
2 dagen / 1 nacht
halfpension

Vertrekdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

11 februari 23 € 205

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 25

Opstapplaats: A

PRIM D’HOTEL BAGATELLE**
Ligging: rustig gelegen in Dizy, op 10 minuten rijafstand van Epernay 
Uitrusting: gezellig hotel met receptie, bar, restaurant, gratis wifi, badka-
mer met douche, toilet, haardroger, tv, thee- & koffiefaciliteiten
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds gastronomisch menu in restaurant

INBEGREPEN
• **** PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 2e dag het ontbijt
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België
• Valentijns geschenkje

Dag 1 • België - Reims - Epernay
We rijden naar Reims, een echte ‘Ville d’Art’ en maken een korte 
stadswandeling. In de namiddag bezoeken we de beroemde 
basiliek Saint-Remi. Aansluitend rijden we langs een toeristische 
route naar Cumières voor een facultatief bezoek aan de kelders van 
Vadin Plateau (± € 8 pp). Daarna rijden we naar Epernay waar we 
logeren in het Prim d’Hôtel Bagatelle. Nadien trekken we naar ons 
restaurant en genieten er van een liefdevol gastronomisch menu. 

Dag 2 • Epernay - Hautvillers - België
’s Morgens rijden we naar het typische Champagnedorp Hautvillers 
waar Dom Perignon een belangrijke bijdrage leverde in het maken 
van champagne. We rijden door de vallei van de Marne tot Châtillon-
sur-Marne. We keren terug naar Epernay voor een facultatief bezoek 
aan de kelders van het huis Castellane (± € 7 pp). Daarna keren we 
terug naar België. 

Valentijnsmenu*
• Belle Marotte Cocktail van aardbeiensiroop uit de Savoie, een 

scheutje gin, en Champagne
• Toast met zalm rillette
• Foie gras met kruidenkoek
• Kalfssteak met bosbessensaus en aardappelpuree
• Reblochon kaas met salade
• Roze trilogie van roze koekjescake, roos koekjesijs en roze 

mini tiramisu met koekjes 
* menu onder voorbehoud van wijzigingen

25

CHAMPAGNE,  
ECHTE BUBBELS MET VALENTIJN
Frankrijk


