Reseprogram:
Dag 1
Lördag

Tidig start från Skåne. Via färjeöverfarterna Helsingborg-Helsingör och
Rödby-Puttgarden når vi det tyska motorvägsnätet för fortsatt färd
söderut. Lunchstopp sker på någon av de många vägkrogar som finns.
Vi checkar in på Landhotel Betz i Bad Soden-Salmünster sydväst om
Fulda. Efter ankomst väntar välförtjänt måltid (ingår) på vårt hotell.
Dagens totala körsträcka: 86 mil.

Dag 2
Söndag

Efter frukost på hotellet rullar bussen återigen ut på Autobahn. Frankfurt
och Mainz passeras innan vi lämnar Tyskland och passerar in i Frankrike
vid Saarbrücken. Efter lunchuppehåll fortsätter vi mot vårt hotell i Chablis
för de kommande två nätterna, Hotel Aux Lys de Chablis, i utkanten av
staden Chablis. Hotellet ägs av vinproducenten Domaine Daniel-Etienne
Defaix. Efter incheckning blir det middag med integrerad vinprovning i
hotellets restaurang (ingår). Körsträcka: 63 mil.

Dag 3
Måndag

Efter hotellfrukosten är det dags för transport till byn Prehy, belägen 7
km utanför Chablis, för en spännande vinprovning (ingår) hos Clotilde
Davenne på Domaine Les Temps Perdus. Därefter blir det lunch (ingår)
i källaren på Le Bistrot des Grands Crus inne i Chablis. På samma plats
huserar Domaine William Fevre som under eftermiddagen får vår
uppmärksamhet vid en sortimentsprovning (ingår), innan bussen
återvänder till Hotel Aux Lys de Chablis på 38, route d'Auxerre. Kvällen
till egen disposition. Körsträcka: 1½ mil totalt.

Dag 4
Tisdag

Efter frukost skall vi lämna Chablis och köra norrut mot Champagne.
Men först gör vi ett besök för vinprovning (ingår) hos Lynn Marchive på
Domaine des Malandes några hundra meter från hotellet. Sedan vidtar
en färd på 18 mil vilket tar knappt 3 timmar att köra. Men vid avfart 20 på
motorväg A26 blir det stopp en stund för lunchuppehåll, innan vi
fortsätter till Grand Cru-byn Bouzy för besök hos Champagne Camille
Savés (ingår). Sedan återstår 30 minuters körning för att nå fram till vår
centrala replipunkt för de kommande tre nätterna, Best Western Hotel de
Champagne i centrala Epernay. På kvällen blir det gemensam middag
på utmärkta restaurangen Les Bercaux på gångavstånd från hotellet.
(ingår). Körsträcka: 20 mil totalt.

Dag 5
Onsdag

Efter frukost startar vår första heldag i Champagneområdet. Vi börjar
med att besöka prestigehuset Pol Roger inne i Epernay (ingår). Därefter
äter vi lunch (ingår) på Auberge de Saint Fergeux i Gionges, Här
serveras bl.a. anka och gås, och vi skall naturligtvis prova på! Efter
lunchen rullar vi 8 km ner till Côtes de Blanc-byn Cramant för en
Champagneprovning hos Bonnaire (ingår), innan vi återvänder till
hotellet i Epernay. Kvällen till egen disposition. Körsträcka: 3 mil totalt.

Dag 6
Torsdag

Efter frukost kör vi mot Reims och inleder med ett besök (ingår) hos
Champagne Tattinger för att bl.a. besiktiga de magnifika källarna. Efter
besöket parkeras bussen vid katedralen i Reims, och em disponeras
därefter för eget bruk. Lunch kan med fördel intas på någon av de
många trevliga restauranger som finns i centrum av Reims.
Vid återfärden till Epernay blir det inte den rakaste vägen utan turen
går runt Montaigne de Reims och vi passerar bl.a.den berömda
väderkvarnen i Versanay. Vi stannar också till vid köpcentrat
Carrefour i Epernay för inköp av förnödenheter att kanske ta med hem till
Sverige.
Kvällen till egen disposition i Epernay. Körsträcka: 8 mil totalt.

Dag 7
Fredag

Efter frukost checkar vi ut från vårt hotell för färd norrut. Men innan vi
lämnar Epernay skall vi göra ett sista besök Champagnebesök för den
här gången. Vi rullar den korta biten till Pierry i Epernays utkant för en
tidig vinprovning hos Champagne Bouché Père & Fils (ingår). Först

därefter blir det färd norröver. Framåt sen em/tidig kväll når vi vårt
hotell Radisson Park Inn i Kamen/Unna. Middag på hotellet (ingår).
Körsträcka: 53 mil.

Dag 8
Lördag

Efter frukost checkar ut från vårt hotell och kör ut på motorväg A1. Vi
passerar Bremen och Hamburg på väg norrut. På vägen blir det stopp
för lunch på något rastställe vid motorvägen för att sedan nå fram till
Puttgarden.. På snabba motorvägsmil kör vi genom Danmark på vår väg
till Helsingör. Efter färjeöverfarten till Helsingborg kör vi slutligen resans
sista sträcka till Ängelholm, som nås under kvällen. Körsträcka: 74 mil.
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Resans pris:

9.800:-/person

I priset ingår:

Samtliga transporter med helturistbuss. Färjeöverfarter RödbyPuttgarden ToR. Vägskatter och motorvägsavgifter i Danmark, Tyskland,
Frankrike. 7 övernattningar i delat dubbelrum inkl frukost. Middag dag 1,
2, 4 och 7 (se beteckningen ingår). Lunch dag 3 och 5 (se beteckningen
ingår). Samtliga vinprovningar och inträdesavgifter enligt program (se
beteckningen ingår).

I resans pris ingår ej:

Måltidsdrycker utom vid kvällsmål dag 2. Lunch dag 1, 2, 4, 6, 7 och 8.
Kvällsmåltider utom dag 1, 2, 4 och 7.

Ev. tillägg för:

Enkelrum (kostnad mot anfordran).

Programmet är planerat med reservation för ändringar föranledda av sådan
som ligger utanför reseledningens kontroll, såsom bl.a. valutaförändringar.

