Varför jag dricker champagne till morgonmålet?
Gör inte alla det?
Noel Coward

VINKLUBBEN RESER TILL FRANKRIKE
Vinklubbens styrgrupp glädjer sig åt att äntligen kunna inbjuda medlemmarna
till den länge planerade resan till Loiredalen och Champagne. Måndagen den
5.9 flyger vi från Helsingfors till Paris. På flygfältet i Paris möts vi av Ingves &
Svanbäcks buss som kör oss söderut till Tours i Loiredalen. Bussen, med en av
Ingves välbekanta chaufförer vid ratten, kommer sedan att vara vårt
transportmedel genom Loiredalen och till Champagne. Hemresan sker med
flyg från Paris söndagen den 11.9. 2022 kl 12:20.
Tours, som är den största staden i centrala Loiredalen, har långa anor. Den
fungerade länge som ett viktigt vadställe över Loirefloden för gallerna. Själva
staden grundades i början på 100-talet av den romerska kejsaren Augustus. Vi
övernattar två nätter i Tours och kommer att ha tillfälle att bekanta oss med
den historiska staden. Vi besöker också två närliggande vingårdar. Loiredalen
är mest känd för sina utsökta vita sauvignon blanc viner men man producerar
också aktningsvärda röda viner, några av vilka vi får tillfälle att bekanta oss
med vid de här vingårdsbesöken.
Från Tours fortsätter färden upp längs med Loirefloden till Pouilly Fumé.
Förutom för sina viner är Loiredalen framför allt känt för sina vackra
renässansslott. På vägen till Pouilly Fumé stannar vi för ett besök på Chateau
Chenonceau, ett av de vackraste slotten vid Loire, där vi också äter lunch. Till
lunchen provar vi slottets viner. I Pouilly Fumé besöker vi en vingård med
tillhörande renessansslott. I Sancerre och Pouilly Fumé är produktionen
inriktad på vita viner baserade på druvan sauvignon blanc. Detta är ju helt
naturligt då det är här sauvignon blanc druvan har sitt ursprung.

Efter vingårdsbesöket i Pouilly Fumé förflyttar vi oss till södra sidan av
Loirefloden och checkar in på hotellet i Sancerre. Följande morgon gör vi ett
besök på en vingård i Sancerre.
Efter det vi besökt vingården i Sancerre tar vi kurs mot Reims, huvudstad i
distriktet Champagne. Också Reims har gamla anor, den är grundad av
gallerstammen remi och blev sedan en betydande stad under romartiden.
Främst är Reims känt för den gotiska katedralen där alla franska kungar från
Philippe Augustus år 1179 till den sista kungen Karl X år 1825 blivit krönta. Vi
övernattar tre nätter i Reims. I våra planer ingår en guidad tur i staden. Reims
ligger mitt i Champagnedistriktet och med staden som utgångspunkt kommer
vi att besöka fyra champagnegårdar.
Se detaljerat reseprogram.
Kostnaderna för resan är 1900 € om vi är 36 deltagare och 2000 € om vi är
mellan 28 och 36 personer. Du kan anmäla dig och din avec på vinklubbens
hemsida. Ett förskott på 200 euro per person skall betalas då ni fått bekräftelse
på att ni är med på resan. Förskottet betalas in på konto FI02 4055 0012 3523
04, mottagare Bo Söderholm/Vinklubben. Återstoden av resekostnaden, 1755
euro per person betalas in på samma konto senast den 1.8.
Styrgruppen har beslutat förenkla anmälningsproceduren så att endast
gillebrodern/vinklubbsmedlemmen anmäler sig. Om du reser med en avec skriver du in
hennes namn i meddelanderutan. Du får en bekräftelse som också gäller för din avec om
du skrivit in namnet i meddelanderutan.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA MED PÅ RESAN
Vinklubbens styrgrupp

