Program Champagne
11-14Maj
Vi välkomnar dig till vårens resa till Champagne. Vi kommer att njuta av oförglömliga
vingårds- och middagsbesök. Vi kommer att besöka en de större drakarna och små
familjeägda producenter. Utöver det erbjuds morgonyoga för de som önskar en mjuk start på
dagen. Givetvis bjuder även programmet på något annorlunda och oväntat. Du kommer att ges
möjlighet att beställa hem champagne från de producenter vi besöker.
Vi kommer bo på underbara Les Grains d’Argent precis utanför Champagnes huvudstad
Épernay. Hotellet är döpt efter vingården som den ligger mitt i. Blir du nyfiken på boendet,
besök gärna deras hemsida https://www.lesgrainsdargent.fr/en/home/ .
Vi flyger från Linköping med KLM till Paris och sedan vidare med egen buss till Champagne!
Linköping-Amsterdam-Paris KL 1178
06:05-07:50 09:30-10:50
Paris-Amsterdam-Linköping KL 1244
18:35-19:55 21:00-22:45

Resan arrangeras av Jens Nyström, Dryckesevent och Madeléne Edelborg.
I resan ingår flyg, boende, busstransporter, samtliga måltider med dryck, vingårdsbesök och
övriga aktiviteter.

Har du frågor kontakta oss mer än gärna!
Jens Nyström

073-23 00 360

jens@dryckesevent.se

Madeléne Edelborg

076-626 14 25

madelene@madeleneedelborg.com

Onsdag 11 Maj
Vi lämnar Linköping med KLM 6.05 och gör en kort mellanlandning i Amsterdam. Väl i Paris
möts vi av vår buss som ska vara med oss hela resan.
• Vårt första stopp blir i Hautvilliers, Champagnes vagga. Här verkade den kända
benediktermunken Dom Perignon under sent 1660-tal. Vi äter lunch på restaurangen
Ev Au 36.
• Efter avslutat besök styr bussen mot Épernay för inkvartering på vårt hotell. Här
väntas även en middag i restaurangens bistro med traktens viner och smaker.

Torsdag 12 Maj
•

•

•

•

Dagens första anhalt är det anrika vinhuset Bollinger som grundades i Aÿ 1829. Som
en av de sista självständiga stora vinhusen ägs och styrs det av 5:e generationen
Bollinger idag. Här får vi en rundvandring på gården samt provning av flera av deras
champagner.
En kort bussresa bort ligger vår lunchrestaurang, stjärnrestaurangen Le Grand Cerf.
Le Grand Cerf har fått strålande omdöme för sin klassiska matlagning och vackra
inredning i Guide Michelin.
Dagens andra besök och provning sker hos R.H Courtier, ett familjeägt företag. De är
belägna i Grand Cru byn Ambonnay som är en del av området Montage de Reims.
Detta är en liten egendom på cirka 9Ha där 40% fortfarande säljs vidare till kooperativ
runt om i Champagne. En liten, men naggande god producent som funnits i byn
sedan 1619.
Vi avslutar torsdagens aktiviteter med en underbar middag på La Table Kobus i
Épernay. Här serveras en traditionell fransk matupplevelse i nyrestaurerade lokaler.

Fredag 13 Maj
•

•

•

Vi lämnar hotellet Les Grains d’Argent för att besöka producenten Manilly Grand Cru.
Detta är ett kooperativ som startade efter första världskrigets slut. 1920 fick Mailly sin
Grand Cru status och odlar druvor av högsta klass.
Lunch och dagens andra besök sker hos Chapuy, en familjeegendom på 8Ha.
Majoriteten av producentens egendom är förlagd i Côte de Blancs och odlas med
Chardonnay. Familjen Chapuy har nära relation till Grand Cru byn Oger där en av
förfädrarna var borgmästare under franska revolutionen.
Fredagens middag äter vi hos La Gare. En restaurang belägen i ett omgjort
stationshus där järnvägen sedan länge är nedlagd.

Lördag 14 Maj
Vi checkar vi ut och tar farväl av Les Grains d’Argent och beger oss vidare till vårt
sista stopp.
•

Champagne är mer än bara bubblor. Vid vårt sista besök bryter vi av med något helt
nytt! Vi besöker champagnes enda wiskeydestilleri: Guillon. Guillion är även en
ölfantast och driver ett brasserit där vi kommer att äta lunch innan avfärd mot
flygplatsen.

