
                      
 

              Champagne 23 maj – 27 maj 2018 
 

Välkomna med på vår Champagneresa! På denna femdagarstur tar vi oss till 

Frankrike för att utforska champagnens spännande ursprung.  

Säg den som inte tänker på pompa och ståt när man pratar om denna 

regions mytomspunna dryck. I staden Reims har dessutom nästan alla 

franska kungar blivit krönta! Metoden att framställa champagne 

utvecklades under 1600-talet till mångt och mycket utav munken Dom 

Pierre Pérignon, källarmästare i abbotsklostret Hautvilliers. Han 

lanserade begreppet cuvée, den omsorgsfulla blandningen druvor 

(Pinot Noir, Pinot Meunier och Chardonnay) som man använder vid 

tillverkningen av champagne. Dessa utgör tillsammans en helhet som 

är viktigare än delarnas summa och metoden används än i dag av alla 

champagnefirmor. Endast detta mousserande vin från just detta distrikt 

i Frankrike får kallas champagne. Det görs på druvor som vuxit i den 

vita, krithaltiga jorden i området med en historia lika rik på sprudlande 

anekdoter och pärlande skratt som vinet självt! 

Tack vare våra kontakter med producenter i området blir VinContorets 

resor unika och besöken exklusivt skräddarsydda just för oss. Men kom 

ihåg, för att resa med oss behövs inga förkunskaper, endast en stor 

portion nyfikenhet på livets goda! 

Resan arrangeras i samarbete med First Class Travel, som är teknisk 

researrangör. VinContoret ansvarar för allt på plats i Frankrike. 

 

Varmt välkomna! 

  

 

 
 

     
 
          
 
           



                      
           
                  Program 

Onsdag 23 maj 
Flyg avgår från Arlanda resp. Landvetter till Paris CDG. 

 I ankomsthallen efter bagageutlämning möter reseledaren Lennart Grimsholm från 

VinContoret upp och vi tar den chartrade bussen de ca 15 milen till hjärtat av 

Champagnedistriktet.  

På det anrika Chateau de Rilly intar vi vår efterlängtade lunch. Slottet ligger vackert i 

byn Rilly på Montagne de Reims sluttningar.  

Efter lunchen besöker vi Champagne  Dumont som ligger strax intill vårt lunchställe. 

Detta är en relativt liten producent med 10 ha egna odlingar. Efter rundvandring i den 

kyrklika källaren och provsmakning beger vi oss till Reims och Hotel**** La Paix som 

inte ligger i långt från den berömda katedralen. I hotellet finns bl. a. tillgång till en 

relaxavdelning med inomhuspool. Här bor vi under hela vår vistelse i Champagne. 

Efter incheckning och lite avkoppling tar vi en kort promenad till restaurang  

Le Pré Champenois för att inta vår gemensamma middag på denna 

Michelinomnämnda restaurang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                      
 

Torsdag 24 maj 
Efter en vederkvickande sömn och frukost beger vi oss runt Montagne de Reims till 

den lilla Champagnebyn  Ambonnay. Vårt första stopp blir hos Champagne H. Billiot. 

Idag är det dottern Laetitia som driver firman. 

Vinhuset har en mycket begränsad produktion, endast ca 50 000 fl produceras.  

I denna del av Champagnedistriktet är det druvan Pinot Noir som dominerar.  

Efter att ha tittat ner i de djupa källarvalven och provat deras ädla drycker 

går vi in på Auberge Saint-Vincent som ligger alldeles intill Champagne H. Billiot. 

Här intar vi en lätt lunch innan vi åker till grannbyn Bouzy och besöker 

Champagne Alain Vesselle.  Förutom ett flertal Champagner provar vi även 

 Bouzy Rouge, det röda stilla vinet gjort på Pinot Noirdruvor. 

Sedan åker vi till hotellet för lite avkoppling. En promenad på gågatorna som ligger 

strax intill hotellet hinns också med för den som så önskar. 

Kvällens middag intar vi på restaurang Le Foch i Reims (en stjärna i Guide Michelin). 

Restaurangen ligger på gångavstånd till hotellet. 

 



                      
 

Fredag 25 maj  
Idag beger vi oss söderut till Champagneområdet Côtes des Blancs. 

Här gör man framför allt champagne på Chardonnaydruvan. 

Vi besöker producenten Louis Massing utanför byn Avize.  

Aurélien Mousset visar och låter oss prova ett flertal av deras viner inte minst deras  

Blanc des Blancs Grand Cru. Vi tar sedan en tur genom Côtes des Blancs upp mot 

Epernay. Inne i centrum ligger ett mycket trevligt brasserie, La Banque. Lokalen har 

tidigare inrymt en bank, därav namnet. Detta blir dagens lunchställe. Efter lunch åker 

vi utmed floden Marne ca 1 mil västerut till byn Damery och Champagne Haton. Vi 

befinner oss nu i det tredje champagnedistriktet på vår resa: Vallée de la Marne.  

Champagne Haton är en familjefirma som nu drivs av fjärde generationen 

sedan den startade i början av 1900-talet. Totalt förfogar man över 100 ha vinodlingar. 

Vi tittar ner i deras källarvalv och provar ett flertal champagner. 

Bussen tar oss tillbaka till hotellet för vila och uppfräschning. 

På kvällen åker vi tillbaka till Epernay och njuter av en diner vinicole på restaurang 

Les Berceaux. Det blir genomgående Champagne Haton till rätterna! 

  
 
Lördag 26 maj  
Förmiddagen är vigd åt egna aktiviteter. Ett besök i den enorma katedralen 

rekommenderas. Bussen hämtar oss 10.30 utanför hotellet för färd genom det 

vackra landskapet mot byn Verzy.  Här väntar oss familjen Penet på 

Champagnefirman med samma namn. Det blir en visning och provning 

och sedan lunch inne i deras hus.   

Mot eftermiddagen tar vi en rundtur över Montagne de Reims tillbaka till hotellet.  

 



                      
 

 

Det blir lite tid för shopping eller vila innan kvällens avslutande 

middag på Le Milléinaire inne i Reims. Den enstjärniga Michelinrestaurangen 

drivs av far och son Laplaige, båda framgångsrika kockar. 

 

                           

 

Söndag 27 maj 
Vi lämnar vårt hotell efter frukost samt utcheckning och åker med bussen en kort 

sträcka till Champagne Taittinger inne i Reims. Taittinger är ju en av de stora och 

välkända producenterna i området. Taittinger är en av de äldsta  

champagnehusen.  De enorma källargångarna rymmer mer än 12 milj. flaskor! 

Vi beger oss därefter söderut till det vackra Chateau d’Etoges där vi intar  

söndagslunchen som får bli vår grand final i Champagne. 

Mot sena eftermiddagen beger vi oss mot Paris och flygen hem. 

 

                                     
 

 
 
 
 

 
 

 

    Med reservation för programändringar. 
                    



                      
 
 

Information och viktiga datum 
 
Pris:   18 495 kr inklusive moms per person i dubbelrum. 
   (med reservation för ev. förändrade flygskatter under 2018)  
Enkelrumstillägg:  3 000 kr 
 
Avbeställningsskydd:  350 kr (betalas i samband med anmälningsavgiften) 
 
Anmälningsavgift:  2 000 kr (avräknas från totalsumman 18495 kr) 
 
Din plats är garanterad först när First Class Travel erhållit anmälningsavgiften. 
Sista datum för inbetalning av anmälningsavgiften är 1 februari  2018. 
Sista datum för inbetalning av resterande belopp (16 495 kr + ev. enkelrumstillägg) 
är 13 april 2018. 
 
Detta ingår i priset: 

• Flyg från Landvetter/Arlanda till Paris t o r. 
• I resan ingår helpension, det vill säga frukost, lunch och middag 

(dag 1 ej frukost, dag 5 ej middag)  
• Drycker ingår till samtliga middagar (4 - 5 rätter och ett flertal olika viner/champagner)  

och luncher (2 – 3 rätter och några olika viner/champagner).  
• Samtliga transporter med chartrad buss i Frankrike under hela resan. 
• Entréavgifter, guidningar och provningar.  
• 4 övernattningar på 4-stjärnigt hotell i dubbelrum.  
• Reseledare från VinContoret och lokala guider.         

 
Platsantalet är strikt begränsat till 20 personer.   
 
Flygtider: Landvetter   Utresa      AF1553 23 maj  GOT - CDG   06:30 – 08:45                
 Hemresa   AF1552 27 maj  CDG - GOT   19:25 – 21:25 
  
 Arlanda  Utresa      AF1463 23 maj  ARN - CDG   06:10 - 08:50 
              Hemresa   AF1462 27 maj CDG - ARN    20:35 - 23:05   
  
Anmälan sker till First Class Travel, på telefon 040-45 29 90 eller på bokning@firstclasstravel.se    
Ange vid bokningen: 

• Korrekt för- och efternamn enligt pass. Flygbolaget kräver korrekt stavning i flygbiljetten  
• Kontaktuppgifter, adress, tel. och e-postadress 
• Val av rumstyp enkel-/dubbelrum  
• Om avbeställningsskydd önskas 

 
First Class Travel tillämpar Konsumentverkets allmänna villkor för paketresor.  
För mer information: www.konsumentverket.se  
Frågor om reseprogrammet, boendet, måltider etc besvaras av  
VinContorets Lennart Grimsholm 010 – 490 27 90 eller på resa@vincontoret.se 
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