« Une escapade gourmande et pétillante
en Champagne – 18ième édition »
Zaterdag 25 en zondag 26 juni 2022
Zaterdag 25 juni 2022.
Voor de 16de keer trekken we met Davidsfonds Zottegem naar de Champagnestreek
voor een flinke portie cultuur, gastronomie en vooral om te genieten!
We vertrekken op de parking achter het station van Zottegem om 6u30.
Tegen 8u komen we aan in Arras en worden we getrakteerd op koffie met koek.
Vervolgens bezoeken we deze origineel Vlaamse stad (Atrecht) die een belangrijke rol
gespeeld heeft in de geschiedenis van Artesië en Vlaanderen.
Vervolgens rijden we met de bus door de streek rond Arras en brengen een bezoek
aan de site van Notre Dame de la Lorette.
Tegen het middaguur gaan we naar een indrukwekkende site: l’abbaye de Mont Saint
Eloy waar we ook de vermaarde Davidsfondspicknick serveren.
Eens de innerlijke mens versterkt is vatten we de rit naar Epernay aan waar we onze
intrek nemen in hotel Campanile te Dizy-Epernay. Terug van weggeweest… Er is even
tijd voor een verkwikkende douche, maar niet te lang want….
…om 19u30 zijn we te gast in Mareuil-sur-Aÿ bij Guy en Nathalie Charbaut. Na een
sprankelend aperitief in de tuin volgt “le diner”, overgoten met bubbels des huize….
“Les chefs Paul et Pascal” roeren opnieuw in de potten!
Zondag 26 juni 2022.
Ontbijt in het hotel en uitchecken. Vertrek met de bus om 9u30 naar het dorpje
Mancy voor “une balade pedestre de 7 kms dans le vignoble champenois”.
“Amateurs d’Art de vivre à la française, de gastronomie avec ses mets et ses vins de
champagne, de patrimoine culturel avec ses magnifiques paysages et ses traditions,
l’Escapade Pétillante et Gourmande en Champagne est faite pour vous !
Une flûte de Champagne à la main, ou plutôt autour du cou, venez randonner dans
le vignoble des Coteaux Sud d’Epernay. 6 étapes gourmandes vous attendent.
Plusieurs champagnes vous seront proposés pour accompagner chacun de vos plats.
Des musiciens seront là pour vous faire chanter et danser sur ce parcours
gastronomique.»
Onze autobus vertrekt om 17u30 terug richting Zottegem. We hopen ten laatste om
22u30 thuis te zijn.

BENODIGDHEDEN
- Vrijetijdskledij (zaterdagavond voor het diner geen avondkledij vereist….).
- Aangepaste wandelkledij en –schoenen voor zondag. Bescherming tegen regen en
wind (want de culinaire wandeling gaat – ongeacht de weersomstandigheden – zeker
door. Dat hebben we vorige jaren reeds ondervonden…). Maar ook bescherming
tegen zon en hitte is geen overbodige luxe (hebben we ook al ondervonden).
- Alles wat je meent nodig te hebben voor 1 overnachting in een 2-persoonskamer…
PRIJS (kan nog lichtjes wijzigen)
275 euro per persoon. Enkel toegankelijk voor leden van DF Zottegem!
Inbegrepen in deze prijs:
- Autobusreis
- Koffiestop en picknick op zaterdag
- Geleid bezoek op zaterdag aan Arras en omgeving
- Diner op zaterdagavond bij Xavier Charbaut
- Terugkeer naar het hotel met plaatselijke bus
- Overnachting in 2-persoonskamer en ontbijt in hotel Campanile Epernay
- Culinaire champagnewandeling op zondag
- Alle dranken bij hogervermelde maaltijden
Niet inbegrepen:
- Uitgaven die niet in het programma beschreven zijn
- Aankopen van Champagne (kan bij Guy Charbaut of na afloop van de
wandeling op zondag). Champagne die je bij Charbaut koopt wordt in
Zottegem geleverd. Wat je op zondag aankoopt dien je zelf mee te nemen.
INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingen starten op zaterdag 15 januari 2022 om 10u00 en verlopen
enkel via onze website (www.davidsfonds-zottegem.be). Na bevestiging van jouw
inschrijving ga je over tot het storten van een voorschot van 125 euro per persoon
op rekeningnummer BE 03 6529 1672 7884 van Davidsfonds Zottegem.
Het saldo van 150 euro zien we graag op dezelfde rekening verschijnen tegen ten
laatste 1 juni 2022. Tip: geef nu al een gedateerde opdracht.
Bij annulering zijn wij verplicht om het voorschot in te houden wegens niet meer te
recupereren uitgaven (vnl. de escapade op zondag).
MEER INFO?

Danny De Looze (0476 64 66 92 of danny.delooze.dfz@gmail.com)

