Efter ivriga förfrågningar både från nya resenärer och från de som varit med tidigare inser jag att det
måste bli en resa även 2022, så jag hälsar dig varmt välkommen till Frankrike och
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2-6 september 2022

Champagne är Frankrikes nordligaste vinområde och här kretsar det mesta kring de sprudlande
bubblorna som blivit kända världen över. Tre druvor utgör basen i de allra flesta champagner:
Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Meunier.
September är en härlig tid att åka till Champagne då förväntningarna inför årets skörd märks tydligt
hos de vinhus vi besöker. Kanske har de redan börjat plocka druvor när vi kommer, det beror på hur
väder och vind har uppfört sig under året...
Vi bor i Reims som är den största staden i Champagne under hela resan, men vi kommer givetvis
även att besöka Épernay med den magnifika Avenue de Champagne och alla små boutiquer där man
kan prova vin på egen hand.

2 september: Arlanda-Reims
Vi landar på Charles de Gaulle utanför Paris vid kl. 13 och lämnar flygplatsen i buss. Resan till
Reims tar ca en och en halv timme och på vägen passerar vi Meaux där de gör världens
godaste brieost, i alla fall enligt mig! Vi gör ett besök i en “ostfabrik” och om vi är riktigt
snälla tror jag nog att vi kan få ett smakprov också.
Väl framme i Reims checkar vi in på Best Western Hotel de la Paix **** där vi kommer bo
fyra nätter och den här gången har vi uppgraderat rummen ett snäpp eftersom vi inte byter
boende under resans gång. Kvällens middag äter vi tillsammans på Le Boulingrin men innan
dess ska vi se till att få en master class och lite champagne i strupen på Tresors de
Champagne strax intill restaurangen.

3 september: Reims med omnejd
Efter frukost sätter vi oss på bussen igen och åker på besök hos den siste tunnbindaren i
Champagne. En utflykt som jag velat göra länge men som inte har fått plats på agendan
förrän nu. Superspännande att få en inblick i vinfatens hemligheter!
Därefter beger vi oss till La Maison Penet som ligger i Grand Cru-byn Verzy. Här får vi besöka
vingården och källaren, sedan ska vi få prova på att göra en blend av basvinerna innan vi får
njuta av en härlig lunch med bubblor därtill.

Vi återkommer till Reims på sena eftermiddagen och kvällen är fri för middag på egen hand,
och kanske ett glas champagne? Baren på hotellet har troligtvis Reims största utbud av
champagne på flaska

4 september Reims
Idag föreslår jag en lite lättare frukost eftersom vi därefter tar en härlig promenad till
Maison Ruinart som är ett champagnehus med spännande historia och otroligt vackra
källare. Efter turen kommer vi att njuta av deras magnifika brunch och givetvis dricker vi
champagne därtill.

Eftermiddagen och kvällen är fri för egna upptåg. Exempelvis kan man kika in i den mäktiga
katedralen där Frankrikes kungar kröntes under många år, man kan besöka ytterligare något
champagnehus eller bara njuta av livet på någon trevlig uteservering. Skål!

5 september Épernay
Idag åker vi till Épernay där vi gör ett besök hos Champagne Gosset som är det äldsta
vinhuset i Champagne. De är ursprungligen från byn Aÿ men har sedan ett antal år flyttat
produktionen och källaren till Épernay. Vi får se vineriet och källaren samt att vi givetvis får
prova champagne av mycket hög klass tillsammans med utvalda godsaker och tilltugg.

Vi hinner få lite tid på egen hand i byn för att äta något om man mot förmodan är hungrig
eller slinka in på någon av alla de boutiquer med champagneprovningar som finns här.
Varför inte ta en promenad längs Avenue de Champagne där de stora och välkända
champagnehusen ligger vägg i vägg? Framåt kvällen återvänder vi till Reims och äter
gemensam middag på Le Petit Comptoir där vi får en härlig fyrarätters meny med dryck.

6 september Aÿ-Stockholm
Efter frukost och utcheck från hotellet beger vi oss till den lilla byn Aÿ för ett sista besök.
Denna dag är det Champagne Deutz som står i fokus. Vi får en rundvandring i det
utomordentligt vackra huset som är bevarat så som det såg ut på 1800-talet. Vi får även
besöka den fina trädgården och källaren innan det är dags för provning och slutligen även
en utsökt lunch. Till lunchen serveras vi Deutz tre toppchampagner och jag lovar att det blir
ett minne för livet.

Vi lämnar Deutz fram på eftermiddagen, åker till flygplatsen och landar på Arlanda igen vid
22-tiden. En riktigt bra avslutning på fina dagar i Champagne. Det brukar bubbla i hela
kroppen minst ett par tre dagar efter de här resorna...

Vad kostar det, hur anmäler jag mig och vad får jag för pengarna?
Resans pris är 22 420 kr per person och din anmälan blir bindande då du betalat
anmälningsavgiften på 6 500 kr. Resterande belopp slutbetalas ca 45 dagar innan avresa.
I priset ingår:
-

-

Flygresa tur och retur ARN-CDG med SAS
Del i dubbelrum Privilége fyra nätter på Best Western Hotel de la Paix**** i Reims
inklusive frukostbuffé och turistskatt. Enkelrumstillägg 4 200 kr.
Alla besök enligt programmet: ostfabrik i Meaux, tunnbinderi, masterclass
Champagne i Reims samt besök och vinprovningar på fyra högklassiga
champagnehus.
Fyra luncher med champagne på vingårdar, samt två middagar med dryck.
En massa ny kunskap och många extra år på grund av skratt 😊
Om du vill, en hel drös nya vänner!

Anmälan eller frågor mailar du till vinprovning@sommelierskan.se
För att vi ska resa tryggt och säkert, för att resegarantin ska gälla och helt enkelt för att vi
gillar varandra så anordnar jag mina vinresor i samarbete med Nygren & Lind Resebyrå AB.
Det är till dem du kommer att betala och det är också dem du kontaktar om du vill förlänga
din resa och byta hemresedag exempelvis. Efter anmälan kommer du att få ett mail från
Ann-Sofie på Nygren & Lind med en betallänk för anmälningsavgiften.

www.sommelierskan.se

www.nygrenlind.se

