
HOTEL COMFORT SUITES EPERNAY***
Ligging: rustig gelegen aan de rand van Epernay, met zicht op de champagne-
velden
Uitrusting: modern hotel met lift, gratis wifi, moderne kamers, badkamer met 
bad/douche, toilet en haardroger, zithoek, tv, kitchenette met magnetron en 
koelkast
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangenmenu in restaurant

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 3e dag het ontbijt
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

3 dagen / 2 nachten
halfpension

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

27 mei 23  € 355 

21 juli 23  € 345 

04 augustus 23  € 340 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer  € 50

Korting Prijs per persoon

3e volw. in een kamer -€ 65 

Opstapplaats: A

Dag 1 • België - Reims - Epernay
Voor de middag rijden we richting de champagnemetropool Reims. Deze “Ville d’Art” vereert ons met zijn schitterende kathedraal, het Palais 
du Tau, Place Royale, enz. We maken een korte stadswandeling. Na de middag bezoeken we de beroemde basiliek St. Rémi. Aansluitend 
maken we een toeristische rit richting Epernay. We brengen er een facultatief bezoek aan de kelders van Champagne Mercier (± € 16 pp).

Dag 2 • Epernay - Troyes
Deze voormiddag rijden we naar Troyes, een heel aantrekkelijke stad door de vele historische gebouwen. De kathedraal St.-Pierre et St.-Paul 
is een mooi voorbeeld van de gotische kunst in de Champagnestreek. Uiteraard bewonderen we ook de mooie vakwerkhuizen in de oude 
straatjes van Troyes en genieten van wat vrije tijd. Nadien rijden we richting Champillon voor een facultatief bezoek  aan het familiebedrijf 
van Champagne Andrieux-Lefort (± € 10 pp).

Dag 3 • Hautvillers - België
In de ochtend bezoeken we het typisch Champagnedorp Hautvillers. Hier toverde Dom Pérignon het wonderlijke vocht Champagne ter 
wereld. Aansluitend rijden we naar Cumières voor een facultatief bezoek aan de kelders van het huis Castellane (± € 9 pp). Na de middag 
rijden we langs de Avenue de Champagne, die terecht de Champs-Elysées van Epernay genoemd wordt. Aansluitend keren we terug naar 
België.

Opgelet: volgorde programma kan aangepast worden.
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EEN SPRANKELEND WEEKEND 
IN DE CHAMPAGNE
Frankrijk


