Välkommen till en långhelg med upplevelser i vinet och matens tecken!
God mat och lyxigt bubbel är genomgående temat för vårt besök i mytomspunna
Champagne.
Vi bor hela tiden på bra hotell i centrum av Epernay som i sin tur ligger i hjärtat av
Champagne, nära till allt!
Avstånden i champagne är små så det borde bli gott om tid att ta det lugnt och
kanske hitta något eget vattenhål.
Vårt program ser du på nästa sida.
Ambitionen är att både besöka små odlare som gör underbara
champagner till två av de större husen, Bollinger och Taittinger.
Hos flera av odlarna kan du beställa viner som sedan transporteras
hem till Sverige via Cavarosa Wine i maj
Välkommen till Champagne
Hoppas du hänger med!
Pris inkl allt 14.900,Överskottet på resan går till Tappra Barn
Anders Ekdahl

Peter Lannesand

Cavarosa Wine
+46705137079

+46705660180

Frågor om resan till anders@cavarosawine.se

Preliminärt program Champagne
Fredag 12 april
KLM: Linköping-Paris CDG 6.05-10.45 (obs cirka tider)
Vi åker med buss från Charles de Gaulle till
Les Grain de Argent i Dizy där vi intar första Champagnelunchen!
Efter lunch far vi vidare till Aÿ och besöker välkända huset Bollinger.
På kvällen middag på Le Table Kobus i Epernay, 3 Rue dr Rousseau. Till maten serveras
Champagne från familjen Gamet
Vi bor under hela vistelsen i centrala Epernay.

Lördag 13 april
Buss till byn Cramant där vi hälsar på hos Michel o Sylvie på Lancelot-Royer.
Lunch på lilla baren i Cramant, enkelt och charmigt men drycken är Champagne förstås!
Efter en kort busstur hälsar vi på familjen Gamet i Mardeuil.
På kvällen middag på Le Theatre i Epernay, 8 Place Mendés France.

Söndag 14 april
Bussen till Verzenay och besök hos vår bästsäljare, Michel Arnould.
Lättare mingellunch bland trätopparna i Verzy. Dryck? Gissa!
Besök hos huset Taittinger och de berömda Crayèrekällarna i Reims.
Tid för egen promenad i Reims
Buss tillbaka till Epernay och middag vid ca 20.00

Måndag 15 april
Buss till Oger och besök hos José Dhondt där vi provsmakar
vinet runt trädgårdsbordet, om vädret tillåter, annars i det ”jakttrofé” utrustade vineriet.
Fantastisk avslutnings lunch på La Gare i grannbyn Les Mesnil sur Oger
Buss tillbaka till CDG för flyg hem
KLM: Linköping-Paris CDG 18.35-22.45 (obs cirka tider)
Tack för att ni reser med oss och för ert bidrag till Tappra Barn!

Anders o Peter
Cavarosa Wine

