3-daagse reis naar Reims-Champagne
Volledig verzorgd – van een hoog niveau – alles inbegrepen,
onder begeleiding van Gijs van Bilsen, Register Vinoloog van de Wijnacademie.
€ 995,- per persoon op basis van een tweepersoonskamer – toeslag éénpersoonskamer € 180.-

“Champagne, de drank der koningen, de Koning der dranken”.
Beroemd gezegde van Madame Bollinger:
“Ik drink een glas champagne als ik opgewekt en blij ben maar ook als ik me even minder vrolijk voel.
Ik drink champagne als ik alleen ben maar zeker als er gasten zijn; dan is het een vanzelfsprekendheid.
Ik speel met een glas champagne als ik geen trek heb en ik drink het juist om mijn honger te stillen.
In alle andere gevallen taal ik er niet naar…. tenzij ik gewoon dorst heb”.

Drie dagen genieten op een hoog niveau van luxe en verwennerij.
Bezoek aan twee gerenommeerde Champagnehuizen, één in de stad Reims en één in de campagne,
de wijngaarden buiten Reims. Kennismaking met Reims en zijn beroemde Kathedraal.
Uitstekend verzorgde lichte lunches en diners met natuurlijk perfecte champagne en wijn.
En ook voldoende rust en vrije tijd.
Verblijf van twee nachten in een luxe 4-sterrenhotel, hartje centrum Reims,
het Best Western Hotel de la Paix****.
Slotdiner bij restaurant Le Parc Les Crayères
Gaat u mee?
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Dag 1 - Reis per luxe VIP-bus naar Reims en eerste kennismaking.

09.00 uur:

Vertrek vanaf de parkeerplaats van de Leyhoeve, Dr. Bloemenlaan, Tilburg. De reis
naar Reims neemt ongeveer 5 uur in beslag. U reist zeer comfortabel in een VIP-bus
met alle luxe van dien. (zie laatste bladzijde) We serveren ontbijt en een kopje koffie
en thee en rond het middaguur genieten we aan boord van deze VIP-bus een lekkere
lunch, natuurlijk vergezeld van een heerlijk glas champagne of wijn.

15.00 uur:

Halverwege de middag arriveren we in Reims, We checken in bij Best Western Hotel
De la Paix****, gelegen in het hartje centrum Reims. U heeft nu een uurtje vrije tijd.

16.30 uur:

We rijden naar het Champagnehuis Taittinger, (10 min.) waar we worden ontvangen
en een mooie rondleiding krijgen door de kelders - grotendeels met een treintje - en
natuurlijk een glaasje Champagne gaan proeven. Er is een lift naar beneden en terug
naar boven.

Impressie van de kelders van Taittinger, maar liefst 12 km lang onder de stad Reims.
Wist u dat Reims meer kilometers kelders heeft dan er boven de grond aan wegennet bestaat.
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18.30 uur
19.30 uur

Na afloop van ons bezoek aan Champagne Taittinger rijden we terug naar ons hotel en heeft
u wederom een uurtje vrij. Wellicht al een lekker glaasje op het terras op het grote plein.
We wandelen gezamenlijk naar het restaurant Coté Cuisine, op de kop van het Place Drouet
d’Erlon 300 meter van ons hotel. Daar gaan we heerlijk dineren.

*******
Dag 2 – de wijngaarden in, naar Champagnehuis Launois, Epernay en Haut-Villers.
10.00 uur

Na het ontbijt vertrekken we met onze luxe VIP-bus naar het zuiden, een mooie rondrit door
de wijngaarden en naar de abdij van Haut Villers, waar abt Dom Perignon, uitvinder van het
unieke champagne-procedé, begraven ligt.

Daar stoppen we even en vervolgens rijden we door naar de stad Epernay, in feite dé hoofdstad
van de champagnestreek, waar menig gerenommeerd Champagnehuis gevestigd is. We maken
een wandeling langs Avenue de Champagne en krijgen een glaasje aangeboden bij een van de
grote champagnehuizen, die we daar aantreffen.

Vervolgens gebruiken we een lichte lunch op het Place de la République, in het centrum.
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14.00 uur

Na de lunch vervolgen we onze weg door de wijngaarden in de Cotes des Blancs, een
van de drie belangrijkste streken van de champagne, waar de meeste Grand Cru wijngaarden zijn gelegen.

15.00 uur

We worden verwacht bij Champagne Launois, een klein champagnehuis, dat tevens een heel
interessant klein museum heeft gemaakt dat een mooi overzicht biedt van de werkwijzen in
de wijngaarden en de kelders.

Natuurlijk biedt men ons ook hier een glaasje champagne aan.
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16.30 uur

Terug naar Reims en een uurtje vrije tijd.
Even opfrissen en verkleden voor het chique slotdiner dat we gaan genieten bij het
twee-sterren restaurant Les Crayères, net buiten het centrum van Reims gelegen.

19.30 uur

vertrek van de bus naar Les Crayères voor ons exquise slotdiner met prachtige wijnen.

Rond de klok van 22.30 uur rijden we terug naar ons hotel.

*******
Dag 3 – korte wandeling door Reims, bezoek aan Kathedraal – lunch en terugreis.
10.00 uur

na het ontbijt wacht een gids ons voor een korte wandeling door het centrum en bezoek aan
de fameuze Kathedraal van Reims.
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12.30 uur

We gebruiken nog een lichte lunch – gewoon à la carte een lekker “Salade l’Apostrophe”
of iets anders van uw gading in Brasserie l’Apostrophe, vlak bij ons hotel.

14.00 uur

de thuisreis neemt een aanvang.
Vanzelfsprekend met nog een lekker glaasje champagne in de bus; of gewoon een glaasje
fris, bier of kop koffie of thee. Met een paar tussenstops en nog een broodje rond de klok
van zessen, arriveren we tegen 10 uur vanavond terug in Tilburg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De reis in kort bestek:
-

Vervoer per luxe VIP-bus, die houden we de hele reis bij ons.
Twee overnachtingen met ontbijt in het Best Western Hotel de la Paix ****, centrum Reims.
Lunch op heenweg aan boord van onze VIP-bus.
Koffie, thee, frisdranken, wijn, champagne en mineraalwater aan boord van de bus op de
heen- en terugweg alsmede onderweg in en om Reims.
Eerste dag: bezoek aan Champagnehuis Taittinger.
Eerste avond: driegangen diner bij Coté Cuisine, inclusief mooie wijnen, water, koffie, thee.
Tweede dag: Koffie en glaasje champagne en wandeling en lunch in Epernay
Bezoek aan klein Champagnehuis in Mesnil-sur-Oger met een aardig museum erbij.
Bezoek aan het dorpje Haut-Villers, en de abdij van Dom Perignon en Dom Ruinart.
Exquise diner bij restaurant Les Crayères, twee Michelinsterren
.
Korte stadswandeling door Reims met bezoek aan Kathedraal.
Lunch bij Brasserie l’Apostrophe, centrum Reims.

Prijskaartje per persoon: zie overzicht; afhankelijk van aan taal deelnemers.
Data in overleg te kiezen
Desgewenst kan in plaats van het diner bij Les Crayères voor een ander restaurant worden gekozen.
Dit impliceert een korting per persoon van 100,- op genoemde prijsstaffel.
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Impressie van de VIP-bus met lederen fauteuils, toilet, tafeltjes tussen elke 4 stoelen, zithoek,
koelkast, koffie- en theefaciliteiten, airco, 2 tv-schermen. Gereden door Sabeh-tours, Berkel-Enschot.
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2020 Prijzen Exclusieve VIP-busreis naar Reims - Epernay - Champagne

Prijskaartje per persoon - Alles inbegrepen.
Heerlijk 3 dagen naar Reims op een hoog niveau van luxe, service en comfort.
Van begin tot eind geheel verzorgd.
Inclusief transfer per luxe VIP-bus met alle comfort van dien, van deur tot deur.
Alles inbegrepen: alle versnaperingen in de bus op de heen- en terugreis,
drie lichte lunches en twee diners, inclusief mooie wijnen, bier, frisdranken,
water, koffie en thee.
Persoonlijke begeleiding door Gijs van Bilsen, Vinoloog van de Wijnacademie.
Privé-ontvangsten bij Champagnehuizen.

Een relaxt programma met ook voldoende vrije tijd.

Verblijf 2 nachten in het
**** sterren Best Western Hotel De La Paix, met uitgebreid ontbijt.
Inclusief slotdiner bij Les Crayères

Programma in het kort:

Bij 14-17
deelnemers

Bij 18-21
deelnemers

obv
2-persoons
kamer

2-persoons
kamer

obv

Bij 22-26
deelnemers
obv
2-persoons
kamer

Bijzonderheden:

Indien u een even grote en luxe
Heenreis-lunch-inchecken-uurtje vrij-

€ 1125,-

€ 995,-

€ 925,-

kamer voor u alleen wilt boeken

bezoek aan Champagne Taittinger

dan betekent dat een meerprijs

diner Reims-overnachting + ontbijt.

van € 180,-

Naar Epernay, Haut-Villers, Abdij van
Dom Perignon en Ruinart - bezoek

Indien u individueel OF als groep

Champagne Launois plus museum -

het slotdiner NIET bij Les

lichte lunch - terug naar Reims, paar

Crayères maar een ‘normaal

uurtjes vrij -slotdiner - overnachting.

goed restaurant’ wilt genieten dan

Ontbijt - bezoek Kathedraal - lichte

bespaart u € 100,- per persoon.

Lunch-terugreis-thuiskomst 20.00 hr.
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Inschrijf- cq Boekingsformulier voor de driedaagse luxe reis naar Reims - Champagne
(data in overleg)
Ondergetekende, hoofdboeker,
Achternaam……………………………………………………………………………………………………………………………….……………M /V
Adres:………………………………………………………………….Postcode:………………………………………………..………………………..
Woonplaats:…………………………………….………………….e-mailadres:..…………………………….…………..…………………………
Eventuele speciale dieetwensen of allergieën:………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Voorkeur Bed:

❑

groot tweepersoonsbed

❑

lits jumeaux (twee aparte bedden tegen elkaar aangeschoven)

Bevestigt hierbij in te schrijven op de driedaagse reis naar Reims zoals door Scott Bilsen Travel aangeboden
en in bovenstaand programma omschreven à raison van 1125,- OF 995,- OF 925,- per persoon.
Hij/zij:

❑

reist alleen en betaalt derhalve de eenpersoonstoeslag van € 180,--

❑

reist samen met:

Achternaam……………………………………………………………………………………………………………………………….……………M /V
Adres:………………………………………………………………….Postcode:………………………………………………..………………………..
Woonplaats:…………………………………….………………….e-mailadres:..…………………………….…………..…………………………
Eventuele speciale dieetwensen of allergieën:………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
❑

Hij/zij

Prefereert het slotdiner in een ander restaurant dan Les Crayères (twee sterren
Michelin) te genieten en bespaart derhalve 100,- per persoon op genoemde reissom.

Verklaart zich mede namens reisgeno(o)te(n) bekend en akkoord met de algemene voorwaarden, zoals aan
ommezijde van dit boekingsformulier afgedrukt.
❑

Verzoekt u hem/haar nader te informeren over de mogelijkheid een reisverzekering en/of annuleringsverzekering af te sluiten voor deze reis cf. art. 9 van de alg. voorwaarden.

Aldus ingevuld te………………………………………………..op……………………….………………………..……………….............2020
Handtekening en naam in blokletters: …………………………………………….…………………………………………………………….
S.v.p. compleet invullen en opsturen aan Scott Bilsen Travel, Antwoordnr.12000 - 5056 ZS Berkel-Enschot. (Postzegel nier nodig).
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