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4-daagse reis naar Reims-Champagne 

Volledig verzorgd – van een hoog niveau – alles inbegrepen, 

onder begeleiding van Gijs van Bilsen, Register Vinoloog van de Wijnacademie. 

€ 1850,- per persoon op basis van een tweepersoonskamer – toeslag éénpersoonskamer € 330.- 

 

“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”. 

 

 

Eigen vervoer heen en terug naar Reims. 

Ter plaatse vervoer per luxe bus, maar u mag ook zelf blijven rijden. (wordt verrekend) 

Vier dagen genieten op een hoog niveau van luxe en verwennerij.  

Bezoek aan drie gerenommeerde Champagnehuizen, één in de stad Reims (Pommery) en twee  

in de campagne, de wijngaarden buiten Reims, waaronder Champagne Bollinger. 

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 in een luxe 4-sterrenhotel, centrum Reims, het Best Western Hotel de la Paix****. 

Exquise slotdiner. 

 Gelegenheid tot verlengen mogelijk. 
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Dag 1 – Zondag 5 september – met uw eigen auto naar Reims  

 

  Vertrek vanuit uw eigen woonplaats. De reis vergt vanuit Noord-Brabant gerekend ongeveer 4 

   à 5 uur rijden. (425 km).   

  Halverwege de middag arriveert u in Reims, U checkt in bij Best Western Hotel  De la Paix****, 

   gelegen in het hartje centrum Reims. Parkeerplaats voor uw auto kunnen wij reserveren anders  

   is er een grote ondergrondse parkeergarage op 50 meter afstand.  Inchecken en een paar uurtjes  

   voor uzelf. Wellicht al tijd voor een lekker glaasje op het terras op het grote plein.  

     

 

19.30 uur We ontmoeten elkaar in de lobby van het hotel en 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. 
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Dag 2 – Maandag 6 september 

Bollinger Champagne – Boulevard de Champagne Epernay 

 

09.20 uur Na het ontbijt vertrekken we met onze luxe bus naar het zuiden, richting Epernay, maar slaan 

af naar het dorpje Ay. We worden namelijk verwacht bij BOLLINGER CHAMPAGNE voor een 

uitgebreide ontvangst, bezoek aan de kelders en natuurlijk een paar glaasjes champagne. 

 

  

 Het Champagnehuis Bollinger behoort tot de meest prestigieuze huizen met een grote reputatie. 

Niet in de laatste plaats omdat het merk zich sinds jaar en dag verbonden heeft aan James Bond. 

Meteen een hoogtepunt van de reis! Na afloop gaan we lekker lunchen, ik meld u nog waar precies. 

Vervolgens rijden we door naar Epernay, in feite dé hoofdstad van de champagnestreek, waar menig 

gerenommeerd Champagnehuis gevestigd is. Een korte wandeling over de Boulevard du 

Champagne, waar alle grote huizen zijn gevestigd, is een welkome afwisseling na de lunch. 

  

Bovendien wordt ons vast een glaasje champagne aangeboden bij een van deze huizen. 

   Omstreeks 16.30 uur zijn we terug in Reims. U heeft even tijd voor uzelf.  

   Om 19.30 uur lopen we naar ons restaurant voor een lekker diner. 
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  Dinsdag 7 september 

Champagne Launois – DOM Perignon Haut Villers 

 

 

We kiezen na het ontbijt om 10.30 uur de mooie Route de Champagne naar de Cotes des  

Blancs, naar het champagnehuis Launois, in Mesnil-sur-Oger. 

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 werk- 

  wijzen in de wijngaarden en de kelders. 

   

Natuurlijk biedt men ons ook hier een glaasje champagne aan én u kunt er heel voordelig 

  ook een paar doosjes aanschaffen, als u wenst. 
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  De lunch gebruiken we daarna in Le Mesnil-sur-Oger. 

  Na afloop vervolgen we onze route door en langs de wijngaarde via Verthus, waaruit je 

   een prachtig panorama hebt over de Grand Cru wijngaarden van de Cotes des Blancs. 

   

  We keren via de Abdij van Haut Villers, waar DOM Perignon begraven ligt, waar terug in, 

   Reims, waar we de lunch beruiken in Brasserie l’Apostrophe, niet ver van ons hotel. 

  ’s Middags laat een stadswandeling onder leiding van een professionele gids ons vervolgens 

   kennis maken met de stad Reims en natuurlijk haar imposante Kathedraal. Deze wandeling eindigt 

   rond 17.00 uur. U heeft nu een paar uurtjes vrij. 

      

    

 

  Om 20.00 uur vertrekken we vanuit het hotel naar het restaurant voor ons chique slotdiner. 
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  Dag 4 – Woensdag 8 september  -  Champagne Pommery met lunch. 

    Nog één exclusieve ontvangst mét lunch staat hedenochtend op het programma: we 

  zijn te gast bij Champagne Pommery, aan de zuidkant van Reims gesitueerd. In immense 

  kelders onder de grond worden hier miljoenen flessen Pommery Champagne voordat het 

  moment van “dégorgement” is aangebroken en de champagne zijn weg naar de consument 

   zal vinden. 

   

  Na een indrukwekkende rondleiding en glaasje champagne, gebruiken we hier ook de lunch. 

******* 

         En dan is het tijd om afscheid te nemen en de thuisreis aan te vangen (tenzij u een  

                 nachtje extra  heeft geboekt). Vanaf vandaag weet u alles van Champagne,  

                              “De Drank der Koningen, de Koning der Dranken”. 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  De reis in kort bestek: 

- U reist met uw eigen auto naar Reims en terug naar huis.  

- In Reims en omstreken: vervoer per luxe bus, tenzij u liever zelf rijdt; dat kan. 

- Drie overnachtingen met ontbijt in het Best Western Hotel de la Paix ****, centrum Reims. 

- Bezoek aan Champagnehuis Bollinger, Launois en Pommery.  

- Drie lunches en drie diners met alles erop en eraan. 

- Stadswandeling met Nederlandstalige gids door Reims met bezoek aan Kathedraal. 

- Lunch bij Brasserie l’Apostrophe, centrum Reims. 

- Hele reis begeleidingen tekst en uitleg door Gijs van Bilsen 

Prijskaartje per persoon: 1850,-  op basis van een tweepersoonskamer. Hierbij is alles  

  inbegrepen, inclusief gebruik minibar in het hotel en eventueel een digestief na afloop  

  van het diner. Toeslag eenpersoonskamer: 330,- 

HET ZAL U AAN NIETS ONTBREKEN! 

Wijzigingen in het programma voorbehouden, zonder dat dit in enig opzicht afbreuk 

  doet aan het gebodene. 


