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Het tweede nieuws uit Frankrijk dit jaar!

Voilà! Voor u ligt onze tweede sales manual van dit jaar met nieuws uit Frank
rijk van onze partner La Marne. Deze dichtbij bestemming midden in de Cham-
pagne streek biedt genoeg mogelijkheden voor een heerlijke korte of lan
gere vakantie of MICE trip. Bezoeken aan champagnehuizen, proeverijen, 
gastronomisch genieten of lekker op de fiets door de wijngaarden, het kan er al
lemaal. Ontdek leuke steden als Reims en Epernay of dompel je onder in een 
van de lokale feesten. Maar wie van natuur, rust, bijzondere flora en fauna houdt 
voelt zich er ook helemaal thuis met het Lac de Der en het regionale natuurpark.  
Laat u inspireren voor een bijzonder verblijf voor uw leisure of MICE klanten. 

Het laatste nieuws uit Frankrijk en onze activiteiten kunt u dagelijks volgen via:
•  ons blog voor reisprofessionals:  
https://www.frankrijkvoorreisprofessionals.com/

•	 onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/AtoutFranceMICE/

En uiteraard staan wij telefonisch en per email tot uw beschikking wanneer u vragen 
heeft!

 Met vriendelijke groet,

Het Sales team Atout France in Nederland

  Diana KLINKENBERG (Sales Manager)
     T: 02053 53 011
     diana.klinkenberg@atoutfrance.fr

  Jojanneke KRAMER (Projectmedewerker sales)
     T: 02053 53 014
     jojanneke.kramer@atoutfrance.fr

  Coline GUIOL (Projectmedewerker sales en media)
     T: 02053 52 123
     coline.guiol@atoutfrance.fr
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DE MARNE

Ontdek de charmante Champagnestreek

Reizend door de Marne ontdek je 
al snel de charme van de Cham-
pagnestreek. Neem het wonder-
schone Hautvillers, een plaatsje 
waar de tijd stil lijkt te staan. De 
legende wil dat hier de bruisende 
champagnewijn is ontstaan, 
dankzij een benedictijner monnik 
met de nu beroemde naam Dom 
Pérignon. Hij ontwikkelde de mé-
thode champenoise, het procédé 
dat nog altijd wordt gebruikt om 
champagnewijnen dat speciale 
karakter mee te geven dat mous-
serende wijnen nergens anders 
hebben.

In de Marne kun je ook Epernay 
bezoeken, de stad die mondiaal 
wordt gezien als de hoofdstad 
van de champagne. Aan de fa-
meuze Avenue de Champagne 
vind je een aantal van de be-
roemdste champagnehuizen van 
de wereld. 

Maar het duidelijkste bewijs dat je 
hier in de Champagnestreek bent 

zijn de 34.000 hectare uitgestrekte 
wijngaarden. Dit absoluut bijzon-
dere wijngebied is in ieder seizoen 
een bezoek meer dan waard. De 
natuur in de Champagne verrast 
iedere bezoeker met z’n unieke, 
kleurrijke en authentieke uitstra-
ling.  

In de Marne worden overal in die 
natuur activiteiten georganiseerd. 
Neem het Lac du Der, een van Eu-
ropa’s grootste aangelegde me-
ren: de perfecte plaats om te ge-
nieten van de buitenlucht dankzij 
een rijke flora en fauna. Ook het 
regionale natuurpark van het 
bergmassief van Reims heeft een 
verrassing in petto: de bijzondere 
dwergbomen Les Faux de Verzy. 
Via een netwerk van autovrije we-
gen kunnen bezoekers zich hier in 
alle rust uitstekend vermaken. 

Waarom inderdaad niet eens de 
fiets gepakt en hier rond gereden? 
De fietsroutes door de Cham-
pagne zijn geschikt voor zowel 
fanatiekelingen als rustige types. 

Op veel trajecten kan het fietsen 
worden gecombineerd met eve-
nementen qua sport, wijntoerisme 
en gastronomie. 
De Marne daagt iedereen uit 
het eens te proberen, deze le-
venskunst ‘à la champenoise’. 
 
 

Feest gezellig mee
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LA CHAMPAGNE EN FÊTE 
Het festival ‘La Champagne en 
Fête’ vindt begin juli plaats in 
Epernay en omgeving. Het is een 
feest voor zowel jong als oud, met 
op het programma tal van acti-
viteiten: er is een wijndorpje waar 
de wijnbouwers alles vertellen 
over hun vakmanschap, er zijn 
straatoptredens, concerten, culi-
naire shows, spelletjes voor kinde-
ren en vuurwerk. 

Voor lekkerbekken worden twee 
routes door het wijngebied zelf uit-
gezet om de Champagnestreek 
verder te ontdekken: een 
bruisende proeverij-in Chouilly en 
een aperitief-wandeling in Vinay, 
ten zuiden van Epernay!

DE JOHANNES FEESTEN 

Bij ‘Les Fêtes Johanniques’ in 
Reims draait alles om de Franse 
historie met specifiek aandacht 
voor de kroning van Karel VII en 
de rol van Jeanne d ’Arc daarbij. 
Tijdens het parelende weekend 
worden ook de andere 33 in de 
stad gekroonde vorsten herdacht: 
een bijzonder evenement vol 
optredens en activiteiten rond 
de kathedraal van Reims. In de 
middeleeuwse stad presenteren 
dan zo’n 130 ambachtslieden 
en muzikanten zich in historische 
kostuums. De kroningsceremonie 
met Jeanne d’Arc en Karel de VII 
wordt nagespeeld door bijna vijf-
honderd acteurs en figuranten.

DE WIJNOOGST
De druivenoogst in de Cham-
pagne gebeurt traditioneel met 
de hand. Voor wijnboeren is dit 
de cruciale periode van het jaar, 
waarin een jaar hard werken be-
loond moet gaan worden met 
een rijke opbrengst. Daarna ver-
plaatsen ze hun aandacht naar 
het werk in de wijnkelders. De 
data voor de wijnoogst wordt 
voor iedere gemeente vastge-
steld door een overkoepelend 
comité van professionals in de 
champagnewereld. De oogst 
kan starten op een datum tussen 
eind augustus en begin oktober 
en duurt ongeveer tien dagen, 
weekenddagen meegeteld. De 
oogsttijd is een tijd van samenzijn, 
samenwerken en ook samen ge-
nieten!

FEESTEN EN EVENEMENTEN

VOOR MEER INFORMATIE
https://www.epernay-agglo.fr/loisirs-tourisme/la-champagne-en-fete 
https: //www.reims-tourisme.com/fetes-johanniques/reims/fmacha051v507o6r
https://ot-reims.fr/docs/groupes/MANUEL DES VENTES 2020 GB BD.pdf 
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LIFE STYLE ACTIVITEITEN  

Gastronomie, wandelen en ballonvaren

EEN SMAKELIJKE WANDELING MET 
ERIC CHAMPION
Deze ‘balade gourmande’ van 
2,5 uur is een smakelijke workshop 
vanuit Cumières, vlak bij Epernay. 
Gids Eric Champion neemt je mee 
op een wandeling van drie kilome-
ter door het wijngebied, met een 
champagneglaasje om de nek: 
er wordt geregeld gepauzeerd in 
een van de oude hutjes in de vel-
den die ooit dienden als rust- en 
opslagplek. Tijdens deze stops krij-
gen de deelnemende fijnproevers 
regionale producten voorgescho-
teld, zoals kaas uit Chaource en 
Langres en ham uit Reims, in com-
binatie met drie champagnes. 
Wat een feest in dit door UNES-
CO-erkende wijnlandschap!

EEN KOOKWORKSHOP MET LUCA

Tijdens het ‘Atelier de Luca’ leer 
je van een echte chef de fijne 
kneepjes van het kookvak, met 
als doel dat je een paar heerlijke 
topgerech ten thuis zelf zonder 
stress kan namaken. Of je nou 
een beginner bent, een erva-
ren keukenprins(es) of een echte 
chef in spe! Sowieso zijn deze 
kookworkshops gezellige mo-
menten voor vriendengroepen, 
collega’s of families. De resultaten 
kunnen ter plekke worden ge-
geten maar ook meegenomen. 
Gewerkt wordt met louter verse 
topproducten die de chef heeft 
uitgezocht, waarbij het mogelijk 
is te kiezen voor een aanvullend 
wijn arrangement, om de beste 
wijn -spijscombinaties te ontdek-
ken. 

MET EEN LUCHTBALLON OVER DE 
CHAMPAGNE 
Een tochtje met de montgolfières 
champenoises en je hebt weer 
lucht in je hart en je hoofd! Vlieg 
een uurtje mee en ontdek vanuit 
de lucht de schoonheid van het 
bergmassief van Reims en de wijn-
gaarden in de Champagnestreek: 
een originele manier om deze 
wereld te leren kennen. Ballon-
vaarder Emmanuel Renoir wijst  
onderweg op de architectuur 
van de dorpen, de kleur van de 
wijnstokken en bijzonderheden in 
het landschap. Eenmaal weer ge-
land wacht een glas champagne 
en - eventueel - een diploma of 
een USB-stick met beelden van 
het tochtje. De tochten vinden 
aan het begin en aan het eind 
van de dag plaats, afhankelijk 
van de meteorologische omstan-
digheden.

VOOR MEER INFORMATIE
https://www.tourisme-en-champagne.com/balade-gourmande-cumieres 
https://www.atelierdeluca.fr/
https://www.les-montgolfieres-champenoises.com/

VINOLOGISCHE IDEEËN

Proef de geheimen van de Champagne
CHAMPAGNE DOM CAUDRON 

 

Deze coöperatie in de Marne-vallei
deelt graag zijn geheimen met 
geïnteresseerde bezoekers. Tijdens 
een bezoek met een gids leer je 
over het werk in de wijngaarden en 
hoe champagne wordt gemaakt. 
Je loopt rond tussen wijnvaten 
en wijnpersen, en over een ten-
toonstelling van gereedschappen 
en andere objecten. Bezoekers zijn 
altijd welkom, ook tijdens de oogst-
periode: juist dan is er veel te zien. 
Een bezoek is inclusief het proeven 
van twee champagnes en uitleg 
over hoe champagne te combi-
neren met gerechten. Je kunt zelfs 
een lunch bijboeken met vier ver-
schillende champagnes!

CHAMPAGNE VOLLEREAUX 
Maison Vollereaux vind je in Pierry, 
ten zuidwesten van Epernay. Al zes 
generaties lang worden hier cham-
pagnes gemaakt met veel respect 
voor de natuurlijke omgeving. En de 
hele familie Vollereaux werkt mee. 

Voor een bezoek zijn verschillende 
formules mogelijk, zoals een 
workshop ‘Heldere wijnen proeven’ 
waarbij je leert hoe champagne 
wordt gemaakt, inclusief een be-
zoek aan de kelders en een proeve-
rij van wijnen uit zowel metalen als 
houten vaten. Ook is een picknick in 
de wijnvelden mogelijk en - tijdens 
de oogstperiode - een speciale ex-
cursie rond het plukken en de wijn-
pers, inclusief een lunch met de 
plukploegen. Boeiend en intens! 

‘AU 36’

Hautvillers is het dorp van Dom Pé-
rignon, de geboorteplaats van de 
champagne. In de straat die naar 
Pérignon is vernoemd vind je op nr. 
36 een heerlijk adres. Je leert er al 
proevend hoe je een champagne 
beoordeelt. Een flinke voorraad 
flessen is aanwezig die te koop is in 
dozen van zes, voor dezelfde lage 
prijs als bij de producenten zelf. Ook 
liggen er souvenirs en andere regio-
nale producten in de vitrines. Spe-
cialiteiten van het huis: de cham-
pard’ises en canard’ises, smakelijke 
bordjes vol streekgerechten als de 
linzen uit de Champagne, foie gras, 
chaource-kaas en de koekjes bis-
cuits roses. Uiteraard geserveerd 
met een paar verschillende cham-
pagnes! 
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VOOR MEER INFORMATIE
https://www.domcaudron.com/index-en.html 
https://www.champagne-vollereaux.fr/en/
https://www.reims-tourisme.com/au-36/hautvillers/degcha051fs0001j

https://www.tourisme-en-champagne.com/balade-gourmande-cumieres/cumieres/pcucha051v50a0sj
https://www.atelierdeluca.fr/
https://www.les-montgolfieres-champenoises.com/
https://www.domcaudron.com/index-en.html
https://www.champagne-vollereaux.fr/en/
https://www.reims-tourisme.com/au-36/hautvillers/degcha051fs0001j


EEN FIETSTRIPJE VANUIT REIMS? 

Tips voor leuke dagtrips op de fiets

 DAG 1: 

•  (voor 2-p) lunch in brasserie Bou-
lingrin 
•  (voor groepen) lunch in L’Ardoise 
•  bezoek aan de kathedraal van 
Reims, de kroningskerk van vele 
Franse vorsten, opgenomen op de 
Unesco-werelderfgoedlijst
•  begeleid bezoek aan de kelders 
van een Maison de Champagne 
(Taittinger, Veuve Clicquot, Pom-
mery) met uitleg over de produc-
tiemethodes en tot slot het proeven 
van een fluitje champagne.
•  (voor 2-p) diner en overnachting 
in het Ibis Style Reims-Centre***
•  (voor groepen) diner en over-
nachting in het Campanile Reims 
Centre***

DAG 2: 

 

• vertrek voor fietstocht 22 met on-
derweg:
•  le fort de la Pompelle 
•  de vuurtoren van Verzenay  
•  Les Faux de Verzy 
•  (voor 2-p) lunch in ‘Au chant des 
galipes’ in Verzy 
•  (voor groepen) picknick bij Les 
Faux de Verzy
•  bezoek S. Godmé
•  terug naar Reims 
•  (voor 2-p) diner en overnachting 
in het Ibis Style Reims-Centre***
•  (voor groepen) diner en over-
nachting in het Campanile Reims 
Centre***

DAG 3: 

 

•   fietsroute 23 met onderweg:
•  Hermonville 
• een stop bij La Tonnellerie de 
Champagne in Cauroy-lès-Her-
monville 
•  bezoek aan een wijndomein in 
Trigny (zoals Champagne Guy Blin-
Laurent)
•  lunch bij L’Épicurien in Trigny 
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ACTIVITEITEN OP DE FIETS

Met een prettige gids op pad

BIKE ENERGY 
Op ontdekkingsreis - onder leiding 
van een prettige gids - door de 
Marne met al zijn wijngaarden die 
op de Unesco-werelderfgoedlijst 
staan. Een onvergetelijk uitje van 
een halve of een hele dag. Bepaal 
zelf de datum en de vertrekplaats. 

Een bezoek aan een restaurant 
of een champagnekelder kan 
worden ingebouwd, net als een 
ontmoeting met een wijnmaker. 
De huur van de fietsen en 
andere spullen wordt geregeld: 
alles staat klaar bij vertrek. De 
moeilijkheidsgraad van het circuit 
wordt in overleg bepaald. Leuk 
voor zowel groepen als individuele 
reizigers.

SACRÉ WINE TOUR 

Sacré Wine Tour is een 
gepassioneerde partner voor 
ieder verblijf in het wijngebied 
van de Champagne. Deskundige 
gidsen brengen je al fietsend op 
de mooiste wijnhellingen en  in 
de indrukwekkendste kelders. De 
excursies laten de deelnemers 
zowel de Champagne als de 
champagne beter kennen! Het 
fietsprogramma Echappée Bulles 
omvat veel natuurschoon en 
bezoeken aan wijndomeinen 
en kelders, met interessante 
proeverijen. Je kunt een halve of 
een hele dag op pad, met rondritten 
van 2 à 3 uur en mogelijkheden 
voor alle niveaus. Thema’s zijn de 
geschiedenis van de champagne, 
het productieproces en de wijn-
spijscombinaties met champagne. 
Vanaf twee personen.

DE CHAMPAGNE ROND HAUTVILLERS 
Ook prettig: met een gids op 
de e-bike door de velden rond 
Hautvillers, de beroemde plaats 
in het door Unesco geklasseerde 
wijngebied waar het succesverhaal 
van de parelende champagnewijn 
begon. En dat allemaal dankzij de 

inventieve monnik Dom Pérignon. 
Hautvillers ligt op de zuidelijke 
hellingen van het berggebied van 
Reims en maakt deel uit van het 
natuurpark Montagne de Reims. Je 
hebt hier de keuze uit twee formules: 
een rondrit met een proeverij en 
een rondrit met bezoek aan een 
wijnkelder en vervolgens een 
begeleide proeverij. Deelnemers 
moeten een goede conditie 
hebben en kunnen fietsen. 
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VOOR MEER INFORMATIE
https://www.tourisme-en-champagne.nl voor accommodaties
Vragen of advies? Neem dan contact op met: Sébastien TOSELLI: s.toselli@tourisme-en-champagne.com
Direct reserveren? Dat kan bij Valérie DOUCET-SAWAB: reservation@tourisme-en-champagne.com

Beide hotels liggen in het centrum van Reims en bieden moderne kamers aan. 

VEEL PLEZIER IN DE CHAMPAGNE!

VOOR MEER INFORMATIE
https://www.bikeenergy.com/ 
https://www.sacrewinetour.com/
http://www.tourisme-hautvillers.com

http://www.tourisme-en-champagne.nl/
mailto:s.toselli%40tourisme-en-champagne.com?subject=
mailto:reservation%40tourisme-en-champagne.com?subject=
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https://www.sacrewinetour.com/index-en.html
http://www.tourisme-hautvillers.com
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MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP! 
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