
2 dagen / 1 nacht
halfpension

Vertrekdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

12 februari 22 € 187

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 22

Opstapplaats: A

HOTEL COMFORT SUITES EPERNAY***
Ligging: rustig gelegen aan de rand van Epernay, met zicht op de wijngaar-
den
Uitrusting: modern hotel met bar, ontbijtzaal, lift, ruime en moderne ka-
mers, badkamer met bad, toilet en haardroger, tv, kitchenette en koelkast
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds gastronomisch menu in een restaurant

INBEGREPEN
• **** PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 2e dag het ontbijt
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België
• Valentijns geschenkje

Dag 1 • België - Reims - Epernay
We rijden naar Reims, een echte ‘Ville d’Art’ en maken er een korte 
stadswandeling. ‘s Namiddags bezoeken we de beroemde basiliek 
Saint-Remi. Aansluitend rijden we langs een toeristische route 
naar Cumières voor een facultatief bezoek aan de kelders van 
Vadin Plateau (± € 7,50 pp). Daarna rijden we naar Epernay waar we 
logeren in het hotel Comfort Suites Epernay. Nadien keren we terug 
naar Cumières en genieten er van een gastronomisch menu.

Dag 2 • Epernay - Hautvillers - België
‘s Morgens rijden we naar het typisch Champagnedorp Hautvillers 
waar Dom Pérignon het wonderlijke vocht toverde. We rijden door 
de vallei van de Marne tot Châtillon-sur-Marne. We keren terug naar 
Epernay voor een facultatief bezoek aan de kelders van het huis 
Castellane (± € 7 pp). Aansluitend keren we terug naar België.

Valentijnsmenu*
• Glaasje champagne met aperitiefhapjes
• Ontmoeting tussen aarde en zee, ganzenlever en gerookte 

zalm
• Kabeljauwhaasje in champagnesaus
• Champagne sorbet
• Ossenhaas met champignons in ratafiasaus
• Brie de Meaux gevuld met fijne kruiden
• Citroentaart
• Koffie
• ½ fles wijn en mineraalwater 
* menu onder voorbehoud van wijzigingen
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CHAMPAGNE,  
ECHTE BUBBELS MET VALENTIJN
Frankrijk


