i Cote des Blancs. Vingården er en
«grower-produsent», altså lager de sin egen vin utenom de store champagnehusene., og de
bruker chardonnay som hoveddrue i sin produksjon. Det blir spennende å smake!
Tilbake til hotellet før vi avslutter med en god middag i Brasserie Excelsior. Et hyggelig
brasserie i sentrum av Reims.

Dag 3

Reims - Montagne de Reims
Frokost, middag
Nye viner står for tur i dag! Etter frokost har vi avreise fra hotellet med buss for omvisning
og vintesting av seks champagner hos Champagne Vilmart & Cie.
Champagnehuset Vilmart & Cie, som ligger i Rilly la Montagne, ble opprettet i 1890 av
Désiré Vilmart. De er også en «grower-produsent» som lager sin egen vin, og som bruker
både chardonnay og pinot noir.
Vi stopper for en lunsj på egenhånd i Rilly la Montane-distriktet.
Etter lunsj forsetter vi med vintesting av to champagner hos Champagne Pierre Paillard, en
familieeid vingård i hjertet av Bouzy med 11 hektar med vinmarker som er klassifisert Grand
Cru. Champagne Pierre Paillard drives nå av brødrene Antoine og Quentin Paillard.
Vi avslutter ettermiddagen med vintesting hos Champagne Taittinger. Hele året vil de
engelsktalende guidene på Taittinger ta imot grupper og vise fram de flotte krittkjellere som

Programmet sist oppdatert 10. desember 2020, 13:59
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/champagnetur-til-frankrike/

ble bygget ut i det fjerde århundre. Her finnes også ruiner fra et munkekloster.
Krittkjellerne er nå på UNESCOs verdensarvliste. Besøket blir avrundet med et glass av
denne kjente champagnen.
Tilbake på hotellet for å strekke på beina og kvelden avsluttes med middag i Brasserie Du
Boulingrin i Reims.

Dag 4

Reims
Frokost, middag
I dag blir vi hentet av en lokal guide som vil vise oss høydepunkter i Reims til fots.
Guiden tar en byvandring med gruppen i Reims, inkludert den veldig kjente gotiske
katedralen.
Notre-Dame de Reims (fransk for Vår frue av Reims) er den romersk-katolske katedralen i
Reims, bygget i gotisk stil. Den er en av Frankrikes største katedraler, og er særlig kjent for
sin rikt utsmykkede fasade. Katedralen var inntil 1825 kroningskirke, hvor Frankrikes konger
ble kronet. Som katedral er den i dag setet til erkebiskopen av Reims.
I 1991 ble katedralen oppført på UNESCOs verdensarvliste. Tau-palasset (fransk: Palais du
Tau) i Reims i Frankrike, var erkebiskopen av Reims’ palass. Palasset assosieres med det
franske monarkiet, ettersom Frankrikes konger ble kronet i domkirken Notre-Dame de
Reims, som er nabobygget. Palasset var residens og omkledningskammer for kongene før
kroningsseremoniene.Videre blir det et kort besøk i klosterkirken Saint-Remi (fransk
Basilique Saint-Remi de Reims).
Etter turen går vi videre med reiseleder til Les Halles de Boulingrin. Dette er et anerkjent
marked i Reims som er åpent hver lørdag. Et kvartal med livlige gater, delikatessebutikker,
kunstgallerier og gode restauranter.
Lunsj på egenhånd og fritid frem til felles middag.
Avskjedsmiddag på La Vigneraie Restaurant Reims. La Vigneraie er et kjent gastronomisk
stopp i hjertet av Reims, i nærheten av katedralen og fotgjengerområdet. Her er alt rolig og
avbalansert, elegant og høflig. Ingenting blir faktisk overlatt til tilfeldighetene i denne
restauranten som innbyggerne i Reims kjenner godt. Her finnes et gastronomisk kjøkken i
en elegant og klassisk restaurant.
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Dag 5

Reims - Paris
Frokost, lunsj
Dagen er til fri disposisjon frem til lunsj, som vi vil ha sammen på Bistro des Anges. Bistro
des Anges er resultatet av et samarbeid mellom Jérôme og Thomas, de to kokkene som har
kjent hverandre i nesten 35 år. Med sine erfaringer har de et konsept med over 100 viner og
champagner for en oenologisk opplevelse. Utvalget av champagne endres regelmessig for å
oppdage nye gleden av bobler fra hele Champagne-regionen. De har en stor tinnbar hvor
gjestene kan stoppe for et glass vin. Tradisjonelle retter står på menyen sammen med
internasjonale retter og vegetariske oppskrifter.
Vi har avreise 14:00 avreise fra hotellet til flyplassen.
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