Gosa-Gewest-Maaseik

DE CHAMPAGNESTREEK
07 – 10 september 2020

In samenwerking met reizen De Toerist bezoeken we
“Sprankelende bubbels in uitzonderlijk erfgoed”.
Dag 1:
Na het vertrek in Bree wordt er een stop voorzien in
Charleville-Mézières voor de lunch en vrijblijvend een
stadwandeling via de Vieux Moulin, de ijzeren
voetgangersbrug en het Musée Rimbaud met zijn
kunststoelen. Hierna vertrekken we naar Moussy om in
te checken in hotel ‘Auberge Champenoise’.
Dag 2:
We beginnen met een panoramische rondrit in de
Champagnestreek met toelichting door een
Nederlandstalige gids en daarna een bezoek aan
Reims. Deze stad is een van de meest belangwekkende
steden van kunst en geschiedenis. Het dankt haar
roem aan de kathedraal en de daaraan verbonden
herinnering aan de kroningen van de Franse Koningen
en de champagne, aangezien er vele belangrijke Champagnehuizen hun hoofdkantoor hebben.
Hier kan men de kathedraal of Palais de Tau
bezichtigen. In de namiddag worden we bij
Chocolaterie Artisan Deléans verwacht.

Hotel: Auberge Champenoise
Auberge Champenoise ligt in Moussy, op 3 km van het
centrum van Epernay, in het hart van de Champagne.
Het is gebouwd in de typische stijl van Champagne en
huisvest een galerie waar ambachtelijke gereedschappen tentoon worden gesteld. U kunt gratis
gebruikmaken van WiFi.

Elke kamer is uitgerust met televisie, bad of douche,
waterkoker en haardroger. ‘s Morgens is er een ontbijt
buffet en ’s avonds een warme maaltijd. In het ruime
receptiegedeelte kunt u gezellig een drankje drinken.
Prijs:

Dag 3:
Bezoek aan Epernay, met een wandeling over de
Avenue de Champagne, een straat vol statige huizen.
We bezoeken Champagnehuis Mercier. Daarna rijden
we naar de vuurtoren “Le Phare de Vezenay”. Terug in
Moussy sluiten we af met een optioneel bezoek aan
een lokaal wijnhuis, met degustatie en aankopen.
Dag 4:
Na de check-out vertrekken we naar Metz, waar je de
kathedraal St Etienne met de grootste glas-in-lood
ramen kan bezoeken, gaan wandelen of kunt shoppen
in een bisschoppelijk paleis getransformeerd naar een
overdekte markt voor we terugreizen naar Bree.

leden 395€ pp op basis van 2-persoonskamer,
niet-leden betalen 440€
Inbegrepen:
• Autocarreis & verplaatsingen in Champagne
• Panoramische rondrit met Nederlandstalige
gids, bezoek chocolatier
• Bezoek wijnkelders & Champagnehuis Mercier
• Half pension in hotel Auberge Champenoise
• Degustatie bij één van de wijnboeren
Niet-inbegrepen:
• Single supplement:
60€
• Annulatieverzekering: 25€ pp
• All-in verzekering:
35€ pp
• Bezoek Palais de Tau audiogids: 6,5€ pp
Inschrijven met bijgevoegd formulier voor 1-6-2020 en
voorschot van 100€ pp op reknr: BE62 2350 2074 3561

