Virbo-seniorenreis 2018:
Champagnestreek van zaterdag 8 tot zaterdag 15 september 2018

Verblijf:
Hotel***Auberge des Moissons
Route nationale 8
51510 Matougues
Tel . 00 33 3 26 70 99 17
www.auberge-des-moissons.com
Matougues maakt deel uit van het
departement Marne en ligt volop
in de Champagnestreek, op zowat
10 km van Chalons-en-Champagne,
25 km van Epernay en 40 km van
Reims. Een ideale centraal gelegen verblijfplaats om van daaruit het centrum van de champagnestreek te verkennen. We verblijven er op basis van half pension. Het hotel staat ook bekend voor het
organiseren van zoektochten naar truffels met eigen hond. Verplaatsingen gebeuren met eigen
vervoer of in afspraak met medereizigers.

Programma:
Het opgegeven programma is onder voorbehoud van bevestiging van de voorziene bezoeken.
Zaterdag 8 september 2018
Aankomst in hotel – verwelkoming – avondmaal
Zondag 9 september 2018
Na het ontbijt vertrekken we tegen 9u30 uur naar Bouzy (15 km) waar we even een rondgang maken
in een kwekerij van slakken (L’ escargot de Grands Crus). Van daaruit gaan we verder via wegen die
deel uitmaken van de “route de champagne” naar Verzenay (15 km) waar we een bezoek brengen
aan de vuurtoren (le phare de Verzenay) en het museum van de champagne bezoeken. Nadien rijden
we nog door naar Hautvillers (25 km) waar we de wieg van de champagne vinden. De ontdekker van
de methode om champagne te maken, Dom Perignon, leefde er in de abdij en werd er begraven. Wij
genieten ook van de verkenning van het dorpje met de vele smeedijzeren borden aan de huizen.
Avondmaal in hotel.
Maandag 10 september 2018
Ontbijt en aansluitend vertrekken we naar Reims. Daar is er een ‘city tour’ voorzien die ons laat
kennismaken met de bezienswaardigheden van de stad terwijl je rustig zit. De ‘Cathedrale de Notre
Dame’ van Reims staat op de lijst van het Unesco-werelderfgoed. Een bezoek is dus een must.
Verder kan je ook nog een bezoek doen aan de oude abdij St. Remi of het Palais de Tau (ingang niet
inbegrepen in de reis) of eenvoudig de rest van de dag in de stad flaneren en eventueel het
winkelcentrum ‘Galeries Lafayette’ aandoen of vertoef je liever in een champagnebar? Je maakt zelf
de keuze! Avondmaal in hotel.

Dinsdag 11 september 2018
Tijdens de eerste wereldoorlog speelde het ‘Fort de la Pompelle’ een belangrijke rol voor de
bescherming van Reims. Na het ontbijt vertrekken we rond 9u30 naar Puisieulx (40 km) waar we het
fort en het museum rond de eerste wereldoorlog bezoeken. Daarna rijden we door naar Chamery (20
km). Tegen 15u30 worden we verwacht voor een rondrit door de wijngaarden. Een treintje staat ter
onzer beschikking om ons wat meer te laten vernemen over het leven van de wijnbouwer en de
omgeving. Avondmaal in hotel.
Woensdag 12 september 2018
Tegen 10 uur vertrekken we naar Epernay, bekend als de hoofdstad van de champagne. We
bezoeken er zeker een champagnekelder. Mercier is een van de oudste en we worden er verwelkomt
30 meter diep in de kalkrijke bodem van Epernay om de schatten van Mercier te ontdekken. Aan
boord van een treintje maken we een reis door een deel van de 18 km lange kelders, getuigen van de
uitzonderlijke geschiedenis van dit niet-conformistische merk. Terug naar de oppervlakte genieten
we nog van een fluit van Mercier Champagne. Nadien is er nog tijd om een bezoek te brengen aan de
avenue de Champagne waar alle grote merken gevestigd zijn. Je kan nog steeds andere champagnes
gaan proeven op eigen kosten, er zijn er veel te doen… Je bent vrij om Epernay verder te verkennen.
Avondmaal in hotel.
Donderdag 13 september 2018
We vertrekken tegen 10 uur naar Chalons-en-Chamapgne (10 km). Dit stadje heeft veel getuigenissen
van zijn verleden, zoals blijkt uit haar rijke erfgoed, zowel religieus als maatschappelijk. Verkenning
van het stadje op eigen ritme. Niet te missen, de kathedraal Saint-Etienne en de Notre-Dame-enVaux, geklasseerd als werelderfgoed door de UNESCO, die een beiaard van 56 klokken, één van de
grootste in Europa heeft (niet opgenomen in het bezoek). Deze twee gebouwen hebben een
uitzonderlijke gebrandschilderde ramen. We kunnen ook genieten van de vakwerkhuizen en de
prachtige openbare gebouwen zoals het stadhuis. Châlons-en-Champagne heeft ook een
opmerkelijke natuurlijk erfgoed. Met een wirwar aan water en kanalen kreeg het de bijnaam “het
bruisend Venetië”. Recht in het hart van de stad, bieden de Jards (verschillende tuinen waarvan ‘le
petit jard’ de mooiste zou zijn) een betoverende omgeving om te ontsnappen aan de hedendaagse
drukte. Avondmaal in hotel.
Vrijdag 14 september 2018
Deze laatste volle vakantiedag laten we de deelnemers vrij om een eigen invulling te geven aan de
dag. Wie nog iets in de ruime omgeving wenst te verkennen kan alvast terecht in Meaux, Soissons en
Troyes of bezoek een van de vele champagneboeren voor nog meer proeverijen... Avondmaal en
gezellige afsluiter van de reis in het hotel.
Zaterdag 15 september 2018
Ontbijt, inpakken en terugreis naar huis. Kamers te verlaten voor 11 uur.
Prijzen:
De prijs omvat:
- de entreegelden en/of gidsen van de bezoeken in de beschreven uitstappen van zondag tot en met
donderdag inbegrepen.
- het dagelijks ontbijt
- elke avond een driegangenmaaltijd in het hotel

- de verblijftaksen
- de 7 overnachtingen
- gratis gebruik wifi in hotel
- gratis parkeerruimte van het hotel
Niet inbegrepen zijn de dranken bij de maaltijden, eventuele middagsnacks en vrije
museumbezoeken die ter plaatse moeten betaald worden.
Virbo geeft voor zijn leden een tussenkomst van 30 euro per lid.
Op basis van dubbelkamer en half pension: per persoon 650 euro / lid Virbo 620 euro.
Op basis van dubbelkamer ‘Twin’ en half pension: per persoon 680 euro / lid Virbo 650 euro.
Op basis van single-kamer en half pension: per persoon respectievelijk 860 euro / lid Virbo 830.
Inschrijvingen:
Inschrijvingen via rudy.virbo@gmail.com . Daar kan u eventueel ook meer informatie bekomen.
We beschikken over een optie van een10-tal kamers in het hotel tot eind april 2018. Inschrijvingen
moeten zo spoedig mogelijk gebeuren en uiterlijk voor 25 april 2018. Kamerkeuze melden bij
inschrijving. Kamers worden toegewezen op basis van inschrijvingsdatum. Indien een kamertype niet
meer vrij is, wordt u gecontacteerd aangaande uw keuze. Inschrijvingen worden pas geldig na
storting van een voorschot van 200 euro per persoon op rekeningnummer BE10 4219 1829 1104
van Rudy Sterck met vermelding van naam deelnemer(s) en de mededeling “Virboreis Champagne
2018”. Het saldobedrag dient gestort te worden voor 25 augustus 2018. Annulaties kunnen gratis
gebeuren tot eind juli, nadien volgens de bepalingen van het hotel.
Meer info?
Bel of mail naar Rudy Sterck, de Virbo-verantwoordelijke voor deze reis.
E-mail: rudy.virbo@gmail.com

Tel. 053/68 41 75 of GSM 0477 35 50 58

