Champagneweekend 19-20 november 2011
Programma:
Op zaterdag 19 november vertrekken we allen samen richting Châlons-en-Champagne voor een
onvergetelijk weekend. Aangezien we vroeg vertrekken, reeds rond 6u00, zal er een champagne-ontbijt
worden voorzien op de bus.
Na ons ontbijt rijden we verder naar Monthelon om ons 1ste champagnehuis te gaan bezoeken, met name
het champagnehuis Dérouillat. Dit champagnehuis is niet één van de minste en heeft volgende 2 gouden
medailles op hun palmares staan:
- Médaille d'Or pour le Champagne Georges-William au Concours Mondial de Bruxelles
- Médaille d'Or pour le Champagne L'Esprit Blance de Blancs Premier Cru au Concours des Féminalises
Hier zullen we een aantal champagnes degusteren en er is ook mogelijkheid tot aankoop.
Na deze verkwikkende “proefperiode” rijden we verder naar Epernay. Daar kan iedereen naar eigen
willekeur genieten van een lunch (niet inbegrepen) en/of wandeling.
Met het treintje “Mill’Bulles” ontdekken we Epernay om nadien bij het champagnehuis Mercier langs te
gaan voor een uitgebreide rondleiding (met degustatie).
Uiteindelijk zetten we onze trip verder naar onze eindbestemming, hotel (Ibis**) in het pittoreske Châlonsen-Champagne. Vooraleer onze kamers op te zoeken gaan we nog op een exclusieve locatie gaan dineren
(all-in). De “die hards” kunnen het nachtleven van Châlons-en-Champagne verder gaan verkennen.
Op zondag 20 november genieten we eerst van een ontbijt, wat zeker nodig is, want nadien gaan we onze
trip verder zetten naar Bergères-les-Vertus en brengen we een bezoekje aan champagnehuis Poirot et fils.
Dit champagnehuis heeft een verleden die start in 1923.
Na deze degustatie reizen we verder naar Hautvillers om te gaan lunchen (niet inbegrepen). Een verkenning
van dit dorp mag niet ontbreken. Uiteindelijk eindigen we bij champagnehuis Gobillard et fils. Zij hebben
met hun champagnes heel wat prijzen in de wacht gesleept. Een must om te degusteren en aan te kopen!
Jammer genoeg verlaten we via deze weg de champagnestreek en reizen we terug om opnieuw te verlangen
naar een vervolg…. Hopelijk!

Bij alle champagnehuizen die we bezoeken is er een mogelijkheid tot aankoop. De prijslijsten zijn terug te
vinden in bijlage. Let op! De plaatsen zijn beperkt, dus snel zijn is de boodschap!
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