


OFFICE DE TOURISME 

INTERCOMMUNAL D’HAUTVILLERS  
Place de la République - 51160 HAUTVILLERS  

Tél. : +33 (0)3 26 57 06 35  

info@tourisme-hautvillers.com 

www.tourisme-hautvillers.com 

  

        Tourisme Hautvillers             tourismehautvillers 

Het   VVV‐kantoor biedt u: 
 Rondleidingen 

• Rondleidingen door Aÿ- Champagne het hele jaar door  (zie pagina 7). 

• Elektrische fietstochten van 15 april tot 30 oktober  in de 

champagnewijngaard (zie pagina  21) 

 

Een team tot uw dienst 

Het VVV‐kantoor heet u welkom 

Hoogseizoen: van 15 april tot 31 oktober  

Maandag tot zaterdag: 9.30  13.00 uur en 13.30  17.30 uur 

Zondag en feestdagen: 10:00  16:00 uur 
 

Laagseizoen: van 1 november tot 14 april 

Maandag tot en met zaterdag: van 10:00 tot 13:00 uur en van 13:30 tot 17:00 uur  

Gesloten op zon en feestdagen. 

Gesloten van 24 december tot 1 januari inclusief. 
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La Cave du Bois Joli 
2 voie de la Liberté D951  

51160 SAINT-IMOGES   

Tél. : + 33 (0)3 26 52 68 99 

Tél. : + 33 (0)7 87 08 73 74 

      ludovic.paste@leboisjoli.com              

|       www.leboisjoli.com 
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 Au 36… 

Au 36... 

36 rue Dom Pérignon  

51160 HAUTVILLERS 

Tél. : +33 (0)3 26 51 58 37  

Tél. : + 33 (0)6 79 78 06 40 

contact@au36.net  

www.au36.net 

C. comme Champagne 

Kom proeven bij C. Comme: champagnes van 

bedrijfjes, in een wijnkelder of bar. Door een 

wekelijkse  selectie van 6 champagnes kunt u 

kennismaken met het grote champagne aanbod. 

Deze proeverijen  kunnen vergezeld gaan van een 

bordje lekkernijen. 

 

Van 08/02 tot 21/02 maandag tot en met donderdag 
van 15 tot 20 uur - vrijdag van 15 tot 22 uur - zondag 
van 11 tot 19 uur 

Van 02/01 tot 07/02 en van 22/02 tot 31/12 - 
maandag, dinsdag, donderdag, zondag van 10.00 tot 
20.00 uur. Woensdag van 15.00 tot 20.00 uur - vrijdag, 
zaterdag van 10.00 uur tot middernacht 

Gesloten op 25/12 en 01 en 02/01 

 

 

 

 

 

 

 

8 rue Gambetta  

51200 EPERNAY 

Tél. : + 33 (0)3 26 32 09 55  

contact@ccomme.fr  

|www.ccomme.fr 

Champagne-winkels 

Le Bois Joli, De kelder waar u kunt genieten van 

nog steeds of mousserende wijnen. Champagne, 

wijnen, whisky en sterke drank, oude wijnen 

(champagnes en wijnen), regionale producten, 

thema-avonden op aanvraag en gastronomische 

overeenkomsten. Ter plaatse biedt de Table du 

Bois Joli een bistronomisch en gastronomisch 

restaurant. 
Woensdag en donderdag: 10:15 - 18:45 uur 
Vrijdag - zaterdag: 10:15 - 19:45 uur 
Zondag: 10:30 - 16:00 uur 
 

Op 36 ... is een winkel die je de diversiteit van de 

Champagne-wijnen laat ontdekken. Je doet 

vergelijkende proeverijen van Champagne-

druivensoorten (met regionale specialiteiten: de 

"Champard'ises") kun je champagnes met 

producentenprijzen kopen. 

 
Van 01/04 tot 30/11 : Van 10:30 tot 18:00 uur 
Maart en december : Van 10:30 tot 16:00 uur 
Gesloten van 23 december tot begin maart en van 
29/07 tot 8/08/2019 
 

Gelegen in het hart van de prestigieuze Côte des 

Blancs, verwelkomt de Champagnèque u in een 

omgeving die zowel modern als warm is. Ontdek 

alle rijkdom van het terroir van Champagne, ter 

plaatse of om mee te nemen! 

 
 
Van 02/01/2019 tot 31/12/2019  
 
Maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag: van 
10:00 tot 17:00 uur 

La Champagnothèque 

219 rue du Général de Gaulle  

51530 CRAMANT  

Tél. : + 33 (0)3 26 57 15 59 

champagnotheque@orange.fr  

mailto:contact@au36.net
http://www.au36.net/


4 

School van Champagne-wijnen - Villa Bissinger 

De Wijnschool van Champagne nodigt u uit om de wijnen van Champagne te ontdekken. Van 

toerist  tot professional, modules worden georganiseerd rond de kennis en het proeven van 

Champagne  wijnen. 

Ontdekking van Champagnewijnen: "De 3 druivensoorten": presentatie van de regio en zijn unieke  

kenmerken: het klimaat, de ondergrond, de variëteiten en en de verschillende actoren die druiven 

en  wijn produceren. Becommentarieerde proeverij van 3 champagnes. 

Ecole des Vins de Champagne 15 rue Jeanson  51160 AY-CHAMPAGNE   

Tél. : + 33 (0)3 26 55 78 78 

infos@villabissinger.com | www.villabissinger.com 

PRIJS 
Elke vrijdag. 

Van 6 tot 24 personen: 20 € / pers. 

OPENINGSTIJDEN 

Van 01/01/2019 tot 23/12/2019 

• Champagne wijnen ontdekken: «De 3 

druivensoorten ": presentatie van de regio en 

zijn 

unieke kenmerken: klimaat, ondergrond, 

de druivensoorten en en de verschillende actoren 

die druiven en wijn produceren. Proeverij 

heeft gereageerd op 3 champagnes. 

• Ontdekking van de wijnen van Champagne: 

"de 3 druivensoorten ": 

Een presentatie van de regio en zijn uniek 

het klimaat, de ondergrond, de 

druivenrassen en de druif en wijn 

Producteurs. Een geleide proeverij van 3 

champagnes. 

 

Van maandag tot zaterdag. 

09:00-12:00 | 13:30-17:30 

Zaterdag, zondag en feestdagen op 

reservering. 

Cité du Champagne - 360° bezoek 

In het hart van de ColletCogevistad, opent het Museum van ChampagneAmbachten zijn  

deuren om eer te bewijzen aan het terroir en zijn unieke natuurlijke kenmerken, maar ook  

aan de mannen en hun knowhow. 

De Champagnehandel onthult hun geheimen door een verzameling originele  

gereedschappen en verschillende korte films gratis toegang op tablets. 

 

Je kunt dan je onderdompeling in het hart van de wijngaard voortzetten door "de  

wijngaard" te lenen. Dit gemarkeerde en geïllustreerde parcours, dat de evolutie van de  

wijngaard door de seizoenen uitlegt, brengt je naar de voet van de "boom";  

ventilatieschoorstenen en echte "longen" van de ondergrondse kelders. 

32 bis rue Jeanson    51160 AY-CHAMPAGNE 

Tél. : + 33 (0)3 26 55 98 88 

cite@champagne-collet.com | www.citeduchampagnecolletcogevi.com/ 

PRIJS 
• Rondleiding en proeverij / rondleiding 

en becommentarieerd proeverij: 

Volwassene: van 18 € tot 28 € 

Kind (7 - 17 jaar oud): 9 € 

Groep (minimaal 12 personen): in overleg 

• Aangepaste tour: bezoek ook de Villa 

Collet, het huis van de algemene coöperatie 

wijnmakers, zijn kelders van de negentiende eeuw 

en zijn 

vinotheek. Op reservering. 

OPENINGSTIJDEN 

Van 02/01/2019 tot 28/02/2019 

Van donderdag tot zaterdag. 

10:00  12:00 | 14:00  17:30 

 
Van 01/03/2019 tot 30/12/2019 

Van maandag tot zaterdag. 

10:00  12:00 | 14:00  17:30 

 

Rond de wijn 

mailto:infos@villabissinger.com
http://www.villabissinger.com/
http://www.citeduchampagnecolletcogevi.com/
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Les Ateliers J. DE TELMONT 

Maison J. de Telmont verwelkomt u als een bevoorrechte gast. Geniet een paar uur van onze passie  

en leef een unieke ervaring door geprivatiseerde workshops, echte momenten van uitwisseling en  

ontdekking. 

1 avenue de Champagne  51480 DAMERY  

Tél. : + 33 (0)3 26 58 40 33   

l.bocahu@champagne-de-telmont.com | www.champagne-de-telmont.secretbox.fr 

Le Sentier du Vigneron 

Tijdens 1:30 komen in MutignyenChampagne het terroir van Champagne ontdekken  

tijdens een rondleiding door de wijngaarden (bezoek aan wijnhuizen of maaltijden op  

reservering). De Winegrowers 'Trail biedt u een uitzonderlijk uitzicht op de historische  

heuvels, die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan. 

1 place Garitan    51160 MUTIGNY 

Tél. : + 33 (0)3 26 52 39 08 Tél. : + 33 (0)6 84 98 50 54 

sentierduvigneron@orange.fr | http://www.sentierduvigneron.fr 

PRIJS 
Volwassene: 12 tot 20 € • Kind (12-18 jaar): 5 € 

• Kind (tot 12 jaar oud): gratis 

• Groepen: (+ 10 pers.): Van 11 tot 19 € 

 

OPENINGSTIJDEN 

Van 01/01 tot 28/02 en van 02/11 tot 31/12. 

Van maandag tot vrijdag 

10:00-16:30 

 

Van 01/03 tot 31/10. 

Van maandag tot zondag. 

10:00-16:30 

 

Rondleidingen: het hele jaar door op reservatie. 

 

PRIJS 

 

 

 

OPENINGSTIJDEN 

 Maandag tot vrijdag: 9: 12-12: 14: 00-18: 00 uur 

 Zaterdag: 10.00 uur / 17.00 uur 

 Duur: 2u tot 2u30 

Van 118 tot 400 € voor twee 

personen. Van 2 personen. 

Rond de wijn 

mailto:sentierduvigneron@orange.fr
http://www.sentierduvigneron.fr/


Phare de Verzenay 

De vuurtoren van Verzenay biedt midden in de wijngaard een audiotour van 1u30.  

Bruisende rondleiding met zeer moderne scenografie op ontdekking uit door de  

Champagne, zijn geschiedenis, wijnbouwers, erfgoed en legendes. 

Rue du Phare    51360 VERZENAY  

Tél. : + 33 (0)3 26 07 87 87  

musee@lepharedeverzenay.com | http://www.lepharedeverzenay.com 

PRIJS 

Toegang vuurtoren en museum  

• Volwassene: 9 € • Kinderen van 6 tot 16 jaar: 5 € 

• Verlaagde prijs en groepen (vanaf 10 p): 7,50 € 

Alleen toegang tot het museum  

• Volwassene: 8 € • Kinderen van 6 tot 16 jaar: 4 € 

• Verlaagde prijs en groepen (vanaf 10 p): 6,50 € 

Alleen toegang tot de vuurtoren 

• Volwassene: 3 € • Kind van 6 tot 16 jaar: 2 € 

• Verlaagde prijs en groepen (vanaf 10 p): 2,50 € 

Gratis kind jonger dan 6 jaar. 

 

OPENINGSTIJDEN 

• Van 1/04 tot 30/09 

Elke dag 

10.00 - 18.30 uur 

• Van 9/02 tot 31/03 en van 1/10 tot 31/12 

Van dinsdag tot zondag, 

10.30 - 17.00 uur 

• Groepen: het hele jaar door op reservatie. 

• Groepen: welkom het hele jaar op afspraak. 

Pré en Bulles 

Ontdek de magische wereld van de Champagne met een zeer creatieve electronische  

voorstelling, die de betovering van de Champagne combineert met nieuwe scenografische  

technologieën. Laat Créabulle, ons vertelrobot, u het prachtige verhaal van de  

Champagne vertellen. 

2 rue du Stade   51380 TREPAIL 

Tél. : + 33 (0)3 26 53 50 00  

contact@pre-en-bulles.com | www.pre-en-bulles.com 

PRIJS 
Particulieren : 

• Volwassene: 8 € - Met proeverij: 12 € 

• Kind (van 8 tot 12 jaar oud): 5 € 

Groepen (vanaf 15 pers.) 

• Volwassene: 7 € - Met proeverij: 11 € 

• Kind (van 8 tot 12 jaar oud): 5 € 

 

OPENINGSTIJDEN 

• Het hele jaar door (behalve 25 december) 

• Het hele jaar open (behalve op 25 december) 

Van 02/01/2019 tot 24/12/2019. 

10:00  12:00 | 14:00  17:30 

Rond de wijn 

6 

mailto:musee@lepharedeverzenay.com
http://www.lepharedeverzenay.com/


Expériences sensorielles vigneronnes 

Een excursie in de champagnetraditie rond 3 smaak en sensorische workshops. Bezoek aan de  

wijngaard in 4 × 4 + proeverij van foie gras met onze Grand Cru Perla Nerawijn. Ontdekking van een  

oude kelder en een pers van 1889 + kaas proeven toegekend aan onze Blanc de Blancs. Terug op 

de  boerderij voor een kelderbezoek, waar je de degorgering meteen zult testen! Chocolade accord &  

Champagne Rosé. 

1 Rue du Creux Chemin    51480 FLEURY-LA-RIVIERE   

Tél. : + 33 (0)7 71 28 08 88 

contact@champagne-marc.fr | www,champagne-marc,fr 

PRIJS 
79 € per persoon halve dag. 

Alleen op reservering. 

-18 jaar oud: gratis. 

 

OPENINGSTIJDEN 

Van 15/04/2019 tot 15/10/2019 

Van maandagmiddag tot zaterdag. 

Zondag op reservering. 

Rond de wijn 

Erfgoed 

Rondleidingen door Aÿ-Champagne  

De stad Aÿ-Champagne ligt in het hart van de Champagnewijngaarden. Dit dorp heeft  

een natuurlijk erfgoed, zijn wijngaard, maar ook cultureel en industrieel; een gotische kerk,  

grote herenhuizen, vele champagnehuizen, architectuurchampenoise, steegjes waar het  

goed is om te wandelen ... Aÿ is ook de bakermat van een meester in de kunst: René  

Lalique. 

10, place de la République   51160 HAUTVILLERS  

Tél. : + 33 (0)3 26 57 06 35 

info@tourisme-hautvillers.com | www.tourisme-hautvillers.com 

Het VVV-kantoor biedt u om naar toe te gaan 

de ontdekking van deze stad een klein geheim, 

wiens wijn zeer werd gewaardeerd door koning 

Hendrik IV. 

Het VVV-kantoor stelt een ontdekkingstocht voor 

van deze kleine geheime stad, waarachter 

verborgen deuropeningen kan men de ziel van zijn 

wijnen ontdekken, ooit zeer gewaardeerd door 

koning Hendrik IV. 

 

Formule 1: Les Musardises Agéennes - 1u 

• Bezoek aan de stad Aÿ 

• Het hele jaar door op reservatie 

van 1 tot 5 pers: pakket van 40 € 

van 6 tot 20 personen: 7 € / pers 

+ 20 mensen bij consultatie 

• Van 1 mei tot 30 september op reservering 

Elke vrijdag om 18:00 en elke zaterdag 

om 15.00 uur: Prijs: 7 € / pers 

 

Formule 2: De sprankelende paddestoelen - 

1u45 

• Bezoek aan A ville City gevolgd door een 

ontdekking 

Champagne wijnen aan de Ecole des Vins de 

Champagne - Villa Bissinger 

• Het hele jaar (behalve augustus) op reservering 

van 1 tot 5 pers: pakket van 115 € • 6 pers en +: 22 

€ / pers 
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La Cave aux Coquillages 

Fossielen en Ontdekkingen. 

Neem deel aan de fabuleuze geschiedenis van een oude tropische zee die ooit, 45  

miljoen jaar geleden, de Champagne overdekte. Voorstelling van onderaardse galerijen.  

Ontdek een strand van schelpen waaronder de fameuze Campanile giganteum, een reuze  

slak van welke de schelp van 40 tot 60 cm bereikt. 

Begeleid bezoek, speels en pedagogisch. 
 

Andere prestaties: 

- Ateliers en stages: inleiding tot de paleontologie. 

- Geooenologische benadering van de wijn et degustatie van Champagne. 

- Gastenkamers. 

41 rue du Bourg de Vesle    51480 FLEURY-LA-RIVIERE   

Tél. : + 33 (0)3 26 58 36 43 

info@geologie-oenologie.fr | http://www.geologie-oenologie.fr 

PRIJS 
Personen: 

• Volwassene: 13 € / pers • Kind - 16 jaar: 9 € / pers 

Groepen (vanaf 15 pers.): van 11 tot 20 € / pers 

Diensten: Cadeauwinkel, Champagnebar. 

 

OPENINGSTIJDEN 

Van 15/04 tot 15/11. 

Van donderdagmiddag tot zondag. 

Vertrek van rondleidingen: 

10:00, 14:30, 16:00, 17:30 uur. 

 

• Van 16/11 tot 14/04  

Bezoeken op afspraak. 

 

• Groepen: op reservering. 
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Visites guidées d'Hautvillers 

Traditioneel Champagnedorp bij uitstek gesticht in 658, Hautvillers "Wieg van  

Champagne" dankt zijn bekendheid aan Dom Pérignon, benedictijner monnik beschouwd  

als de geestelijke vader van champagne. U zult de typische architectuur bewonderen  

evenals de 140 smeedijzeren borden die de straten sieren. De historische hellingen staan  

sinds 2015 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 

10, place de la République    51160 HAUTVILLERS   

Tél. : + 33 (0)3 26 57 06 35  

contact@hautvillers.fr | www.hautvillers.fr 

PRIJS 
• Bezoek aan de kerk: 

- 20 personen: 4 € / tussen 12 en 20 personen 

20 personen en +: 3 € / pers 

• Bezoek aan het dorp en de kerk: 

- 20 personen: 7 € / pers / tussen 12 en 20 

personen. 

20 personen of meer: 6 € / pers 

• Bezoek aan het dorp, de kerk en proeverij: 

- 20 personen: 9 € / pers / tussen 12 en 20 personen 

20 personen of meer: 8 € / pers 

- 12 mensen neem contact met ons op. 

 

OPENINGSTIJDEN 

Het hele jaar door op reservatie 

Rondleiding door het dorp elke zaterdag om 11 

uur van 15/04 tot 31/10. 

Erfgoed 

mailto:contact@hautvillers.fr
http://www.hautvillers.fr/


Ontdek de regio anders door u het weer te laten leiden een bezoek buiten de tijd. Wij 

presenteren u het leven in 1900, in Champagne, via 3 plaatsen: de oude 

gemeenteschool van dit dorp wijngaard, het Maison Champenoise gebouwd in 1642, 

volledig Gemeubileerd in 1900 en vervolgens de voormalige openbare 

destillatieworkshop. 

Cour des Maillets    51480 OEUILLY   

Tél. : + 33 (0)3 26 57 10 30  

ecomusee-oeuilly@netcourrier.com | www.ecomusee-oeuilly.fr 

PRIJS 
Particulieren : 

• Volwassene: 7 € 

• Kind (van 5 tot 12 jaar oud): 4 € 

Groepen (vanaf 20 personen). 

• Volwassene: van € 6,50 tot € 10,50 

OPENINGSTIJDEN 

• Van 01/03 tot 31/10 

Van woensdag tot maandag (behalve 

zondagochtend) 

10:00-12:00 | 14:00-18:00 

 

• Van 01/11 tot 28/02 

Van woensdag tot zaterdag en zondagmiddag. 

10:00-12:00 | 14:00-17:00 

Gesloten op 1 mei en feestdagen. 
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Kom en ontdek het mooiste erfgoedensemble van de 18e eeuw, in het hart van 

Champagne. Bezoek aan het kasteel uit 1734, privé-appartementen, ontvangstruimten, 

Engelse tuin, museumpers en gewelven. Uitzonderlijke proeverijen becommentarieerd 

(sabrage door de meester van de plaats). Verhuur van de eigendom voor alle ceremonies 

en seminars. 

45 rue Léon Bourgeois    51530 PIERRY 

Tél. : + 33 (0)3 26 54 02 87 Tél. : + 33 (0)6 86 71 66 98 

contact@chateau-de-pierry.fr | /www.chateau-de-pierry.fr 

PRIJS 
Personen: 

Gratis bezoek met een verklarend boekje 

• Volwassene: 8 € / pers • Met proeverij: 12 € / 

pers 

• Kind (jonger dan 12 jaar): 5 € / pers 

• Kind (jonger dan 8 jaar): gratis 

Groepen (vanaf 18 pers.): 

• Volwassene: van 12 tot 48 € / pers 

 

OPENINGSTIJDEN 

Het hele jaar door 

Elke ochtend behalve op zondag. 

Woensdag- en vrijdagmiddag. 

09:30-12:00 | 14:30-17:00 

• Gesloten op zon- en feestdagen. 

Erfgoed 

Ecomusée Champenois 

Château de Pierry 

9 

mailto:oeuilly@netcourrier.com
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Location de vélos électriques  Electricycle en  

Champagne 

Gemakkelijk en beheer uw inspanningen, bezoek de wijngaard en de oevers van de Marne in  

volledige vrijheid met elektrische fietsen. 

 

Vertrek vanaf het paard of een andere accommodatie. 

 

Helm, geel vest, antilek bom en zadeltassen staan gratis tot uw beschikking. 

 
 

53 rue Henri Martin 51160 HAUTVILLERS 

Tél. : 03 26 51 52 24 Tél. : 06 18 15 63 65 

contact.champagnefedyk@orange.fr | www.lachevalee.com 

PRIJS 
Individueel tarief : de 12 € à 12 

€  Individueel tarief : de 20 € à 

20 €  Individueel tarief : de 60 

€ à 60 € 

 

OPENINGSTIJDEN 

Du 01/03/2019 au 31/10/2019 

maandag  09:30  17:00 

dinsdag  09:30  17:00 

woensdag  09:30  17:00 

donderdag  09:30  17:00 

vrijdag  09:30  17:00 

zaterdag  09:30  17:00 

zondag  09:30  17:00 

Sluitend les 25, 31 décembre 2018 et 1er janvier 

2019. 

 

Non 

Ongewone ontdekking 

Balade à vélo en Champagne 

Begeleid door een gids, ontdek de wijngaarden van Champagne Werelderfgoed UNESCO. Je bezoekt  

het dorp Hautvillers, de historische heuvels van de Champagne en je volgt de fietsroute die kriskras  

doorheen de wijndorpen van Dizy, AÿChampagne en MareuilsurAÿ. Een stop bij een wijnboer wacht  

op u om de geheimen van champagne maken te ontdekken. 

Place de la République   51160 HAUTVILLERS  

Tél. : + 33 (0)3 26 57 06 35 

info@tourisme-hautvillers.com | www.tourisme-hautvillers.com 

PRIJS 

• Formule 1: wandelen in de wijngaard, bezoeken 

van de kerk van Hautvillers en proeverij. 

Volwassene: 35 € / pers  

• Formule 2: een wandeling door de wijngaard en de 

langs de fietsroute, bezoek kelders met 

proeverij en bezoek aan de kerk van Hautvillers. 

Volwassene: 55 € / pers 

Capaciteit van 2 tot 8 personen 

 

OPENINGSTIJDEN 

Formule 1: 2:00 | Formule 2: 3:30 

• Van 01/04 tot 15/11 

Elke dag behalve zondag. 

Op reservering minimaal 15 dagen ervoor. 

Aÿ éco visite 

Exclusief en privé. 100% elektrische rit naar een rondleiding door de historische wijngaard A  

wijngaard die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat en het dorp. James RICHARDFLINIAUX,  

uw gids, chauffeur en wijnmaker, ontdekt u de landschappen van de Berg van Reims, zijn werk en  

zijn beste champagnes voor een proeverij in het hart van de wijngaarden. 2 Natuurexcursies om uit te  

kiezen 45 € / pers. (Maximaal 3 personen) 

12 rue Roulot   51160 AY-CHAMPAGNE   

Tél. : + 33 (0)3 26 55 14 97 Tél. : + 33 (0)6 13 49 09 45 

contact@ay-eco-visite.com | www.ay-eco-visite.com 

PRIJS 
Proeverijformule (2 uur): 

Ontdekking van de A vignale wijngaard en 

proeverij van champagne. 

• Volwassene: 45 € • Kind: 25 € 

Picknickformule (2 uur): 

Champagnepicknick in de wijngaarden. 

• Volwassene: 75 € • Kind: 50 € 

Champagne en chocolade workshop: 30 € 

 

 

OPENINGSTIJDEN 

Van 01/04/2019 tot 31/10/2019 
10:00-12:00 / 14:00-16:00 

Op reservering, bij mooi weer. 

 

mailto:contact.champagnefedyk@orange.fr
http://www.lachevalee.com/


My Vintage Tour Company 

Beleef een onvergetelijke ervaring in een legendarische Franse verzamelbak uit de jaren 80! 

 

Ga aan boord van een Estafette voor een reis terug in de tijd en ontdek de wijngaarden 

van  Champagne en zijn omgeving tijdens een ongewone rit. 

 

De drie uur durende diensten omvatten een rit in een inzamelvoertuig in de wijngaard met anekdotes, 

 
 

 

 

 

 

                      

 48 rue Jean Jacques Rousseau   51200 EPERNAY 

Tél. : + 33 (0)6 64 33 93 84 

contact@myvintagetourcompany.com | https://myvintagetourcompany.com/fr/ 

PRIJZEN 

 

"De Montagne de Reims", "De Côte des Blancs" 

of "The Marne Valley": 

• Volwassene: vanaf € 69 per persoon 

De Essential Tour: 

• Volwassene: vanaf € 42 per persoon 

• Jong (12-17 jaar oud): vanaf 16 € per persoon 

(zonder proeverij) 

• Kind (jonger dan 12 jaar): gratis 

 

 

HOURS 

 

Het hele jaar door 

Op reservering 
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A l'Allure champenoise 
PRIJS 
 

• Rémois Erfgoed- en wijnlandschap 

(1u30): 90 € / 2 personen 

• Land wandeling: 120 € / 2 pers. 

• Reims en wijngaard (2u30): 140 € / 2 pers. 

6 verschillende tours. 

OPENINGSTIJDEN 

 

• Van 02/01 tot 31/12 (behalve 25 december en 

1 januari) 

Elke dag van 10u tot 20u - Op reservering 

 
 

“A l'Allure Champenoise” (op Champagne snelheid) biedt verschillende tochten om het erfgoed van  

Reims en het gebied Montagne de Reims te ontdekken in een Eend: een origineel, ludiek cultureel  

concept! 

Een tochtje in een Eend is het echt een moment van ontspanning, een andere manier om kennis te  

maken met het culturele erfgoed van Reims. Ontdek een andere kant van de stad, en maak een  

wandeling door de Champagne wijngaarden. 

 

 

 

 
 

25 rue Colonel Fabien   51100 REIMS 

Tél. : + 33 (0)3 51 85 44 31 - Tél. : + 33 (0)6 41 56 01 00 

allure.champenoise@gmail.com | www.a-l-allure-champenoise.fr 

Ongewone ontdekking 

mailto:contact@myvintagetourcompany.com
mailto:allure.champenoise@gmail.com
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Aÿ-Champagne Experience 

uw plaatselijke gids, om de Grand Cruwijngaarden te ontdekken die op de werelderfgoedlijst van  

UNESCO staan, wijnbouwers en de mooiste dorpen van de Champagne. 

Kies uw ervaring uit 6 routes van 2 uur tot de hele dag op basis van het aantal wijngaarden, dorpen,  

wijnbouwers en champagnes tijdens proeverijen die u wilt ontdekken. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Boulevard Charles de Gaulle  51160 AY-CHAMPAGNE  

Tél. : + 33 (0)6 20 33 21 44 

contact@aychampagneexperience.com | www.aychampagneexperience.com 

PRIJS 
HALF DAG: 
• Een wijngaard en wijnmaker (2 uur): 65 € / pers. 
• Een wijngaard, wijnmaker en Hautvillers (3 uur): 100 € 
/ pers. 
• Een wijngaard en 2 wijnmakers (3u30): 120 € / pers. 
• Côte des Blancs, Hautvillers en 2 wijnboeren (4 uur): 
150 € / persoon. 
DAG met champagnepicknick: 
• Epernay, Aÿ, Stad van Champagne, Hautvillers: 
235 € / persoon. 
• Wijngaard Côte des Blancs, Aÿ en 3 wijnmakers: 
290 € / persoon. 
• Wandelen, Aÿ Enotourist Getaway: 35 € / pers 

OPENINGSTIJDEN 

9h / 19h Na reservering / na reservatie 

Geniet van een uitzonderlijke ervaring aan boord van een emehari en in het gezelschap van Isabelle,  

Bubbles Tuk-tuk 

Acteur van toerisme Champagne, Bubbles Tuk-tuk biedt rondleidingen becommentarieerd en loopt 

op de wijngaarden paden aan boord zijn elektrische Tuk-Tuks. 

Een vrij praktische manier om de wijngaarden te ontdekken, maar vooral atypisch, ongebruikelijk, 

ongekend en zeker speels. 

 

 

 

 
 

152 rue Gaston Poittevin - 51480 CUMIERES 

Tél. : + 33 (0)6 63 31 47 74 

contact@bubbles-tuktuk.fr | www.bubbles-tuktuk.fr/ 

Ongewone ontdekking 

PRIJS 
Volwassene: 
• 1 uur: van 18 tot 23 € per persoon. 
• 2 uur: van 23 tot 33 € per persoon. 
• Halve dag: 300 € 
• Dag: 550 € 
Kind (jonger dan 8 jaar): gratis 
Kinderen van 8 tot 12 jaar: 50% korting. 
 
TIJDEN 
• Het hele jaar (gesloten tijdens de kerstvakantie) 
• 9.00 - 21.00 uur op reservatie 

mailto:contact@aychampagneexperience.com
http://www.aychampagneexperience.com/


PRIJZEN 
Personen: 
• Volwassene: van 7 tot 13 € 
Groepen: 
• Volwassene: van 6 tot 17 € 
 
Arrangement 1/2 dag groepen van 30 tot 140 pers. 
Wijngaardtour per trein, kelderbezoek en 
proeverij van Brut 1er Cru en maaltijd geserveerd in 
folkloristisch kostuum: van 37,80 tot 53 € 
 
 
HOURS 
• Individuen: van 15/04 tot 20/12 
• Sluiting: van 03 tot 18/08/19 en van 23/12/2019 tot 
07/01/2020. 
Vertrek om 10.30 uur en 15.30 uur 

Petit train des Vignobles de Champagne 

 

 
 

29 rue de l'Eglise  51500 CHAMERY 

Tél. : + 33 (0)3 26 97 66 00 
contact@caveauchampagnelallement.com |  

www.caveauchampagnelallement.com 
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PRIJS 
24 € / pers de 2 uur. 
 
HOURS 
• Van 02/05 tot 31/10 
9h - 11h / 14h - 18h 
 
VOORWAARDEN 
Verkeersveiligheidscertificaat (B.S.R.) of vergunning 
rijden verplicht. Vanaf 14 jaar oud. 

Trot'in Pierry 

Chocolaterie Thibaut biedt u de ontdekking van de huizen van Het verhaal van Champagne en Pierry 

in een elektrische scooter. De bezoek begint met een training van 20 minuten. en eindigt met het 

bezoek chocolade en proeverij van champagnekurk. optie: bezoek het Château de Pierry, 

Champagne-proeverij. 

Pôle d'activités St Julien 14 Allée Maxenu  51530 PIERRY  

Tél. : + 33 (0)3 26 51 58 04 

info@chocolaterie-thibaut.com | http://trotinpierry.wixsite.com/trot-in-pierry 

Vertrek voor een ongewone wandeling becommentarieerd op de toeristische route, door de  

wijngaarden. Je ontdekt het werk van de wijnmakers, hun know-how, het dorp Chamery, evenals  

het adembenemende uitzicht op de hellingen van de wijngaard van de Montagne de Reims.  

Na de rit met de trein heeft u de keuze uit: kelderbezoek, lunch champenois, snack, middagdansen. 

 

Ongewone ontdekking 
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mailto:contact@caveauchampagnelallement.com
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PRIJS 
Particulieren : 
• Volwassene: 5 € 
• Kind: 3 € 
groepen: 
• Raadpleeg ons 
Te koop bij het VVV-kantoor van Hautvillers. 
 
 

HOURS 
• Het hele jaar door 

Curiocity 

Een leuke en samenbindende uitdaging, zowel overdag als ‘s nachts (met hoofdlamp): ontdek op een  

gezellige manier de schatten van de Champagne streek! Recreatie arrangement (familie, vrienden,  

vrijgezellenfeestje) En voor het Bedrijfsleven (TeamBuilding/Incentive). 

Tél. : 03 26 08 54 71 

contact@cap-orientation.com | www.cap-orientation.com 

14 

L'Impériale de Marie-Antoinette 

Uniek in zijn hoogte, de salon van de keizerlijke Marie Antoinette, panoramisch, vriendelijk, 

comfortabel en in de open lucht tijd) zal je verleiden tijdens het proeven van cruises door de  

hellingen ingeschreven op de UNESCO-werelderfgoedlijst.  

Organisatie van eenvoudige uitjes tot meer themadagen voor jou om Champagne te ontdekken. 

Mogelijkheid om de bus te privatiseren. 

25 rue Dom Pérignon   51480 CUMIERES 

Tél. : 06 98 70 38 88 

contact@imperiale-ma.fr | www.imperiale-marie-antoinette.fr 

PRIJS 
Particulieren : 

• Volwassene: van 35 tot 90 € 

• Kind: 25 € tot 18 jaar 

Groepen van 2 tot 28 personen: 

• Volwassene: van € 900 tot € 1.200 gedurende 3 

uur 

 

HOURS 
• Het hele jaar op aanvraag 

Minimale duur van een service: 2 uur 

Erfgoed 
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Planet Explora - Jeu d'exploration 
PRIJS 
Ontdekkingspad van Coteaux Sud d'Épernay 

(12 km - 1 uur + 30 minuten training): piloot voor 

volwassenen: 45 € 

Kleine passagier: 10€ - Volwassene passagier: 20€ 

Avonturenparcours * Coteaux Sud d'Epernay 

en Côte des Blancs (22 km - 2 uur + 30 minuten 

training): 

Volwassen bestuurder: 59€ - Kleine passagier: 20€ 

Volwassene passagier: 30€ 

Inbegrepen: een gratis champagne fluit / 

volwassene. 

 

 
Planet Explora biedt je een unieke ervaring in Europa: een verkenningsspel op een stille en avant  

garde driewielige elektrische scooter. 

De verkenningsgame op iPad, beschikbaar in 7 talen en daarom voor iedereen toegankelijk, stelt u in  

staat op een leuke manier interessante verborgen plekken en het historische erfgoed van de dorpen  

rond Epernay te ontdekken. 

Rijbewijs vereist. 

 
 

6 B Rue de la Libération  51530 CHAVOT-COURCOURT  

Tél. : + 33 (0)6 87 11 72 09 

epernay@planetexplora.fr | www.planetexplora.fr 

PRIJS  

Cruise rit : 

• Volwassene: 12 € - Kind: 8,50 € 

Lunchcruise : 

• Volwassene: van € 53,20 tot € 67,20 

• Kind: van 43,20 € tot 48,20 € 

Cruise diner : 

• Volwassene: € 72,40 - Kind: € 56,20 

Groepen: op aanvraag 

 

HOURS 

• Van 16 maart tot 14 december 

 

Vertrek mogelijk om 9:30, 15:30 of 17 uur 

Op reservering 

Bateau Champagne Vallée 

U zult de Marne naar Epernay doorkruisen ter beoordeling van de gebouwen 

emblematisch van het gebied zoals het Château de Boursault of de 

Castellane-toren met sluispassages. Cruise rit 

becommentarieerd met anderhalf uur, lunch / diner cruise, school, 

seminar, bruiloft, verjaardag ... 

245 quai de Marne  51480 CUMIERES 

Tél. : + 33 (0)3 26 54 49 51 

croisi.champagne@wanadoo.fr | www.champagne-et-croisiere.com 

Erfgoed 

Erfgoed 

mailto:epernay@planetexplora.fr
http://www.planetexplora.fr/
mailto:croisi.champagne@wanadoo.fr


Bullet 1927 

De Marne in privécruise. Een chauffeur die je meeneemt naar de plek waar de grootste rivier van  

Frankrijk zijn grootste wijn ontmoet. Ga aan boord van een historische boot en ontdek de UNESCO  

werelderfgoedlandschappen. Tijdens de navigatie wordt een fles champagne aangeboden. 

Halte Nautique Place Charles de Gaulle - Mareuil-sur-Aÿ 

51160 AY-CHAMPAGNE 

Tél. : + 33 (0)6 74 85 56 68 

contact@bullet1927.com | www.bullet1927.com 

PRIJS 

• Voor 2 personen: 100 € / uur 

• Van 3 tot 6 personen: 120 € / uur 

• Terroirplaat: 30 € 

• Gastronomische picknickmaaltijd: 30 € 

 

HOURS 

• Het hele jaar door 

Van 10.00 tot 22.00 uur 

• Vertrekpunt 

Nautische stop Mareuil-sur-Aÿ 

 

 

 

A la Française Champagne 

À la Française Champagne ligt in het hart van de Champagnewijngaarden en is gespecialiseerd in  het 

maken van rondleidingen op maat. Een oenologisch uitje dat je meeneemt naar wijnmakers en  

prachtige landschappen. Word een expert in de wereld van champagne door deel te nemen aan de  

aromatische workshop in een oud Champagnehuis in het hart van de wijngaard. 

14 rue Corbier Mareuil-sur-Aÿ 51160 AYCHAMPAGNE 

Tél. : 03 26 53 30 41 Tél. : 

bonjour.champagne@alafrancaise.fr | www.alafrancaise.fr/champagne 

 

PRIJS 

 
•Champagne Discovery-middag (5 uur): 95 € / 

pers. 

• "Champagnereis - dag": 190 € / pers 

• Privé dagtocht - Regio Reims: De 

160 € tot 340 € / pers. 

• Fietstocht - Epernay Regio: van 160 € tot 

340 € / persoon. 

• Volledige dag Moët & Chandon en 

rondleidingen privé. 

 

HOURS 

• Gesloten op 24/12, 25/12 

9.00 - 18.00 uur 

 

 

 

Erfgoed 

Excursies 
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The Champagne Tour Co. 

15 rue de Tournebonneau  51100 REIMS 

Tél. : + 33 (0)6 14 29 52 74 

contact@champagne-tour.com | www.champagne-tour.com 

PRIJS 
• Halve dag: vanaf 400 € 

• Volledige dag: vanaf 675 € 

Groepen vanaf 9 personen: 

neem contact met ons op 

 

HOURS 
• Het hele jaar door 

Op reservering 

Sparkling Tour  

Van Reims, Épernay of Chalons-en-Champagne, Mousserend Tour biedt u de mogelijkheid om de 

regio Champagne te ontdekken, zijn wijngaard en zijn wijnmakers. Kies de privéformule die u kiest 

beste pasvorm (halve dag of volledige dag) met ondersteuning 

voor uw hotel of voor het treinstation van Reims. 
 

17 Rue Louis Victor de Broglie  51430 BEZANNES   

Tél. : + 33 (0)6 49 05 47 52 

contact@sparkling-tour.com | www.sparkling-tour.com 

PRIJS 

 

• Ontdekking van een halve dag (4 uur):  

vanaf 85 € per persoon. 

• Ontdekking op hele dag (8.30): vanaf 190 

€ per persoon 

Van 2 tot 8 personen 

 

HOURS 

• Van 03/01 tot 22/12/2019 

 

9h / 19h op afspraak 

Sluiting van 23/12 tot 02/01 inbegrepen. 

 

 

 

 

 

Champagne Tour Company biedt aanbiedingen op maat van privébezoeken aan telers, grote 

kelders prestige en exclusieve toegang tot ongeopende wijnkelders publiek overal in de 

Champagne-regio. Met training in luxe, kunst en reizen, eigenaar Larry Davis Persoonlijk al uw 

privérondleidingen plannen. 

Excursies 



Chocolaterie Thibaut 

Ga door de deur van de chocoladefabriek. Je zult aangenaam verrast zijn door de geur die je 

omhult  en je de wondere wereld van chocolade binnenstapt. Een rondleiding neemt je mee van de  

cacaoboom naar de sappige kurken die we voor je zullen maken. 

Pôle d'Activité St-Julien 14 Allée Maxenu  51530 PIERRY  

Tél. :  + 33 (0)3 26 51 58 04 

info@chocolaterie-thibaut.com | www.chocolaterie-thibaut.com 

PRIJS 

• Individuen (20 min. Bezoek): gratis 

• Groepen (meer dan 10 personen): 3 € 

op reservering (45 min.) 

 

 

• Winkel van maandag tot zaterdag: 

9: 00-12: 00/14: 00 - 19: 00 

• Bezoeken van maandagmiddag tot 

zaterdag: 

9h - 11h / 14h - 18h 

• Geen bezoek op feestdagen en 15 dagen 

voor Pasen. 

• Gesloten van 28 januari tot 3 februari 2019. 

 HOURS 

 

 

 

• Gastronomische wandeling: ontdekking van de 

Champagne en wijngaard met proeverij 

van 3 champagnes en 3 lokale producten. 

Duur: 2u30 - Vertrek vanuit Cumières of Oger. 

Prijs: 45 € / pers (2 personen: 75 € / pers) 

• Gastronomische proeverij in het hart van de 

wijngaarden, 

proeverij van 3 champagnes en 3 producten 

lokaal in een doos met wijnstokken. 

Duur: 2u - Cumières, Tours-sur-Marne, Champillon 

Prijs: 38 € / pers (2 personen: 68 €) 

 

HOURS 

 

• Het hele jaar door, elke dag op reservatie 

Au coeur des sens - L'atelier [dé]gustatif d'Eric 

We vertrekken vanuit Cumières, in de buurt van Hautvillers of Oger, in de Côte des Blancs, en bieden  

een wandeling in het hart van de wijngaarden onderbroken door gastronomische pauzes en plezier.  

Proeverij van 3 champagnes verbonden aan lokale producten, ontdekking van UNESCO  

werelderfgoed en wijngaarden. 

Kiosque de Cumières  51480 CUMIERES   

Tél. : + 33 (0)6 43 63 53 06 

contact@confidencesdepicure.fr | www.atelier-aucoeurdessens.fr/ 

PRIJS 

Smaak en hebzuchtige ontdekking 
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Distillerie Goyard 

Sinds een eeuw bestendigt de Distillerie Jean Goyard de knowhow van zijn stichter via zijn drie  

bedrijven, waarvoor hij unaniem wordt erkend: het verlenen van diensten aan de wijnboeren, de  

productie van specialiteiten en nevenproducten van de wijngaard voor de industrie en de 

ontwikkeling  van sterke drank voor het grote publiek. 

52 rue René Lalique BP 10  51160 AY-CHAMPAGNE 

Tél. : + 33 (0)3 26 55 19 11 

contact@distillerie-goyard.com | www.distillerie-goyard.com 

PRIJS 

 2€  per persoon 

Duur: 1 uur 

 

HOURS 

• Van 02/01 tot 30/12 

8:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 uur 

Gesloten van 27/04 tot 12/05 en van 27/07 

tot 18/07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distillerie Guillon 

Genesteld in een bos in het hart van het natuurpark Regionaal van de Montagne de Reims, de Guillon-

distilleerderij, gecreëerd in 1997, produceert de Spirit of Malt van Montagne de Reims®, een drankje 

Op mout gebaseerde spirit met een unieke en onvergelijkbare smaak. 

Route de Verzy - Hameau de Vertuelle  - Louvois  51150 VAL DE  LIVRE 

Tél. : + 33 (0)3 26 51 87 50 

guillon51150@aol.com | www.distillerie-guillon.com 

PRIJS 

2€  per persoon 

Duur: 1 uur 

HOURS 

•Van 02/01 tot 30/12 

8:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 uur 

Gesloten van 27/04 tot 12/05 en van 27/07 tot 

18/08 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 

Smaak en hebzuchtige ontdekking 
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PRIJS 

• Bezoek + individuele proeverij: 

5 € met proeverij van 1 of 2 bieren 
 
 

HOURS 

Vrijdag / vrijdag: 18:00 - 20:00 uur 

 
Buiten openingstijden op afspraak. 

Brasserie JHP 

Deze brouwerij, geboren in 2015, produceert en verkoopt het lokale bier l'Agéenne. Deze naam  

verwijst naar de inwoners van A commune commune. 

Van de verrukkelijke roodharige tot de nepblonde, via de bruine ... 

er is voor elk wat wils! De Brasserie biedt ook workshops om zelf bier te brouwen. 

16 rue Léon Bourgeois  51160 AY-CHAMPAGNE 

Tél. : + 33 (0)6 32 16 03 54 

jhoury51@gmail.com | www.lageenne.com 

PRIJS 

Individuen: 5,50€  

Kinderen:  3,50€  

Groepen: 4,50€  

 
HOURS 

• Van 31/01 tot 31/12 

 

Van 9.00 uur tot 19.00 uur 

Duur: 1 uur 

Bezoek op afspraak. 

Biscuiterie Fossier 

Het Maison Fossier verwelkomt u elke dag op reservering, van maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 
14.00 uur. Tijdens het bezoek laten we u een facet van de gastronomische geschiedenis van de stad  

van kroningen ontdekken en bieden u een spannend bezoek in het hart van hebzucht ... 

20 rue Maurice Prévoteau BP 19  51100 REIMS 

Tél. :+ 33 (0)3 26 40 67 67 

fossier@fossier.fr | www.fossier.fr 

Smaak en hebzuchtige ontdekking 
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Elektrische fietsverhuur "Electricycle" 

Bezoek Champagne moeiteloos en vrij. de fiets elektrisch zal je de wijngaard en de randen ervan 

voorzichtig doen ontdekken Marne! Inclusief helm, geel vest, lekbestendige bom, zadeltassen. 

Bezorgservice aan uw accommodatie vanaf 2 dagen te huur: 0,50 € / km (aftellen vanuit Hautvillers) 

 

 

 

 

 

 

53 rue Henri Martin  51160 HAUTVILLERS 

Tél. : + 33 (0)3 26 51 52 24 Tél. : +33 (0)6 18 15 63 65 

contact.champagnefedyk@orange.fr | www.lachevalee.com 

PRIJS 

• 2 uur: 12,00 €  

• 4 uur: 20,00 €  

• dag: 32,00 € 

• 2 dagen: 60,00 € 

• Kinderstoel te huur: 4 € 

HOURS 

• Van 01/03 tot 31/10 

 

9.30-17.00 uur 

• Van 01/11 tot 31/12 

 

11:30 / 17:00 uur 

Gesloten op 25/12, 31/12 en 01/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 
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 Facil-e-bike 
PRIJS 

 

Huur per dag. De prijs is inclusief 

levering en herstel van de fiets. 

 

• Elektrische fiets: 48 € 

• Klassieke fiets: 35 € 

• Kinderfiets: 25 € 

• Fietsvolger: 25 € 

• Tandem: 40 € 

• Aanhangwagen: 15 € 

• Draagzak: 10 € 

 

HOURS 

• Het hele jaar door 

 

   

Facil-e-bike is een fietsverhuurservice die bij u wordt afgeleverd van verblijf (kamers van gastheren, 

onderdak, hotels, campings, enz ...). Wij je brengt je fiets naar de voet van je resort en komt op de 

zoeken op basis van uw gemak. We hebben tot uw beschikking elektrische fietsen, klassiek, 

tandem, tandem elektrische hulp, kinderen, kind en nut aanhangwagens ook alleen baby-poorten. 

51480 LA NEUVILLE-AUX-LARRIS 

Tél. : +33 (0)6 73 43 06 83 

contact@facil-e-bike.fr | www.facil-e-bike.fr 

Natuur 

mailto:contact.champagnefedyk@orange.fr
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Le Moulin Carré  

Moulin Carré biedt forelvissen. Drie vijvers: kleine forel, grote forel, speciale groep en EC. Laat 2 kg  

forel per halve dag los. Voor jong en oud, een snel visgebied per kg. Op reservering: nachtvissen 

met  barbecue. Catering en visgerei ter plaatse. 

2, rue du Moulin Carré  51700 CHATILLON-SUR-MARNE   

Tél. : + 33 (0)3 26 58 34 03    Tél. : + 33 (0)6 24 99 58 40 

traiteurfilomel@gmail.com | www.lemoulincarre.com 

PRIJS 

 

• 1/2 dag: van 19 tot 23 € 

• Volledige dag: van 36 tot 44 € 

• Snelle visvijver: 11 € per kg 

 

 

HOURS 

• Van 10/03 tot 16/04 - 05/09 tot 04/11 

 

8h / 18h 

Elke dag (behalve dinsdagen) 

 

• Van 18/04 tot 03/09 

 

7h / 19h 

Elke dag (behalve dinsdagen) 
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Ateliers botaniques 

Ontdekking van biodiversiteit, botanische wandeling, plantenidentificatie en classificatie workshop.  

Mogelijke wandeling of tuk tuk elektrisch. 

 40 Rue Paul Louis Lucas  51480 CUMIERES   

 Tél. : + 33 (0)6 83 00 10 44 

lucmillet.champagne@wanadoo.fr | www.champagne-gabriel-boutet.fr 

PRIJS 

Van 12 tot 30 € (supplement bij het proeven van 

champagne + supplement bij rit in Tuk Tuk). 

• Gratis voor begeleidende ouders 1 

kind van 5 tot 10 jaar voor de jeugdworkshop. 

 

HOURS 

• Van 01/03 tot 31/10 

 

Van 14:00 tot 18:30 uur op afspraak. 

 

 

 

 

 

 

Natuur 
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Bike Energy 

5 rue de la Brigole  51140 TRIGNY   

Tél. : + 33 (0)6 71 29 16 69 - Tél. : + 33 (0)6 71 29 16 69 

contact@bikeenergy.com | www.bikeenergy.com 

PRIJS 

verhuur van een halve of hele dag 

elektrische fiets :  van 42€ tot  59€  

fiets zonder elektrische hulp : van 28€ tot 39€  

 

begeleiding door een gekwalificeerde 

instructeur op de dag- of halve dag  

ander voordeel : van 160€ tot 295€  
 

 

HOURS 

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 op aanvraag  
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Wil je de Marne ontdekken? 

Simon heeft verschillende specifieke fietstochten en zelfs elektrische assistentie ontwikkeld 

Of u nu een individu, een groep of een agentschap bent, zijn team helpt u bij de organisatie van uw 

sportverblijf en biedt u een fiets- of fietspark voor een halve dag of een weekend. 

Het tarief daalt van 5 fietsen 

Natuur 

mailto:contact@bikeenergy.com
http://www.bikeenergy.com/


Confidences d'Epicure 

Confidences d'Epicure biedt u zijn gastronomische dozen. Eric CHAMPION heeft de beste producten  

geselecteerd die zijn ontwikkeld in een voorbeeldige kwaliteitsbenadering, waarbij de voorkeur wordt  

gegeven aan ambachtslieden en landbouwers die kiezen voor de hoge smaakkwaliteit, de 

verbetering  en de authenticiteit van de producten van onze luxueuze gebieden. 

9 rue Jean Thévenin   51200 EPERNAY 

Tél : + 33 (0)6 43 63 53 06  

contact@confidencesdepicure.fr | www.lesconfidencesdepicure.fr 

PRIJS 

 

• 5 dozen regionale producten met 

Champagne of Ratafia: van 74 € tot 98 €. 

 

Te koop bij het VVV-kantoor van Hautvillers en 

Epernay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le miel de Bacchus 

Winkel en verkoop van honing. Uitleg over de bij en zijn omgeving, bezoek bijenstallen, honingwinning  

en proeverij. 

Rue de Bacchus  51160 HAUTVILLERS   

Tél. : + 33 (0)7 87 20 36 35 

hatieretfils@laposte.net | 

PRIJS 

 

• Volwassene: 15 € 

• Kind: 5 € 

 

Bezoek het honinghuis alleen op woensdag 

op reservering. 

 

HOURS 

• Van 05/06 tot 05/09 

10 - 17 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winkels en bedrijven 
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mailto:contact@confidencesdepicure.fr
http://www.lesconfidencesdepicure.fr/
mailto:hatier.romain@laposte.net
mailto:hatier.romain@laposte.net
mailto:hatier.romain@laposte.net
mailto:hatier.romain@laposte.net



