Champagne, champagne for everyone! Ja, 2021 har jag till Champagneresan valt ut “the best of the
best” och hälsar er den 2-6 september välkomna med in i

Sommelierskans Lyxbubbla

2 september Arlanda-Epernay
För att hinna med så mycket som möjligt lämnar vi Stockholm i arla morgonstund och landar i Paris
redan kl 10 på morgonen. Här hämtas vi upp med buss och vår härliga Champagneexpert Remi som
kommer att vara med oss under första dagen.
De säger att man ska börja måltiden med en Blanc de Blancs, alltså en champagne gjord på endast
Chardonnay och därför börjar vi äventyret i Côte des Blancs där just Chardonnay står i centrum. I
Grand Cru-byn Cramant besöker vi Champagnehuset Voirin Jumel där vi bjuds på en Winegrowers
lunch till vinprovningen.
Därefter beger vi oss till Champagnes huvudstad Epernay där vi checkar in på Hotel de Champagne
som ligger precis intill den världsberömda Avenue de Champagne. Här ska vi bo två nätter och vi
hinner att bekanta oss med den lilla charmiga stan som egentligen är mer som en by och där precis
allt kretsar runt bubblor. På kvällen äter vi en härlig fyrarätters middag med tillhörande dryck på
Cave a Champagne mitt i byn.

3 september Epernay
Vi utforskar Epernay på egen hand på förmiddagen och här kan man passa på att slinka in i en av de
många Champagnebutikerna och ta en egen provning
På eftermiddagen besöker vi världens största Champagnehus Moët & Chandon där vi får en guidad
tur i deras enorma källare och givetvis blir det även en provning. Kvällen är fri för egna äventyr.

4 september Epernay-Reims
Vi checkar ut från hotellet efter frukost och hämtas av vår buss som tar oss till det pyttelilla
Champagnehuset Le Gallais strax utanför Epernay. Här kommer vi få en rundvandring, en
introduktion i sabrering och sedan en champagne & ost-provning. En bättre förmiddag helt enkelt!
Vi fortsätter till den lilla byn Hautvillers där munken Dom Perignon levde och verkade. Efter ett
besök i kyrkan där han ligger begravd äter vi lunch på en av byns restauranger. Det blir en härlig
plocktallrik med lokala specialiteter samt två glas champagne.

Färden fortsätter sedan mot Reims där vi ska bo två nätter men innan vi checkar in på Hotel de la
Paix gör vi ett besök på världens äldsta Champagnehus Ruinart.
Reims är en betydligt större stad än Epernay och på kvällen har ni möjlighet att botanisera bland
stadens restauranger, eller om man föredrar det kan man äta gott på hotellet. I Reims ligger en av
Frankrikes största katedraler och varje kväll har man ett ljusspel där som är väl värt att se. Sedan har
hotellets bar stans största utbud av champagne, om man är rädd att det ska sluta bubbla i kroppen...

5 september Reims
Dagen bjuder på matlagningskurs där vi gemensamt ska få ihop vår lunch som vi avnjuter till lite...
champagne! På eftermiddagen finns möjlighet att ta igen sig lite eller att promenera runt i Reims och
ladda upp inför kvällens brakmiddag på Brasserie Excelsior. Sista kvällen med gänget för den här
gången. Men...

6 september Reims-Arlanda
Även om resan närmar sig sitt slut så har vi en alldeles fantastisk dag kvar. Efter frukost och
utcheckning beger vi oss nämligen till det anrika och mycket vackra Champagne Deutz i Grand Crubyn Ay. Här väntar en rundtur i det gamla boningshuset som är bevarat i samma skick som på 1800talet, vi får också se den engelska trädgården och givetvis vineriet med tillhörande källare.
Vinprovning blir det självklart och sedan en makalös lunch med prestigechampagner därtill. Jag vågar
nog lova att jag sparat det bästa till sist...

Sen eftermiddag lämnar vi Champagne och åker till flygplatsen för att landa på Arlanda vid 22-tiden.
Det blir ett minne för livet, jag lovar!

Vad kostar det, vad ingår och hur anmäler jag mig?
Priset för denna resa är 21 450 kr och anmälan blir bindande när du betalar anmälningsavgiften på
6 450 kr. Resterande belopp betalas senast den 15 juli 2021.

I priset ingår:
Flyg med SAS tur och retur Arlanda-Charles de Gaulle
All transfer på plats i Frankrike
Fyra hotellnätter i dubbelrum med frukost (enkelrumstillägg 3 200 kr), två i Epernay och två i Reims
Besök och provning på fem champagnehus
Fyra luncher med tillhörande champagne
Två middagar med tillhörande dryck
En massa kunskap om Champagne och champagne
Väldigt mycket bubbel, babbel & skratt
Sommelierskan, till er tjänst! Dessutom har vi den härlige Remi med oss första dagen.
Anmälan görs på mail till vinprovning@sommelierskan.se
Resan är ett samarbete mellan Sommelierskan och Nygren & Lind Resebyrå AB

Varmt välkommen med din anmälan, detta vill du inte missa!

