
 
 

BENT U ÓÓK ZO TOE AAN EEN GOED GEORGANISEERD REISJE OP EEN MOOI NIVEAU? 
 

Vooraankondiging 4-daagse reis naar Reims-Champagne “Nieuwe Stijl” 
€ 1750,- per persoon op basis van een tweepersoonskamer, alles inbegrepen, luxe 5-sterren hotel, exquise diners met  

champagne en perfecte wijnen, exclusieve ontvangsten etc.etc.  Toeslag éénpersoonskamer € 525.- 
 

Deze hele reis is samengesteld met respect voor de nieuwe regels omtrent veiligheid en ‘social distancing’.  

 
Eigen vervoer heen en terug naar Reims. Ook ter plaatse neemt u uw eigen auto. U krijgt een duidelijke routebeschrijving 
om op elk adres te arriveren; er is een mooie route gekozen.   Eénmaal is optioneel een bus voorzien, als we op maandag-
avond gaan dineren bij le Parc Les Crayères , in Reims. Gaat u liever met uw eigen auto dan staat dat u vrij natuurlijk. 
Overnachting is 3 nachten in Hostellerie La Briqueterie***** in Vinay, net ten zuiden van Epernay, tussen de wijngaarden. 
 
Voor deze reis is geen aanbetaling nodig maar slechts het verzoek om uiterlijk 2 weken voor vertrek de gehele reissom te 
voldoen. Mocht onverhoopt de reis om volksgezondheidsredenen en daaruit voortvloeiende maatregelen geen doorgang 
kunnen vinden, dan ontvangt u uw gehele reissom retour! 
 

 
Zondag 6 september 2020 (maar hopelijk veel eerder) 
 
15.00-16.00: ontmoeting bij Chateau de Pierry, Epernay. Plattegrond volgt. Hier wacht u lekker glas champagne+. 
17.00 uur gezamenlijk naar Hostellerie La Briqueterie ***** in Vinay, tien minuten rijden van Pierry.. 
20.00 uur 3-gangen-diner bij La Briqueterie met natuurlijk een prachtige champagne en dito wijnen. 
 

 
 
 

Maandag 7 september 2020 (maar hopelijk veel eerder) 
 
09.30 uur Vertrek vanaf hotel. Een mooie route door en langs de wijngaarden van de Côtes Blancs en  
   Vallée de la Marne brengt u naar Le Mesnil-sur-Ogier voor een ontvangst bij Champagne Launois.    
10.30 uur Ontvangst, bezoek aan kelder en klein museum, glaasje champagne. Hier kunt u ook champagne kopen.  
 

 
 

12.00 uur Gezamenlijk naar Epernay, een half uurtje rijden. We gaan lunchen in een brasserie in het centrum. 
14.00 uur Daarna lopen we over de beroemde Avenue de Champagne naar Champagne Pol Rogier, waar we  
   een exclusieve ontvangst krijgen.  
17.00 uur  Na afloop keren we terug in Vinay naar La Briqueterie, kwartiertje rijden. Even tijd voor uzelf. 
19.30 uur Vertrek met een grote bus naar Reims voor een exquis diner bij Le Parc Les Crayères,   
23.00 uur met dezelfde bus rijden we na afloop van dit culinair festijn terug naar Vinay. 
 

 
 



 
 
 
 
 
Dinsdag 8 september 2020 (maar hopelijk veel eerder) 
 
10.00 uur vertrek naar Reims, met uw eigen auto. Parkeren in de garage onder Place Drouet d’Erlon Centre. 
10.45 uur standswandeling met gids in kleine groepjes langs de mooiste bezienswaardigheden van Reims, 

waaronder het Palais du Tau, het Koninklijk Paleis, de Cryptoportique, het klooster van Saint-Remi,  
de Triomfboog van Mars….en natuurlijk de meest indrukwekkende van allemaal; de Kathedraal. 

 

 
 

 
 
13.00 uur de lunch – à la carte - gebruiken we bij brasserie l’Apostrophe in het centrum van Reims. Daarna heeft 

u gelegenheid om even zelf van de stad te genieten.  
16.00 uur Voor de liefhebbers: we worden verwacht bij Champagne Pommery-Vranken, voor een ontvangst en 

rondleiding door de imposante kelders en natuurlijk een glaasje champagne. Daarna terug naar Vinay. 
 

 
   
20.00 uur diner à la carte in het restaurant van La Briqueterie. 
 
 
Woensdag 9 september 2020 (maar hopelijk veel eerder) 
 
10.30 uur uitchecken. We rijden naar het dorpje Ay – een half uurtje rijden - waar Champagne Bollinger  

gevestigd is, evenals Champagne Ayala en enkele andere grote huizen. Daar krijgen we een exclusieve  
ontvangst, gevolgd door een lichte lunch, vanzelfsprekend mét een glaasje champagne. 

 

 
 

15.00 uur we nemen afscheid van elkaar en zien elkaar hopelijk bij een volgende gelegenheid… 

 
 

De exacte data voor deze reis zijn nog niet duidelijk. 6 t/m 9 september zijn gereserveerd MAAR hopelijk kunnen we veel 
eerder gaan. Neem daarom EEN OPTIE en ik houd u zo snel mogelijk op de hoogte; het verplicht u tot niets.  

 
Kleine wijzigingen in het programma voorbehouden, zonder dat dit in enig opzicht afbreuk doet aan het geheel.  
Het zal u aan niets ontbreken: een perfect hotel, lichte lunches en uitstekende diners mét champagne en wijnen  

PLUS een schitterend diner bij Le Parc Les Crayères . 
Als u graag een dag eerder arriveert of een dag langer wilt blijven, dan regel ik dat graag voor u. 

 

 


