
 
PARIS & CHAMPAGNE 21-25 SEPTEMBER 2017 
 
 
Följ med på denna fantastiska resa till Paris och Champagne med vår egen sommelier; Anna 
Henningsson. I Paris kommer vi mest bara njuta med boende på 4-stjärnigt hotell i 
Montmartre, och höjdpunkten tror vi blir dag 2 när vi har en 4-rätters lunch ombord på en 
buss som kör oss runt i denna magiska stad! 
I Champagne har vi sedan ett fullspäckat program där det mesta ingår. Läs programmet så 
får ni se. Vi tycker själva att det är mycket, mycket prisvärt! 
 
Torsdag 21 September 
Vi reser direktflyg med SAS torsdag förmiddag (10.40) från Arlanda till Paris, där vi har 
transfer till Carlton´s Hotel i Montmartre. Eftermiddagen är fri för egna strövtåg, och kl 18:00 
träffas vi på hotellets terrass för gemensam drink innan vi gemensamt tar oss till en trevlig 
fransk bistro där vi äter välkomstmiddag (3 rätter inkl. ¼ vin) 
 
 

 
 
 
Fredag 22 September 
Förmiddagen till eget förfogande, men kl 11:30 ska vi vara redo för att ta oss till vår lunch, 
som kommer vara en 4-rätters inkl. dryck* ombord på en lyxig buss som kör oss runt Paris 
under 2,5h. Detta kommer bli en höjdare! 
Eftermiddagen och kvällen är för egna äventyr. Vi kommer arrangera en gemensam middag 
för dom som vill, men då mot extra kostnad. 
 
*1 glas vitt, 1 glas rött, kaffe och vatten. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
Lördag 23 September 
Efter frukost blir vi upphämtade med buss direkt till Champagnedistriktet. På vägen mot 
Reims stannar vi på Dom Caudron Domain i Marnedalen där det blir champagneprovning 
med lunch tillagad av regionala specialiteter (3 rätters med 3 olika champagne). Denna lunch 
äger rum i ett gammalt vinhus med gamla maskiner som användes förr i produktionen. Om vi 
har tur så är det skördetid, och vi kommer då få se pressarna användas! 
 

 
 
Efter lunchen kommer vi få en rundtur på vingården. September är bästa tiden att besöka 
området och vi kommer kunna se champagnetillverkare ”in action”! 
 
Nu åker vi till Reims där vi checkar in på Hotel de la Paix ****. Här stannar vi 2 nätter. Här 
finns bl.a en champagnebar, pool & SPA.  
 
Vi äter 3-rätters middag på en trevlig restaurang i Reims denna kväll. 
 
Söndag 24 September 
Efter frukost blir vi upphämtade för nya äventyr i Champagne. Vi börjar med ett besök i den 
charmiga byn Hautvillers (UNESCO), där champagne tillverkningen hade sin begynnelse 
genom munken Dom Perignon. Vi besöker bl.a kyrkan där han är begravd. 
 
Idag besöker vi ett familjeägt champagnehus, Champagne Le Gallais, där vi kommer få lära 
oss allt om champagnetillverkning; från druva till flaska. Dessutom finns det en härlig historia 
i dessa byggnader, som tidigare ägdes av Veuve Clicquot. 
 
Efter rundturen äter vi picknicklunch med provning av lokala delikatesser och champagne 
från huset. Den här lunchen serveras med en av Marne Valleys vackraste utsikter, omringad 
av vingården. 
 
Nästa stopp är Epernay. Vi promenerar längs berömda Avenue de Champagne, där vi ser 
alla prestigefulla mansions och champagnehus. Och vi besöker källarna av Moët & 
Chandon, där vi även provar två av deras cuvées. 
 
På vägen tillbaka till Reims reser vi genom Montagne de Reims vingårdar. Vi stannar för en 
sista provning i Grand Cru byn Mailly Champagne. Vi får smaka två av deras cuvées gjorda 
på bästa Chardonnay och Pinot Noir druvorna! 
 
Ikväll avnjuter vi vår avskedsmiddag, även i kväll trerätters på en trevlig restaurang i Reims. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 September 
Lugn frukost och sedan transfer mot flygplatsen och vårt direktflyg från Paris hem till Arlanda. 
Vi landar i Stockholm måndag kl 16.25. 
 
 
 

Totalpris: 13.270SEK/person (del i dubbelrum) 
 
I priset ingår: 
 

 Flygresa med SAS tur/retur Arlanda-Paris (ekonomiklass med bagage) 

 4 hotellövernattningar inkl. frukost enligt program. 

 1 middag och 1 lunch i Paris enligt program. 

 2 luncher och 2 middagar enligt program i Champagne (inkl. 
champagneprovningar!!) 

 Samtliga transfers och reseledare under hela resan. 

 Guidade turer enligt program. 
 
För anmälan eller frågor kontakta någon av oss! 
Anmälan sker till Ann-Sofie. 
 
Ann-Sofie Råssjö 
Nygren & Lind Resebyrå  08-545 685 10 
   ann-sofie@nygrenlind.se 
 
Anna Henningsson  0733-843617 
   vinproving@sommelierskan.se 
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