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Het panorama brengt iedereen in vervoering, de subtiele geuren beroeren de ziel, de zon 

streelt de heuvels, de sappige druiven ogen verleidelijk… U bent in het hart van de Aube, 

het land van de ‘Koning der Wijnen’, in de omgeving van Villenauxe-la-Grande of  in de 

Côte des Bar... Ten noorden van Troyes of  in het zuiden van het departement, strekken 

zich honderden kilometers uit die u laten proeven van een gulle natuur en uitnodigende 

landschappen met zachte rondingen, van het overvloedige erfgoed in pittoreske dorpen, 

van een vakkennis die al sinds onheuglijke tijden wordt doorgegeven, en uiteraard van de 

subtiele nectar die gezorgd heeft voor magie in deze streek.

Het zijn routes die even feestelijk zijn als de champagnes die zich laten temmen in de 

koelte van de gewelfde kelders van gepassioneerde wijnbouwers. Zij nodigen u uit om 

enkele van hun geheimen te ontdekken, die voortspruiten uit eeuwen wijngeschiedenis. De 

wijnoogsten, het persen, de assemblage, het rijpen… Het maken van champagne volgens 

de regels van de appellatie is een hele kunst! Net zoals de initiatie om de vele smaken, 

aroma’s en subtiliteiten te ontdekken van de prestigieuze drank.

Laat de ontdekking en het feest beginnen… Champagne!

Voorwoord

Fotorechten:
CDT Aube - Chassenay d’Arce - La Chaumière - Condor Vision - N. Dohr - D. Fauthoux - D. Guy,
Atelier Trinité Photo - H. Gaud - S. Herbert - G. Lefevre - Le Magny - Medioimage - C. Meyer - Moleda -
Le Val Moret - P. Praliaud - B. Prud’homme, Flash Back Studio - H. Rahn, Galerie Leica - Champagne René Jolly
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De Toeristische Champagneroute – Troyes

Troyes, in het hart 
van de geschiedenis

De stad Troyes is atypisch in meer dan één opzicht. Om te beginnen vanwege 

de contouren van het oude stadsdeel dat precies de vorm heeft van een… 

champagnekurk! Het historische hart werd nochtans 5 eeuwen voor de uitvin-

ding van de Koning der Wijnen uitgetekend...

Maar het opwindende Troyes heeft nog heel wat andere attractiepunten. 

Flaneren in de doolhof  van nauwe straatjes houdt een belofte in van ontdek-

kingen in verrassende hoekjes, op intieme pleintjes op binnenhoven en in 

onverwachte passages. Daar waar ooit de beroemde Jaarmarkten van de 

Champagne werden gehouden, in de schilderachtige straatjes vol kleurrijke 

vakwerkhuizen die versierd zijn met sculpturen, hangt nog de gezelligheid 

van de middeleeuwse sfeer. Overal in deze oude wijken beleeft men aange-

name ervaringen die rijmen op de tradities: in de musea met hun verrassend 

erfgoed, in de kerken die de mooiste verzameling gebrandschilderde ramen 

van Europa tonen, op de lommerrijke terrassen van gastvrije cafés of  aan de 

tafels van restaurants die de beroemde ‘andouillette de Troyes’ serveren, de 

specialiteit die al eeuwenlang wordt gewaardeerd en nog steeds op prijs wordt 

gesteld door de lokale gastronomen.

kanaal van de Seine, Quai Dampierre
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Plaats van 
«Marché au 

Pain»

Le Rapt (de ontvoering), 
van Auguste Suchetet,
Place de la Préfecture
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De Toeristische Champagneroute – Troyes

Een bruisende stad
Het bruisende Troyes heeft een aangeboren gevoel voor gastvrijheid en feesten.

De hotels etaleren hun sterren en charmes in alle toonaarden in het centrum 

en aan de rand van de stad. De parken en tuinen staan open voor alle liefheb-

bers van bloemen en planten. Het hele jaar zijn er evenementen die uitnodigen 

voor een aangenaam moment. In de zomer kleedt Troyes zich aan met licht en 

muziek, om het specifieke karakter van de wijken in de schijnwerpers te zetten 

of  de terrassen van de stad te laten baden in jazz-, pop- en rock-klanken. Het 

oude ‘economische centrum van het westen’ heeft niets verloren van de com-

merciële dynamiek die het al had in de 12e eeuw. De stad is erfgenaam van een 

lange textieltraditie en was de wieg van de breigoedindustrie. Vandaag is hij de 

Europese hoofdstad van de outlet centers. Men kan er bekende merken kopen 

aan lage prijzen, in het zuiden en het oosten van de agglomeratie.

Basiliek Saint-Urbain,



i

iHôtel
de ville

Ontdek de charme van onze hotels
 en restaurants ‘Accueil & Champagne’

Le Royal Hôtel 
*** 40 chambres
M. Collet
22 boulevard Carnot
10000 Troyes
+33(0)3 25 73 19 99
www.royal-hotel-troyes.com

L’Illustré 
Mme Boutiton
8, rue Champeaux
10000 Troyes
+33(0)3 25 40 00 88
www.lillustre.com

Dienst voor toerisme
Museum
Eglise du Beau, 
kerk uit de 16e eeuw

Hotel: Le Royal Hôtel
Restaurant: L’Illustré

i

i

i

Hotel Vauluisant

Vakwerkhuizen

7
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De Toeristische Champagneroute – Côte des Bar

Les Riceys
Liefhebbers van zeldzaamheden: welkom in Les Riceys! Het is een bijzondere 

gemeente die gevormd werd door de fusie van drie oude versterkte plaatsjes: Ricey-

Haut, Ricey-Haute-Rive en Ricey-Bas. Het is ook het belangrijkste wijnbouwers-

dorp van de Champagne. Maar dat volstaat niet om uit te blinken. Les Riceys heeft 

ook nog een fel begeerde kwalificatie: het is één van de zeldzame gemeentes met 

liefst drie gegarandeerde herkomstbenamingen (Appellations d’Origine Contrôlée), 

namelijk Champagne, Coteaux Champenois en Rosé des Riceys! Daarbij voegt 

zich een erfgoed dat al even uitzonderlijk is: drie kerken die op de monumentenlijst 

staan, veertien kapellen, twee kastelen, een rist statige herenwoningen, wijnbouwer-

panden, publieke wasplaatsen, calvaries en andere ‘cadoles’, die vreemde hutten 

die tussen de wijngaarden staan en gemaakt werden met op elkaar gestapelde 

stenen, zonder cement en zonder gebinte.

Maar de grootste schat van dit opmerkelijk wijngebied is ongetwijfeld de befaamde 

rosé. De rosé des Riceys is een legendarische wijn, zeldzaam en waardevol, waar-

van het bouquet van wilde bloemen, viooltjes en hazelnoten eeuwen geleden al de 

smaakpapillen streelde van Lodewijk XIV. Hij hoort bij de beste roséwijnen van 

Frankrijk en is onderhevig aan een zeer streng fabricatiecharter, dat de vinificatie 

in de beste jaren beperkt tot 70.000 flessen per jaar. Van een uitzonderlijke wijn 

gesproken!
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Ontdek de charme van onze hotels 
en restaurants in «Accueil & Champagne»

9

Bureau voor toerisme
Opmerkelijke architectuur
Cadoles
Stad of dorp met veel bloemen
Champagneroute
Champagnewijngaard
Le Beau XVIème kerk Hotel: Le Magny

Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Bauser
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Chevrolat
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Guy de Forez
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Jacques Defrance
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Gallimard Père & Fils
Kelder met kwaliteitslabel: Champagne Didier Goussard
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Jean-Jacques Lamoureux
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Morel Père & Fils
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Morize Père & Fils

1
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9

Le Magny
** 12 chambres
Logis Bacchus - Logis nature
et Silence - Logis de caractère
M. et Mme Oliveau
Rue de la voie Pouche
10340 Les Riceys
+33(0)3 25 29 38 39
www.hotel-lemagny.com

i
ii

i

ii

i
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Champagne Bauser

Champagne Chevrolat

Les Riceys

Les Riceys

1

2

Wanneer u het met bloemen opgefleurde domein betreedt, wordt u onmiddellijk 
gecharmeerd door de schoonheid van het oude gebouw in witte kalksteen, dat bedekt 
    is met rode dakpannen. Het interieur is schitterend: brede vensters in halve
      maanvorm, open haard, oude watersteen, oude oven, bar, design meubilair...  
       Michel Chevrolat werkte tot 1999 met een coöperatieve, maar ging daarna met 
          veel passie de solotoer op. In 2003 werden een druivenpers en nieuwe installaties  
                  geplaatst en werd ook de eerste wijn geproduceerd. In 2012 werden zijn 
                       champagnes erkend. Hij is van 2006 tot 2013 onafgebroken opgenomen 
                          in de gids ‘Hachette du vin’. Voor zijn champagnes, van de Brut  
                           Réserve tot de Rosé maceratiechampagne en de Rosé des Riceys, 
                            gebruikt hij de pinot noir druif. Zijn vrouw Nathalie zorgt voor 
                               het onthaal en het beheer van het bedrijf. Voor één van hun 
                              champagnes, de cuvée Florale, baseerden ze zich op de naam van  
                              hun dochter Flora.

Champagne Bauser 
36 rue de la Voie Pouche - 10340 LES RICEYS
+33(0)3 25 29 37 37
contact@champagne-bauser.com - www.champagne-bauser.com
Van maandag tot zaterdag: 10 u - 12 u / 15 u - 18 u
Bezoek en proeverij: 7 €
Engels

Champagne Chevrolat
7 bis rue du Pont - 10340 LES RICEYS
+33(0)3 25 29 99 64
champagne.mchevrolat@cder.fr - www.champagne-chevrolat.com
Van maandag tot zaterdag: 10 u – 12 u / 14 u – 17 u
Zaterdag op afspraak
Bezoek en proeverij: 5 €

Wanneer men arriveert bij het domein, valt het oog op een hut die werd opgetrokken met platte stenen. Het is een zogenaamde 
‘cadole’, een traditionele schuilhut van de wijnbouwers. Het onthaal gebeurt in een groot gebouw met een open gebinte, waar tal 
van voorwerpen en curiositeiten een plaats hebben gevonden. In dit bedrijf  werken twee generaties wijnbouwers samen.

   De Bauser familie ziet het internationaal (export naar Japan en 
   China). Het bezoek houdt nog een verrassing in: een lange gewelfde 
   kelder die werd ingericht als een echt museum over de wijnbouwtra-
   dities in de Champagne. De trap is versierd met reuzenammonieten 
   (fossielen) die afkomstig zijn uit de wijngaard. 
   Er rest u alleen nog te proeven en te kiezen tussen zeven cham- 
   pagnes en twee stille wijnen (een Rosé des Riceys en een Coteaux 
   Champenois).
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Cadole
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Champagne Guy de Forez

Les Riceys 3

Het domein van Sylvie en Francis verleidt door zijn uitzicht. Het pand uit de 17e 
eeuw beschikt over heel modern materiaal, maar ook over schitterende gewelfde kel-
ders. Francis heeft hard gewerkt met grote oenologen en brengt zijn tijd door in zijn 
wijngaarden en bij zijn gistkuipen. Hij heeft veel aandacht voor de ecosystemen en 
is één van de pioniers van de beredeneerde teelten. Een werk dat veel zelfopoffering 
vraagt maar dat een heerlijke beloning biedt en grote momenten van gedeeld plezier. 
“Wij hebben het geluk een magische wijn te produceren en iedereen komt 
naar hier om de magiër te ontmoeten”. Ook niet te missen: een mooie 
vierkante traditionele druivenpers.

Champagne Guy de Forez
32 rue du Général Leclerc 
10340 LES RICEYS
+33(0)3 25 29 98 73 
champagne.guydeforez@wanadoo.fr
www.guydeforez-riceys.com
Van maandag tot zaterdag: 9 u-12 u / 14 u-18 u
Bezoek en proeverij: 4 €
Engels

Champagne Jacques Defrance

Les Riceys 4

Champagne Jacques Defrance
28 rue de la Plante - 10340 LES RICEYS
+33(0)3 25 29 32 20
champagne-jacques-defrance@wanadoo.fr
www.champagnejacquesdefrance.fr
Van maandag tot vrijdag (woensdag gesloten)
Zaterdag op afspraak
Bezoek en proeverij: 4.5 €
Engels

In een zeer typisch hellend dorpsstraatje valt een ingang op: hij heeft een 
fronton die versierd is met een vreemde wijnbouwersculptuur in metaal. 
Binnen toont de onthaalkelder een verzorgde hedendaagse inrichting. Hij 
wordt verlengd door een opeenvolging van 17e-eeuwse gewelven. Wijn-
fanaat Christophe houdt ervan de druiven van de verschillende percelen 
voor de oogst te proeven om een idee te krijgen van zijn toekomstige pro-
ductie. Hij neemt u mee naar de heuvelhellingen waar men een schitterend 
panorama heeft van de vallei van de Seine. Rond de glazen bar met een 
epicurisch citaat van Baudelaire, kan men 5 cuvées ontdekken. En dan is 
er ook nog een Rosé des Riceys die Christophe maakt om u nog meer te 
verleiden.
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Champagne Gallimard Père & Fils
18 rue Gaston Cheq BP 23 - 10340 LES RICEYS
+33(0)3 25 29 32 44
champ.gallimard@wanadoo.fr- www.champagne-gallimard.com
Van maandag tot vrijdag.
Zaterdag op afspraak. Bezoek en proeverij: 4.5 €
Engels

De familie Gallimard was een voorloper in Les Riceys. Ze maakt cham-
pagne sinds 1930, het jaar waarin Jules en Ernest hun eerste flessen 
afvulden. Didier, de huidige eigenaar, heeft de reputatie een evenwichtige 
champagne te produceren die afkomstig is van een wijngaard op een heu-
velrug met uitzonderlijk veel zon. In zijn schitterende gewelfde kelders uit 
de 17e eeuw besliste hij om opnieuw met hout te werken en nieuwe cuvées 
te produceren die rijpen in eiken vaten. Het resultaat mag er zijn, want zijn 
cuvée ‘Quintessence’ kreeg in 2012 een zilveren medaille op de wedstrijd 
voor de beste Chardonnay ter wereld. Die kwaliteit is ook te vinden in de 
vijf  champagne cuvées en zijn Rosé des Riceys.

Champagne Gallimard Père & Fils

Les Riceys 5
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Het is in het hart van Les Riceys dat Vivien Lamoureux, die recent de titel ‘oeno-
loog’ verwierf, u ontvangt in zijn grote gezinswoning. In de kelder kan men niet 
anders dan bewondering opbrengen voor de traditionele Coquard pers die een 
majestueus element vormt. Grote muurfresco’s stellen enkele scènes voor uit het 
dagelijkse leven van een wijnbouwer. Het schilderij van een kelder op een deur 
geeft ons de indruk dat we binnendringen in het hart van het Maison Lamoureux. 
Onder onze voeten herbergt de echte kelder een schat: een fles van elke cuvée 
wordt sinds jaren angstvallig bewaard door de familie, in een ‘oenotheek’ die is 
afgesloten met een mooie deur in smeedijzer. Men vindt er onder meer de Cuvée 
Réserve, die in 2011 een gouden medaille kreeg op de ‘Concours Général Agri-
cole’ in Parijs. Om zijn kennis nog meer te verrijken, bereidt Vivien enkele reizen 
voor om nieuwe technieken en benaderingen van de wijnbouw te ontdekken.

Champagne Jean-Jacques Lamoureux

Les Riceys 7

Champagne Jean-Jacques Lamoureux
27 rue du Général de Gaulle - 10340 LES RICEYS
+33(0)3 25 29 11 55
champlamoureux@orange.fr - www.champagne-jeanjacques-lamoureux.com
Van maandag tot vrijdag: 14 u – 18 u – Zaterdag: 9 u – 12 u / 14 u – 18 u
Gratis bezoek en proeverij
Engels

Eens u het binnenpleintje hebt doorlopen, bevestigt een intimistische 
en chique onthaalruimte dat u hartelijk welkom bent bij Marie-Hélène 
en Didier Goussard, waar de wijnbouwtraditie zich al verschillende 
generaties voortzet. Marie-Hélène begeleidt u naar de kelders en u 
passeert ondertussen de tuin met siergroenten. Het initiatiebezoek 
laat u de verschillende belangrijke etappes ontdekken van het maken 
van champagne. Didier, die gekozen heeft voor duurzame wijnbouw, 
beantwoordt meer technische vragen, van de terroir tot de pers en van 
de kelder tot uw glas. De proeverij van de champagne in de gewelfde 
kelder is een gezellig moment. Dit ‘kleine’ champagnehuis wenst enkel 
‘groot’ plezier te bezorgen. Met een echte wijnbouwers-spirit!

Champagne Didier Goussard

Les Riceys 6

Champagne Didier Goussard
69 rue du Général de Gaulle - 10340 LES RICEYS
+33(0)3 25 38 65 25
champagne.didier.goussard@orange.fr
www.champagnedidiergoussard.com
Van maandag tot Zaterdag
Bezoek en proeverij: 5 € - Engels, Duitse
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Champagne Morize Père & Fils

Les Riceys 9

Champagne Morize Père & Fils
122 rue du Général de Gaulle BP 8 - 10340 LES RICEYS
+33(0)3 25 29 30 02
champagnemorize@wanadoo.fr - www.champagnemorize.com
Van maandag tot vrijdag.
Zaterdag op afspraak.
Bezoek en proeverij: 5 €

Het grote portaal leidt naar een binnenplein dat omgeven is door 
mooie gebouwen en verlengd wordt door een park. De familie Mo-
rize betrekt het wijndomein al sinds vier generaties. Het zeer grote 
onthaal- en proeflokaal straalt een barokke, bijna religieuze sfeer 
uit. Opmerkelijk is het gebrandschilderd raam met de afbeelding 
van Saint-Vincent, de patroonheilige van de wijnbouwers, omgeven 
door drie generaties Morize, de twee kerken van Les Riceys en de 
drie seizoenen van de wijnstok. 
De afdaling in de kelder laat een diepe indruk na: achter de zware 
deur ontdekt men cisterciënzergewelven uit de 11e en 12e eeuw.

Wanneer men vlak naast de kerk door de brede poort
 stapt, ontdekt men het voorplein van een fraaie woning 
uit de 18e eeuw. Pascal Morel is erfgenaam van vijf  generaties 
wijnbouwers en heeft heel wat inspanningen geleverd om de
 appellatie ‘Rosé des Riceys’ opnieuw zijn adelbrieven te
 bezorgen. Een zeer mooie kelder uit de 17e eeuw bevat een 
schat. Een reserve waarin Pascal systematisch een fles van al 
zijn producties bewaart, zeg maar een soort ‘geheugen’ van het 
huis. In 1975 volgde hij zijn vader op in de zaak en aan hem 
wijdde hij de Cuvée Gabriel, een 100% Chardonnay champagne, 
die rijpt in vaten. Passie, emoties et het plezier om te delen zijn op de
 afspraak.

Champagne Morel Père & Fils

Les Riceys 8

Champagne Morel Père & Fils
93 rue du Général de Gaulle - 10340 LES RICEYS
+33(0)3 25 29 10 88
morel.pereetfils@wanadoo.fr
www.champagnemorelpereetfils.fr
Van maandag tot Zaterdag - Bezoek en proeverij: 12€



16

De Toeristische Champagneroute – Côte des Bar

Van Bar-sur-Seine 
tot Mussy-sur-Seine

Van Bar-sur-Seine en de omliggende dorpen tot Mussy-sur-Seine, een streek 

waarin de Toeristische Champagneroute zich gezapig rondslingert, heeft de 

geschiedenis haar afdrukken nagelaten. Langs straten en wegen, langs wijngaar-

den en gehuchten in de valleien, etaleren kerken, kapellen, kastelen en cadoles 

hun eeuwenoude stenen. Een oogstrelende ervaring voor kenners maar ook 

voor nieuwsgierige mensen. Aan de voet van een groene heuvel waarop vroeger 

een gevreesde burcht verrees, koestert zich de historische stad Bar-sur-Seine. 

Hij weerspiegelt nog steeds de welvaart die hij kende in de 16e en 17e eeuw. 

De vakwerkhuizen van de hoofdstraat, het renaissancehuis met zijn schitterend 

vakwerk, de Saint-Etiennekerk met een ongewone mengeling van gotiek en 

renaissance, vormen een uitnodiging voor een spirituele reis. Tot aan de grenzen 

van de Aube volgen de pittoreske dorpen elkaar op tijdens een escapade die 

eindigt in de oude zomerresidentie van de bisschoppen van Langres: Mussy-sur-

Seine. Rond de indrukwekkende collegiale kerk en in de doolhof  van bochtige 

straatjes vindt men een uitzonderlijk erfgoed, dat mag gerekend worden bij het 

meest uitgebreide en originele van het departement. In dat oude stadsgedeelte 

heerst ook een heerlijk ongekunstelde sfeer.

Bar-sur-Seine
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Ontdek de charme van onze hotels 
en restaurants in «Accueil & Champagne»

Bureau voor toerisme
Opmerkelijke architectuur
Cadoles
Stad of dorp met veel bloemen
Champagneroute
Champagnewijngaard
Landhuis
Le Beau XVIème kerk

Hotel: Le Val Moret

i
ii

i

ii i

Le Val Moret
*** 42 chambres
Logis Bacchus
M. et Mme Marisy
CD 443/autoroute A5 sortie 22
10110 Magnant
+33(0)3 25 29 85 12
www.le-val-moret.com

Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Bartnicki Père & Fils
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Clérambault
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Cottet-Dubreuil
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Devaux - Domaine de Villeneuve
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne François-Brossolette

10
11
12
13
14

i



18

Champagne Bartnicki Père & Fils

Gyé-sur-Seine 10

Champagne Bartnicki Père & Fils
22 Grande Rue - 10250 GYE-SUR-SEINE 
+33(0)3 25 38 24 53
champagne-bartnicki@wanadoo.fr
www.bartnicki-robin.com
Van maandag tot vrijdag: 9 u – 12 u / 14 u – 18 u
Zaterdag op afspraak – Gratis bezoek en proeverij

De wingerdboog die de twee stenen pijlers van de ingang verbindt, de schuur, de volledig 
gerestaureerde toren uit 1690 en de schitterende gewelfde kelders vormen fraaie 
elementen van deze woning uit de 17e eeuw. Het onthaalsalon is indrukwekkend: 
een origineel gebinte, een grote schoorsteen, wandtapijten, gebrandschilderde 
ramen en een majestueuze trap zorgen voor een bijna middeleeuwse sfeer. Na zijn 
oenologiestudies en het aanplanten van zijn eerste wijnstokken in 1989, 
breidde Vincent, die fier is de naam te dragen van de patroonheilige van de
 wijnbouwers, zijn exploitatie uit over drie dorpen: Saint Usage, 
Verpillières-sur-Ource en Gyé-sur-seine. Wanneer hij niet op de wijngaard is,
 geeft hij zich over aan energiesporten. Zijn favoriete champagne is de Grande
 Réserve, een delicate selectie van oude druivensoorten. Vandaag werkt de 
vriendelijke en charmante Virginie, zijn echtgenote en wijnbouwersdochter,
 samen met haar man.

Champagne Clérambault

Neuville-sur-Seine 11

De coöperatieve Neuville-Buxeuil, ontstaan in 1951, is samengesteld uit 
wijnbouwers met een traditionele knowhow. Zij telt vandaag 165 ha wijngaar-
den op heuvelhellingen in de dorpen Buxeuil, Celles-sur-Ource, Courteron, 
Polisy, Gyé-sur-Seine, Les Riceys en Neuville-sur-Seine. Haar motto? ‘De 
passie van de uitmuntendheid’! De bijzonderheid van deze coöperatieve? De 
productie van rode wijn AOC Champagne, die ook zeer gewaardeerd door de 
grote huizen. Het is een bewijs van kwaliteit dat de leden van de coöperatieve 
zeer fier maakt. Men produceert ook de champagne ‘Rosé de Saignée’ (cuvée 
gemaakt door het laten ‘bloeden’ van de druiven die bestemd zijn om rode 
wijn te maken). Tijdens het bezoek worden alle etappes van het maken van 
champagne uitgelegd. Er wordt afgesloten met een proeverij in de grote zaal 
met roze en zilveren kleuren. 

Champagne Clérambault
122 Grande Rue - 10250 NEUVILLE-SUR-SEINE
+33(0)3 25 38 38 60
champagne-clerambault@champagne-clerambault.com
www.champagne-clerambault.com
Van maandag tot vrijdag: 8:30 u – 12 u / 13:30 u – 18 u. 
Gratis bezoek en proeverij - Engels
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Champagne Cottet-Dubreuil

Courteron 12

Champagne Cottet-Dubreuil
49 rue Grande Rue - 10250 COURTERON
+33(0)3 25 38 23 24
cottetdubreuil@wanadoo.fr - www.cottet-dubreuil.com
Van maandag tot vrijdag - zaterdag en zondag op afspraak
Bezoek en proeverij: 3€
Engels

Alain Cottet is een oud-leerling van het wijnlyceum van Beaune en was lange tijd verantwoordelijk voor de bevoorrading van een 
coöperatieve. Het was uit liefde voor Claudie, zijn echtgenote die afkomstig is uit een oude wijnbouwersfamilie van de Côte des Bar, dat 
hij besloot ook zelf  champagne te gaan produceren. Hun dochter volgt overigens dezelfde weg om later het domein over te nemen. Zij 
ligt aan de basis van de cuvée Clair de Siècle Vintage, de weerspiegeling van de familiale harmonie, en hun zoon, die goudsmid is, heeft 
voor de gelegenheid een speciaal logo gecreëerd. Naast
 de wijnbouw zijn Alain en Claudie fervente aanhangers van
 hun streek en de uitstraling van de Champagne. 

Als natuurliefhebbers besteden ze veel zorg aan hun tuin. 
Het zomersalon, waar de wijnproeverij plaatsvindt, is altijd 
opgesmukt met bloemen. 
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Champagne Devaux - Domaine de Villeneuve

Bar-sur-Seine 13

Van zodra men het Manoir de Villeneuve betreedt, komt men binnen in een magische wereld. 
Deze woning uit de 18e eeuw geeft onderdak aan het Champagnehuis Devaux. Ze ligt in een 
uitzonderlijke omgeving met een groot park, een duiventoren, een serre… Een ruimte die 
aanzet tot dromen bevindt zich aan de oever van de Seine, om te genieten van een proeverij 
in openlucht, in harmonie met de omringende natuur. Alle ingrediënten zijn voorhanden voor 
een leuke tijd in het park. De duiventoren en de serre, verbouwd tot tentoonstellingssalon, 
vertellen u meer over het bereiden van champagne. Ook het interieur oogt aantrekkelijk: 
hedendaags en elegant. Ontdek de showroom waar uitzonderlijke flessen en
 geschenkvoorwerpen worden voorgesteld. De fruitige en complexe cuvées wachten
 er op u. U kunt ze proeven in de “prof ’ proeverzijzaal. Ontspan u ten slotte in
het salon waar u enkele gidsen en magazines kunt raadplegen met het glas 
champagne in de hand.

Champagne Devaux
Domaine de Villeneuve - 10110 BAR-SUR-SEINE
+33(0)3 25 38 63 85
manoir@champagne-devaux.fr - www.champagne-devaux.com
Van maandag tot zaterdag: 10 u - 18 u. 
Sluit zaterdag van oktober tot half april - Gratis bezoek en proeverij
Engels

Champagne François-Brossolette

Polisy 14

Op het dak van het mooie landgoed geeft een oude windwijzer in de vorm 
van een fles de toon en de windrichting aan.
Een mooie ontvangstruimte leidt naar fraaie gewelfde kelders. Ze herbergt 
antiek en warm meubilair, oude wijnbouwerswerktuigen van de familie en 
tal van gewonnen prijzen. François Brossolette, al twintig jaar actief  in de 
wijnbouw, houdt er van zich op het terrein te bevinden. 
Hij huwde de wijnbouwersdochter Sylvie, voegde hun namen samen om 
het bedrijf  te dopen en schafte zich topmateriaal aan. “De vinificatie en de 
assemblages zijn een magische alchemie en ieder jaar komen er verrassingen 
uit de bus”, verklaart François, die zich ‘Grand Bouteiller’ mag noemen van 
de Commanderie du Saulte Bouchon.

Champagne François-Brossolette
42, Grande Rue - 10110 POLISY
+33(0)3 25 38 57 17
francois-brossolette@wanadoo.fr
Van maandag tot vrijdag - zaterdag op afspraak
Gratis bezoek en proeverij
Engels
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Van Celles-sur-Ource 
tot Essoyes

De Toeristische Champagneroute – Côte des Bar

De vallei van de Ource is een kunstwerk van licht en kleur. Niet te verwonderen 

dat tal kunstenaars het gulle schouwspel van rivieren, bossen en wijngaarden 

vereeuwigen op doek.

Majestueuze landschappen, sublieme panorama’s, heerlijke champagnes… Dit is 

het paradijs!

De authentieke wijnbouwerdorpen koesteren onvergetelijke schatten uit de natuur 

en de geschiedenis: de nauwe straatjes van Landreville, het uitzicht op het plateau 

de Blu, het Romeinse bruggetje van Loches-sur-Ource... Een bel visueel plezier 

die men laat volgen door een glas ‘smaakplezier’, bijvoorbeeld in Celles-sur-Ource 

dat verhoudingsgewijze het grootste aantal ‘récoltants-manipulants’ telt (wijnboe-

ren die van hun eigen oogst in hun eigen kelders champagne maken).

Zij zullen u bevestigen dat de kalkhoudende kleigrond hun champagne zijn finesse 

en zijn bijzonder bouquet geeft... En zij nodigen u uit omdat te verifiëren!

De oevers van de Ource volgen tot in Essoyes zet aan tot dromen. Het zijn 

dezelfde dromen die de schilder Pierre-Auguste Renoir hebben geïnspireerd. Hij 

was verliefd op deze streek en bewonderde de schoonheid van het geboortedorp 

van zijn echtgenote. Hij kocht er een huis en verbleef  er elke zomer, 25 jaar lang. 

Hij werd ook in Essoyes begraven, op een dikke steenworp van zijn atelier dat 

men vandaag kan bezoeken. 
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Ontdek de charme van onze hotels 
en restaurants in «Accueil & Champagne»

Bureau voor toerisme
Opmerkelijke architectuur
‘Bij de Renoirs’
Stad of dorp met veel bloemen
Champagneroute
Champagnewijngaard
Romaanse brug
Aerodroom

Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Chassenay d’Arce
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Richard Cheurlin
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Charles Collin
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Michel Furdyna
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne René Jolly
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Rémy Massin & Fils

Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Richardot
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Robert-Grandpierre
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Cristian Senez
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Veuve Doussot
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Marcel Vézien
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Renoir

L’Auberge du Lac
(22 km de Bar-sur-Seine)
*** 21 chambres
Logis nature et silence
M. et Mme Gublin
5 rue du 28 août 1944
10140 Mesnil-Saint-Père
+33(0)3 25 41 27 16
www.auberge-du-lac.fr

Hotel Restaurant : L’Auberge du Lac

Bronzen borstbeeld van Renoir 
op het kerkhof  van Essoyes

Essoyes
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Champagne Chassenay d’Arce

Ville-sur-Arce 15

Champagne Richard Cheurlin

Celles-sur-Ource

Champagne Chassenay d’Arce is ontstaan in 1956 door de samenwerking van een vijftigtal wijnbouwers. De onderneming heeft voor-
tdurend de kwaliteit van haar assemblages verbeterd en telt vandaag 140 leden die haar reputatie hoog houden. Mede dankzij een halve 
eeuw ervaring wordt u door een gemotiveerd en dynamisch team hartelijk ontvangen in een gerenoveerd en gezellig kader. In de kelder 
worden alle geheimen van de champagne onthuld, met 
tentoonstellingen, video’s en duidelijke commentaren. 

De proeverij van een selectie champagnes, wit en rosé, sluiten het
 pedagogisch moment af  met de magie van de bubbels.

Vijf  generaties wijnbouwers en een grote familie zijn uitgezwermd in het 
hele dorp. Hun specialiteiten: champagne die gerijpt is in eiken vaten, rosé 
bekomen door gisting en perceelvinificatie. Lucie, met diploma’s oenologie, 
wijnbouw-oenologie en internationale handel op zak, vertelt hoe ze in de 
voetsporen van haar vader een filosofie volgt van biologische en berede-
neerde wijnbouw. Ze observeert minutieus de wijnstokken, experimenteert 
met essentiële oliën en geeft de voorkeur aan preventieve actie om het 
evenwicht van de rendementen te herstellen en de concentratie van de 
aroma’s te ontwikkelen. Kortom, ze synthetiseert het beste van elke techniek 
om de toekomst voor te bereiden.

16

Champagne Chassenay d’Arce
11 rue du Pressoir - 10110 VILLE-SUR-ARCE
+33(0)3 25 38 34 75
champagne@chassenay.com - www.chassenay.com
Maandag tot vrijdag. 
Gesloten op maandag van januari tot half april.
Maandag tôt zaterdag half maart tôt eind december
Gratis bezoek en proeverij - Engels, Duits, Spaans

Champagne Richard Cheurlin
16 rue des Huguenots
10110 CELLES-SUR-OURCE
+33(0)3 25 38 55 04
richard.cheurlin@orange.fr - www.champagne-cheurlin.com
Van maandag tot vrijdag - zaterdag op afspraak.
Bezoek en proeverij: 4€
Engels, Spaans
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Champagne Charles Collin

Champagne Charles Collin
27 rue des pressoirs - 10360 FONTETTE
+33(0)3 25 38 32 27
info@champagne-charles-collin.com - www.champagne-charles-collin.com
Van maandag tot zaterdag: 8 u – 12 u / 14 u – 18 u
Bezoek en proeverij: 5€ tot 10€
Engels, Spaans

Om het ‘credo’ van de stichter te respecteren – het beste van de moderniteit 
voor het beste van de tradities – wordt alles in huis gedaan, van de handma-
tige druivenpluk tot het vertrek van de flessen naar de kelders van de klanten. 
Deze belangrijke onderneming, opgericht in 1952 en één van de eerste coöpe-
ratieven, groepeert 160 wijnbouwers die samen 390 ha bewerken.

Het was pas in 1993, als hommage aan de stichter, dat beslist werd de 
producten te commercialiseren onder de naam Charles Collin. Een proeverij-
winkel laat u binnentreden in de wereld van Charles Collin en op een gezellige 
manier kennismaken met de verschillende cuvées.

Fontette 17

         Champagne Michel Furdyna
        13, rue du trot - 10110 CELLES-SUR-OURCE
    +33(0)3 25 38 54 20
champagne.furdyna@wanadoo.fr - www.champagne-furdyna.com
Van maandag tot zaterdag op afspraak
Bezoek en proeverij: 5€
Engels (op afspraak)

10

Champagne Michel Furdyna
Wanneer men zijn glimlach en zijn guitige ogen ziet, kan men al de 
aroma’s vermoeden van het gamma champagnes, de nectar voor het 
lichaam, het hart, de ziel en de geest. Deze wijnbouwer voelt zich op zijn 
best in de wijngaarden en in zijn kelder. De enthousiaste en boeiende 
Michel zweert bij een milieuvriendelijke en beredeneerde landbouw.
 Tal van wedstrijdmedailles getuigen van zijn engagement over de laatste 
25 jaar. Een traditionele Coquard pers, een fabricatie van likeur op de 
oude manier, zes verschillende cuvées… hier wordt alles in huis gemaakt. 
Michel is zeer gehecht aan zijn dorp, waarvan hij alle geheimen kent, 
maar hij blijft in de eerste plaats wijnbouwer en vormt met zijn echtge-
note en neef  een bekwaam trio.

Celles-sur-Ource 18
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Champagne René Jolly

Landreville 19

Champagne René Jolly
10 rue de la Gare - 10110 LANDREVILLE
+33(0)3 25 38 50 91
office@jollychamp.com - www.jollychamp.com
Van maandag tot zaterdag op afspraak
Gratis bezoek en proeverij
Engels

Nadat men door de fraaie stenen poort uit 18e eeuw is gestapt die 
uitgeeft op een groot binnenplein, ontdekt men een bijna 300 jaar oude 
majestueuze linde (1730) die in de zomer heel wat vogels aantrekt. Van 
de 18e-eeuwse gewelfde kelders, tot het centrum met de modernste 
pers, uniek in de Champagne, verrast dit zelfstandige familiebedrijf  met 
zijn innovatieve technieken op deze traditionele locatie. Hier past men 
nog altijd, en voor de hele productie, de ‘dégorgement à la volée’ toe, 
d.w.z. zonder bevriezen van de flessenhals. De meest gelukkigen onder 
u mogen op weekdagen meehelpen. Als u Pierre-Eric ontmoet, vraag 
hem naar zijn uitvinding: de sluiting van de flessen met een Y-vormig 
draadkorfje. Hiermee bespaart hij 41,30% ijzerdraad en meer dan 90% 
energie.
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Champagne Richardot

Loches-sur-Ource 21

Champagne Richardot
38 rue René Quinton
10110 LOCHES-SUR-OURCE
+33(0)3 25 29 71 20
champagne.richardot@orange.fr - www.champagne-richardot.com
Van maandag tot vrijdag. En zondag op afspraak
Gratis bezoek en proeverij
Engels

Aan de ingang herbergen kelders die opgesmukt zijn met oude wijn-
bouwerswerktuigen ultramoderne installaties. In de ontvangstzaal zorgen 
schilderijen, beelden en een capsulecompressor ‘à la César’ op de grote 
bar voor een zeer hedendaagse sfeer. Dankzij de hoge ligging krijgt men 
een weergaloos uitzicht op de vallei van de Ource en zijn fascinerende 
wijngaarden. In 1986 besliste Jean-Paul, tot dan druivenperser tegen 
maakloon, om zijn eigen installaties te bouwen en een gamma cham-
pagnes te ontwikkelen. Hij houdt zijn wijnstokken nauwgezet en perma-
nent in de gaten en vermijdt zoveel mogelijk ingrepen. Hij heeft verder 
een passie voor water en het milieu. ‘Gentleman Farmer’ Jean-Paul vormt 
met zijn vrouw Isabelle en zijn zus Cécile een charmant trio.

Champagne Rémy Massin & Fils

Ville-sur-Arce

1865, Louis Aristide Massin plant zijn eerste wijnstokken. 2012, bij de vijfde generatie is 
het nog altijd een mooie familiegeschiedenis, een ‘quarté’ (een weddenschap op 4 paar-
den) die de traditie voortzet met zoon Cédric, actief  op de wijngaard, en vader Sylvère.

Keldermeester Sylvère zorgt minutieus voor de toekomstige cuvées. 
Echtgenote Carole ontvangt en initieert bezoekers in de champagnegeheimen via een 
ontdekkingsparcours. Haar zus Florence verzorgt het beheer het bedrijf. 

Het proeverijsalon met zijn piano en zijn schilderijen, zorgt bijna voor een ‘thuis’
-sfeer. De talloze medailles die hun cuvées bekroond hebben, dragen bij tot de 
valorisatie en de erkenning van een streek die deze enthousiaste familie nauw
 aan het hart ligt.

Champagne Rémy Massin & Fils
34, Grande Rue - 10110 VILLE-SUR-ARCE
+33(0)3 25 38 74 09
carole@champagne-massin.com - www.champagne-massin.com
Van maandag tot vrijdag. Zaterdag en zondagochtend op afspraak
Bezoek en proeverij: 5€
Engels, Duitse

20
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Champagne Cristian Senez

Fontette

Al wandelend op het mooie domein van Frédéric en Angélique, 
merkt men een metalen beeld op dat een jonge Bacchus voorstelt 
op een ton, omgeven door druiven en wijnranken. Onthaal en 
proeverij vinden plaats in twee grote zalen. De ene, intiemer en 
gezelliger, nodigt u uit om plaats te nemen rond een lange tafel in 
massief  hout. Rondom ziet u allerlei specialiteiten en gewonnen 
prijzen in een smaakvolle inrichting. De andere zaal is groter en 
bestemd voor groepen. Ze is ook heel typisch, met arcades, grote 
vensters in halvemaanvorm en tafels gemaakt van wijnvaten. 
Naast het beheer van de exploitatie, organiseert Angélique open-
deurdagen met een voorstelling van lokaal ambachtswerk.

Champagne Cristian Senez
6 Grande Rue - 10360 FONTETTE
+33(0)3 25 29 60 62
contact@champagne-senez.com - www.champagne-senez.com
Van maandag tot zondag - Gratis bezoek en proeverij
Engels, Duitse

23

Champagne Robert-Grandpierre

Champagne Robert-Grandpierre
1 rue de la Fontaine - 10110 VIVIERS-SUR-ARTAUT
+33(0)3 25 38 53 26
champagne.robertgrandpierre@wanadoo.fr
www.robert-grandpierre.com
Van maandag tot vrijdag: 10 u – 12 u / 13:30 u – 17:30 u
Zaterdag op afspraak
Bezoek en proeverij: 5€
Engels

Dit met bloemen opgesmukte huis met een mooi uithangbord, bevindt zich in een doodlopende straat die eindigt op een publieke 
wasplaats. Françoise, de authentieke en energieke wijnbouwster, praat onuitputtelijk over de lange geschiedenis van haar familie 
en haar betrokkenheid bij de heropleving van de wijngaarden. U vindt hier in de gewelfde kelder een schitterend en zeer compleet 
familiemuseum over de wijnbouw. Om u volop te laten 
genieten van het leven, biedt Françoise een verblijf  aan in één
 van hun twee vakantiehuisjes. Zij zal u fier haar snoeiwerk 
tonen op de wijngaard, waar men een schitterend panorama
 heeft dat zich eindeloos uitstrekt. Het proeven van de rosé 
champagne met de grappige kleur ‘uienschil’ laat, afhankelijk
 van het jaar, een smaak van frambozen of  kersen achter op
 de tong.

Viviers-sur-Artaut 22
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Champagne Marcel Vézien

Champagne Marcel Vézien
68 Grande Rue - 10110 CELLES-SUR-OURCE
+33(0)3 25 38 50 22
marcelvezien@champagne-vezien.com - www.champagne-vezien.com 
Van maandag tot vrijdag - zaterdag op afspraak.
Bezoek en proeverij: 4€ (met geheugen)
Engels, Duitse, Italiaans

Celles-sur-Ource 25

Als 4e generatie van de familie Vézien, zet Jean-Pierre, ‘Grand-Maître’ van de Commanderie du Saulte 
   Bouchon Champenois, een meer dan 100 jaar oude familietraditie voort. Met onverminderde passie    
     en het grootste respect, blijft hij een ‘huis’-smaak produceren. Hij is trots op deze cuvée met een  
     aroma van gebrande amandelen en honing, een eerbetoon aan zijn overgrootvader. Jean-Pierre 
       is zeer actief  in de organisatie van feesten en ontdekkingen van de wijngaarden en hij beschouwt 
         het maken van champagne als een kunst. 
                      Paul Verlaine fluisterde hem een mooi citaat in over champagne: “Le vin d’or qui vit dans  
                        le cristal fin” (de gouden wijn die leeft in fijn kristal). Zijn esthetische ziel maakt hem 
                       liefhebber van schilderkunst, poëzie en alle zintuiglijke genoegens. Zo heeft hij ook een 
                            passie voor bloemen. Het ontvangstlokaal is sfeervol. Zijn echtgenote Marie-José voegt 
                               daar haar vriendelijkheid en charme aan toe.

Champagne Veuve Doussot

Noé-les-Mallets 24

Georges Joly, afkomstig uit een familie van wijnbouwers die sinds 1746 
actief  was in Noé-les-Mallets, stichtte het huis dat we vandaag kennen in 
1973 en droeg het op aan Ernestine Doussot, een markant familielid. In 
dit traditionele familiebedrijf  is het vandaag Stéphane, ‘Grand Argentier’ 
van de Commanderie du Saulte Bouchon, mede gesticht door zijn vader 
Guy, die de touwtjes in handen heeft van de vinificatie en de commer-
cialisering van de champagnes Veuve Doussot. De toeristische animaties 
worden verzorgd door Sylvie, de zus van Stéphane, die een hotel-res-
taurant opleiding genoot. Proeverijdagen, voorstelling van de wijnoogst, 
kelderbezoeken en wandelparcours animeren het leven van dit bedrijf  dat 
u graag de geheimen zal vertellen van de koning der wijnen.

Champagne Veuve Doussot
1 rue de Chatet - 10360 NOE-LES-MALLETS
+33(0)3 25 29 60 61
champagne.veuve.doussot@wanadoo.fr - www.champagneveuvedoussot.com
Van maandag tot vrijdag - Zaterdagochtend op afspraak
Bezoek en proeverij: 5€
Engels, Nederlandse (inschakelen)
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De Toeristische Champagneroute - Côte des Bar  

Van Bligny tot Clairvaux

Het is misschien hier dat de geschiedenis met de meeste authenticiteit vertelt 

over de wijngaarden van Champagne. Hier is alles begonnen, onder impuls 

van de zeer actieve Saint-Bernard en zijn cisterciënzer monniken. Hun eerste 

wijnstokken, ingevoerd uit Hongarije, vonden asiel in deze heuvelachtige land-

schappen. Enkele eeuwen later mondde hun erfenis uit in de creatie van een 

goddelijk nectar: champagne.

Het is hier dat een zucht van spiritualiteit hart en ziel beroert: in de kerk van 

Champignol-lez-Mondeville (18e eeuw) die een vreemde verzameling staven 

van broederschappen herbergt, maar vooral in Clairvaux, de abdij die Saint-

Bernard liet bouwen vanaf  1115, waar de sereniteit overheerst en die bezoekers 

doordringt van het cisterciënzer geloof. 

Het is een meesterwerk van monastieke architectuur, gekenmerkt door so-

berheid. De abdij werd in de 19e eeuw omgevormd tot penitentiair centrum. 

Vandaag resten van de abdij enkel het gebouw van de lekenbroeders met zijn 

kelder en zijn slaapzaal.

Een rit naar de kristalstad Bayel laat toe de magie van de meester-glasblazers te 

bewonderen. Hun adem en hun vakmanschap geven geboorte aan blinkende 

juweeltjes met duizenden weerkaatsingen.
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Ontdek de charme van onze hotels 
en restaurants in «Accueil & Champagne»

Bureau voor toerisme
Opmerkelijke architectuur
Nigoland attractiepark
Romaanse brug
Stad of dorp met veel bloemen
Champagneroute
Champagnewijngaard
Abdij
Gedenkteken Charles de Gaulle
Kristalfabriek
Museum
Le Beau XVIème kerk

Hotel Restaurant : Hostellerie La Chaumière

i
i

i

i

ii

i

Hostellerie La Chaumière
*** 12 chambres
Logis Bacchus
M. et Mme Guillerand
81 route Nationale
10200 Arsonval
+33(0)3 25 27 91 02
www.hostellerielachaumiere.com

Kelder met kwaliteitslabel : Champagne De Barfontarc
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Demilly de Baere
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Drappier
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne R. Dumont & Fils
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Nicolo & Paradis

26
27
28
29
30

i

Cisterciënzer abdij van Clairvaux
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Oogst
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Champagne De Barfontarc

Champagne De Barfontarc
18, rue de Bar-sur-Aube - 10200 BAROVILLE
+33(0)3 25 27 07 09
champagne@barfontarc.com - www.champagne-barfontarc.com
Maandag tot en met vrijdag. Zaterdag op afspraak
Gesloten op zaterdag in januari, februari, maart.
Bezoek en proeverij: 6 € - Engels, Spaans

Olivier Martin bestiert deze mooie coöperatieve met technisch 
hoogstaande apparatuur, waarvan zijn vader 35 jaar voorzitter was. 
BARFONTARC: BAR van Baroville, FONT van Fontaine en ARC 
van Arconville, drie naast elkaar liggende dorpen die uitkijken op de 
hellingen met wijngaarden. In Baroville geven vijftig wijnbouwers het 
beste van zichzelf. Voor Olivier, die in 1991 aan zijn eerste druive-
noogst toe was, is het snoeien de basis. 
Het is van de precisie en de intelligentie dat de kracht, de producti-
viteit en de rijpheid van de wijnstok afhangt. Naast een hedendaagse 
ontvangstruimte is de coöperatieve fier op haar mooie receptiezaal met 
brede vensters die uitgeven op het dorp en de wijngaarden en waarvan 
het gewelfde plafond de sfeer evoqueert van de traditionele kelders.

Baroville 26

Champagne Demilly de Baere

Bligny 27

Champagne Demilly de Baere
Domaine de la Verrerie - 1 rue du Château  - 10200 BLIGNY
+33(0)3 25 27 44 81
champagne-demilly@wanadoo.fr - www.champagnedemillydebaere.com
Maandag tot en met vrijdag. Zaterdag op afspraak
Bezoek en proeverij: 6 €
Engels, Duitse

Gérard en Françoise ontvangen u in hun mooie woning in U-vorm. Wijnbouwer 
Gérard is de jongste telg van een familie die zich in 1624 vestigde in Bligny. Hij 
neemt u mee in zijn proeverijkelder die gebouwd werd in de geest van Saint-Ber-
nard van Clairvaux, op de ruïnes van een oude burcht. Als liefhebber van oude 
stenen herbouwde hij de gewelven die steunen op massieve zuilen in de vorm 
van een half  laurierblad, typisch voor de cisterciënzerarchitectuur. Het landgoed 
strekt zich uit tot aan de oevers van de Landion, een grote beek die door Bligny 
kabbelt. Al van in zijn jeugdjaren droomde Gérard ervan wijnbouwer te worden. 
In 1978 kocht hij samen met zijn echtgenote een exploitatie en begon te werken 
aan zijn ideaal: respect voor de wijn en natuurlijke methodes om zoveel mogelijk 
aroma’s te behouden. Hun zoon Vincent helpt het familiebedrijf  met zijn kennis 
als oenoloog.
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Champagne Drappier

Urville

In een salon dat verfraaid is met prachtig timmerwerk troont een Melchizedec, de grootste champagnefles ter wereld, met een 
inhoud van dertig liter. Onder de grond werden in 1152 de kelders gebouwd door de cisterciënzermonniken van Clairvaux. Daar 
rijpen de speciale cuvées en de grote flessen waar het bedrijf  prat op gaat (Balthazar, Nabuchodonosor, Salomon…). De familie 
Drappier kweekt haar wijnranken sinds twee eeuwen. 
Michel, de huidige manager van het bedrijf, beheerst de wijnbereiding sinds 1979, samen met André, die al 60 oogsten achter de 
                                                                                                                                rug heeft. 

                                                                                                                                De Drappier champagnes, bekend in de hele      
                                                                                                                                wereld, hebben persoonlijkheden en beroemdhe
                                                                                                                                den weten te verleiden, waaronder Generaal de 
                                                                                                                                Gaulle, Luciano Pavarotti en Philippe Stark.

Champagne Drappier
Rue des Vignes - 10200 URVILLE
+33(0)3 25 27 40 15
info@champagne-drappier.com
www.champagne-drappier.com
Maandag tot en met zaterdag.
Bezoek en proeverij: 5 €
Engels, Duitse, Spaans

28

Champagne R. Dumont & Fils

Champignol-Lez-Mondeville 29

Champagne R. Dumont & Fils
Rue de Champagne
10200 CHAMPIGNOL-LEZ-MONDEVILLE
+33(0)3 25 27 45 95
rdumontetfils@wanadoo.fr - www.champagnedumont.fr
Maandag tot en met vrijdag. Zaterdag op afspraak
Bezoek en proeverij: 5 € - Engels, Spaans, Italiaans, Portugees

In de omgeving van de cisterciënzerabdij van Clairvaux en de Cristallerie Royale de Champagne, produceert de familie Dumont sinds 
twee eeuwen de koning van de wijnen. In 1985 werd een modern wijnpakhuis gebouwd met voorzieningen die beantwoorden aan de eisen 
van de moderne tijd. “Wij hebben gekozen voor het beste om kwaliteit te bekomen”. In de zeer mooie proeverijzaal siert een piramide van 
champagneflessen het decor. 

Met een filosofie van kwaliteit telt de zorg bij elke etappe van de
 productie. Het is ook een intellectuele opdracht en een esthetische
 en sensuele eis. 
Maar het is vooral de geweldige menselijke betrokkenheid die de
 familie Dumont enthousiast maakt en aanzet om hun passie te delen.
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David en Agnès houden van oude stenen, champagne en 
traditie, en hebben een nieuwe uitdaging: u hun wereld 
laten ontdekken. Daarvoor hebben ze geïnvesteerd in een 
schitterend gebouw, in 1802 opgetrokken door Generaal 
Vouillemont (generaal van Napoleon) en nadien bewoond 
door de bisschop van Langres. Zij hebben het gerenoveerd 
met eigen handen om er een trefpunt van te maken dat gewijd 
is aan champagne en proeverijen. Zij tonen de fabricatie van 
de wijn in een speciale zaal en nemen u nadien mee in het 
proeflokaal dat is ondergebracht in de voormalige keuken van 
het gebouw. Daar geniet u een gezellige sfeer, in een rode zetel 
bij de traditionele schoorsteen. Binnenkort kunt u uw bezoek 
verlengen, want er worden ook kamers gerenoveerd… 

Champagne Nicolo & Paradis
6 rue du Désert - 10200 ARSONVAL
+33(0)3 25 27 30 57
champagne.nicolo@orange.fr
Maandag tot en met vrijdag. 
Zaterdag en zondag op afspraak
Gratis bezoek en proeverij - Engels

Champagne Nicolo & Paradis

Arsonval 30

Bergères
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Van Bar-sur-Aube
 tot Colombé-le-Sec

De Toeristische Champagneroute - Côte des Bar

In Bar-sur-Aube, aan de voet van de Sainte-Germaineheuvel, lijkt het of  de 

tijd is blijven stilstaan in de glorievolle jaren van de middeleeuwse ‘Foires de 

Champagne’.

Die jaarmarkten waren bekend in heel Europa en zij boetseerden het gezicht 

van de stad. De herinnering aan die evenementen wordt vandaag levendig 

gehouden door de lokale middeleeuwse jaarmarkt. Kleine smalle straatjes, rijke-

lijk versierde vakwerkhuizen, statige stenen woningen, de Saint- Pierrekerk, de 

overblijfselen van een oude burcht, alles herinnert aan de middeleeuwse gouden 

tijd. Het is ook daar dat de herinnering hangt aan Gaston Cheq die in 1911 de 

revolte van de wijnbouwers leidde toen de Aube officieel en tot 1927 zijn recht 

op de appellatie champagne verloor.

Het met bloemen opgesierde dorp Colombé-le-Sec is een gelijkaardige hulde 

aan de gouden 12e eeuw. Het mooiste stuk van de erfenis is een originele 

achthoekige publieke wasplaats. Neem ook een kijkje in de Saint- Martinkerk 

(die weliswaar verbouwd werd in de 16e eeuw) en de monnikenkelder (le Cellier 

aux Moines), waarschijnlijk het best bewaarde bijgebouw van de Abdij van 

Clairvaux, waar u opmerkelijke oude kelders aantreft.
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Ontdek de charme van onze hotels 
en restaurants in «Accueil & Champagne»

Bureau voor toerisme
Opmerkelijke architectuur
Kristalfabriek
Gedenkteken Charles de Gaulle
Stad of dorp met veel bloemen
Champagneroute
Champagnewijngaard
Museum

Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Boulachin Chaput
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Christophe
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Charles Clément
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Robert Cudel & Fils
Kelder met kwaliteitslabel : Champagne Monial

32
31

34
35

33

i
i

i

i
i

i

Moulin du Landion
*** 16 chambres
MM. et Mmes Aubertin-Heckmann
5 rue Saint-Léger - 10200 Dolancourt
+33(0)3 25 27 92 17
www.moulindulandion.com

Hotel Restaurant : Moulin du Landion

Bar-sur-Aube
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Colombé-le-Sec

Champagne Boulachin Chaput

Champagne Christophe

Arrentières 31

32

De eerste sporen van een wijnbouwersfamilie met de naam Boulachin zijn 
te vinden in het jaar 1799, met de voorvader Joseph Boulachin. Vandaag is 
de exploitatie familiaal gebleven, vermits Geoffrey Boulachin en zijn broer 
Emmanuel hun ouders helpen en zullen instaan voor de opvolging. Zij 
hebben beide respect voor de natuur en zijn aanhangers van een bere-
deneerde wijnbouw, in symbiose met het milieu. Geoffrey werkt aan de 
ontwikkeling van het merk via het onthaal en zijn kennis over de combina-
ties gerechten & champagne, terwijl Emmanuel zich toelegt op de wijngaard 
die u zult ontdekken tijdens uw bezoek. U eindigt met het glas champagne 
in de hand, in hun proeverijruimte met ongepleisterde stenen en een mooi 
hek in smeedijzer.

Drie generaties, steeds op zoek naar kwaliteit, hebben hun geheimen en vakkennis doorgegeven. 
Colombé-le-Seceo, in het hart van de Côte des Bar, is een aantrekkelijk en traditioneel wijn-
bouwersdorp dat een 4-bloemenlabel kreeg. Christophe, geboren in deze charmante gemeente, 
is de huidige bedrijfsleider. Hij beheert zorgvuldig zijn verschillende wijngaarden om een mooie 
diversiteit van cuvées te bekomen, die overigens meermaals bekroond zijn. Deze 
gepassioneerde wijnbouwer is actief  in de erkenning van het beroep, van de goddelijke
 drank en de wijngaarden van de Champagne. Maar boven alles houdt Christophe
 aan de kwaliteit van het onthaal, waarbij hij streeft naar hartelijkheid en 
gezelligheid. Na een bezoek aan de exploitatie en de kelder volgt de proeverij, 
‘voor de afwisseling en om het leven een beetje kleur te geven’. Een
 geestesgesteldheid die een echo is van Christophe en zijn champagne.

Champagne Boulachin Chaput
21 rue Michelot - 10200 ARRENTIERES 
+33(0)3 25 27 27 13
boulachin.chaput@wanadoo.fr - www.champagneboulachinchaput.com
Maandag tot en met zaterdag - Gratis bezoek en proeverij
Engels, Italiaans (op afspraak)

Champagne Christophe
16 rue St Antoine - 10200 COLOMBE-LE-SEC
+33(0)3 25 27 18 38
champagne-christophe@wanadoo.fr - www.champagne-christophe.com
Maandag tot en met vrijdag: 9u – 12u / 14u – 18u
Zaterdag op afspraak
Gratis bezoek en proeverij
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Colombé-le-Sec

Champagne Charles Clément

33 

Plateau van Blû

In de ontvangstzaal van deze coöperatieve die in 1956 met 22 wijnbouwers werd 
gesticht door Gilbert Boulachin, presenteert zijn dochter Isabelle de negen cuvées 
en tal van geschenkkoffertjes met de specialiteiten van het bedrijf. Vandaag bestaat 
de exploitatie uit een klein team dat fier is op zijn gloednieuw laboratorium. In 
1960 groepeerde deze vereniging van wijnbouwers 5 wijndorpen en het commer-
ciële merk was Le Cercle d’Or.
In 1980 werd gekozen voor de naam van één van de medestichters, ‘Charles 
Clément’, een discrete hommage aan de beroemde buur van Colombey-Les-Deux-
Églises. De commerciële verantwoordelijke, een echte ambassadeur van de onder-
neming, verzorgt samen met de nieuwe directeur en oenoloog George Rognon, de 
bezoeken die doorspekt zijn met pittige en uiteraard bruisende anekdotes.

Champagne Charles Clément
33 rue St Antoine - 10200 COLOMBE-LE-SEC
+33(0)3 25 92 50 71
champagne-charles-clement@fr.oleane.com - www.champagne-charles-clement.fr
Maandag tot en met vrijdag: 9u – 12u / 14u – 18u
Zaterdag op afspraak
Gratis bezoek en proeverij
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Colombé-le-Sec

Champagne Robert Cudel & Fils

Champagne Monial

Colombé-la-Fosse 34

35

Champagne Robert Cudel & Fils
6 rue du Moulin
10200 COLOMBÉ-LA-FOSSE
+33(0)3 25 27 24 51 
contact@champagne-cudel.fr
www.champagne-cudel.fr
Maandag tot en met zaterdag - 
Zondagochtend op afspraak
Gratis bezoek en proeverij - Engels

Champagne Monial
Ferme du Cellier - 10200 COLOMBE-LE-SEC
+33(0)3 25 27 02 04
calon.emmanuel@wanadoo.fr - www.monial.net
Maandag tot zondag
April, mei, juni: 14u tot 18u
Juli en augustus: 9u tot 18u
September en oktober: 14u tot 18u
November-maart: op afspraak
Gratis bezoek en proeverij
Engels

Op 15 km van de Abdij van Clairvaux, een beetje buiten het dorp, bevindt zich het Huis Monial dat u zijn champagne en zijn 
geschiedenis sinds de 12e eeuw laat ontdekken. U ontdekt er de overblijfselen van het oude perscentrum van de cisterciënzermonni-
ken. En uw ogen zullen ongetwijfeld aangetrokken worden door het majestueuze gebrandschilderde raam van de kapel. Tijdens het 
bezoek verneemt u dat de familie die eigenaar is sinds vier generaties, de vakkennis en de tradities voortzet met toevoeging van een  

               snuifje moderniteit, onder meer voor wat betreft de gist-
               kuipen. De kelder van 600 m² is een hoogtepunt van h
               et bezoek. Hij is uniek in de Champagne en geklasseerd 
               als Historisch Monument. De twee oculi (kleine ronde 
               vensters) zijn de getuigen van de oude methodes van 
               de monniken. Zij persten op de bovenverdieping en 
               de wijnmost werd rechtstreeks in de kelders gegoten via 
               deze openingen.

Een mooie en bloemrijke omgeving vormt de prelude voor de ontdekking van de ontvangstzaal met schitterende gegraveerde 
kuipen. Het proeflokaal met zijn grote vensters, balkenzoldering, traditionele schoorsteen en designbar oogt zeer gezellig. Tijdens dit 
bezoek is vrolijkheid en humor op de afspraak. Dat wordt ook geïllustreerd door het motto van het huis: “vriendelijke patrons, extra 
champagne, en u zult terugkomen”. En ongetwijfeld zal 
Nathalie die nu ook in het bedrijf  werkt, deze sfeer 
voortzetten. Zij erfde de goede luim van mama en de 
humor van papa. Om hen te vinden geven we de 
humoristische tip van Philippe: 
“Heuvels, wijnranken, een diepte, een dorp… 
Dat is bij ons”.
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Champagne Monial
Ferme du Cellier - 10200 COLOMBE-LE-SEC
+33(0)3 25 27 02 04
calon.emmanuel@wanadoo.fr - www.monial.net
Maandag tot zondag
April, mei, juni: 14u tot 18u
Juli en augustus: 9u tot 18u
September en oktober: 14u tot 18u
November-maart: op afspraak
Gratis bezoek en proeverij
Engels Saint-Macloukerk in Bar-sur-Aube



42

De Toeristische Champagneroute – Coteaux du Sézannais

Le Nogentais
Le Nogentais is het beloofde land voor romantische dromers en nodigt hen 

uit in een universum van legendes, fantasie en mystieke plaatsen. In de rustige 

valleien van de Aube en de Seine, ontdekt men een decor( met veel groen, water, 

populieren, tuinen en lommerrijke oevers. In de streken die het authentieke 

platteland vormen, toont het cultureel erfgoed vooral ‘oude stenen’ waar nog de 

geesten van enkele illustere kunstenaars rondzweven. In Villenauxe-la-Grande 

ontdekt men de champagnewijngaard. In Nogent-sur-Seine, aan de oevers van 

de rivier of  aan de deuren van de mooie herenhuizen, wordt men ondergedom-

peld in de sfeer die de inspiratie vormde voor ‘L’éducation sentimentale’ van 

Gustave Flaubert. Men loopt er in de voetsporen van Paul Dubois en Camille 

Claudel en men verzeilt in de geschiedenis van Alfred Boucher, de beeldhouwer 

die ontdekt en opgeleid werd door Marius Ramus. In La Motte-Tilly wordt men 

in het interessante kasteel geconfronteerd met het weelderige leven van de 18e 

eeuw. In Ferreux-Quincey valt men voor de charme van de Abdij van Le Para-

clet, gesticht in de 12e eeuw, een plaats waar de verboden liefde van Abélard en 

Héloïse nog naklinkt.

Overal, in de musea, de kerken, de botanische tuin van Marnay-sur-Seine, 

proeft men van het plezier van een eindeloze sereniteit.
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Bureau voor toerisme
Opmerkelijke architectuur
Aardewerkfabriek
Botanische tuin
Stad of dorp met veel bloemen
Museum
Champagnewijngaard
Kasteel

Kelder met kwaliteitslabel : Champagne François Oudard36

i
i

i

ii

i i

Kasteel van La Motte-Tilly

Nogent-sur-Seine
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Champagne François Oudard

Champagne François Oudard
20, avenue de la Gare
10370 VILLENAUXE-LA-GRANDE
+33(0)3 25 21 39 37
champagneoudardfrancois@orange.fr
Maandag tot en met zaterdag – zaterdag en zondagochtend op afspraak
Bezoek en proeverij: 3.50€
Engels

Chantal, een energieke en enthousiaste vrouw, houdt van gastvrijheid en 
gezelligheid. Zij neemt u mee in een labyrint van kelders vol muurschilde-
ringen. Een ervan toont het silhouet van Broeder Jean Oudard, waarvan 
de overste Dom Pérignon de uitvinder was van champagne. De familie 
Oudard houdt van alle levensgeneugten en verwent u aan tafel van haar 
restaurant ‘Le Flaubert’. De befaamde schrijver nam zijn vakanties in le 
Nogentais. En om het hoofdstuk van de letteren af  te ronden: Jacque-
line Dussolier, geboren als Oudard, werd de tweede vrouw van schrijver 
Hervé Bazin… U ontdekt hier de distilleerderij, de ketels en de koperen 
alambieken die gebruikt worden voor de fabricatie van de Fine en de Marc 
de Champagne.

Villenauxe-la-Grande 36
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De Toeristische Champagneroute

Charter 
«Ontvangst & Champagne»

De Toeristische Champagneroute is 220 km lang. Ze laat u de Côte des Bar doorkruisen via Ville-
nauxe-la-Grande en Montgueux.

Zowel de wijnkelders als de logeeradressen en restaurants die in deze brochure worden voorgesteld, 
kregen de label ‘Accueil & Champagne’ (Onthaal & Champagne). Het is een bewijs van erkenning 
voor etablissementen die beantwoorden aan concrete criteria, conform aan de eisen van een kwali-
teitscharter.

Het doel is u een waaier hotels, wijnkelders en restaurants voor te stellen, om uw ervaring met de 
Toeristische Champagneroute zo aangenaam en comfortabel mogelijk te laten verlopen.
De label selecteert en onderscheidt partners, waarvan het goede prestatieniveau aangevuld wordt 
met betrokkenheid in de promotie van champagne, de wijngaarden en het departement van de 
Aube. Hij garandeert u een begeleiding, tips, documentatie en een promotie van de betrokken 
etablissementen.

Deze ‘Accueil & Champagne’ partners zullen u hartelijk en gul ontvangen. Zij zullen hun passie 
voor champagne en hun vakkennis graag met u delen, om u een origineel en onvergetelijk verblijf  
te bezorgen.

Dankzij hen wordt u een kenner van de Aube, zijn champagnes en zijn erfgoed!
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Le Mériot

La Saulsotte

Le Beau XVIème kerk
Bureau voor toerisme
Opmerkelijke architectuur
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Pays d’Othe

Chaourçois-
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Champenoise
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Les grands lacs
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Abdij
Kasteel
Cadoles
Aerodroom
Nigoland attractiepark
‘Bij de Renoirs’

Hotel Restaurant
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Aube en Champagne Toerisme en Congressen
34 Quai Dampierre - 10000 Troyes

Tél. : +33 (0)3 25 42 50 00 - Fax : +33 (0)3 25 42 50 88
www.aube-champagne.com
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