Uniek bedrijfsuitstapje op bijzondere locatie.
TWEE of DRIE dagen REIMS - CHAMPAGNE – EPERNAY
Met eigen vervoer of luxe VIP-bus naar de Champagnestreek.
Inclusief lunch(es), diner(s) en allerlei leuke activiteiten en
natuurlijk een VIP-ontvangst en kelderbezoek bij een gerenommeerd
Champagnehuis, gevolgd door een paar glaasjes Champagne.
“De Koning der Dranken, de Drank der Koningen”.

Activiteiten en opties:
-

Bezoek aan Champagnekelder, rondleiding en
proeverij bij een gerenommeerd Champagnehuis.

-

Stadswandeling centrum
Reims en Kathedraal met
professionele gids.

-

Fietsen door de wijngaarden
van Reims en Epernay.
Boottocht over de Marne, met
een glaasje binnen handbereik
Klimbos-actie, actie, actie.
Hiking Tour Ay-Champagne

-

-

Lunch in typisch Franse
Brasserie in Reims of op een
prachtig Chateau, helemaal
exclusief voor u alleen.

-

Kabaret en Show met diner.

-

Diner in Gourmet-restaurant
(van 10 tot 80 personen) of op
unieke locatie (tot wel 600
personen) met uitzicht over
de wijngaarden.

-

Diner of desgewenst Galadiner in het Palais de Tau of
Salon Degermann (van 80 tot
200 personen)

-

Feest met Bigband of disco.

-

Verblijf in prachtig hotel van
uw keus, 3- 4- of 5-sterren.
Vervoer ter plaatse met luxe
bus of Nederlandse VIP-bus.

Voor gezelschappen van 40 tot 600 personen.
Wij nemen u alles uit handen en regelen uw weekend tot in perfectie!
Variërend van € 275,- tot € ………. per persoon, helemaal afhankelijk van het
programma, gekozen accommodatie en niveau van lunches en diners.

Inclusief professionele
Nederlandstalige begeleiding.

Ga genieten in Reims en Champagne. Meer weten ?
Contacten in de Wijnhandel brachten mij op de mooiste plekjes ter wereld.
Bel mij - Gijs van Bilsen - op 06-37661203 of mail mij en ik maak u vrijblijvend een offerte op maat.

Voorbeeldreis:
Aankomst vrijdagmiddag in Reims, inchecken Hotel, centrum Reims.
Ontvangst, kelderbezoek en champagneproeverij bij een gerenommeerd Champagnehuis.
*
Even tijd voor u zelf.
*
Diner in typisch Franse bistro, centrum Reims, incl. wijnen.
*
Zaterdagochtend: activiteit naar keus: gaan fietsen of wandelen door de wijngaarden,
boottocht over de Marne, klimbos-experience of champagnemuseum van Launois bezoeken.
*
Lunch in Brasserie in Reims of Epernay of op een prachtig Chateau net buiten de stad.
*
Even tijd voor u zelf.
*
Avondprogramma met Kabaretshow & Gourmet-diner of Gastronomisch-diner of zelfs Gala-diner, overgaand in feest.
*
Zondagochtend: lekker langzaam opstaan of een stadswandeling met professionele gids, centrum Reims.
*
Afsluitende lunch bij Salon Degermann of in Brasserie centrum Reims.
*
Thuisreis.
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