Vinklubbens resa till Loire och Champagne
Dag 1. Måndag 5.9: Helsingfors-Paris-Tours. Dagsetapp Paris-Tours ca. 260 km.
Finnairs morgonflyg kl. 07:35 från Helsingfors till Paris. Ankomst till Paris kl. 09:40. Ingves &
Svanbäcks buss möter vid flygplatsen. Vi hoppas att fransmännen har sovmorgon så trafiken
löper smidigt under resan söderut mot Tours. Chauffören ordnar catering eller picnic med
något salt, som t.ex. baguette med ost och skinka. I bussen finns även vin, öl och vatten till
försäljning. Ankomst till Tours kring 15-tiden. Inkvartering för två nätter på Hotel Kyriad
Tours- Saint Pierre des Corps. Välkomstmiddag på hotellet kl. 19:00
Dag 2. Tisdag 6.9: Tours
Frukost på hotellet. Start från hotellet kl. 09:00. Vinklubben ordnar program under dagen.
Vi besöker en vingård i Chinon (ej bekräftad) samt Marc Bredif i Tours där vi bjuds på viner
och tilltugg. Kvällen ledig.
Dag 3. Onsdag 7.9: Tours-Sancerre. Dagsetapp ca. 200 km
Frukost på hotellet. Vi följer floderna Loire och Cher österut mot Sancerre. Besök i det
medeltida slottet Château de Chenonceau med audioguide samt provsmakning av 3 viner.
Deras gourmet restaurang är fortfarande stängd och man kan inte förbeställa lunch i deras
”snack restaurang”. Lunch kan endast köpas på plats. Inkvartering på Le Panoramic Hotel i

Château Chenonceau

Le Panoramic Hotel

Sancerre som ligger mitt i vinodlingarna. Vi besöker De Ladoucette som bjuder på viner med
tilltugg. Middag på hotellet kl. 20:00
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Dag 4. Torsdag 8.9: Sancerre-Reims. Dagsetapp ca. 360 km
Frukost på hotellet. Efter besök på vingård kl. 10:00-12:00 ( Henri Bourgeois) startar färden
norrut mot distriktet Champagne. Ankomst till Reims kring 18-tiden. Inkvartering för tre
nätter på Campanile Reims Centre-Cathédrale. Gemensam middag på hotellet kl. 19:00
Dag 5. Fredag 9.9: Reims
Frukost på hotellet. Vi besöker Champagne G H Martel i Reims samt Moet & Chandon i
Epernay. Kvällen ledigDag 6. Lördag 10.9: Reims
Frukost på hotellet. Kl. 08:30 börjar dagsprogrammet en guidad rundtur/ vandring med
lokalguide till Katedralen och andra sevärdheter i Reims. Vi besöker Leclerc Briant i Épernay.
Avslutningsmiddag (Ingår ej i priset).

Dag 7. Söndag 11.9: Reims-hem. Dagsetapp ca. 150 km
Frukost på hotellet. Avfärd till Paris kl. 08:00. Finnairs flyg avgår från Paris kl. 12:20 med
ankomst till Helsingfors kl. 16:15
Resedatum:

5-11.9.2022

Resans pris:

1900 €/ person räknat med minst 36 personer
2000 €/ person räknat med minst 28 personer

Tillägg för enkelrum:

275 €

I priset ingår:

Finnairs flyg Helsingfors-Paris t/r
Bussresa i Ingves & Svanbäcks buss
Busscatering/ picnic på ankomstdagen
6 nätter på hotell inklusive frukost
3 middagar på hotell. (Tours, Sancerre, Reims)
Inträde och audioguide i Château de Chenonceau
Samtliga vinprovningar
Lokalguide i Reims 3 timmar

I priset ingår inte:

Reseförsäkring
Övriga luncher och middagar
Måltidsdrycker
Obs! Smärre förändringar i besöksprogrammet kan ske.
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Giltigt pass eller EU-identitetsbevis behövs! Rätt till ändringar i resans program
eller pris förbehålls. Vi följer gällande coronarestriktioner och följer med i
händelsernas utveckling hela tiden. Aktuell information hittar man på www.thl.fi.
Vaccinationer: kontrollera på www.rokote.fi.
Avbokningsvillkor:
Specialvillkor tillämpas på denna resa: www.ingsva.fi/ allmanna-villkor-for-paketresor/
Denna resas avbokningsvillkor specificerade – gäller även vid sjukdom:
1. Om resan avbokas senast 61 dagar före avresa debiteras expeditionsavgift 60 €.
2. Om resan avbokas 60-31 dagar före avresa debiteras förskottet 150 €.
3. Om resan avbokas 30 dagar före avresa eller senare debiteras resebyråns alla faktiska
kostnader och expeditionsavgift 60 €.

Kom ihåg att i god tid teckna reseförsäkring – senast i samband med betalning av
resans förskott ifall du måste avboka resan p.g.a. sjukdom!
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