
        
   

Pamplemousse Oy, Puhurinpolku 1 B , 02120 Espoo – Finlande 

 tél. +358 9 455 1121, www.pamplemousse.fi 1(3) 

Ranskan matkojen erikoistoimisto Pamplemoussen esite Champagne -pyörämatkasta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champagne 
Samppanjaa myydään kaikkialla maailmassa, mutta sitä ei voida valmistaa missään muualla kuin 

Champagnen alueella. Mikä voisikaan olla juhlavampaa kuin jalon juoman kuplinta? 

Vuosituhannen vaihteeseen valmistaudumme kaikki samppanjan avulla: ennusteen mukaan uuden 

vuoden aattona juomaa kulutetaan kahden vuoden kokonaistuotannon verran. 

Champagnen alue henkii tyylikkyyttä valkoisine rakennuksineen ja vihreine, kumpuilevine 

maisemineen. Hautvillier'n luostari, jossa munkki Dom Pérignon aikanaan vaikutti, on eräs 

pakollisista nähtävyyksistä. Reimsin alueen vanhimmilla samppanjan valmistajilla on edelleen 

käytössään vaikuttavia, syvälle liitumaahan kaivettuja kellareita, joissa samppanja varastoidaan.  

 

PYÖRÄILLEN SAMPPANJASSA- LA CHAMPAGNE A VELO (AT) 
Omatoiminen pyöräreitti 7 päivää - 6 yötä. Pyöräilyä yhteensä ~ 190 km 

Majoitus 3* ja 4* hotelleissa  ja chambre d’hôteissa, 2h huoneessa. 

Shamppanjan alue on tunnetusti yksi Ranskan viinialueista. Pyöräillen näet ja koet alueen 

monimuotoisuuden; hehkeän luonnonpuiston, viini- ja shamppanjatilat sekä uskonnollisen 

arkkitehtuurin, jonka keulakuvana Reimsin goottilainen katedraali. Reitti jo hieman pyöräilleelle, 

kilometrejä päivässä noin 30 - 55. 21-vaihteiset maastopyörät, missä kypärä, satulalaukut ja 

korjaussetti. Saatavana myös sähköpyörät sekä GPS-kartat ladattavaksi puhelimeen. 

Aloituspäivä mikä tahansa viikonpäivä paitsi perjanati ja sunnuntai. 
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Reittiohjelma: 

1. päivä : Reims 

Saapuminen matkan ensimmäiseen hotelliin Reimsiin. Hotellin 

vastaanotto antaa kartat ja pyörät. Tutustuminen omatoimisesti 

Reimsiin. Käymisen arvoinen kohde on Reimsin upea kateedraali. 

Illallinen ja yöpyminen  Reimsissä.  

 

2. päivä : Reims – Matougues ~ 50 km 

Aamiasen jälkeen pyöräily Reimsistä, Tinqueuxin kautta, kohti 

Matougesia. Matkan varrella upeat maisemat ja viinipellot sekä 

tyypilliset pikkukylät kuten; Mailly Champagne, Verzenay, Bouzy, 

Chigny…... Saapuminen Matouguesin kylään jossa illallinen ja yöpyminen. 

 

3. päivä : Matougues - Epernay ~ 30 km 

Matka jatkuu aamiaisen jälkeen Canal du Marnea pitkin kohti Epernayta. Illallinen ja yöpyminen 

Epernay’ssa. 

 

4. päivä : Epernay – Vallée de Marne - Epernay ~ 35 km 

Aamiainen ja sen jälkeen pyöräilyä Vallée de Marnessa. Reitti vie Hautvillersin kylään. Kylä on 

tunettu Benedictine luostrarista jossa on Dom Perignonin hauta. Matka jatkuu Cumières’iin jossa 

voi nauttia lounaasta esim. Le Caveau ”liitukellari”- ravintolassa. Paluu Epernay’hen iltapäivällä. 

Illallinen ja yöpyminen Epernayssa. 

 

5. päivä : Epernay – Côte de Blancs - Epernay ~ 30 km 

Aamiainen. Päivän aikana reitti kulkee ”champagnes blanc de blancs” –

samppanjantuotantoalueella. Rypäle on puhtaasti Chardonnay. Pierryn kylässä voi tutustua Château 

de Pierryhyn. Iltapäivällä paluu Epernayhen. Illallinen ja yöpyminen Epernayssa. 

 

6. päivä: Epernay – Reims ~ 45 km 

Aamiaisen jälkeen pyöräilyä takaisin Reimsiin. Matkalla Avernay Val d’Or, Germaine ja Ludes.  

Saapuminen Reimsiin iltapäivällä. Pyörien luovutus. Illallinen ja yöpyminen Reims’ssä. 

 

7. päivä: Reims 

Pyöräilymatka Champagnessa päättyy aamiaisen jälkeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matkan kokonaishinta alk. 1360 € / hlö  

+ palvelumaksumme 24 € / hlö 
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Hinta sisältää:  

• 6 yötä pyöräilyn aikana 3* ja 4* hotelleissa, 2hh  

• Aamiaiset  

• Illalliset  

• Pyörävuokran ja kypärän 

• Tavaroiden kuljetuksen hotellien välissä pyöräilyn aikana  

• Tietopaketit kohteista + kartat reitille sekä ohjeita matkalle  

• Paikallisen matkanjärjestäjän avun ongelmatilanteessa  

 

Hinta ei sisällä:  

• Lentoja tai junamatkoja  

• Lounaita 

• Mahdollisia omatoimisia viinitila-/museovierailuja tms.  

• Matkustaja- tai matkatavaravakuutuksia  

• Kuljetuksia paikan päälle ja takaisin  

• Paikallisia turistiveroja majoituksissa n.1,50 € /hlö /yö. Maksetaan paikan päällä vastaanottoon. 

• Pamplemoussen palvelumaksua 24 € / hlö 
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