PROGRAM: VINVANDRING I CHAMPAGNE
3 frukostar, 2 luncher och 2 middagar inkluderad

Dag 1

Champagne
Middag
Flyg till Paris och därefter buss en och en halv timme till Reims där vi checkar in på vårt
centrala hotell. Vi gör ett första besök på en av de större champagneproducenterna i Reims.
På kvällen välkomstmiddag med genomgång av resans program.

Dag 2

Vinvandring med spökskog och Grand Cru
Frukost, lunch
Efter frukost åker vi buss till vinbyn Verzy där dagens vandring börjar. Först väntar
spökskogen Faux de Verzy, en märklig samling förvridna träd, innan vi fortsätter mot
Vernezay, som liksom Verzy klassas som Grand Cru. Vi gör dagens första besök och
provning på en gård innan vi njuter en champagne-picknic i det fria. Vandringen fortsätter
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sedan vidare till Mailly, också det en by med Grand Cru beteckning, för dagens andra
provning. Buss hem efter en fin dag. Middag på egen hand. Reims har ett mycket rikt utbud
av restauranger i alla prisklasser.

Dag 3

Vinvandring från Dom Pérignon till Ay
Frukost, lunch, middag
På morgonen buss till högt belägna vinbyn Hautvilliers. Här gör vi ett besök i kyrkan där
Dom Pérignon, som enligt legenden upptäckte champagnen, ligger begravd. Därefter börjar
vi vandringen med ett besök på vingården Tribaut. Efter en Champagne-picknick i det gröna
fortsätter vi via Champillon med en fantastisk utsikt över Epernay och alla vingårdarna.
Leden går sedan genom en del av naturreservatet Montagne de Reims innan vi börjar
nedstigningen genom vingårdar mot den kända byn Ay, med producenter som Bollinger och
Ayala. Vi gör en ännu en provning i Reims innan vi äter en gemensam avskedsmiddag.

Dag 4

Vinvandring i Reims
Frukost
Avslutningsdagen har vi tid att göra en stadsvandring och besöka den pampiga katedralen
från 1200-talet. Här har 30 franska kungar krönts genom åren. Vi gör även ett besök hos en
större vinproducent i Epernay innan vi vandrar längs pampiga Avenue de Champagne. Lunch
på egen hand och tid till att komplettera champagneinköpen innan vi tar bussen tillbaka till
Paris. På kvällen flyger vi sedan hem efter en händelserik helg.
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