
Champagne driedaagse Montagne de Reims 

 

 

Een individueel arrangement in het mooiste dorpje van de regio, midden tussen de champagne 

wijngaarden en de bossen van een Parc Naturel Régional. Je overnacht bij wijnboeren in hun zeer 

charmante chambre d’hôte middenin het dorp met uitzicht over het dal van de Marne. Heerlijke tuin 

met zwembad! 

De datum kies je zelf. Liefst ruim tevoren, want de streek is erg geliefd en er zijn weinig hotels.  

De twee overnachtingen zijn voor je geboekt evenals de champagneproeverij bij de chambre d’hôte. 

Daarnaast is er een wijn-spijs lunch gereserveerd bij een champagnebar, bij mooi weer op het 

gezellige terrasje. Ook geef ik je allerlei tips voor wandelingen, proeverijen en restaurants. 

 

Dag 1 

Reims is slechts 4.43 uur rijden vanuit Utrecht, je kunt er met lunchtijd zijn als je vroeg vertrekt. Ik 

heb een leuke lunchtip voor je, een champagnebar bij de kathedraal. Want die ga je natuurlijk 

bekijken (let op de lachende engel!). Als je tijd hebt, kun je een van de champagnehuizen bezoeken, 

hiervoor ontvang je mijn tips.  

In een half uur rijd je naar je chambre d’hôte, die zich aan de zuidkant van de Montagne bevindt. Je 

kunt hier na 17.00 uur terecht. De eigenaars zijn champagneboeren en laten je graag hun 

champagnes proeven! Deze proeverij is inbegrepen. 

Dineren kan op vrijdag en zaterdag bij een restaurant om in het dorp met cuisine traditionelle et 

gastronomique. Omdat er weinig restaurants in de buurt zijn, biedt de B&B dagelijks een planche de 

spécialitées Champenoises aan. Ook heb ik een leuk idee voor eten in een buurdorp. Epernay is 10 

minuten rijden en heeft vele champagnebars en restaurantjes, ik geef je informatie mee. 

 

Dag 2 

Twee dingen raad ik je aan. Als eerste zou ik de abdij uit het jaar 650 bekijken met het graf van Dom 

Pérignon, een must voor elke wijnliefhebber. Voor wijnwandelingen in de mooie omgeving vind je 

informatie in je map. Misschien is er tijd om een korte wandeling rond het dorp te maken. 

Lunchen doe je vandaag bij een champagnebar met zijn knusse terrasje onder de met druivenranken 

overladen pergola. De dégustation de 3 flûtes is voor je gereserveerd. Je proeft een pinot noir, een 

pinot meunier en een chardonnay. Goed voor je wijnkennis! Je kunt er heerlijke tapas bij bestellen. 

Hierna kun je weer een van de wandelingen maken, zie de informatiemap. 

Voor het diner zie dag 1. 



 

Dag 3 

In Epernay kun je over de Avenue de Champagne rijden met zijn chique champagnehuizen. Wandel- 

en site-seeing tip: rijd in een half uurtje naar de noordkant van de Montagne de Reims. Daar heb ik 

een mooie wandeling voor je via enkele bijzondere bezienswaardigheden, zoals het Musée de la 

Vigne, gevestigd in een vuurtoren. Lunchtips geef ik je door, evenals verdere “must-see’s”. 

Hierna is het arrangement afgelopen en vertrek je - hopelijk vele flessen rijker - naar huis of naar je 

volgende reisdoel. 

De prijs voor dit arrangement wordt (nog even onder voorbehoud)  

1 oktober – 30 maart € 215 p.p. 

1 april – 30 september € 230 p.p. 

Inbegrepen: 

2 overnachtingen 

Champagneproeverij bij de B&B 

Champagneproeverij bij een champagnebar 

Documentatiemap met tips voor restaurants, champagnehuizen, wandelingen enz. .  

 


