
Nautintomatka Champagneen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tervetuloa mukaamme Champagnen lumoihin!  
 

Casanova viekotteli sillä naisia, Napoleon juhli sillä taisteluvoittojaan ja Marilyn Monroe kylpi siinä: 
shamppanja on erittäin monipuolisesti käytettävä juoma!  
Meidän matkamme Champagneen alkaa Helsingistä suoralla lennoilla Pariisiin. Olemme teitä Charles-
de-Gaullen lentokentällä Pariisissa vastassa. Tästä lähdemme yhdessä ajamaan kohti viinialuetta ja sen 
pääkaupunkia Reimsiä. Tervetuliasmaljat nautittuamme majoitumme huoneisiimme. Yövymme täällä 
2 yötä. Nyt lähdemme opastetulle historialliselle walking sightseeing kierrokselle käyden Reimsin 
Notre-Damissa ja useita muitakin nähtävyyksiä katsomassa. Illalla nautimme  yhteisen juhlallisen 
tervetuliaisillallisen, jossa saamme heti ensi kosketuksen paikallisiin ruokiin. Seuraavana päivänä 
tutustumme shamppanjatalojen toimintaan ja heidän uskomattomiin kellareihinsa, Jatkamme matkaa 
Champagner-tietä myöten Hautvillersin kautta Epernayhin, jossa vierailemme paikallisessa 
shamppanjatalossa sekä kävelemme shamppanjakatua myöten. Jatkamme  eteenpäin Troyes’iin, jossa 
yövymme yhteensä 3 yötä. Täältä käsin käymme sen alueen shamppanjataloissa sekä tietenkin 
kaupungin katedraalissa ja kulttuurin nälkäiset käyvät myös sen Basilikassa.  Matkan varrella on suuria 
viinitarhoja ja suloisia pieniä kyliä. Nautimme myös luomupiknikin henkeäsalpaavissa 
panoramamaisemissa.  
 
Asian ydin ei kuitenkaan ole maan päällä, vaan shamppanjatalojen kellareissa: joidenkin tuottajien 
kellarilabyrintit ovat jopa yli 20 kilometriä pitkiä! Viileässä 12:ssa asteessa kypsyvät miljoonat 
shamppanjapullot 20 metriä maan pinnan alapuolella. Aikoinaan jo Madame Pompadour, 
aurinkokuningas Ludwig XV maineikkain rakastajatar, tilasi joka kesä suuren määrän shamppanjaa.   
 
Matkamme aikana teemme päivän retkiä useille erilaisille luomuviinitiloille ja tutustumme paikan 
päällä yritysten filosofiaan ja „Méthode champenoise“ tuotantoon ja tietysti myös maistelemme 
niitä. Matka on loistava sekoitus uutta oppia ja kulttuuria, elämyksiä ja nautintoa.      



 
 
Hintaan sisältyy: 
 

 Lennot  Helsinki – Pariisi – Helsinki lentokenttäveroineen  
 Kaikki ohjelmassa mainitut kuljetukset 
 Yhteensä 5 yötä 2:ssa perinteisessä hotellissa jaetuissa 2:n hengen huoneissa  
 Ensimmäisenä päivänä tervetuliasmalja hotellissa  
 Joka päivä houkutteleva aamiaispöytä, jossa on voisarvia, leivonnaisia, marmelaadeja, tuoreita 

hedelmiä, jogurttia, mehuja…   
 Opastetut kellarikierrokset, esitelmät ja tastingit 4:ssä luomushamppanjatalossa 
 Kuljetukset 2:een eri shamppanjataloon (tasting omakustanteinen)  
 Picknick luomuviineineen viinitarhassa  
 Joka päivä lounas tai illallinen paikalliseen tapaan 

 Juomat ruokailujen yhteydessä (2 lasia viiniä + vesi)  

 Paikallisoppaan johdolla walking sightseeing tour Reimsissä ja/tai Epernayssä  

 Ajomatkojen aikana 0,5 litraa kivennäisvettä / henkilö / päivä   

 Mukana aina kielitaitoinen matkanjohtaja / luomuviiniasiantuntija Marjut Langefeld. 

 

Ajankohta sopimuksesta. Hinta Helsingistä  1.585,- € / henkilö, kun lähtijöitä on väh. 12 henkeä. 
Varausmaksu 200,- € / henkilö maksetaan vahvistuksen yhteydessä, loput viimeistään 2 kk ennen 
matkan alkua. Yöpymiset kahden hengen jaetuissa huoneissa. Yhden hengen huoneessa 142,- € 
lisämaksu.   

Kiertomatkoillamme koko ohjelma on etukäteen mietitty ja optimaalisesti järjestetty, jolloin voit 

keskittyä rauhassa oppimiseen, nauttimiseen sekä rentoon lomailuun. Suomenkielinen matkanjohtaja 

huolehtii ryhmästä koko matkan ajan ja organisoi yhteistä ohjelmaa. Shamppanjakaupungissa on 

ryhmää vetämässä kokenut, paikallinen opas.  

Noudatamme Weinwelt Langefeldin matkaehtoja, jotka matkalaisen tulee hyväksyä varauksen 

yhteydessä. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista. Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.  

 

Tervetuloa mukaan tälle tyylikkäälle Champagne-matkallemme, nauttimaan kuninkaiden juomaa!  

 

Parhain terveisin  

 

 

 

 

Marjut ja Manfred Langefeld  www.weinwelt-langefeld.com  

http://www.weinwelt-langefeld.com/WebRoot/Store10/Shops/17892081/MediaGallery/Reisen/WWL-luomuviinimatkat-matkaehdot_laaja.pdf
http://www.weinwelt-langefeld.com/


 
 
 

 

 


