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Nya guider varje månad: www.aftonbladet.se/resguider

• Bordeaux med vindistrikt • Paris • Whiskyresa i Skottland • Rhen & Mosel • 
Salzburg • Wien • Prag • Krakow • Ljubljana • Dubrovnik • Aten • Rom • Milano • 
Barcelona • Madrid • Lissabon • Las Palmas • New York • Las Vegas • Bila i USA 
• Shanghai • Hongkong • Vietnam • Bangkok • Phuket • Khao Lak • Kerala...

www.champagne.com
Det här är den officiella hemsidan om 
drycken champagne. Läs om provsmak-
ning och hur du kombinerar champagne 
och mat. Sajten har en engelskspråkig 
version. 

www.meteofrance.com
Kolla väderleksprognosen inför resan på 
Meteo France – franska motsvarigheten 
till SMHI. 

www.wikipedia.org
På Wikipedia finns det mängder att läsa 
om både drycken champagne och vinre-
gionen Champagne. Väl inne på sidan sö-

ker du kort och gott efter ”Champagne”. 
Den engelska versionen är något mer 
utförlig än den svenska.
 
www.tourisme.fr
På Tourisme en France hemsida hittar du 
kontaktuppgifter och information från 
alla turistbyråer i Champagneregionen 
(klicka på Marne). Sajten är på franska.

http://tv.winelibrary.com
Bli inspirerad av den amerikanske vin-
experten och vinhandlaren Gary Way-
nerchuk. Han har en egen helt underbar 
webb-tv-show och älskar champagne 
mest av allt.

Ringa hit och hem
Då du ringer till Frank-
rike slår du 0033 följt av 
riktnummer utan första 
nollan och därefter num-
ret. När du ringer hem 
till Sverige slår du 0046 
följt av riktnummer utan 
första nollan och därefter 
numret.

Larmnumret 112
För att ringa akutsamtal 
till polis, ambulans och 
brandkår slår du 112.

Turistbyrån i 
Reims
Ligger på 2 Rue Guillaume 
de Machault i Reims, 
tel: +33 (0)3 26 77 45 00.
S www.reims-tourism.com

Turistbyrån i Epernay
Ligger på 7 Avenue de 
Champagne i Epernay, 
tel: +33 (0)3 26 53 33 00.
S www.ot-epernay.fr

Sveriges ambassad
17 Rue Barbet-de-Jouy,
75007 Paris, tel: +33 (0)1 
44 18 88 00.
S e-mail: info@amb-suede.fr

Vik 
här

5 telefonnummer

5 sajter

Fler guider på nätet Alla guider för 19 kr/månad
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Champagne med sina böljande vinodlingar, 
vackra små byar och sitt mousserande 
guld, champagnen, ligger bara en dryg tim-

me öster om Paris. Engelsmän, belgare och hol-
ländare har för länge sedan hittat hit och för oss 
svenskar är Champagne ett allt populärare resmål.
Det är lätt att ta sig runt i Champagne med bil el-
ler cykel, eller varför inte luftballong, och målet 
med resan – att dricka champagne – är något som 
tilltalar de flesta. Stämningen är välkomnande och 
människorna du möter älskar att berätta om sina 
bubblande viner. Du behöver alltså inte vara vin-
expert för att uppskatta en resa hit. 
Staden Epernay är regionens hjärta och den 
självklara utgångspunkten för en Champagne- 
vistelse. Här finns de flesta upplevelser för dig 
som besöker regionen en kortare tid. Planerar du 
en Parisresa så kan ett dygn i och kring Epernay 
vara en kul avstickare. Stannar du längre kan du 

utforska de populära Champagnerutterna som ut-
går från Epernay i alla väderstreck.

Text & foto: Johan Söderlund
guider@aftonbladet.se

Tid
Frankrike ligger i samma tidzon 
som Sverige. När det är midnatt 
hemma är den även ”minuit” i 
Champagne. 

El
Dina svenska el-prylar (mp3-spe-
lare, telefonladdare, dator m.m.) 
passar normalt i de franska elut-
tagen. Det är bara om du har en 
väldigt gammal jordad kontakt 
som det kan bli problem.

Telefon
Frankrike har ett bra mobilnät 
och att ringa är relativt billigt om 
din operatör har avtal med en 
fransk operatör. Ofta får du ett 
SMS från en lokal operatör som 
informerar om kostnaderna i 
samband med att du anländer till 
Frankrike. 

Internet
Det kan vara svårt att komma 
åt datorer med internet i Cham-
pagne. Inne i storstaden Reims 

finns det internetkaféer och 
turistbyråerna och de större ho-
tellen kan hjälpa dig att hitta in-
formation på nätet, men de lånar 
inte gärna ut datorn för att du 
ska kolla mailen. 

Dricks 
Dricks fungerar på samma sätt 
som hemma. Det finns inget rikt-
märke i form av procent av no-
tan. Oftast avrundar du av uppåt 
eller lämnar kvar småmynten 
som dricks.

Pass
Frankrike tillhör Schengen, vil-
ket innebär att du inte måste 
ha pass för att resa dit – om du 
istället har ett nationellt id-kort 
(körkortet gäller inte). Id-kortet 
kan du ansöka om på polisens 
passexpedition.

Pengar
Frankrike har euro som valuta. 
Du kan precis som i Sverige be-

tala med kort (Visa, Eurocard, 
Mastercard etc.) på de flesta 
restauranger, barer, affärer och 
andra försäljningsställen. Det är 
gott om uttagsautomater i stä-
derna och de större byarna. Taxi 
tar normalt inte kort.

Språk
Myten om att fransmän inte vill 
tala engelska stämmer in på 
Champagne. Du klarar dig hyf-
sat med din svenskklingande 
skolengelska i många barer, 
restauranger och på de större 
vingårdarna. På mindre hotell, 
de små vingårdarna och i butiker 
krävs det oftast att du kan språ-
ket eller förberett med en liten 
parlör. Du hittar en parlör på si-
dan 19 i denna guide.

Säkerhet
Champagne är en extremt väl-
mående del av Frankrike. Brotts-
ligheten riktad mot turister är låg 
och du färdas normalt i turist-

buss eller bil och vistas på plat-
ser fria från ficktjuvar. Förmod-
ligen är det du själv som är det 
största hotet mot säkerheten. Se 
till att vara nykter när du kör och 
respektera alla stoppskyltar. Po-
lisen ligger och lurar på platser 
där de flesta turister missar en 
heldragen linje. 

Säsong
Turistsäsongen i Champagne 
sträcker sig från mars/april till 
slutet av oktober med undan-
tag för de två sista veckorna i 
augusti. Då tar champagnebön-
derna semester och nästan allt 
är stängt. Skördetiden för vin-
druvorna är i slutet av september 
eller i oktober beroende på hur 
sommarens väder varit. I juli och 
i början av augusti kan det vissa 
dagar vara ganska hett i Cham-
pagne. Se till att luftkonditione-
ringen fungerar om du åker runt 
med bil.

Flyg
Du flyger enklast till Paris som 
ligger en dryg timme från Cham-
pagne. SAS flyger till Charles 
de Gaulle-flygplatsen från 1 300 
kronor tur och retur och Norwe-
gian flyger till Orly från ca 1 200 
kr t/r. Ryanair flyger till Beauvais, 
en timme norr om Paris, från ca 
500 kr t/r med alla extra avgifter 
inräknade.
S www.sas.se 
S www.norwegian.no
S www.ryanair.com

Från flygplasen
Från Charles de Gaulle- och Orly-
flygplatserna tar du RAR B-tåget 
in till centrala Paris. Följ skyl-
tarna på flygplatsen. Det kostar 
ungefär 90 kr och tar ca 20 mi-
nuter. Från Beauvais tar du flyg-
bussen in till Paris och byter till 
tunnelbanan (le métro). Flygbus-
sen kostar 120 kr och tar ca 90 
minuter. Metron kostar ca 10 kr 
och tar 20 minuter till centrum.

Hyrbil Paris –
Champagne
Bil hyr du förslagsvis vid flygplat-

sen eller vid tågstationen Gare 
de Lyon i Paris (Tour Gamma, 
193, Rue De Bercy). Gare de 
Lyon ligger centralt och du kom-
mer enkelt ut på motorvägen A4 
som tar dig österut mot Cham-
pagne. En bil kostar ungefär 
1 000 kr per dag beroende på 
storlek och antal hyrdagar.
Europcar, tel: +33 8 25 82 54 38.
S www.europcar.fr
Avis/Sixt: +33 (0)1 44 75 59 62.
S www.sixt.fr
National Citer (endast online-
bokning): 
S www.citer.fr
Om du inte är så bra på franska 
kan du kontakta en svensk för-
medlare, till exempel Ebilhyra 
på tel: 0200-125 341 eller 00800 
4473 3000.
S www.ebilhyra.se

Tåg Sverige-Paris
Tåg tar tid men är som bekant 
miljövänligt. Du bokar enklast på 
SJ:s hemsida.
S www.sj.se 

Tåg Paris – Champagne
Tåg mellan Gare de l’Est i Paris 

och städerna Reims eller Eper-
nay i Champagne kostar 170-
300 kr beroende på när du vill 
resa och hur långt i förväg du 
bokar biljetten. Du kan boka på 
flera olika sajter, exempelvis: 
S www.sncf.fr
S www.transilien.com

5 x viktiga fakta

5 x resan hit

5 x praktiska fakta
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Parva Domus
Hotellet är nyrenoverat med 
gammaldags charm. Stäm-
ningen är familjär och ägarna, ett 
äldre par, är mycket trevliga och 
hjälpsamma. Läget är toppen 
mitt på Avenue de Champagne 
intill de stora champagnehusen. 
Ett dubbelrum med en excellent 
frukostbuffet kostar 780 kr.

27 Avenue de Champagne, 
Epernay, 
tel: +33 (0)6 13 99 12 57.

Les Grains d’Argent
Les Grains d’Argent är ett revligt 
hotell med en mycket bra restau-
rang. Dubbelrum med frukost 
och middag kostar 1 500 kr. Bara 
rummet kostar 850 kr.

1 Allée du Petit Bois, Dizy,
tel: +33 (0)3 26 55 76 28.

S www.lesgrainsdargent.fr

Castel Jeanson
Ett mellanklasshotell med bra 
standard och trevlig atmosfär 
i utkanten av Aÿ som är en av 
Champagnes mest kända Grand 
cru-byar. Dubbelrum för ca 800 
kronor/natt.

24 Rue Jeanson, Aÿ,
tel: +33 (0)3 26 54 21 75.

S www.casteljeanson.fr

Campanile
Motellkedjan Campaniles motell 
i Dizy håller hög klass till ett bra 
pris. Det går oftast att få rum här 
även under högsäsong. Dub-

belrum med frukost från cirka 
650 kr.

Lieu-ditles Terres-Rouges, 
Dizy,
tel: +33 (03) 26 55 33 66.

S www.campanile.com

Hotel Reine Blanche
Hotel Reine Blanche är ett char-
migt hotell som ligger lite avsi-
des en bit söder om Epernay i 
området Côte des Blancs. Dub-
belrum från ca 900 kr inklusive 
frukost. Här finns även pool och 
spa samt en restaurang med 
prisvärda menyer från ca 200 kr.

18 Avenue Louis Lenoir, 
Vertus,
tel: +33 (0)3 26 52 20 76.

S www.hotel-reine-blanche.com

Bil
Hyrbil eller egen bil är det enk-
laste sättet att resa i Cham-
pagne. Enda problemet är att 
föraren inte kan dricka cham-
pagne, men man kan ju alltid 
spotta ut bubblet precis som de 
riktiga vinprovarna gör. Du hit-
tar mer info om bilhyra under 
rubriken ”5 x ta sig hit”. Om du 

har tänkt köpa med dig stora 
mängder champagne hem till 
Sverige är det enklast om du har 
din egen bil.

Minibuss
Halvdagsturer med minibuss 
för 2 till 8 personer med besök 
på vingårdar och provsmakning 
kostar 190 kr för vuxna och 95 kr 

för barn 6-12 år. Gratis för barn 
under 6 år.

11 Rue du Bas, Mancy,
tel: +33 (0)6 30 35 51 07.

S www.chamoagne-domimoreau.com

Cykla
Flera researrangörer, t ex Loca-
france, ordnar cykelsemester i 
Champagne för 6 000-7 000 kr 

Bo på slott
Château D’Etoges är ett bland 
många slott i Champagne som 
har hotellverksamhet. Slottet 
ligger vackert i Côte des Blancs-
området söder om Epernay och 
är lite extra häftigt eftersom det 
har en vallgrav. Ett dubbelrum 
kostar mellan 1 350-2 900 kr.

Château D’Etoges, 
4 Rue Richebourg, Etoges,
tel: +33 (0)3 26 59 30 08.

S www.chateau-etoges.com

Bo hos en vinbonde
Vinodlaren Eric Isselée hyr ut 
rum med strålande utsikt över 
vinfälten i byn Cramant som är 
en av Côte des Blancs vackraste 
platser. Ett dubbelrum kostar 

från 450 kronor och då ingår en 
enkel fransk frukost. Du måste 
ringa i förväg och boka.

350 Rue Grappes d’Or, 
Cramant,
tel: +33 (0)3 26 57 54 96.

S www.champagne-eric-isselee.com

Bo på vandrarhem
Vandrarhemmet i Reims är det 
absolut billigaste i Champagne. 
Drygt 150 kronor per person för 
ett dubbelrum. Vandrarhemmet 
har även cykeluthyrning.

Centre International de Séjour, 
Parc Léo Lagrange - Chaussée 
Bocquaine, Reims,

tel: +33 (0)3 26 40 52 60.
S www.cis-reims.com

Bo i hus
Under turistsäsongen är det 
många som hyr ut lägenheter, 
villor eller del av hus i Champag-
neregionen. Kontakta turistbyrån 
i Epernay för information.

Tel: +33 (0)3 26 53 33 00.
S www.ot-epernay.fr/-To-sleep-

Camping
Det finns flera campingställen 
runt om i Champagne. Camp-
ingen i Epernay är den som är 
närmast de flesta sevärdheter 
och champagnehus.

Camp Municipal, Allée de 
Cumières, Epernay,

tel: +33 (0)3 26 55 32 14.
S e-mail: camping@ville-epernay.fr

5 x ta sig runt

5 x alternativt boende5 x hotell

för en vecka. Du kan även hyra 
cykel på egen hand i Cham-
pagne, bland annat på vandrar-
hemmet i Reims.

Tel: +33 (0)3 26 40 52 60.
S www.cis-reims.com
S www.locafrance.se

Ballongflyg
Den absolut mest exklusiva upp-

levelsen av Champagne är att 
sakta sväva över vinodlingarna 
och de pittoreska små byarna. 
Les Montgolfières Champenoi-
ses anordnar turer med luftbal-
long över Champagne. Pris ca 
1 800 kr per person.

Rue de la Bascule, Prosnes,
tel: +33 (0)6 64 97 32 61.

S www.les-montgolfieres-champenoises.com

Paketresor
Vill du umgås med andra vinin-
tresserade och få guidning på 
plats så kan du åka på en arrang-
erad resa. Priserna varierar men 
du får räkna med ca 10 000 kr för 
4-5 dagar. Då är allt utom flyg till 
Frankrike inkluderat.
S www.bkwine.com
S www.champagneshop.se

Charmiga Parva Domus med badkar i sovrummet.Ibland ingår en frukostbuffet i hotellpriset.Spotta ut bubblet innan du tar bilen. Kom närmare naturen på en cykel.
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Katedralen i Reims
Det var här som Frankrikes 
kungar kröntes fram till revolu-
tionen. Notre-Dame de Reims är 
väl värd ett besök i den i övrigt 
ganska trista staden. Om du 
vill gå upp i tornen så finns en 
guidad visning. Annars räcker 
det alldeles utmärkt att njuta av 
byggnaden på markplan. Missa 
inte Marc Chagalls glasfönster 
längst in i katedralen.

Rue Rockefeller.

Dom Pérignons grav
I kyrkan Saint-Sindulphe i Haut-
villers ligger den legendariske 
champagne-munken Dom Pé-
rignon begraven. Dom Pérignon 
levde mellan 1638 och 1715, 
därav en stor del av tiden i Haut-
villers. Han är känd för att ha ut-
vecklat den mousserande cham-
pagnedrycken till vad den är i 
dag – en exklusiv och bubblande 
partyhöjare. Vissa hävdar att 
”Dompan” uppfann champag-

nen, men det finns belägg för att 
man tillverkade bubblande vin 
långt före Dom Pérignons tid. 
Graven hittar du framför altaret 
i kyrkan.

Rue de l’Eglise, Hautvillers.

Avenue de Champagne 
och Jardin d’Enfants
Paradgatan Avenue de Cham-
pagne i Epernay är ett måste för 
den som gillar pampiga palats 
och snygga stenläggningar. Här 

Snigelmuseet 
I Try-Dormans kan du besöka 
snigelmuseet och få provsmaka 
sniglar tillsammans med cham-
pagne. Det kan vara en god idé 
att ringa eller maila och anmäla 
ditt besök i förväg.

L’Escargot de Champagne,
8 Rue des Plumons, 
Try-Dormans,
tel: +33 (0)3 26 58 10 77.

S e-mail: contact.escargot@equantys.com
S www.equantys.com

Världens största kork
Störst är bäst! Hos Beaumont 
des Crayeres kan du ta en titt 
på världens största kork (140 kg 
tung, 1,2 meter hög och 85,2 cm 
bred) och en massiv vinflaska 
(1,76 meter hög och 1,66 meter 
i omkrets). 

64 Rue de la Liberté, 
Mardeuil,
tel: +33 (0)3 26 55 29 40.

S www.champagne-beaumont.com

Världens största 
champagneglas
Du kan även kolla in världens 
största champagneglas (cham-
pagneflöjt). 2,13 meter hög, 18 
kilo tung och rymmer 160 flas-

5 x klassiska sevärdheter

5 x alternativa sevärdheter

ligger flera av de stora cham-
pagnetillverkarna uppradade. 
Ståtliga järngrindar med skyltar i 
guld talar om att här ligger Moët 
& Chandon, Pol Roger, Perrier 
Joulet med flera. Om du ändå 
tänkt besöka exempelvis Moët 
så passa på att ta en promenad 
längs avenyn och titta in i parken 
Jardin d’Enfants. Här kan du vila 
benen på en bänk under skug-
gan av ett träd till ljudet av por-
lande vatten.

Blommorna i Oger
Staden Oger i hjärtat av Côte des 
Blancs har vunnit flera interna-
tionella priser för sina vackra of-
fentliga blomsterarrangemang. 
Ring och boka om du vill ha en 
guidad tur.

Tel: +33 (0)3 26 57 50 09.

Chateau de Montmort
En och en halv mil söder om 
Epernay ligger ett äkta 1600-tals 
renässansslott. Här kan du ta en 

promenad i den vackra parken 
på egen hand eller följa med på 
en guidad visning. Turen kostar 
ca 50 kr för vuxna. För barn är 
det gratis. Chateau de Montmort 
är öppet från 1 april till 31 okto-
ber. Stängt på måndagar.

3 Rue de la Libération, 
Montmort-Lucy,
tel: +33 (0)3 26 59 10 04.

S www.montmort.com

kor champagne.
1 Rue Carnot, Pierry,
tel: +33 (0) 26 54 03 23.

Äktenskapsmuseet
Tradition, kärlek och champagne 
är temat för museet i Oger. Här 
har man samlat över 700 prylar 
kopplade till äktenskapets olika 
ritualer. Öppet 09.00 till 18.00. 
Lunchstängt mellan 12.00 och 

14.00. Inträde 60 kr för vuxna 
och 50 kr för barn.

1 Rue d’Avize, Oger,
tel: +33 (0)3 26 57 50 89.

S www.mariage-et-champagne.com

Massgravarna från 
första världskriget
Det utkämpades många blodiga 
strider i Champagne under första 
världskriget. Gravfält med vita 

kors i långa rader syns lite var-
stans längs vägarna. I Parc du 
Château i Dormans finns en liten 
minnespark över de miljoner 
som dog i skyttegravarna. Öppet 
från kl 14.30 till 18.30. Inträde 
cirka 10 kronor.

Parc du Château, Dormans.

Vila benen i Jardin d’Enfants.Marc Chagalls fönstermålningar.Katedralen i Reims byggdes på 1200-talet. Dom Pérignons grav finns i kyrkan i Hautvillers.
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La Table de Tristan
Restaurangen är liten och mysig 
med ljus och fräsch inredning. 
Här kan du välja på ett par utsök-
ta franska trerättersmenyer från 
ca 300 kronor. Förrätterna är 
underbara och Tristans foie gras 
(gåslever) är nästan ett måste. 
Maten är mycket vällagad och 
efterrätterna syndigt goda. Per-
sonalen är trevlig och hjälper 
gärna till att välja rätt dryck (för-
slagsvis champagne) till de olika 
rätterna. Många turister går hit, 

men la Table de Tristan känns för 
det inte alls ”turistig”. Restau-
rangen öppnar normalt klockan 
19.00. Det kan vara en bra idé att 
boka bord.

21 Rue Gambetta, Epernay,
tel: +33 (0)3 26 51 11 44.

Le Caveau 
En trevlig restaurang som lockar 
många turister. Menyn presen-
terar traditionell mat från regio-
nen. Personalen är trevlig och 
pratar bra engelska. En huvud-

rätt kostar runt 250 kronor men 
det finns även en prisvärd trerät-
tersmeny för samma summa.

Rue de la Coopérative, 
Cumieres,
tel: +33 (0)3 265 483 23.

S www.lecaveau-cumieres.com

Patrick Michelon
Restaurangen ligger i ett av 
Hautvillers äldsta hus. Inred-
ningen är mycket elegant med 
kristallkronor och stuckaturer. 
En trerättersmeny kostar från 

Le Vintage
Le Vintage ligger lite vid sidan 
av turiststråket mitt emot stora 
kyrkan (Epernays Notre Dame). 
Stämningen är välkomnande 
och stilen enkel. Många unga 
går hit och du träffar lätt folk från 
orten. Champagnen är mycket 
prisvärd och har du tur blir du 
bjuden på någon lokal specia-
litet från drinkmenyn. Om du 
är riktigt djärv ska du prova en 
tequila-champagne-slammer. 

Le Vintage är troligen det enda 
stället i världen som serverar just 
den drinken.

34 Rue Doct Verron, Epernay,
tel: +33 (0)3 26 32 51 26.

L’Apostrophe
Huset är från 1850-talet och sti-
len är en blandning av gammalt 
och nytt. L’Apostrophe är ett 
trevligt ställe för ett kort stopp 
och en champagnedrink i 100-
kronorsklassen, men du kan 

även äta i den exklusiva restau-
rangdelen.

Place Drouet d’Erlon, Reims,
tel: +33 (0)3 26 79 19 89.

La Pomme d’Or
Efter ett par dagars champagne-
provning tillsammans med turis-
ter kan det kännas bra med en 
pint öl i klassisk pubmiljö tillsam-
mans med lokalbefolkningen. 
La Pomme d’Or ligger en trappa 
upp och syns (och hörs) väl från 

5 x restauranger

5 x barer

600 kr och ett glas champagne 
kostar 95 kr. Har du en budget 
på minst en tusenlapp så är Pa-
trick Michelon ett toppenställe.

13 Rue Berceaux, Epernay,
tel: +33 (0)3 26 55 28 84.

Restaurant Le Mesnil
Le Mesnil är en lyxig och populär 
restaurang i hjärtat av Côte des 
Blancs. Menyerna startar på ca 
350 kronor vilket kan ses som 
prisvärt men kanske lite dyrt för 
en lunch. Vinlistan är ambitiös 

med ett brett urval av viner.
2 Rue Pasteur, 
Le Mesnil Sur Oger,
tel: +33 (0)3 26 57 95 57.

S www.restaurantlemesnil.com

Restaurant de l’Abbaye 
i Hautvillers
Restaurant de l’Abbaye i Haut-
villers är ett bra val om ni är ett 
större sällskap på 10-20 perso-
ner som vill äta lunch eller mid-
dag längs Route Touristique du 
Champagne mellan Dormans 

och Epernay (i området Vallé 
de la Marne). Restaurant de 
l’Abbaye är ganska turistig och 
med lite väl ombonad inredning, 
men trädgården är genomtrev-
lig och om vädret tillåter så ska 
ni försöka få ett bord utomhus. 
Menyn är stor, varierad och rym-
mer alla lokala specialiteter.

Rue Eglise, Hautvillers,
tel: +33 (0)3 26 59 44 79.

S www.abbayehautvillers.org

gatan. På vardagar då andra ba-
rer i Epernay är lite folktomma 
är det oftast fullt med folk här. 
Personalen är trevlig och pratar 
mycket bra engelska.

12 Rue Eugène Mercier, 
Epernay,
tel: +33 (0)3 26 55 22 73.

Café d’Hautvillers
Café d’Hautvillers är en lätt 
nedgången och oansenlig bar 
vid torget mitt i byn Hautvillers. 

Egentligen skulle stället inte ens 
blivit omnämnt i den här guiden 
om det inte hade varit för chok-
ladglassen. Den är makalöst 
mörk, intensiv och god och är 
kanske Frankrikes bästa chok-
ladglass.

2 Place République, 
Hautvillers,
tel: +33 (0)3 26 59 40 34.

Le Mont Joly
Le Mont Joly i Villers-Allerand är 

det perfekta stoppet längs Route 
Touristique du Champagne mel-
lan Epernay och Reims (i områ-
det Montagne de Reims, nordöst 
om Epernay). Le Mont Joly är en 
liten och gemytlig bar med lokal 
känsla och gott kaffe. Här kan du 
även få du en enkel lunch inklu-
sive förrätt och efterrätt för 105 
kronor.

3 Rue Alphonse Hanin, 
Villers-Allerand,
tel: +33 (0)3 26 08 94 76.

La Table de Tristan har syndigt goda efterätter.Patrick Michelon ligger i ett välbevarat äldre hus. Ta en öl med lokalborna på La Pomme d’Or.Tequila-champagne-slammers på Le Vintage.
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Reims

Vandrarhem 

Katedral 

L‘Apostrophe 

Mancy (minibussturer) 
Pierre Gimonnet & Fils 

Bonnaire Champagne 

Oger  
(blommor, 

äktenskapsmuseum) 

Avize 
(kurs i champagneprovning) 

Montmort-Lucy
(slott)

Vertus 

Etoges 

Dormans 
(snigelmuseum, 
massgravar) 

Prosnes 
(ballongflygning) 

Val-de Vesle 
(Zig Zag Park) 

Epernay
Aÿ 

Mardeuil 
(största korken) Pierry 

(största champagne- 
glaset) 

Avenue de Champagne, Jardin d’Enfants 
La Table de Tristan, Patrick Michelon 
Le Vintage, La Pomme d’Or 

Parva Domus 

Bo hos vinbonde 

Le Caveau 

Restaurant de l’Abbaye

Hautvillers 

Dom Pérignons grav, åsneridning, 
picnic 

Mailly 
Ludes 
Bérèche et Fils Verzy 

(bågskytte) 

Bouzy 

E46 

E46

E50 

E50 

N51 

N31 

N3 

N51

A26 

A4

E17 

Restaurant Le Mesnil 

Salon, Pierre Peters 

Café d’Hautvillers 

Le Mont Joly 
Nicolas Feuillatte

Moët & Chandon,  
Mercier Champagne, 
Perrier-Jouët, 
Pol Roger 

Veuve Clicquot, Mumm, Pommery, 
Tattinger, Piper-Heidsieck, Charles 
Heidsieck, Krug, Louis Roederer 

Mailly Champagne 

Bollinger 

George Vesselle G. Tribaut 

Castel Jeanson 

Reine Blanche 

Château D’Etoges 

Philipponnat Laurent-Perrier 
Vincent Cadet 

Duval-Leroy 

Montagne de Reims 

Côte des Blancs

Marne 

= hotell

= restaurang

= bar

= champagnehus

E50 

E54 

E21 

E50 

E46 

E17 

E17 

A26 

A31 

A4 

A5 

A4 

Reims 

Baslieux- 
lès-Fismes 
Mont-sur- 
Courville 

Fismes 

Ventelay 

Bouvancourt 

Courcy 

Breuil 
Courlandon 

Boissy-le-Repos 

Péas 
Montmirail 

Marchais- 
en-Brie 

La Ville-sous-Orbais 

Le Thoult-Trosnay 

Epernay 

Champfleury 

Loivre 

Blacy Huiron 
Courdemanges 

Bussy-le-Repos Soulanges 

Arrelles 

Bouilly 

Laines-aux-Bois 
Souligny 

Lépine 
Torvilliers 

Macey 
Prugny 

Messon 
Javernant Villery 

Fontvannes 
Bossancourt 

Champcourt 

Harricourt 

Balnot-la-Grange 

Etourvy 

Romain-sur-Meuse 

Saint-Loup-sur-Aujon 

De 40 nya champagnebyarna 

Paris

FRANKRIKE

SPANIEN

Priskoll
Frankrike: 103

Sverige: 100

Så mycket kostar:

Ett glas cham-
pagne: 60 kr.
Big Mac: 31 kr.
Kopp kaffe: 20 kr.

Taxi 3 km: 85 kr.
Bensin, 95 oktan: 
ca 12,50 kr/litern. 

Väder
Dags-
temperatur 
och centi-
meter regn 
per månad.

4 7 10 15 18 22 24 24 21 14 8 5 Reims
0 0 2 8 15 19 21 20 14 8 3 0 Stockholm
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Druvor
Det är i huvudsak tre olika druv-
sorter som förekommer i cham-
pagne, den gröna chardonnay-
druvan och de två blå druvorna 
pinot noir och pinot meunier. 
Dessa tre har lite olika smak-
egenskaper. Chardonnay kan 
beskrivas som elegant och frisk, 
pinot noir ger kraft och struktur 
och pinot meunier skänker frukt-
ighet till champagnen.

Vitt på vitt, vitt på rött 
och rosé
Champagne på bara gröna dru-
vor kallas Blanc de blancs (vitt 
på vitt). Champagne på bara blå 
druvor kallas Blanc de noirs (vitt 

på svart). Även champagne på 
blå druvor är alltså oftast vit. För 
att göra rosé-champagne tillsätts 
vanligen en liten del rödvin.

Torrt eller sött 
I en flaska Demi-Sec tillsätts cir-
ka 24-37 gram socker. I en Sec 
tillsätts 13-23 gram. I en Brut 12 
gram eller mindre och för Zero 
dosage inget socker alls.

Prestige- och 
årgångschampagner
År då vädret varit gynnsamt och 
druvona blivit extra bra tillverkas 
årgångsviner. Ett årgångsvin 
innehåller bara druvor från ett 
och samma år och måste lagras 

minst 3 år. Till ”vanlig” cham-
pagne  blandas druvjuicer från 
flera år och lagringstiden är 
minst 18 månader. Prestige-
cuvéer görs vanligen på druvor 
från de bästa sluttningarna och 
lagras normalt flera år.

Grand cru och 
Premier cru
Alla champagnebyar är klassifi-
cerade. Står det ”Grand cru” på 
flaskan kommer champagnen 
från en av de 17 högst klassifice-
rade byarna. Står det ”Premier 
cru” är den från någon av de 38 
näst bästa. Står det ingenting så 
är vinet från någon av de övriga.

5 x champagne-abc
Öppna flaskan
Ta bort folien och rikta flaskan 
bort från sällskapet så att ingen 
får korken i ögat. Skruva upp 
ståltråden och håll en tumme på 
ovansidan av metallbiten som 
täcker korken. Håll flaskan i 45 
graders vinkel, snett uppåt. Ta 
ett fast tag runt ståltråd och kork 
med ena handen samt botten 
av flaskan med andra handen. 
Skruva på flaskan och håll emot 
i korken tills korken släpper. Var 
beredd att hälla upp i glasen 
direkt. Ett tips är att bara hälla 
upp en skvätt i varje glas och att 
sedan fylla upp glasen en andra 
omgång. Då bubblar inte cham-
pagnen över kanten på glasen.
En sak till: när du provar cham-
pagne bör den inte vara allt för 
kyld, då blir det svårare att känna 
doft och smak. 

Utseendet
Håll upp glaset mot en vit eller 
ljus bakgrund. Notera färgen. 
Använd din egen fantasi för att 
beskriva den. Till exempel guld-
gul eller rostrosa. Titta på bubb-
lorna. Är det många, små och 
intensiva bubblor (=positivt), 
eller ett fåtal, stora och lite trötta 
bubblor (=dåligt)? Tänk på att ett 
rent och lite blött glas kan göra 
att bubblorna inte framträder. 
Du märker dem i så fall först när 
du smakar.

Doften
Ställ glaset mot bordet som stöd 
och rotera det ordentligt så att 
vinet sveper runt i glaset. Stick 
därefter ner näsan ordentligt i 
glaset och lukta. Upprepa flera 
gånger tills du hittat dofterna. 
Du hittar garanterat äpple. Kan-
ske kan du känna vilken sort. 
Granny Smith? Kanske känner 

du igen någon citrusfrukt, en 
svag rostat bröd-lukt, vita blom-
mor, kokos eller kattpiss? An-
vänd fantasin, ditt luktsinne och 
luktminne.

Smaken
Ta en halv mun och sörpla in luft 
för att frigöra smakerna. Svälj 
eller spotta ut (i en hink om det 
finns tillhands) och känn sma-
ken. Principen är densamma 
som när du luktar. Använd fan-
tasin och tidigare smakupple-
velser. Äpplet och citronen är 
vanliga i champagne. Kanske 
grapefrukt, aprikos, nötter, 
björnbär, körsbär, hallon, sten, 
kalk, mineral, hembakat bröd 

– alla smakreferenser är tillåtna.
Glöm inte att alla doft och smak-
upplevelser påverkas av vad du 
äter till. Ha ett glas mineralvatten 
tillhands för att neutralisera 
smaklökarna.

Eftersmaken
Mycket och lång eftersmak är 
karaktäristiskt för årgångsviner, 
men även yngre champagner 
har mer eller mindre eftersmak. 
Ibland framträder nya smaker 
efter några sekunder. Ibland hål-
ler smakerna i sig och förlänger 
upplevelsen på ett behagligt 
sätt. Är vinet dåligt kan det ofta 
avslöjas på att eftersmaken inte 
är behaglig.

5 x så provar du champagne

Första jäsningen
Druvorna plockas och pressas 
därefter snabbt så att inte vinet 
tar färg av druvskalen. Druvjui-
cen får sedan jäsa i stora tankar 
på samma sätt som vanligt vin. 
Kolsyran som bildas vid jäsning-
en tillåts försvinna ur vinet och 
du får ett ”basvin”. Ofta blandas 
basviner från olika druvor eller 
årgångar innan det är dags för 
andra jäsningen.

Andra jäsningen
Basvinet hälls på flaska tillsam-
mans med jäst och lite socker. 

Flaskan försluts med en kapsyl 
och skickas till vinkällaren för 
lagring. Här får flaskan ligga i 
minst 18 månader. Under den ti-
den sker jäsningen i flaskan och 
kolsyran tillåts inte att försvinna. 
Det är nu champagnens bubblor 
skapas.

Riddling
Efter 18 månaders lagring star-
tar processen att få bort jäst-
fällningen ur flaskan. Flaskan 
placeras med korken snett nedåt 
och snurras (riddle) regelbundet 
under en tid. Varje gång flaskan 
snurras vippas den ytterligare 
lite framåt så att all jäst samlas 
närmast kapsylen. I slutskedet 
står flaskan upp och ned.

Korkning
De upp och nedvända flaskorna 
fryses närmast kapsylen så att 
jästfällningen fryser till is. Där-
efter vänder man på flaskan, tar 

bort korken och låter den frysta 
jästen flyga ut med hjälp av kol-
dioxidtrycket i flaskan. Nu till-
sätts normalt lite socker och flas-
kan tillsluts omedelbart med en 
riktig kork innan allt för mycket 
kolsyra försvinner.

Lagring på flaskan
När korken sitter i flaskan så 
kan man välja om man vill lagra 
champagnen ytterligare eller 
dricka den. Många champag-
ner utvecklas med åren om de 
lagras. Andra bör drickas utan 
någon längre lagring. Om du tar 
med dig champagne hem och 
lagrar den så ska du förvara den 
på ett mörkt ställe med jämn 
temperatur. Det behöver inte 
vara kallt, något under rumstem-
peratur räcker. Undvik kylskåpet 
eftersom de små vibrationerna 
från generatorn dödar cham-
pagnen. Den ska ligga stilla utan 
skakningar.

5 x framställning av champagne

Ser du jästpartiklarna? Fyll på glasen i två omgångar för att undvika spill.
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Det finns tusentals småprodu-
center i Champagne. Odlare 
som erbjuder provsmakning har 
oftast en öppet-skylt vid vägkan-
ten. Det är bara att stanna till, 
knacka på och be om en ”dégu-
station”. Här nedan är några 
producenter som på det ena eller 
andra sättet är värda ett besök.

Bérèche & Fils
Hos producenten Bérèche & Fils 
har nyligen sonen i familjen tagit 
över verksamheten. Vill du träffa 
en ung vinbonde som brinner 
för champagne så ska du be-
söka Bérèche & Fils vackra lilla 
vingård.

Craon de Ludes, Ludes,
tel: +33 (0)3 26 61 13 28.

Vincent Cadet
Vincent Cadet tillverkar bara 
5 000 flaskor champagne om 
året och all hantering sker helt 
manuellt. Vinkällaren är närmast 
att betrakta som ett museum 
med extremt gammal utrust-
ning. Champagnen i sig är inte 

någon höjdare, men det är kul 
att se hur tillverkningen fungera-
de förr. Cadet har ingen telefon 
och inga speciella öppettider. 
Knacka på och håll tummarna 
för att vinbonden är hemma.

Route Nationale mellan Dor-
mains och Epernay.

Georges Vesselle
I Bouzy är det tätt mellan vinpro-
ducenterna. Du kan lätt spende-
ra en hel dag bara i denna lilla by. 
Georges Vesselle är en av många 
producenter som är väl värda 
ett besök. Öppet dagtid måndag 
till fredag med lunch mellan 12 
och 14.

16 Rue des Postes,
tel: +33 (0)3 26 57 00 15.

Champagne Christian 
Etienne
Christian Etienne har en stor 
villa på toppen av en kulle i byn 
Meurville lite avsides i södra 
Champagne. Tar du källartrap-
pan ner från vardagsrummet 
kommer du ner i Christians vin-

källare där champagnen tillver-
kas och lagras. Vartefter Chris-
tians champagne blivit allt mer 
populär så har källaren byggts 
ut och villan står numera på en 
klippa ihålig som en schweizer-
ost. Christian är stolt och brinner 
för sin kraftfulla champagne. 
Han tar normalt inte emot besök, 
men om du ringer i god tid och 
frågar snällt så är du välkom-
men. Christian talar bara fran-
ska.

12 Rue Fontaine, Meurville,
tel: +33 (0)3 25 27 46 66.

G. Tribaut
Vill du dricka champagne och 
samtidigt ha fin utsikt ska du 
besöka G. Tribaut. Byn ligger 
högt och du har en milsvid pano-
ramavy över vinlandskapet från 
vingårdens trädgård. Det här är 
kanske den vackraste utsikten i 
Champagne.

88 Rue Eguisheim, 
Hautvillers,
tel: +33 (0)9 62 15 43 29.

5 x små champagneproducenter
Moët & Chandon
Det mäktigaste champagnehu-
set av dem alla, Moët & Chan-
don, har ett par palatsliknande 
byggnader i centrala Epernay vid 
foten av paradgatan Avenue de 
Champagne. Moët & Chandon är 
mest känt för sin prestigecham-
pagne Dom Pérignon med namn 
efter den kända champagne-
munken med samma namn. 
Dom Pérignon är känd för att 
ha utvecklat champagnen på 
1600- och 1700-talet. Vissa häv-
dar till och med att han uppfann 
drycken. 

Moëts rundtur börjar med en 
kort filmvisning och därefter 
en tur ner i champagnehusets 
gamla källarvalv. Turen avrundas 
med en provsmakning och du 
landar slutligen i Moëts shop där 
du kan köpa snygga souvenirer 
till hutlösa priser. Öppettiderna 
är 09.30 till 16.30 med uppehåll 
för lunch 11.30 till 14.00. Turen 
kostar 125-240 kr per person 
beroende på vilken sorts cham-
pagne du vill provsmaka. För 
unga besökare mellan 11-18 år 
som inte får dricka alkohol kostar 
rundturen 77 kr. Barn under 10 
år går in gratis.

20 Avenue de Champagne, 
Epernay,
tel: +33 (0)3 26 51 20 20.

S www.moet.com

Veuve Clicquot
Veuve Clicquot har en ganska 
seriös rundtur i sina källarvalv 
som tar nästan en och en halv 
timme. Förutom den vanliga ge-
nomgången om hur champagne 
blir till så får du lära dig allt om 
den legendariska Madame Clic-
quot som byggde upp företagets 
varumärket på 1800-talet och 
spred mottot: ”Det finns bara en 

kvalitet – den bästa”. Du bör ta 
på dig hyfsat varma kläder efter-
som du är nere i den 12-gradiga 
källaren ganska länge. Givetvis 
finns det en butik där du kan 
köpa souvernirer efteråt. Det är 
säkrast att ringa eller maila och 
boka tid innan du kommer. Veu-
ve Clicquot har öppet måndag-
lördag från 1 april till 31 oktober 
och måndag–fredag 1 november 
till 31 mars. Det kostar 80 kronor 
per person för en rundtur och ett 
glas champagne. För unga un-
der 16 år är rundturen gratis.

1 Place des Droits de 
l’Homme, Reims,
tel: +33 (0)3 26 89 53 90.

S e-mail: visitcenter@veuve-clicquot.fr
S www.veuve-clicquot.com

Mumm
Hos Mumm kan du välja mellan 
3 olika guidade turer: standard-
turen för 77 kr där du får prov-
smaka Mumms Cordon Rouge 
(som du säkert druckit någon 
gång tidigare), årgångsturen för 
135 kr där du får både Cordon 
Rouge och Cordon Rouge Vin-
tage eller prestigeturen för 190 
kronor. Prestigeturen bjuder 
på tre champagner, en rosé, en 
Grand cru och en med namnet 
Mumm Cramant. Under hög-
säsong, 1 mars till 31 oktober, 
har Mumm öppet 9.00-11.00 
och 14.00-17.00. Resten av året 
måste du maila eller ringa i för-
väg och boka en visning.

34 Rue du Champ de Mars, 
Reims,
tel: +33 (0)3 26 49 59 70.

S e-mail: guides@mumm.com
S www.mumm.com

Mailly Champagne
Mailly Champagnes hus ligger 
i byn Mailly. Byggnaden är en 

stor och ljus konstruktion av glas 
och betong med superdesignad 
inredning – ljusår från den klas-
siska lantstilen som präglar de 
flesta champagnehusen. Mailly 
satsar på design och förpack-
ning utan att tumma på kvali-
teten på champagnen. För 30 
kronor får du provsmaka ett ur-
val av Maillys champagner som 
alla är Grand cru (högsta klassi-
ficeringen). De har även en liten 
utställning med olika designföre-
mål som är ganska trevlig. Mailly 
Champagne är normalt öppet för 
besök alla dagar i veckan.

28 Rue de la Libération, 
Mailly,
tel: +33 (0)3 26 49 41 10.

S www.champagne-mailly.com

Mercier Champagne
Mercier Champagne är inte 
känt för någon vidare kvalitet 
på champagnen, men de har 
en trevlig guidad rundtur. Ro-
liga detaljer som den gigantiska 
vintunnan i entrén, den trevliga 
utställningen i hissen ner i vin-
källaren (som visar champagne-
tillverkning i miniatyrformat) 
samt det underjordiska tåget i 
vinkällaren förhöjer upplevelsen. 
Mercier är Champagnes svar på 
Disney World och troligen den 
mest barnvänliga vinkällaren i 
Champagne.

68 Avenue de Champagne, 
Epernay,
tel: +33 (0)3 26 51 22 22.

S www.champagnemercier.fr

5 x stora champagneproducenter

Gammaldags korkmaskin i Vincent Cadets källare.Småskaligt och charmigt på Bérèche & Fils.
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Vallée de la Marne
Väster om Epernay i Vallée de 
la Marne odlas mest pinot noir 
och pinot meunier. Hautvillers, 
Damery, Troissy och Dormans är 
några av de kända orterna längs 
Route Touristique du Cham-
pagne som sträcker sig mellan 
Epernay och Dormans. Vägen 
norr om floden Marne är den 
vackraste om du måste välja 
väg.

n Kända champagnemärken 
från Vallée de la Marne:
Moët & Chandon, 20 Avenue 
de Champagne, Epernay, tel: 
+33 (0)3 26 51 20 20. 
S www.moet.com
Perrier-Jouët, 28 Avenue de 
Champagne, Epernay, tel: +33 
(0)3 26 53 38 00.
S www.perrier-jouet.com
Pol Roger, 1 Rue Henri Lelarge, 
Epernay, tel: +33 (0)32659 5800. 
S www.polroger.com

Bollinger, 16 Rue Jules Lobet, 
Aÿ, tel: +33 (0)3 26 53 33 66.
S www.champagne-bollinger.fr
Philipponnat, 13 Rue Pont, 
Mareuil Sur Ay, tel: +33 (0)3 26 
56 93 00. 
S www.champagnephilipponnat.com
Laurent-Perrier, 32 Avenue de 
Champagne, Tours Sur Marne, 
tel: +33 (0)3 26 57 75 65. 
S www.laurentperrier.com

Montagne de Reims
Nordväst om staden Epernay 
ligger området Montagne de 
Reims där pinot noir-druvan är 
vanligast. Aÿ, Bouzy, Mailly, Ser-
miers och Chamery är några av 
de kända orterna längs Route 
Touristique du Champagne som 
sträcker sig mellan Epernay och 
Reims.

n Kända champagner från 
Montagne de Reims:
Pommery, Boulevard Pommery, 

Reims, tel: +33 (0)3 26 61 62 58.
S www.pommery.com 
Taittinger, 9 Place Saint-Nicaise, 
Reims, tel: +33 (0)3 26 85 84 33.
S www.taittinger.com 
Piper-Heidsieck, 51 Boulevard 
Henry Vasnier, Reims, tel: +33 
(0)3 26 84 43 00.
S www.piper-heidsieck.com
Veuve-Clicquot-Ponsardin, 
1 Place des Droits de l’Homme, 
Reims, tel: +33 (0)3 26 89 53 90.
S www.veuve-clicquot.com
G.H. Mumm & Cie, 34 Rue du 
Champ de Mars, Reims, tel: +33 
(0)3 26 49 59 70.
S www.mumm.com
Charles Heidsieck, 4 Boulevard 
Henry Vasnier, Reims, tel: +33 
(0)3 26 84 43 50.
S www.charlesheidsieck.com
Krug, 5 Rue Coquebert, Reims, 
France, tel: +33 (0)3 26 84 44 20.
S www.krug.com
Louis Roederer, 21 Boulevard 
Lundy, Reims, tel: +33 (0)3 26 

5 x områden i Champagne
40 42 11.
S www.champagne-roederer.com

Côte des Blancs
Söder om Epernay ligger Côte 
des Blancs där det nästan bara 
odlas chardonnay. Cramant, 
Avize, Oger och Le Mesnil sur 
Oger är några av de kända or-
terna längs Route Touristique 
du Champagne som sträcker sig 
från Epernay och söderut. 

n Kända champagner från 
Côte des Blancs:
Nicolas Feuillatte, Cd 40a, 
Chouilly, tel: +33 (0)3 26 59 55 
50. 
S www.feuillatte.com
Pierre Gimonnet & Fils, 1 Rue 
République, Cuis, tel: +33 (0)3 
26 59 78 70. 
S www.champagne-gimonnet.com
Jean-Louis Bonnaire, 120 Rue 
Epernay, Cramant, tel: +33 (0)3 
26 57 50 85.

S www.champagne-bonnaire.com
Salon, 5 Rue de la Brèche 
d’Oger, Le Mesnil sur Oger, tel: 
+33 (0)3 26 57 51 65.
S www.salondelamotte.com
Pierre Peters, 26 Rue Lom-
bards, Le Mesnil Sur Oger, tel: 
+33 (0)3 26 57 50, 32.
S www.champagne-peters.com
Duval-Leroy, 69 Avenue Bam-
mental, Vertus, tel: +33 (0)26 52 
10 75.
S www.duval-leroy.com

Övriga områden
I södra Champagne ligger 
områdena Aube och Côte de 
Sèzanne. Här finns det större 
del pinot meunier än i de norra 
delarna och champagnen anses 
ha något lägre kvalitet än den 
som produceras runt Epernay 
och Reims. Om du har mycket 
tid kan det vara värt att besöka 
Aube och Côte de Sèzanne som 
inte är lika ”turistiga”. Norrut, 

lite öster om Reims, ligger även 
området Vallée de l’Ardre som 
inte heller är lika turisttätt.

De 40 nya 
champagnebyarna
Det finns många byar i Cham-
pagne som inte klassificerats 
som ”champagnebyar”. 40 av 
dessa kommer de närmaste 
åren, undan för undan, att få 
tillstånd att odla druvor för 
champagneproduktion. År 2014 
beräknas ”utbyggnaden” vara 
klar för att möta den allt mer 
efterfrågade champagnen. Om 
du har vägarna förbi så kan det 
vara kul att stanna till i någon av 
uppkomlingarna. Det är ju alltid 
kul att kunna säga: ”Jag var där 
först”. 

Tips: Ladda ner gratiskartor till 
olika champagnerutter här:
S www.tourisme-en-champagne.com
(klicka på ”Documentations”)

I mitten av juli måste vinstockarnas grenar kapas med hjälp av en specialtraktor.De tre vanligaste druvorna i champagne är gröna chardonnay och blå pinot noir och pinot meunier.
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Grunderna
Ja – Oui
Nej – Non
Hej – Bonjour eller Salut
Tack – Merci
Hej då – Au revoir
1 – un, 2 – deux, 3 – trois, 
4 – quatre, 5 – cinq, 6 – six, 
7 – sept, 8 – huit, 9 – neuf, 
10 – dix

Akut
Det är en nödsituation. 
– C’est une urgence.
Jag behöver en doktor. 
– J’ai besoin d’un médecin.
Kan jag få låna din telefon? 
– Puis-je utiliser votre téléphone?
Jag har förlorat min plånbok. 
– J’ai perdu mon portefeuille.

Problem
Var är toaletten? 
– Où sont les toilettes? 
Var finns det en bankomat? 
– Où puis-je trouver un distribu-
teur de billets?

Var kan jag växla pengar? 
– Où puis-je changer de l’argent?
Tar ni emot kreditkort? 
– Acceptez-vous les cartes de 
crédit?
Jag förstår inte. 
– Je ne comprends pas.
Jag kan inte prata franska. 
– Je ne parle pas français.
Pratar ni engelska? 
– Parle vous englais?

På hotell
Har ni några lediga rum?
 – Avez-vous des chambres 
libres? 
Hur mycket kostar ett rum för 
en person/två personer? 
– Combien coûte une chambre 
pour une personne/deux person-
nes?
Kan jag få se rummet först? 
– Puis-je visiter la chambre?
Hur dags är det frukost/mid-
dag? 
– À quelle heure est le petit-
déjeuner/souper?

Nio på morgonen. 
– Neuf heures du matin.
Kan du visa mig på kartan? 
– Pouvez-vous me montrer sur 
la carte?
Jag vill checka ut. 
– Je veux vous signaler mon 
départ.

På kafé och restaurang
Ett bord för en/två personer, 
tack. 
– Une table pour une personne/
deux personnes, je vous en prie.
Kan jag få se menyn, tack? 
– Puis-je voir la carte, s’il vous 
plaît?
Vad kostar champagnen? 
– Ca coûte combien, le cham-
pagne?
Ett glas rött/vitt vin, tack. 
– Un verre de vin rouge/blanc, 
s’il vous plaît.
Jag är vegetarian. 
– Je suis végétarien.
Notan, tack. 
– L’addition s’il vous plaît.

5 x ord & fraser

Kurs i champagne-
provning
Champagnetillverkaren Cham-
pagne Corbon anordnar mini-
kurser i champagneprovning. 
Lär dig använda dina smaklökar, 
vinteori om druvor och ”terroir”, 
besök i vinkällare med mera. 
Kursen är mellan 1 och 4 timmar. 
Ring för prisuppgifter och för att 
boka tid.

541 Avenue Jean Jaurès, 
Avize,
tel: +33 (0)3 26 57 55 43.

Zig Zag Park
Spring av dig i Zig Zag Parks 
gigantiska labyrint, hoppa hopp-
slott eller åk rutschkana. Zig Zag 
Park är bra om du har rastlösa 
barn med dig på resan. Inträde 
ca 65 kronor. Barn under 12 år 
55 kronor. 

Rue de l’Ecluse, Val-de-Vesle,
tel: +33 (0)6 87 27 84 44.

S www.zigzagparc.fr

Åsneridning
Hyr en åsna och rid genom vin-
gårdar och skogsdungar. Både 
för erfarna ryttare och nybörjare. 
Att hyra åsna kostar mellan 190 
till 330 kronor beroende på hur 
länga du vill rida.

Les Anes de Ninoune, 
120 rue des Buttes, 
Hautvillers,
tel: +33 (0)6 74 83 21 99.

S www.lesanesdeninoune.com

Bågskytte
Lär dig skjuta pilbåge. Hos Les 
Fleches de l’Avenir får du prova 
på att skjuta på vilda djur (på 
låtsas) eller träna på måltavlor. 
100-150 kr per person beroende 

på aktivitet.
Les Fleches de l’Avenir, 
16 Allé des Jardins du Roi,
 Verzy,
tel: +33 (0)3 26 02 37 97.

S www.fermeduchatel.com

Picknick med utsikt
Bakom kyrkan i Hautvillers, 
längs gatan Chemin du Moulin, 
ligger en vacker liten picknick-
plats med en vattenbrunn och 
några stolar och bord. Här kan 
du ta en paus från alla aktiviteter 
och njuta av utsikten över flo-
den La Marne som sakta flyter 
genom byn Cumières nedanför 
Hautvillers vinodlingar. Förutom 
sällskap ta med dig en baguette, 
en flaska vin, en ost och en röd-
vit-rutig duk.

Chemin de Moulin,
Hautvillers.

5 x kul aktiviteter

Hur smakar bubblet? I Champagne kan du bli vinexpert på ett par dagar.

För att prata med den här muntra vinbonden måste du kunna franska eller ha en parlör tillhands.


