
VINTUR

CHAMPAGNE
OKTOBER 2021

Champagne – historisk håndverk i glasset!

Få viner i verden nyter større berømmelse og anerkjennelse enn vinene fra Champagne-distriktet 
nordøst for Paris i Frankrike. På tross av at det finnes utallige andre musserende viner i verden, 
er det enda ingen som virkelig har klart å gjøre champagne rangen stridig som «top of the pops». 
Både Napoleon og Winston Churchill var blant kjente personer som visste å verdsette disse gylne 
boblene, som det i dag produseres rundt 300 millioner flasker av årlig.

Turen tar oss med til hjertet av Champagne-distriktet. Vi overnatter i byen Epernay, som både hu-
ser noen av områdets mest berømte produsenter (f.eks. Pol Roger og Moët-Chandon), og som er et 
glimrende utgangspunkt for både sightseeing og besøk (med smaking selvsagt) hos gode 
produsenter i området. 

Reiseleder på turen vil være vinekspert og sommelier Øyvind Tveit.

TURDETALJER

Dato   14.10.2021–17.10.2021
Pris   NOK 13 950 (per pers. i dobbeltrom, inkl. frokost)
Enkeltroms-
tillegg   NOK 1 900,–

Prisen inkluderer …
… 3 overnattinger m. frokost på Hotel Restaurant Les Berceaux i
Epernay
… All lokal busstransport, inkl. fra/til flyplassen Charles de Gaulle
... Sightseeing
… Besøk m. vinsmaking hos 3-4 champagne-produsenter (inkl.
besøk i kjellerne til verdens største champagne-produsent
Moët-Chandon, med påfølgende smaking)
… 2 felles-lunsjer inkl. drikke og 2 felles-middager inkl. drikke
… reiseleder og guide på hele turen, Øyvind Tveit

NB! Fly tur/retur Norge – Charles de Gaulle, Paris, kommer i 
tillegg og ordnes av den enkelte.

INFORMASJON OG PÅMELDING
VINO CLUB v/Øyvind Tveit

post@vinoclub.no
954 34 490



PROGRAM

 Torsdag 14.10:  REISE/ANKOMST - Fly t/r ordnes av den enkelte
   14:00 - Avreise med buss fra Charles de Gaulle
   17:00 - Besøk/smaking hos produsenten André Roger i Ay og seightseeing
   19:30 - Ankomst Hotel Les Berceaux i Epernay 
   20:30 - Felles middag på Brasserie 7 i Hotel Les Berceaux

 
 Fredag 15.10:  PRODUSENTBESØK CHAMPAGNE!
   09:00 – Avreise med buss til ett produsentbesøk formiddag, og ett på 
   ettermiddag.
   10:00 - Dagen settes av til besøk og smaking hos to dyktige Champagne-
   produsenter med en flott lunsj mellom besøkene.
   17:00 – Tilbake til Epernay/hotellet
   Kvelden på egenhånd (Hotellet har en restaurant med 1 Michelin-stjerne)

 
 Lørdag 16.10:  MOËT-CHANDON OG EPERNAY!
   Denne dagen er fri til å utforske Epernay på egenhånd, men vi vil begynne  
   med et felles besøk hos verdens største champagne-produsent Moët-Chandon
   (gangavstand fra hotellet). Produsenten har 28 km med underjordiske
   kjellerganger som vi også får se, og vi vil selvsagt få smake et par av deres   
   champagner.
   13:00 - Felles lunsj i Epernay
   Tid på egenhånd i Epernay
   20:00 - Felles middag i Epernay

 
  Søndag 17.10:  HJEMREISE
   08:30 – Avreise med buss fra hotellet
   09:00 – Ankomst Reims, der vi får tid til litt sightseeing
   10:00 – Retur fra Reims til Charles de Gaulle
   12:00 – Beregnet ankomst Charles de Gaulle

   Forbehold om at mindre endringer i programmet kan forekomme. 



      EPERNAY

Épernay er en kommune i departementet Marne i regionen Grand Est nordøst i Frankrike.
Épernay er underprefektur i departementet. I Épernay ligger hovedkontorene til noen av de 
største champagnemerkene, som Moët & Chandon, Pol Roger og Eugène Mercier. De større 
merkene ligger samlet på den store gaten Avenue de Champagne. Severdig i Épernay er «des caves 
de champagne», de tunneler der champagneflaskene lagres. Under Avenue de Champagne ligger 
ca 300 millioner flasker av forskjellige merker.

REIMS

Reims er en by og kommune i departementet Marne i Frankrike. Reims historie strekker seg 
tilbake til romertiden. Den har spilt en svært viktig rolle i fransk historie. Det var her de franske 
konger ble kronet. Champagne er en gammel fransk provins som er kjent for sin musserende vin – 
Champagne.

De viktigste plassene i Reims er Place Royale med en statue av Ludvig XV. og Place du Parvis med 
en statue av Jeanne d’Arc.

Marsporten (la Porte de Mars) er en 33 m lang og 13 m høy triumfbue (arc de triomphe) med tre 
buer.

Katedralen Notre-Dame de Reims regnes som en av de betydeligste gotiske kirker i Frankrike. 
Fra det 12. til det 19. århundre var katedralen stedet hvor de franske konger ble kronet. Det er fra 
1991 sammen med Palaie du Tau og Basilika Saint-Rémi på UNESCOs verdensarvliste. Katedralen 
ble bygget i det 13. århundre. I 1974 fikk katedralen glassmalerier av Marc Chagall.

Palais du Tau - Erkebiskoppalasset, ble bygget mellom 1498 og 1509. Her bodde de franske konger 
under kroningsfeiringene. De kongelige bankettene ble holdt i salle du Tau. Denne salen har en 
enorm kamin, medaljonger av erkebiskopene i Reims, og portretter av fjorten konger som er 
kronet i byen. Fra 1972 har palasset vært et nasjonalt museum.


