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FRANSK CHAMPAGNE-EVENTYR
NEPTUN GRENLAND          11.-13. september / 2.-4. oktober 2020

IDYLLISKE, VIDUNDERLIGE
CHAMPAGNE-DISTRIKTET 
Champagne-distriktet ligger 10-15 mil nordøst for 
Paris, rundt byene Reims og Epernay. Vinen er frisk 
og syrlig, men ville neppe ha oppnådd sin store 
berømmelse hvis den ikke hadde gjennomgått 
den spesielle annengangsgjæringen som gjør 
den karbondioksidholdig eller musserende. Det 
er kun musserende vin fra regionen Champagne 
i Frankrike som har lov til å markedsføres som 
champagne og det er 3 druetyper som benyttes: 
Chardonnay, Pinot Noir og Pinot Meunier (de 
to sistnevnte er blå druer). Disse presses svært 
forsiktig for å unngå å sette farge på champagnen.
Distriktet består av 5 ulike områder: Montagne de 
Reims, Côtes de Blancs, Vallée de Marne, Aube og 
Côte de Sézane.

Champagne blir tradisjonelt laget av store 
champagnehus som kjøper druene fra lokale 
vinbønder og blander flere årganger slik at 
vinen smaker omtrent det samme fra år til år 
(assemblage). Årgangschampagne som har et årstall 
på etiketten er ofte av bedre kvalitet og lages 
ikke hvert år. I de senere år har flere vinbønder 
begynt å lage champagne selv istedenfor å selge 
druene til champagnehusene. Dette gir ofte mer 
karakteristiske viner.



som har en moderne atmosfære og interiør. Fransk 
cuisine på sitt beste og ligger på hovedgaten Drouet 
d’Erlon med mange koselige barer som kan besøkes 
etter middag.

DAG 2 - SYKKELTUR & MIDDAG I 
HERSKAPELIGE OMGIVELSER

Frokost på hotellet.
Klar for sykkeltur? Idag skal vi på oppdagelsesferd 
langs vinrankene i distriktet. Vi skal utenfor alfarvei 
og besøke en liten vingård hvor mannen i huset gir 
oss innføring i sin historie. Selvfølgelig skal vi få 
smake de edle dråpene før vi sykler videre. Lunsj 
blir i Reims på Brasserie Boulingrin som er en ekte 
Reims-institusjon siden starten i 1925. Stedet tilbyr 
tradisjonelle retter og interiøret er i art-deco stil, 
og ligger i hjertet av Les Halles-distriktet. Når 
du ankommer Reims ser man den høye, slanke 
silhuetten av art-deco-bygningen med utsikt over 
Place de République. Brasseriet er fordelt på to 
etasjer med utsikt over deler av byen. Etter lunsj har 
du egentid frem til middag. Hotellet ligger sentralt 
så det er bare å ta bena fatt å nyte Reims eller rett 
og slett ta et glass på Drouet d’Erlon å se på livet 
som suser forbi på hovedgaten.

Privat slottsmiddag på Villa Demoiselle: Dette 
elegante private herskapshuset ble bygget i 1890, og 
er et mesterverk fra Belle Époque og jugendtiden av 
arkitekten Louis Sorel. Vi skal selvfølgelig nyte en 
aften med Champagne Demoiselle. Det blir aperitiff 
og påfølgende gastronomisk middag som serveres 
i et av stedets vakre rom. Champagne til middagen 
og kaffe til desserten. Denne kvelden er det pent 
antrekk. Stedet ligger litt utenfor Reims så det blir 
transport t/r. (ca 3 km).

DAG 3 - BYVANDRING I REIMS & 
AVREISE

Frokost på hotellet.
Etter frokost tar vår guide oss med på vandring i 
Reims og forteller litt om byen. Det blir lunsj på 
egenhånd før vi tar buss til Paris og turen går hjem 
til Norge med mange minner i kofferten.

Kl. 18.35 Avgang med KLM fra Paris

Kl. 20.00 Ankomst Amsterdam

Kl. 21.25 Avreise fra Amsterdam

Kl. 23.00 Ankomst Torp

PROGRAM 
DAG 1 - ÉPERNAY & REIMS 

Kl. 06.15 Avgang med KLM fra Torp

Kl. 07.50 Ankomst til Amsterdam

Kl. 09.30 Avgang fra Amsterdam

Kl. 10.50 Ankomst Paris

Vi tar privat buss direkte fra flyplassen til 
Champagne - distriktet utenfor Paris. Fine veier 
fører oss i raskt tempo til en av de mest kjente 
byene i distriktet som heter Epernay. I Épernay 
ligger hovedkontorene til noen av de største 
champagnemerkene, som Moët & Chandon, Pol 
Roger og Eugène Mercier. De kjente merkene ligger 
samlet på den store gaten Avenue de Champagne. 
Severdigheter i Épernay er «des caves de 
champagne», dvs. tunneler der champagneflaskene 
lagres. Under Avenue de Champagne ligger ca 
300 millioner flasker av forskjellige merker. Midt 
i sentrum av byen ligger vår lunsj restaurant som 
heter Brasserie La Banque som tidligere var en 
bank. Idag får vi en kulinarisk opplevelse komponert 
av stedets kjøkkensjefen.

Etter en deilig lunsj fortsetter vi til slottet 
Champagne De Castellane, som bærer navnet etter 
en av Frankrikes gamle og fornemme familier. 
Her skal vi få smake edle dråper av Champagne. I 
den svale fuktige 6 kilometer store krittkjelleren 
modnes flaskene over en periode på flere år, en 
prosess som gjør at vinen kan utvikle sin struktur, få 
aromatiske kvaliteter og farger og til å produsere en 
fin musserende vin. Vinmakerne følger utviklingen 
av hver vin med jevnlige smaksprøver og med 
tester utført av kvalitetskontrolllaboratoriet. 
Kjellermesteren kan gi en fin touch til vinene med 
doseringslikøren, noe som bidrar til konsistensen 
og karakteren til hver champagne i Castellane-
serien. Etter deilig lunsj og Champagneopplevelser 
skal vi kjøre videre til Reims som ligger i hjertet 
av Champagnedistriktet. Byen er sentrum for 
produksjon og omsetning av vin, særlig champagne. 
Store lagre i huler hugd ut i kalkklippene i selve 
byen og omegn. Av severdigheter har byen et 
universitet som ble grunnlagt i 1548 og katedralen 
Notre-Dame, som er blant de aller største og mest 
berømte gotiske byggverk som er bevart.

Middag på Brasserie L’Apostrophe, sentralt i Reims 
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PRISER 
Kr 14.290 per person inkl. Slottsmiddag siste 
kvelden med transport t/r

PRISEN INKLUDERER FØLGENDE:

• Fly Torp – Paris t/r med KLM via Amsterdam
• 2 netter på Best Western hotel de la Paix med 

frokost
• Buss under hele oppholdet

DAG 1
• Lunsj på Brasserie La Banque i Epernay - 2 

retter med drikke
• Besøk på vinhuset De Castellane med 

champagnesmaking
• Middag på L’Apostrophe – 3 retter med drikke

DAG 2
• Sykkeltur med to glass edle dråper underveis
• Lunsj på Brasserie Boulingrin i Reims - 2 retter 

med drikke
• Alternativ 1: Slottsmiddag på Villa Demoiselle 

med aperitiff, 3 retters meny og Champagne

DAG 3
• Guidet tur i Reims etter frokost

På alle spisesteder er det inkl. 1 flaske vin per 3 
personer, vann og kaffe. Villa Damoiselle serveres 
Champagne til middagen og kaffe.

I TILLEGG KOMMER FØLGENDE:
• Reiseforsikring
• Lunsj søndag

Vi tar forbehold om endringer i programmet samt 
pris/flyskatt/valutaendringer. Prisen er basert på 
minimum 20 personer og kan endre seg hvis antallet 
reduseres.

HOTELLET 
Best Western Premier Hotel de la Paix
https://www.bestwestern-lapaix-reims.com/en/

Hotellet ligger i hjertet av Reims, og tilbyr 
innendørsbasseng og hamam. 

Flere butikker ligger i kort gangavstand. Rommene 
på Hôtel De La Paix har moderne innredning i 
stilfulle farger, og tilbyr klimaanlegg, minibar og TV 
med satellittkanaler.

Kontinental frokost om morgenen. Du kan koble av 
med et glass på uteserveringen til baren.
Reims-katedralen ligger 10 minutters gange unna. 

FLYINFO 
11. –  13. september

KL1212 11/9 Torp - Amsterdam        06:15 - 07:50  

KL1233 11/9 Amsterdam - Paris 09:30 - 10:50 

KL1244 13/9 Paris – Amsterdam       18:35 - 20:00 

KL1221 13/9 Amsterdam – Torp        21:25 - 23:00

2. - 4. oktober

KL1212 2/10 Torp - Amsterdam        06:15 - 07:50  

KL1233 2/10 Amsterdam - Paris 09:30 - 10:50 

KL1244 4/10 Paris – Amsterdam       18:35 - 20:00 

KL1221 4/10 Amsterdam – Torp        21:25 - 23:00
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