
       Motala 17/7 2019 
 

Häng med på ”bubbel och babbel” i franska 
Champagne 24-29 september 2019 
Med egen buss kommer vi att besöka flera olika 
vingårdar, provsmaka Champagne och åka kryssning 
på floden La Marne. På hemvägen övernattar vi på easyHotel 
Bernkastel, den 27/9, vid floden Mosel i Tyskland. 
 

Tisdagen den 24/9 
05.45   Påstigning Buss Linköping Fjärrbussterminalen 
06.30  Påstigning Buss Motala Stationen 
07.00  Påstigning Buss Mjölby McDonalds 
Kaffe/Frukost i Ljungby Stopp McDonalds eller Macken, var och en betalar. 
Färja från Helsingborg till Helsingör. 
16.15. Färja från Rödby till Puttgarden. Lunch och var och en betalar 
Vi fortsätter på de autobahn fram till staden Osnabrück och checkar in på Gasthof zum Freden, 
med gemsam Middag. Se https://www.hotel-freden.de/  
Se Video på Hotellet: https://youtu.be/uNSFsOe9owk 
 

Onsdagen den 25/9 
Frukost på hotellet, för att sedan fortsätta söderut genom Luxemburg ner 
till Auberge Champenoise, 3 km från 
Épernay,68 rue des Prieurés, 51 530, 

Moussy, Marne 51530 Se http://www.auberge-
champenoise.fr/en/hotel-restaurant-trois-etoiles-epernay-
moussy.php  
På kvällen gemensam middag, var och en betalar, se bifogad meny 
Torsdagen den 26/9 
Efter frukost åker vi till vår första vingård i staden Passy-Grigny 
och besöker Dom Caudron med guidning och provsmakning. Se  
https://www.domcaudron.com/index-en.html  

Tillbaka till Épernay, egen tid, för egen lunch 
”Des caves de champagne”. Kl.14.30, tåg färd i tunnlar under 
marken, ”Aveneue de Champagne” Där finns cirka 300 
miljoner flaskor av olika märken. Se 
https://www.champagnemercier.com/en-GB/products 
KL.17.30 Med buss tillbaka till hotellet. 
Kl.20.00 Kryssning på floden La Marne och en Festlig 
middag, som ingår i priset! 
Se http://champagne-et 

croisiere.com/bateau/~en~The%20Boat 
Fredagen den 27/9 
Efter frukost och utcheckning från hotellet, åker vi till Champagne 
Lecomte, Se, http://www.champagne-lecomte.fr/en/index.php 
Vi kommer bjudas på guidning och provsmakning och avslutar med lunch 
på  en slottsliknande restarurang Se https://www.selosse-
lesavises.com/en/lhotel/  
Sedan tar vi sikte mot Luxemburg och in i Tyskland. Incheckning på 
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easyHotel Bernkastel-Kues vid Moselfloden och gemensam middag.  
 
Lördagen den 28/9 
Efter frukost på Hotellet, hemåt mot Travemünde och i Lübeck får ni handla taxfree. 
Avresa från Travemünde och övernattning på TT Lines färja och gemensam middagsbúffe. Natti 
Natti! 
   

Söndagen den 29/9 
Frukost på färjan, på väg in till Trelleborg och sedan hemåt till Östergötland och var och en blir 
avsläppta, där ni klev på bussen, 
 

Pris: 2-bädds rum 7 600:-/person i dubbelrum,vid minst 30 st 
deltagare. Tillägg Enkelrum+ 2 500 kr/ person 

I priset ingår: Bussresa T & R 6 dagar . Övernattning fem nätter på bra 
hotell. En del middagar och en del luncher. Alla vinbesök med guidningar 
och kryssning på floden La Marne med festmiddag, som ingår! 
Översättning och Reseledning med Linda Lindberg 
 

Anmälan genom att betala in 2 000 kr/person så fort som möjligt, för att 
säkert veta att ni kommer med, ”Först till kvarn får först mala”, På BG-nr 5309-1633 eller 
Bankkonto Swedbank 8480-6 694 204 965-8, skriv 
”Vinresa till Frankrike och Mob.nr” 
Slutbetalning den 1 augusti. 
Då kommer jag göra en fullständig namnlista. 
    
 

Med hopp om en trevlig resa! 
 

Lars-Gunnar Samuelsson  +46 70-56 75 190 
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