
 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
Brussel, september 2018 

 

Beste vrienden, 

 

Zoals aangekondigd tijdens de Algemene Vergadering van februari ‘18, hebben wij voor 2019 

gekozen voor een vliegtuigreis naar Berlijn en Dresden. 

De reis wordt georganiseerd met het reisbureau ‘Tailor Made Travel’ uit Genk dat ook onze vorige 

vliegtuigreizen verzorgde.  

 

Er wordt slechts één reis ingericht van 1 tot 7 juni 2019. 

 

Dit jaar beschikken we over een Nederlandstalige gids. Voor meer details over de reis verwijzen we 

naar de specifieke uitnodiging in deze zending.  

 

De busreis gaat naar de vallei van de Aube. Hiervoor deden we beroep op Reizen Lauwers, 

voor velen geen onbekende maatschappij. 

 

De reisperiode is van 19  tot 24 augustus 2019. 

 

Voor meer details over de reis verwijzen we ook hier naar de specifieke uitnodiging in deze 

zending. 

 

Opgelet !!!  

Zorg dat je over een annulatieverzekering beschikt (is in orde indien je over een KBC-Mastercard 

beschikt en de betaling uitvoert via je KBC-rekening). We hebben al verschillende malen 

ondervonden dat dergelijke verzekering een absolute noodzaak is.  

Daarom vragen we op de overschrijving van het voorschot te willen bevestigen dat een verzekering 

werd afgesloten.  

 

I.v.m. de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die terug te vinden zijn op 

onze website 'seniorenkbcbrussel.be' voor zover wij de betaling van het voorschot ontvangen binnen 

het vooropgestelde betaalblok. 

  

Wie zich inschrijft, engageert zich om de geplogenheden en afspraken van een groepsreis te volgen.  

 

De reis wordt beperkt tot maximum 40 deelnemers. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Busreis Champagnestreek de Aube 

19 tot 24 augustus 
 

 

 

 

Eeuwen lang was deze streek onbekend en onberoerd. Gelukkig, want hiermee bleef het 

landschap ongerept.  Een prachtige afwisseling van bos, akkerland, weiden en op de hellingen 

zie je de stille getuigen van noeste arbeid : de wijngaarden.  De pittoreske dorpjes, de 

traditionele levenswijze en de kleurrijke stadjes kan je hier in alle rust ontdekken. 

 

 

1e dag: 

 

06.30 uur: Vertrek Affligem Carpoolparking 

 

07.00 uur: Vertrek in Zellik 

 

Een ontbijtstop onderweg.  Via Lille, Arras, St. Quentin rijden we door Picardië, een openlandschap 

met uitgestrekte akkers en verborgen dorpjes. 

Naargelang ons vertrek-  en aankomstuur in Reims brengen we  een kort verkenningsbezoek aan de 

stad. 

 

Vrij middagmaal 

 

We brengen een bezoek aan een kleine champagneboer 

We rijden  richting Châlons-en-champagne, we volgen de vallei van de Marne en komen in de 

“Der”.  We maken een weide bocht rond het Lac d’orient en komen bij valavond in ons 

verblijfshotel in Essoyes les demoiselles *** 

 

Avondmaal en overnachting. 
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2e  dag: 

Na een heerlijk ontbijtbuffet rijden we naar het vermaarde stadje Bar-sur-Aube. Hier verkochten 

onze voorouders het Vlaamse laken aan Italiaanse handelaars.  

 

Onze eerste uitstap is het plaatsje Bayel, waar we de ambachtelijke werkplaats “Aube-Cristal” 

bezoeken: je loopt letterlijk tussen de glasblazers.  We lopen nog even binnen in de verkoopsruimte 

en het 12de eeuwse kerkje met de beroemde Piëta van Bayel. 

 

Hierna vertrekken we voor een rondrit door de prachtige streek en langs de abdij van Clairvaux naar 

Colombey-les-deux-Eglises. Hier woonde en stierf Charles de Gaulle (1970). Boven op de heuvel 

wenkt ons het befaamde Lotharingskruis. 

 

Vrij middagmaal. 

 

We bezoeken uiteraard ook zijn woonhuis en de mémorial. Nadien terug naar het hotel voor diner 

en overnachting. 

 

3e dag: 

 

Vandaag maken we een rondrit doorheen het ganse champagnegebied van de Aube. 

 

We bezoeken het château de Cirey, waar Voltaire 15 jaar heeft geleefd, gewerkt en bemind.  De 

huidige eigenaars, le comte en la comtesse Hugues de Salignac Fénelon zullen ons rondleiden in 

hun kasteel dat zij liefdevol herstelden.   

 

Vrij middagmaal. 

 

Proeverij bij Champagnehuis Bauser in Les Riceys. 

 

Avondmaal en overnachting in ons hotel. 

 

4e dag : 

 

Vandaag gaan we de stad Troyes grondig verkennen. 

 

Wie ooit in Troyes is geweest keert zeker terug. De stad heeft alles om te bekoren. 

De plattegrond heeft de vorm van een champagnekurk: de hals (Le Bourg) was het domein van de 

burgerij, de handelaars en handwerklieden, de kop (La cité) was de verblijfplaats van de adel en de 

hogere geestelijkheid. De allure en de charme worden behalve door de 9 kerken, ook bepaald door 

de talrijke vakwerkhuizen, die een combinatie zijn van hout, steen en een pleisterlaag van leem en 

gehakt stro.  De rijkere huizen tonen dan weer de typische renaissancestijl van champagne, die 

bekend staat als “damier champenois”.  We maken een romantische wandeling door de smalle oude 

straatjes en steegjes en langs onze weg bezoeken we Eglise Ste-Madeleine en Cathédrale St. Pierre 

et St-Paule.  Een onvergetelijke, romantische wandeling. 

 

Vrij middagmaal ter plekke, na de middag hebben we nog even vrije tijd in deze leuke stad. 

 

Avondmaal en overnachting in hotel. 
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5e dag :  

 

In de voormiddag maken we tijd om Essoyes te verkennen en gaan we maison Renoir-museum  

gaan bezoeken. 

 

Daarna rijden we naar Urville waar we een champagnehuis bezoeken.  Een stuk van de kelders 

werd gebouwd door monniken van Clairvaux  

 

( 13e eeuw)  We krijgen een briljante rondleiding met een duidelijke uitleg en eindigen met een 

heerlijke proeverij in Champagnehuis Drappier. 

 

Diner en overnachting in het hotel. 

 

6e dag:  

 

In de voormiddag gaan we naar een Escargotkwekerij in Dormans. 

We krijgen hier een rondleiding en … ze maken hier ook champagne. 

Dus degusteren maar. 

 

Vrij middagmaal  

 

Na de middag rijden we huiswaarts, maar we doen ook nog een stop in Laon, waar we de prachtige 

kathedraal bezoeken. 

Laon ligt op een hoogte en, van daaruit heeft men een formidabel uitzicht op de streek. 

 

Nadien rijden we terug naar Brussel met een tussenstop. 

 

PRIJS: 659 euro per persoon op basis van dubbel kamer. 

Toeslag single kamer: 150 euro. 

 

De reis gaat door mits minimum 30 deelnemers. 

 

Inbegrepen in de prijs: 

 

* Luxe autocarvervoer met extra beenruimte reizen Lauwers **** voorzien van alle moderne 

faciliteiten. 

* Volledige Nederlandstalige gidsbegeleiding door een zeer ervaren gids. 

* Audio-guide systeem 

* 6 dagen/ 5 nachten in zeer goed ***-hotel op basis van half pension (4-gangen) 

* Alle uitstappen en toegangsgelden zoals voorzien in het programma.  

Niet inbegrepen in de prijs: 

 

* Annulatie- en bijstandsverzekering  

* Andere maaltijden dan voorzien. 

* Dranken tijdens de maaltijden. 

* Persoonlijke uitgaven   

Inschrijven kan vanaf 26 oktober tot 15 november door overschrijving van een voorschot van  

239 euro per persoon op rekening BE 49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel met 

melding ‘Aube + D(ubbel) of S(ingle kamer)+ Vertrek Z(ellik) of A(ffligem) + annulatieverz. Oké’.  

 


