
Älskar du bubblor? Då är du välkommen att följa med på  

  

Bubbles without Troubles 
 

- En vinresa till Champagne och Paris 25-29 augusti 2020 

 

Vi utökar aktiviteten i Champagne och avslutar med två nätter i Paris, så får vi spara England till en gång 

när det känns säkert och härligt att åka dit       

Resan är ett samarbete mellan Sommelierskan och Nygren & Lind Resebyrå och du anmäler dig till 

vinprovning@sommelierskan.se.  

Dag 1: Arlanda-Reims 

Vi landar i Paris klockan 10 på morgonen för att hinna med så mycket som möjligt redan första 

dagen. Bussen tar oss mot Reims i Champagne och redan på vägen dit stannar vi för vårt första 

vingårdsbesök och lunch. Dom Caudron är ett kooperativ med koncentration på den mest okända av 

druvorna i Champagne, nämligen Pinot Meunier. Vi bjuds på lunch samtidigt som vi provar de olika 

champagnerna, en riktig höjdarstart! 

 

- Vinerna från Dom Caudron blev mångas favoriter vid vårt förra besök 2017. 

När vi anländer Reims väntar vårt andra besök, denna gång på Pommery som var mitt första möte 

med Champagne för många år sedan. Deras källare är helt fantastisk, som en konstutställning       
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Vi checkar in på hotellet där vi ska bo två nätter, Hotel de la Paix, ett fyrstjärnigt hotell i centrala 

Reims. Kvällen tillbringar ni hur ni vill med middag på egen hand. Missa inte att ta ett glas 

champagne i hotellets ljuvliga bar bara! Där finns MYCKET bubblor att välja på… 

Dag 2:  Heldag i Champagne 

Efter en stärkande frukost ger vi oss iväg på upptäcktsfärd i Champagne. Vi tar ”the scenic route” 

genom vinlandskapet och eftersom vi har turen att komma mitt i skördetid kommer vi också att ges 

möjlighet att hjälpa till på den första vingården vi besöker, hurra!.  

Därefter tar vi en tur i Dom Perignons vackra hemby Hautvillers där vi också kommer att äta lunch 

matchad med champagne, vad annars?       

 

 

Efter lunch fortsätter vi turen och åker för att se Avenue de Champagne i Epernay där många av de 

allra mest kända husen ligger. Vi fortsätter genom några av Grand Cru-byarna och avslutar med ett  

vingårdsbesök och provning på en Grand Cru-gård, innan vi återvänder till Reims.  

Kvällens middag intar vi på hotellets utmärkta restaurang där vi går all in med ostron, skaldjursplatå 

(givetvis finns alternativ för den som inte äter skaldjur) och goda viner! 

 

 

Dag 3: Reims-Paris  

Vi lämnar Reims på morgonkvisten och bussen tar oss till Ay där vi gör vårt sista vingårdsbesök hos 

min absoluta favorit: Deutz. Vi får en gedigen rundvandring på ägorna och avslutar med en lyxig 

trerätters lunch med champagne därtill. 

Bubbliga och glada styr vi på eftermiddagen kosan mot Paris där vi checkar in på vårt hotell i 

Montmartre där vi bor två nätter. Därefter släpps ni på fri fot att njuta det syndiga Paris       



 

 

 

Dag 4: Paris 

En ledig dag i Paris stundar och ni behöver inte ranta runt till alla sevärdheter eftersom vi kommer 

se dem på vår middagstur på kvällen. Njut dagen, strosa omkring, ät något gott, drick något ännu 

godare, ja, ni fattar 😊 

Middag intar vi ombord på lyxbussen Bustronome som tar oss på en guidad panoramatur samtidigt 

som vi njuter en utsökt middag med utvalda viner till. En riktig höjdaravslutning på resan, jag lovar! 

Dag 5: Hemfärd 

Vi äter frukost i lugn och ro och blir sedan bussade till flygplatsen för hemresa. Antagligen bubblar 

det fortfarande ur öronen på oss… 

 

 

 



Vad kostar det? 

Resan, som är i det närmaste all-inclusive, kostar 19 995 kr per person (Från Göteborg 

21 495 kr). En anmälningsavgift på 10 050 betalas senast den 5 dec och resterande belopp 

senast den 20 juli 2020. 

Anmälan sker alltså på mail till vinprovning@sommelierskan.se och det är först till kvarn som 

gäller, 20 platser finns. 

I priset ingår: 

Flygresa t o r Stockholm-Paris (eller Göteborg för all del) 

All transfer under resans gång  

Fyra nätter på hotell (del i dubbelrum) med frukost (enkelrum mot tillägg) Enkelrum totalpris 22 395 kr 

Alla besök och provningar i programmet (fem vingårdar med provningar) 

Alla måltider i programmet, varav de allra flesta med vin till maten 

Förutom Sommelierskan som reseledare har vi i Champagne även en lokal guide med oss som är expert på 

området och som behärskar språket… 

Ett riktigt skönt gäng, en massa nya kunskaper och många oförglömliga stunder       

 

Vi ses!!! 
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