
 

BABBEL & BUBBEL I CHAMPAGNE  
2 - 5 OKTOBER 2020 

 
Följ med på denna fantastiska, unika resa till Champagne med vår egen sommelier, Anna 

Henningsson bara för kvinnor denna gång 

 
 

 
 
Fredag 2 oktober 
Vi reser med SAS på förmiddag (10.40) från Arlanda till Paris, där vi har transfer till Epernay. 
Resan går via Champagne Dom Caudron 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.  
Mätta och belåtna fortsätter vi sedan till Epernay där vi checkar in på Hotel de Champagne 
 

  
 

  
Lördag 3 oktober 
Denna dag är fri att upptäcka Epernay på egen hand. Promenera längs berömda Avenue de 
Champagne, där alla prestigefulla mansions och champagnehus ligger. Man kan gå runt och 
prova efter eget intresse. 

https://www.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblog.ruedesvignerons.com%2Fen%2Ftravel-guide%2Fvisit-epernay%2F&psig=AOvVaw2NNoiJ2zRA0bnL2aC_ii-6&ust=1581673565835000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICeja6fzucCFQAAAAAdAAAAABAJ


 
 

 
 
 
Söndag 4 oktober 
Efter frukost blir vi upphämtade för nya äventyr. Vi tar bussen mot Reims via 
champagnehuset Champagne Jacquinot där vi får smaka på mer bubblor. I Reims har vi fri 
tid att gå runt och upptäcka staden. Här ligger ju den berömda katedralen som är känd som 
den kyrka där de franska konungarnas kröningar ägde rum. Det är en av Frankrikes största 
och påminner om Notre Dame i Paris.  
Gemensam middag när vi kommer tillbaka till Epernay 
 

  
 
Måndag 5 oktober 
Efter frukost och att vi har packat väskan åker vi till Deutz här blir det vinprovning och 
trerätters lunch med viner. Efter denna långa lunch sätter vi oss i bussen som tar oss mot 
flygplatsen och färden hem till Stockholm 
Vi landar på Arlanda igen 21.45 
 
Totalpris: 13.400SEK/person (del i dubbelrum)  
 
I priset ingår:   
Flygresa med SAS tur/retur Arlanda-Paris (ekonomiklass med bagage)  
3 hotellövernattningar inkl. frukost enligt program.  

1 middag 

2 luncher med champagneprovning i Champagne 

1 champagneprovning  

Samtliga transfers  

Sommelierskan Anna Henningsson  

 
För anmälan eller frågor kontakta  
Karin Uddfors Nygren & Lind Resebyrå 
Karin@nygrenlind.se  
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