
De Toeristische Champagneroute

Bubbels 
    en onze 
       Champagne

Voor meer informatie scant u de 
QR-code met m.lynkee.com

voor...

e n  C h a m p a g n e



2

De Toeristische Champagneroute  - Overzicht
O

ve
rz

ic
ht Voorwoord .................................................................. pagina 3

Troyes .......................................................................... pagina’s 4 tot 7

Les Riceys
De wijngaarden .............................................................. pagina’s 8 tot 15

De Bar-sur-Seine naar Mussy-sur-Seine
De wijngaarden............................................................... pagina’s  16 tot 21

De Celles-sur-Ource naar Essoyes
De wijngaarden ............................................................... pagina’s 22 tot 29

De Bligny naar Clairvaux
De wijngaarden ............................................................... pagina’s 30 tot 35

De Bar-sur-Aube naar Colombé-le-Sec
De wijngaarden ............................................................... pagina’s 36 tot 41

Nogent-sur-Seine
De wijngaarden     ........................................................... pagina’s 42 tot 44

Handvest “Ontvangst & Champagne”  ............... pagina 45

Index .............................................................................. pagina 46

Kaart ................................................................................ pagina 47



3

Een panorama dat u in vervoering brengt, geuren die uw ziel beroeren, de zon die de 

wijngaarden zachtjes in slaap wiegt, druiven boordevol sap... U bent in het hart van 

de Aube, land van de vin des Roys, in Villenauxe-la-Grande of  de Côte des Bar. Deze 

streek ligt ten noorden van Troyes en in het zuiden van het departement en verwent u 

met honderden kilometers puur geluk. Hier dompelt u zich onder in de sappige en volle 

landschappen, geniet u van het onuitputtelijke erfgoed van de pittoreske uit de rotsen 

gehouwen dorpjes, van de eeuwenlange ambachtskunst van de wijnbouwers en uiteraard 

van de subtiele nectar die deze plek zo sprankelend en magisch maakt.

Bereis de routes in deze streek die al even feestelijk zijn als de wonderlijke champagne zelf  

die u komt proeven in de koele gewelfde kelders van onze gepassioneerde en toegewijde 

producenten. Hier ontdekt u de geheimen die zij al eeuwen toepassen. De oogst, het 

persen, het samenstellen, het rijpen... Champagne maken volgens de regels van de her-

komstbenaming is een ware kunst! Maar ook de verschillende smaken, aroma’s en subtiele 

toetsen van deze kostbare drank ontdekken is een kunst.

Laat het feest beginnen... Champagne!

Voorwoord

Foto’s:
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

Troyes is een atypische stad op vele vlakken. Toch onderscheidt ze zich vooral 

door haar contouren rond de oude stad die de vorm hebben van een...cham-

pagnekurk! Nochtans dateert het historische centrum al van vijf  eeuwen vóór 

de beroemde vin des Roys zijn intrede deed...

Maar Troyes heeft nog veel meer te bieden. Struin door het kluwen van 

smalle straatjes en ontdek geheime plekken in onverwachte hoeken, op 

intieme pleintjes, verborgen paden en andere verrassende doorgangen. 

Waar ooit de beroemde Jaarmarkten van de Champagne werden gehouden 

in de pittoreske straatjes vol vakwerkhuizen met gekleurd houtwerk die 

versierd waren met sculpturen, vindt men nog altijd de gezellige midde-

leeuwse sfeer van weleer terug. Deze oude wijken zijn bezaaid met tradi-

ties die stuk voor stuk genoegen scheppen: de musea met hun verrassende 

erfgoed, de kerken met de mooiste zestiende-eeuwse glas-in-loodramen van 

Europa, de schaduwrijke terrasjes met dampende koffie of  aan tafel in een 

restaurant terwijl u van een andouillette geniet, een specialiteit die al eeuwen-

lang de voorkeur wegdraagt van de lokale lekkerbekken.

Kanaal van de Seine, Quai Dampierre 
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De Toeristische Champagneroute – Troyes

Een bruisende stad
Troyes is een sprankelde stad. Mensen welkom heten en feesten zit haar in de 

genen.

U vindt er hotels van alle categorieën en charmes, midden in de stad of  in 

de periferie. Liefhebbers van bloemen en groen kunnen hun hart ophalen in 

de parken en tuinen. U kunt hier het hele jaar door evenementen bezoeken. 

Tijdens de zomermaanden dompelt Troyes zich onder in licht en muziek en 

wordt de eigenheid van elke wijk in de spotlights geplaatst. Op de terrassen in 

de stad geniet u van jazz, pop of  rock. Het voormalige ‘economische centrum 

van het Westen’ heeft nog niets ingeboet aan zijn commerciële dynamiek uit de 

twaalfde eeuw. Troyes kent een lange traditie van textielnijverheid en breiwaren. 

De stad is opnieuw een zakencentrum geworden en werpt zich vandaag op als 

de Europese hoofdstad van de outletwinkels. Hier koopt u ten zuiden en ten 

oosten van de agglomeratie grote merken aan een zacht prijsje.

Basiliek van Saint-Urbain



i

iHôtel
de ville

Ontdek de charme van onze hotels 
en restaurants in «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

Bureau voor toerisme
Museum
Le Beau XVIème kerk

Hotel: Le Royal Hôtel
Restaurant: L’Illustré

i

i

i

Hotel Vauluisant

        Vakwerkhuis

7
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De Toeristische Champagneroute – Côte des Bar

Les Riceys
Les Riceys is de plek voor wie van zeldzame dingen houdt! Les Riceys is een unieke 

gemeente die bestaat uit drie versterkte dorpen: Ricey-Haut, Ricey-Haute-Rive 

en Ricey-Bas. De stad is ook het belangrijkste wijncentrum van de hele Cham-

pagnestreek. Alsof  dit alles nog niet genoeg is om haar drang naar fantasie te 

lessen, draagt de stad ook nog een felbegeerde titel. Deze gemeente mag als een 

van de enige trots zijn op maar liefst drie Gecontroleerde Oorsprongsbenamingen! 

(Champagne, Coteaux Champenois en Rosé des Riceys) Deze trots is de kers op 

de taart van haar uitzonderlijke erfgoed met niet minder dan drie als historisch 

monument geklasseerde kerken, veertien kapellen, twee kastelen, talloze burgerwo-

ningen, wijnbouwershuizen, washuizen, kruisbeelden en de ‘cadoles’, de hutten 

uit droog gestapelde stenen, zonder gebinte of  cement, waar de wijnbouwers 

beschutting zochten.

De grootste schat van deze opmerkelijke wijnstreek is ongetwijfeld de beroemde 

rosé. Een legendarische, zeldzame, kostbare, rasechte en eenvoudige wijn die met 

zijn bouquet van wilde bloemen, viooltjes en hazelnoot de smaakpapillen van de 

Zonnekoning deed tintelen. Deze rosé is een van de beste Franse roséwijnen en is 

onderworpen aan een draconisch productiehandvest, waarbij enkel de beste jaren 

worden geproduceerd, met zo’n 70.000 flessen per wijnjaar. Een uitzonderlijke en 

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

3

5

2

4

6
7
8
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

Bij het binnenkomen, valt een klein hutje van stenen platen direct in het oog. Het is 
een « cadole », een traditioneel huisje van de wijnmakers. In een groot gebouw, met 
     een plafond met houten balken, versieren de vele voorwerpen en curiosa de 
      ontvangstruimte. In dit bedrijf  werken twee generaties wijnbouwers samen. De 
       familie Bauser richt zich op de internationale markt (Japan en China). De 
         rondleiding wordt extra leuk gemaakt met een verrassing : Een lange gewelfde 
                  kelder, omgebouwd tot een waar museum van kunst en traditie rondom de
                     wijncultuur in de Champagne. De trap is versierd met gigantische fossiele 
                       ammonieten, gevonden in de wijngaarden. Nu nog proeven en kiezen 
                         uit zeven champagnes of  de twee wijnen (een Rosé des Riceys en een
                           Coteaux Champenois).

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 €

Bij het betreden van het prachtig versierde erf, is het de schoonheid van een lang oud gebouw, van witte kalksteen, bedekt met rode 
dakpannen, die direct opvalt. Het interieur is schitterend : De gewelfde opening, open haard, de stenen fontein, een ouderwetse 
oven, de bar, en de design-meubles… Michel Chevrolat, die tot 1999 werkzaam was in een coöperatie, is met veel passie, voor zich 

    zelf  begonnen. De installatie van een pers, perfect materiaal, en de 
    eerste vinificatie in 2003. In 2012, zijn zijn champagnes erkent. Hij  
    is zonder onderbreking van 2006 tot 2013 te vinden in de gids 
    Hachette du vin. Zijn champagnes variëren van de de Pinot Noir 
    voor de Brut Réserve, tot de Rosé des Riceys voor hun Rosé Cham-
    pagne maceratie.  Zijn vrouw Nathalie werkt in de boekhouding en 
    de receptie. En één van hun cuvées, de Florale, is vernoemd naar 
    hun dochter Flora.
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Cadole
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Champagne Guy de Forez

Les Riceys 3

Het eigendom van Sylvie en Francis verleidt u door haar uitzicht. Dit huis uit de 17e 
eeuw, met schitterende gewelfde kelders, beschikt over high-tech materiaal. Francis 
werkt hard met de beroemde vinologen en is altijd te vinden bij zowel de tanks als 
bij de wijngaarden. Zeer verbonden met het ecosysteem, behoort hij tot de pionieren 
die zich hiervoor met passie inzetten. Een baan die veel opoffering vraagt, maar 
grote beloningen en momenten van gedeeld geluk biedt. 
« We hebben de de kans een magische wijn te hebben, dus gaan we kijken of  
we de magiër vinden ». En natuurlijk mag ook hier de traditionele
vierkante wijnpers niet missen.

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 klein, steil, typisch dorpsstraatje, valt één ingang direct in het oog, 
met een gevel versierd met een merkwaardige metalen sculptuur van 
een wijnmaker. Binnen ontdekt u een eigentijds ingerichte kelder, met 
een opeenvolging van gewelven uit de 17e eeuw. Christoph, verliefd op 
wijngaarden, houdt ervan de druiven van de verschillende percelen voor de 
oogst te proeven, om een idee te verkrijgen voor zijn toekomstige creaties. 
Hij neemt u mee op de steile hellingen, waar u een geweldig uitzicht over 
de vallei van de Seine heeft. Vijf  cuvées om te ontdekken rondom de 
glazen bar, met een uitnodigend citaat van Baudelaire. En zeker niet te 
vergeten is de Rosé des Riceys, die Christoph produceert voor fijnproevers.
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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, pionieren van de Riceys, maken champagne sinds 
1930, het jaar waarin Jules en Ernest besloten hun eerste flessen te produ-
ceren. Didier, de huidige eigenaar, geniet de reputatie van het maken van 
een gecontroleerde en evenwichtige champagne, doordat zijn wijngaar-
den zich bevinden op hellingen met uitzonderlijke zonneschijn. In zijn 
prachtige gewelfde kelders uit de 17e eeuw, heeft hij besloten «  te werken 
met hout » om nieuwe cuvées te produceren, gerijpt in eikenhouten vaten. 
Het resultaat is unaniem. De « Quintesse » heeft de zilveren medaille bij 
de verkiezingen van 2012 van de beste Chardonnay ter wereld ontvangen. 
Deze kwaliteit vindt u ook in de vijf  verschillende Champagne cuvées en 
zijn Rosé des Riceys.

Champagne Gallimard Père & Fils

Les Riceys 5
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In het hart van de Riceys, heet Vivien Lamoureux, vers houder van de titel 
oenoloog, u welkom in het grote huiselijke gebouw. In de wijnkelder, zult u 
ongetwijfeld vol bewondering de traditionele Coquard pers zien, een majestueus 
element van deze ruimte. De grote muurschilderingen tonen enkele taferelen uit 
het alledaagse leven van de wijnbouwer. De beschildering van een wijnkelder op 
een deur, geeft u de illusie binnen te dringen in het hol van Maison Lamoureux. 
Onder onze voeten, herbergt de ware kelder een schat : Sinds jaren, wordt één 
fles van elke cuvée hier zorgvuldig bewaard door de familie, in een wijnkelder, die 
afgesloten is met een schitterende smeedijzeren deur. Hier vindt u bijvoorbeeld 
de Cuvée Réserve, winnaar van de gouden medaille op het Concours Général 
Agricole in Parijs in 2011. Om haar kennis nog meer te verrijken, bereidt Vivien 
vele reizen voor, om nieuwe technieken en verschillende benaderingen van de 
wijncultuur te leren kennen.

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

Na het oversteken van een kleine binnenplaats, bevestigt een eerste 
knusse en chique ontvangstzaal, dat u hier bij Marie-Hélène en Didier 
Goussard welkomt bent, en dat de spirit van het wijnmaken hier sinds 
vele generaties wordt doorgegeven. Marie-Hélène begeleidt u tot aan 
de kelders, langs de bemerkenswaardige moestuin. In de informatieve 
rondleiding ontdekt u de belangrijke stappen voor de productie van 
champagne. Didier, toegewijd aan duurzame wijncultuur, brengt u 
met de meest specifieke antwoorden van de streek, tot de wijnpers, 
en van de kelders tot aan uw champagneglas. Het proeven van de 
champagne in de stenen gewelfde wijnkelder, brengt een moment 
van gezelligheid. Het enige wat dit « kleine » huis u wil geven, is een 
« groot » plezier : De Spirit van de wijnmakers.. natuurlijk.

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 €

Gewaarschuwd door een grappig bord, passeert men de grote poort 
naar een grote binnenplaats, omgeven met prachtige gebouwen en 
uitgebreid met een park. Sinds vier generaties is dit het eigendom 
van Morize. De enorme ontvangstruimte en proeverij stralen een 
baroque, bijna religieuze sfeer uit. Bemerkenswaardig is het glas-
in-lood-raam, waarop Saint-Vincent, de beschermheilige van de 
wijnbouwers, omgeven met 3 generaties van de famliie Morize, de 
twee kerken van Riceys, en de drie seizoenen van de wijnrank, te 
zien zijn. Bij de afdaling in de wijnkelder ontdekken we een gewel-
dig souvenir : Achter een zware deur ontvouwen zich weelderige 
cisterciënzer gewelven uit de 11e en de 12e eeuw.

Bij het betreden van de nobele stenen poort, net naast de
 kerk, ontdekt men de ingang van een 18e eeuws verblijf. 
Als erfgenaam van vijf  generaties wijnmakers, heeft Pascal 
Morel veel geinvesteerd om de edele letters van zijn 
« Rosé des Riceys » te herstellen. Een zeer mooie 17e eeuwse
 wijnkelder herbergt een schat. Een opslagplaats waar Pascal 
systematisch flessen van al zijn producties bewaart, die een 
ware gedachtenis aan het huis vormen. In 1975 nam hij het 
bedrijf  over van zijn vader, aan wie hij de « Gabriel », een 
Champagne van 100% Chardonnay, gerijpt in vaten, opgedragen 
heeft. Passie, emotie en het plezier van deelnemen en doorgeven
 vindt u hier op 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€
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De Toeristische Champagneroute – Côte des Bar

Van Bar-sur-Seine
 naar Mussy-sur-Seine 

In Bar-sur-Seine en de omringende dorpen die door de toeristische Cham-

pagneroute tot in Mussy-sur-Seine worden doorkruist, heeft de geschiedenis 

duidelijk haar sporen nagelaten. Langsheen de straten en wegen en de her en 

der verspreide wijngaarden en gehuchten in de vallei vergapen zowel kenners 

als nieuwsgierigen zich aan de kerken, kastelen en cadoles. Bar-sur-Seine ligt 

verscholen tegen een weelderige helling die vroeger gedomineerd werd door 

een versterkte burcht om u tegen te zeggen. De stad draagt de sporen van haar 

turbulente geschiedenis en straalt nog steeds de grandeur uit van de gouden 

zestiende en zeventiende eeuw. De vakwerkhuizen in de grote straat, het renais-

sancehuis met prachtig vakwerk of  de kerk van Saint-Etienne, deze ongewone 

combinatie van gotische en renaissancistische stijlen nodigt u alvast uit op een 

spirituele reis. De landschappen zijn tot in de uithoeken van de Aube bezaaid 

met pittoreske dorpjes. Breng zeker een bezoek aan het oude zomerverblijf  van 

de bisschoppen van Langres in Mussy-sur-Seine. Hier vindt u een van de weel-

derigste en originele stukjes erfgoed van het departement, rond een indrukwek-

kende kapittelkerk en een kluwen van kronkelende straatjes in het hart van de 

oude stad die een heerlijk rustieke sfeer uitstraalt.

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
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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 wijnrank, die de twee stenen pilaren van de veranda verbindt, de schuur, de geheel 
gerestaureerde toren uit 1690 en zijn geweldige gewelfde kelders  vormen dit 
prachtige gebouw uit de 17e eeuw. De ontvangstzaal is indrukwekkend : het 
origenele houtwerk, de grote open haard, wandtapijten en glas-in-lood-ramen en 
ook de grote trap stralen een bijna middeleeuwse sfeer uit. Na het studeren van
 œnologie en het aanplanten van zijn eerste wijnranken in 1989 is Vincent, 
trotse drager van de voornaam van de beschermheilige van de wijnboeren, 
actief  in drie dorpen : Saint Usage, Verpillières-sur-Ource en Gyé-sur-seine. 
Als hij niet in zijn wijngaarden is, houdt hij ervan te sporten. Zijn favoriete 
champagne, is de Grand Réserve. Een delicate selectie van oude druivensoorten. 
Vandaag de dag, werkt Virginie, zijn vrouw en dochter van een wijnboer, samen 
met haar man en zo combineren zij haar vriendelijkheid met zijn charme.

Champagne Clérambault

Neuville-sur-Seine 11

De coöperatie Neuville-Buxeuil, opgericht in 1951, bestaat uit wijnboeren 
met traditionele kennis. Zij telt vandaag de dag 165 hectare wijnhellingen 
in het gebied van Buxeuil, Celles-sur-Ource, Courteron, Polisy, Gyé-sur-
seine, les Riceys en Neuville-sur-seine. Haar handelsmerk ? « De passie voor 
volmaaktheid « ! De bijzonderheid van deze coöperatie ? De productie van 
rode wijn AOC Champagne, eveneens gewaardeerd door de grote Huizen, 
een teken van kwaliteit, dat de grote trots vormt van de deelnemers van de 
coöperatie. Van toen af  aan werd ook de champagne Rosé de Saignée gepro-
duceerd (een cuvée die gerijpt werd in vaten bedoeld voor rode wijn) Tijdens 
de rondleiding, worden u alle stappen voor de productie van champagne aan u 
getoond, waaronder een sprankelend moment van proeven, dat plaats vindt in 
de grote zaal, met de kleuren roze en zilver.

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



19

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, afgestudeerd aan het wijn-lyceum van Beaune, was lange tijd verantwoordelijk voor de levering van wijn aan een coöpe-
ratie. Het was zijn liefde voor Claudie, zijn vrouw, uit een zeer oude familie van wijnbouwers uit de Côte des Bar, dat hem besloot hun 
eigen bedrijf  in Champagne op te starten. Hun dochter volgt hetzelfde pad, om later het wijndomein te kunnen overnemen. Hier vindt 
men de oorsprong van de cuvée Clair de Siècle Vintage, die hun familiare harmonie weerspiegelt, en waarvoor hun zoon, een zilver-
smid, het logo heeft ontworpen. Naast de wijngaard en 
wijncultuur, blijven Alain en Claudie fanatieke verdedigers 
van de streek van Aube en het imago van de champagne. 

Als natuurliefhebbers besteden zij grote zorg aan hun schit-
terende eigendom en hun tuin. De met bloemen gedecoreerde 
zomer-lounge, staat voor u ter beschikking om maximaal te 
kunnen genieten bij de proeverij.
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Champagne Devaux - Domaine de Villeneuve

Bar-sur-Seine 13

Vanaf  de ingang van Manoir de Villeneuve, betreedt men een magische plaats. Dit gebouw 
uit de 18e eeuw toont de Champagne Devaux op een uitzonderlijke plaats : een groot park, 
een zolder, de serre… Een plek om weg te dromen, gebouwd langs de Seine, om te genieten 
van een proeverij in de buitenlucht in harmonie met de omliggende natuur. Alle ingrediënten 
om te genieten voor het ronddolen in het park zijn hier verenigd. Op de zolder en in de serre, 
omgebouwd tot expositie-zalen, leert u meer over de productie van champagne. Het interieur 
hoeft niet jaloers te zijn op het exterieur : eigentijds en elegant. Ontdek de showroom, 
waar bijzondere flessen en kado-ideëen te zien zijn. De fruitige en complexe cuvées 
wachten op u. U kunt deze proeven in de proeverij-zaal « pro ». Tenslotte, kunt u 
genieten van een moment van rust in de salon du puits, waar u verschillende 
publicaties en gidsen kunt raadplegen.. met een champagneglas 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 dit schitterende pand, toont een oude windwijzer, in de vorm 
van een fles, de richting en toon van de wind. Een mooie ontvangstruimte 
leidt tot de geweldige gewelfde kelders. Hier vindt men antieke en gezellige 
meubels, oude wijnbouwers-werktuigen van de familie, en eveneens vele 
onderscheidingen. François Brossolette, al meer dan 20 jaar in de wijngaard, 
houdt ervan op het terrein te zijn. Door het huwelijk met zijn vrouw Sylvie, 
dochter van een wijnbouwer, verbond Francois hun namen om hun bedrijf  
te dopen, en ze zijn uitgerust met high-tech apparatuur. 

«  De wijnbereiding en de samenstelling zijn een magische alchemie, en elk 
jaar heeft zo zijn eigen mooie verrassingen » legt Francois, Grand Bouteiller 
de la Commanderie du Saulte Bouchon, uit.

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 
naar Essoyes

De Toeristische Champagneroute – Côte des Bar

De Ourcevallei is een geliefkoosd oord voor schilders dankzij haar prachtige kleu-

ren in lichtinval in haar kluwen van rivieren, bossen en wijngaarden.

Statige landschappen, sublieme vergezichten, heerlijke champagne... 

Dit is het paradijs!

In de authentieke wijnboerendorpjes geniet u van natuur en cultuur en ontdekt u 

talloze pareltjes: de smalle straatjes van Landreville, het uitzicht van op het Plateau 

van Blû, het Romaanse bruggetje van Loches-sur-Ource... Een flinke dosis geluk 

voor u zich echt tegoed doet aan een glaasje plezier in Celles-sur-Ource, het stadje 

met de meeste plukkers/verwerkers per inwoner.

Zij zullen u vertellen dat de klei- en kalkrijke grond hun champagne zijn verfijnde 

smaak en zijn apart bouquet geeft... Kom het zelf  proeven!

Volg de oevers van de Ource tot Essoyes en laat u net zoals Pierre-Auguste Renoir 

meevoeren. De schilder was dol op het geboortedorp van zijn echtgenote en had 

een uitgesproken voorliefde voor deze streek.

Hij kocht er een huis en verbleef  er elke zomer, 25 jaar lang. Hier wilde hij 

begraven worden, vlak bij zijn geliefde atelier dat u eveneens kunt 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 kwaliteitslabele : 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

Ontstaan in 1956 door de samenvoeging van de talenten van een vijftigtal wijnboeren, werkt de Champagne Chassenay d’Arce nog 
steeds aan het verfijnen de kwaliteit van hun producten en is er trots op vandaag de dag uit bijna 140 leden te bestaan, alle gedreven door 
eenzelfde selectieve zorg en een gewaardeerde reputatie. Verrijkt met een halve eeuw aan ervaring heet een gemotiveerd en dynamisch 
team u hartelijk welkom in een gerenoveerd en aangenaam kader. 

Alle geheimen van de productie van champagne openbaren zich aan
u  in de kelders, met exposities, videos, en verhelderende uitleg. Met 
proeven van een selectie van Champagnes, blancs en rosés, in hun 
nieuwe looks, sluiten we dit leermoment af  in de sfeer van de magie 
van de bubbels !

Hier hebben zich vijf  generaties van wijnboeren en een grote familie zich 
verspreid over het dorp. Hun specialiteiten : de rijping van champagne in 
eikenhouten vaten, rosé door middel van gisting, en gedeeltelijke wijnberei-
ding. Met de diploma’s œnologie, wijncultuur-œnologie en internationale 
handel op zak, vertelt Lucie, hoe ze in de voetsporen van haar vader haar 
filosofie, een middenweg van biologische en verstandige wijncultuur,  toe-
past op elk van zijn percelen. Het zorgvuldig observeren van de wijnrank, 
het experimenteren met essentiële olieën en het toepassen van profilactisch 
werk, zorgt voor een evenwichtig rendement en de  ontwikkeling van de 
concentratie van aroma’s. Lucie gebruikt het beste van elke techniek om 
voorbereid te zijn voor de toekomst.

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, «  het beste van de moderniteit, voor het 
beste van de traditie » te respecteren, wordt het geheel van de productie van 
de champagne gedaan hier direct in het bedrijf. Van de oogst met de hand, tot 
het vertrek van de flessen richting de wijnkelders van de klanten. 
Dit belangrijke Huis, opgericht in 1952, is één van de eerste coöperaties, met 
160 wijnbouwers die samen 390 ha bewerken. 
Pas in 1993 werd, als eerbetoon aan de oprichter, de keuze gemaakt voor de 
commercialisatie van het merk Charles Collin. Een proeverij-boetiek, maakt 
het voor u mogelijk binnen te treden in de wereld van Charles Collin, en in 
alle gezelligheid de verschillende champagnes te ontdekken.

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 we zijn glimlach, en zijn ontdeugend stralende ogen zien, kunnen 
we ons de aroma’s , de body, het hart, de ziel en de spirit van zijn aanbod 
aan champagnes al voorstellen. Beter in zijn wijngaarden en kelders, 
dan waar dan ook, en een meer dan rationele ecologische aanpak, dat is 
Michel, wijnbouwer « vigneronnant ». Gepassioneerde en opwindend. Vele 
onderscheidingen tonen zijn inzet bij de wedstrijden sinds 25 jaar. 
Een traditionele Coquard pers, de productie van traditionele likeur, de 
productie van zes verschillende cuvées…
Hier, doet men alles direct in het bedrijf. Zeer verbonden aan zijn dorp, 
waar hij alle geheimen kent, en als vooraanstaand wijnbouwer, vormt hij 
samen met zijn vrouw en zijn een neef  een smaakvol 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 

Na de geweldige stenen veranda uit de 18e eeuw, gelegen aan een grote 
binnenplaats, te zijn overgestoken, ontdekken we een bijna 3 eeuwen 
oude Linde (1730), die statigheid uitstraalt en in de zomer door vele 
vogels wordt bewoond. Van de 18e eeuwse gewelfde kelders, tot het 
centrum van de modernste pers, uniek in de champagne, verrast dit 
zelfstandige familiebedrijf  met zijn gecreëerde innovatieve technieken 
op deze klassieke locatie, rechtstreeks uit de oudste families van wijn-
bouwers uit de champagne. Hier wordt de champagne altijd gede-
gorgeerd a la volée, dat wil zeggen, zonder ijs, voor de hele productie. 
De meest gelukkigen onder u mogen door-de-weeks meehelpen. Als 
u Pierre-Eric ontmoet, vraag hem over zijn uitvinding te spreken : De 
versluiting van de flessen met de Muselet Y. Cage op drie pootjes. Hier-
mee 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 

De ingang van de met werktuigen van vroegere wijnbouwers versierde 
wijnkelders opent zich naar de ultramoderne installaties. In de welkoms-
tzaal vormen de schilderijen, de beelden en een compression de capsules 
« a la César », geplaatst op een grote bar, een zeer ouderwetse sfeer. 
Vanaf  deze bergpiek, is het vrije uitzicht over de vallei van Ource en zijn 
wijngaarden schitterend. In 1986 besloot Jean-Paul, pressureur à façon, 
zijn eigen installaties te bouwen, om zijn eigen aanbod aan champagnes 
te ontwikkelen. Met grote zorgvuldigheid, houdt hij zijn wijngaarden 
onder permanent toezicht om behandelingen te minimaliseren. Hij zet 
zich met passie in voor water en het milieu. De zeer « gentleman-boer » 
Jean-Paul, vormt samen met zijn vrouw Isabelle en zijn zus Cécile een 
charmant trio.

Champagne Rémy Massin & Fils

Ville-sur-Arce

In 1865 plantte Louis Aristide Massin zijn eerste wijnstokken. In 2012, bij de 5 genera-
tie, is het nog steeds een mooi familie verhaal. Een winnend « kwartet » dat de traditie 
van perfectie voortzet, met Cédric, de zoon, een gerespecteerd tuinman in de wijngaard, 
en zijn vader Sylvère. 
Keldermeester, Sylvère werkt met grote precisie aan de komende cuvées. Carole, zijn 
vrouw, verwelkomt u en toont u de geheimen van de champagne tijdens een rondleiding. 
Florence, zijn zus, werkt in de administratie. 
Het proeflokaal straalt, met zijn piano en zijn schilderijen, een sfeer uit van 
« bij elkaar zijn ». De vele medailles, waarmee hun cuvées beloond zijn, 
zorgen voor waardering en erkenning in het gebied, waar deze 
gepassioneerde familie zo van houdt.

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

Wandelend, door het stenen eigendom van Frédéric en Angélique, 
valt een metalen sculptuur, van een jonge Bacchus, zittend op een 
vat, omringd met druiven en wijnranken, op. In twee grote zalen, 
wordt u welkom geheten en vindt de proeverij plaats. De ene zaal, 
intiemer en zeer gezellig, nodigt uit om te gaan zitten rondom de 
lange massieve houten tafel. Hier rondom vindt u, naast de 
beloningen een smaakvolle inrichting, en in de vitrines allerlei 
specialiteiten. De andere zaal, veel groter, voor groepen, is 
eveneens typisch ingericht met gewelven, inhammen, gewelfde 
openingen, en zijn tafels, gemaakt van vaten.
Naast de administratie van het bedrijf, verzorgt Angélique ook 
« open dagen » waar lokale ambachten gepresenteerd worden.

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 
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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

Een zeer mooi uithangbord op dit bloemrijke huis, gelegen in een doodlopende straat, die eindigt bij een bijzondere openbare 
wasplaats. Françoise, authentisch en energieke wijnbouwer is onuitputtelijk over de lange geschiedenis van haar familie en de 
betrokkenheid bij de modernisering van de wijngaarden. U vindt hier in de gewelfde kelder een schitterend en zeer compleet fami-
liair museum over de wijnbouw. Om te genieten van het 
leven, biedt Françoise een verblijf  in één van hun twee
vakantiehuisjes. Vanuit haar wijngaarde, waar zij u met
trots de op maat aangepaste zorg toont, heeft u een geweldig 
uitzicht over het heuvelachtige landschap. 
Het proeven van de Champagne Rosé met de grappige kleur 
« uien-schil » laat, afhankelijk van het jaargetijde, een smaak 
van frambozen of  kersen achter.

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 Vézien, zet Jean-Pierre, Grand-Maìtre de la Commanderie du Saulte Bouchon Cham-
   penois, een familietraditie van meer dan een eeuw oud voort. 
     Met onverminderde passie en het grootste respect, blijft hij een genoemde « huis-smaak » maken. 
     Hij is trots op deze cuvée, als eerbetoon aan zijn overgrootvader, met een aroma van gebrande  
     amandelen en honing. 
                     Zeer actief  in de organisatie van feesten en rondleidingen in wijngaarden, beschouwt hij de
                     champagne alse en kunst. Paul Verlaine fluistert u een mooi citaat toe over de champagne
                       « De gouden wijn, die leeft in een dun glas ». 
                          Schilderkunst, poëzie, en zijn esthetische ziel geven hem veel plezier. Hij geeft toe een 
                            passie te hebben voor de bloei-tijd. In de welkomstzaal, daar is sfeer. Marie-José, zijn 
                              vrouw, voegt hier haar vriendelijkheid en charme aan toe.

Champagne Veuve Doussot

Noé-les-Mallets 24

Uit een familie van wijnbouwers uit Noé-les-Mallets, sinds 1746, heeft 
Georges Joly het huis in 1973 gesticht, zoals we dat vandaag de dag 
kennen, en gewijd aan Ernestine Doussot, een markant persoon uit de 
familie. In dit huis van een duurzame en innovatieve familietraditie, is het 
vandaag de dag Stéphane, Grand argentier de la Commanderie du Saulte 
Bouchon, mede-opgericht door zijn vader Guy, die de leiding heeft over 
de vinificatie en de commercialisatie van de Champagnes Veuve Doussot. 
De toeristische animatie wordt verzorgd door Sylvie, de zus van Stéphane,  
gediplomeerd in Hotellerie-restauratie. Hier, in dit levendige huis, vinden 
eveneens proef-dagen, presentaties van de oogst, rondleidingen in de 
kelders en wandeltochten plaats, om u de geheimen van de Koning onder 
de Wijnen te laten ontdekken…

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 naar Clairvaux

Hier koestert de zachte fluistering van de geschiedenis de champagnewijngaar-

den misschien wel het oprechtst... Dit is de bakermat van de champagne. Alles 

begon met de bouwwerken van de Heilige Bernard en zijn cisterciënzers. De 

eerste wijnstokken kwamen uit Hongarije en schoten wortel in deze heuve-

lachtige streek, voor ze enkele eeuwen later deze godendrank voortbrachten.

Hier worden het hart en de ziel geroerd door de spiritualiteit van de kerken van 

Champignol-lez-Mondeville (achttiende eeuw, waar u een eigenaardige collectie 

religieuze staven kunt bewonderen) en Clairvaux. In de abdij die in 1115 werd 

opgericht door de Heilige Bernard snuift u de alomtegenwoordige sereniteit op 

van het cisterciënzergeloof.

De abdij is een pronkstuk van de monnikenarchitectuur. Ze onderscheidt zich 

vooral door haar eenvoud. In de negentiende eeuw werd ze omgevormd tot 

gevangenis. Ook het gebouw van de lekenbroeders met wijnkelder en slaapzaal 

zijn overgebleven.

Maak een omweg langs Bayel en laat u meevoeren door de magie van de glas-

kunstenaars die net zoals vroeger kristal blazen en omvormen tot schitterende 

pareltjes van glaswerkkunst.
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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 heeft de leiding over deze mooi coöperatie met 
moderne apparatuur, met zijn vader als voorzitter sinds vijfendertig 
jaar. BARFONTAC : BAR van Baroville, FONT van Fontaine en 
ARC van Arconville, drie naast elkaar liggende dorpjes, uitkijkend 
over de wijnhellingen. In Baroville, geven vijftig wijnbouwers het beste 
van hun zelf. Voor Olivier, die zijn eerste oogst had in 1991, was de 
grootte, de reden voor oprichting. De dynamiek, de vruchtbaarheid 
en de rijping van de wijnranken, hangen af  van zijn nauwkeurigheid 
en intelligentie. Naast hun eigentijdse welkomstruimte, is de coöpe-
ratie trots op haar schitterende ontvangstzaal met grote zithoeken 
met vensters, vanwaar men uitkijkt over het dorp en de wijngaarden, 
en op het gewelfde plafond, dat een sfeer creëert van de traditionele 
wijnkelders.

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 heten u welkom in hun schitterende « U-vormige » gebouw. 
Gérard, een wijnbouwer afkomstig uit een familie die al sinds 1624 in Bligny 
woont, nodigt u uit in zijn wijnkelder, gebouwd in de sfeer van Saint-Bernard de 
Clairvaux, op de ruïnes van een oud kasteel. Verliefd op de stenen, heeft hij de 
gewelven opnieuw gebouwd, ondersteund door massieve pilaren in de vorm van 
« een half  laurier-blad », typisch voor de cisterciënzer architectuur. Het gronds-
tuk strekt zich uit tot aan de oevers van de Landion, een beek die door Bligny 
stroomt. Al toen hij klein was dacht Gérard aan de wijngaarden, en droomde 
ervan een waar wijnbouwer te worden. In 1978, stichtte hij met zijn vrouw een 
bedrijf  en werkt sindsdien aan zijn ideaal : Het respect voor wijn en natuurlijke 
methoden om de maximale aroma’s te behouden. Vincent, hun zoon, onders-
teunt dit familiebedrijf  ook, met zijn kennis van oenologie.



34

Champagne Drappier

Urville

In een salon met prachtig houtwerk versierd, troont een Melchizedec, met een inhoud van dertig liter, is het de grootste cham-
pagnefles ter wereld. Ondergronds, werden de kelders gebouwd door de cisterciënzer monniken in 1152.
Hier rijpen de speciale cuvées en de grote flessen, waaronder de trots van het huis (Balthazar, Nabuchodonosor, Salomon…) rustig 
verder. De familie Drappier kweekt haar wijnranken sinds twee eeuwen. 
Michel, de huidige manager van het bedrijf, meestert met finesse de wijnbereiding sinds 1979, samen met André, gesterkt met zijn 
                                                                                                                                60 oogsten. 

                                                                                                                                De Drappier champagnes, bekend in  
                                                                                                                                de hele wereld, verleiden personaliteiten en
                                                                                                                                beroemdheden, waaronder Generaal de Gaulle,   
                                                                                                                                Luciano Pavorotti 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 Cisterciënzer Abdij van Clarvaux en de Cristallerie Royale de Champagne, kweekt de familie Dumont, sinds meer 
dan twee eeuwen, het beste van de traditie. In 1985 werd een wijnmakerij gebouwd met moderne apparatuur die aan de eisen van deze tijd 
voldoet. « Wij hebben gekozen voor wat het beste is, om kwaliteitswerk te kunnen leveren. » 
In het prachtige proeflokaal, vormt een pyramide van champagneflessen het decor. 
Rondom een filosofie van kwaliteit, wordt rekening gehouden met de
benodigde zorg in elk stadium van de productie. Het is ook een 
intellectuele nauwkeurigheid en een estetisch en sensueel vereiste. 

Maar het is vooral de geweldige menselijke betrokkenheid die de
 enthousiaste familieleden van Dumont motiveert, die met trots hun
 passie delen.
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Als liefhebbers van steen, champagne en traditie, richten 
David en Agnès zich op een nieuwe uitdaging : U hun wereld 
te laten ontdekken. Hiervoor, hebben zij geïnvesteerd in 
een geweldig gebouw uit de bourgeoisie, gebouwd in 1802 
door Vouillemont (een generaal van Napoleon), en vroeger 
bewoond door de bisschop van Langres. Zij hebben dit 
gebouw eigenhandig gerenoveerd om een gezellige plek te 
maken gewijd aan champagne en het proeven hiervan. Zij 
volgen de sporen van de productie van wijn in een speciaal 
hiervoor bedoeld gebouw, en nodigen u daarna uit in een 
proeflokaal in één van de voormalige keukens van het gebouw. 
Hier kunt u genieten van een gezellige sfeer, zittend op een 
van de rode banken, in de hoek bij hun traditionele open-
haard. En binnenkort kunt u uw bezoek verlengen, de kamers 
worden op dit moment 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 
naar Colombé-le-Sec

De Toeristische Champagneroute – Côte des Bar

In Bar-sur-Aube lijkt de tijd aan de voet van de heuvel van Sainte-Germaine stil 

zijn te blijven staan in de gloriejaren van de grote Jaarmarkten van de Cham-

pagne.

Deze markten waren tijdens de middeleeuwen in heel Europa bekend en waren 

het uithangbord van de stad. Tijdens de jaarlijkse middeleeuwse markt in het 

dorp worden deze feestelijkheden met de nodige allures herdacht. Smalle straa-

tjes, vakwerkhuizen of  huizen met weelderige stenen gevels, de kerk van Saint-

Pierre, de overblijfselen van het oude kasteel, de kapel van Johannes de Doper... 

Alles ademt de gouden eeuw uit! Ook de nagedachtenis aan Gaston Cheq 

die in 1911 de opstand van de wijnbouwers leidde, staat hier in het geheugen 

gegrift. Toen verloor de Aube officieel het recht om de benaming Champagne te 

gebruiken, en dit tot in 1927. Het pronkstuk van het erfgoed hier is een origineel 

achthoekig washuis, maar ook de Sint-Maarten kerk (opnieuw ingericht in de 

zestiende eeuw) en de wijnkelder van de monniken zijn een bezoek waard. Deze 

kelder is ongetwijfeld het best bewaarde bijgebouw van de abdij van Clairvaux, 

die bekend staat om haar opmerkelijke kelders uit deze periode.
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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

Hôtel-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 familie wijnbouwers genaamd Boulachin, voeren 
terug naar het historische jaar 1799, met de oervader Joseph Boulachin. 
Vandaag de dag, is het nog steeds een familiebedrijf, doordat Geoffrey 
Boulachin en zijn broer Emmanuel, samenwerken met hun ouders, en zo 
de toekomst verzekeren. Met veel respect voor de natuur, streven de beiden 
naar bevordering van de wijncultuur en een verstandig oenotoerisme, in 
harmonie met de omgeving. Geoffrey werkt aan het ontwikkelen van het 
merk en de bekendheid de samengang van maaltijden & Champagne, terwijl 
Emmanual zich wijdt aan de exploitatie van de wijngaarden, zoals u zult 
ontdekken tijden uw bezoek. U zult het bezoek beëindigen in hun 
proeflokaal, met zijn stenen wanden, en smeedijzeren hek, met een glas 
champagne in uw handen.

Drie generaties geven hier de geheimen van hun kennis en kwaliteitseisen van alle tijden aan elkaar 
door. Colombé-le-Sec, is een vrolijk traditioneel wijndorp in het hart van de Côte des Bar, beloond 
met een « 4 bloemen » label. De huidige manager, Christophe, inwoner van deze charmante ge-
meente, bewerkt hier het geheel van zijn wijngaarden om een mooie verscheidenheid aan cuvées, 
meermaals beloond, te produceren. Als gepassioneerd wijnbouwer, is hij actief
in de erkenning van het beroep, haar goddelijke drank en de champagne wijngaarden. 
Maar boven dit alles, maakt Christoph van gastvriendelijkheid een erezaak : 
Warm en gezellig. Na een rondleiding in het bedrijf  en de kelder, zult u met een 
glas in de hand, zoals dat hoort bij een proeverij, kleur geven aan het leven ! 

Een karakter dat zich weerspiegelt in 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 ontvangstruimte van deze coöperatie, opgericht in 1956 door Gilbert 
Boulachin, samen met 22 wijnbouwers, presenteert Isabelle, zijn dochter, u negen 
cuvées en vele geschenken en verschillende specialiteiten van het huis. Vandaag 
de dag, bestaat dit bedrijf  uit een klein team, dat zeer trots is op hun gloednieuwe 
laboratorium voor kwaliteitskeuring. Deze unie van wijnmakers, bracht in 1960 5 
wijndorpen samen, onder het commerciële merk Le Cercle d’Or.
In 1980 werd de naam van één van de mede-oprichters « Charles Clement » 
gekozen, als eerbetoon aan een beroemde buurman uit Colombey-Les-Deux-
Églises. De salesmanager, een echte gedachtenis van de onderneming, geholpen 
door zijn nieuwe directeur George Rognon, oenoloog, animeren de rondleiding vol 
smakelijke anecdotes en sprankelende momenten.

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 15km van de Abdij van Clairvaux, buiten het dorp, laat het bedrijf  Monial u de champagne en haar geschiedenis sinds de 17e
 eeuw ontdekken. Hier vindt u de overblijfselen van de oude persen van de cisterciënzer monniken. En u zult ongetwijfeld vol bewon-
dering de majestueuze glas-in-lood-ramen van de kapel bewonderen. Tijdens uw bezoek zult u leren dat de familie al vier generaties 
hun kennis en tradities doorgeeft met het toevoegen van een vleugje moderniteit, zoals in de wijnmakerij. De kelder van 600 m² is 

een hoogtepunt van de rondleiding. Als enige in de 
Champagne, is zij geclassificeerd als Historisch Monument. 
De twee Oculus (opening ter hoogte van de gewelven) 
getuigen nog van de oude methoden van de monniken. 
Zij persten de druiven op de verdieping hierboven, en het 
sap werd direct via deze kanalen in de kelders gegoten.

Een prachtig exterieur vol bloemen gaat vooraf  aan de ontdekking van een ontvangstruimte met schitterende gegraveerde tanks. 
Het proeflokaal, met grote zithoeken met vensters, een balkenplafond, de traditionele openhaard en de designbar is erg gezellig. De 
rondleiding is vol vrolijkheid en gelach, zoals goed wordt weergegeven in het motto van dit bedrijf  «  vriendelijke chefs, extra cham-
pagne, en u zult terugkomen». En ongetwijfeld,
 heeft Laura, die bij dit bedrijf  gekomen is, deze sfeer 
nog eens versterkt ! Zij heeft het goede humeur van 
haar moeder en de humor van haar vader geërfd ! 
En ook het humoristische advies van Philippe is niet
 te stoppen : 
« Hellingen, wijnranken, een holte, een dorpje…
 dan bent u 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

Op 15km van de Abdij van Clairvaux, buiten het dorp, laat het bedrijf  Monial u de champagne en haar geschiedenis sinds de 17e
 eeuw ontdekken. Hier vindt u de overblijfselen van de oude persen van de cisterciënzer monniken. En u zult ongetwijfeld vol bewon-
dering de majestueuze glas-in-lood-ramen van de kapel bewonderen. Tijdens uw bezoek zult u leren dat de familie al vier generaties 
hun kennis en tradities doorgeeft met het toevoegen van een vleugje moderniteit, zoals in de wijnmakerij. De kelder van 600 m² is 

een hoogtepunt van de rondleiding. Als enige in de 
Champagne, is zij geclassificeerd als Historisch Monument. 
De twee Oculus (opening ter hoogte van de gewelven) 
getuigen nog van de oude methoden van de monniken. 
Zij persten de druiven op de verdieping hierboven, en het 
sap werd direct via deze kanalen in de kelders gegoten.

Kerk van Saint-Maclou in Bar-sur-Aube
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De Toeristische Champagneroute – Coteaux du Sézannais

Nogentais
In Nogentais kunnen onvervalste romantici lekker wegdromen en zich laven aan 

legendes, verhalen en mystieke plekjes. In de vreedzame valleien van de Aube en 

de Seine ontdekt u sublieme landschappen waar groen, water, populieren, tui-

nen en schaduwrijke oevers de boventoon voeren. In deze authentieke contreien 

op het platteland geniet u van het ‘oude stenen ‘culturele erfgoed waar nog me-

nige geest van enkele illustere kunstenaars rondwaart. In Villenauxe-la-Grande 

ontdekt u de champagnewijngaarden. In Nogent-sur-Seine dompelt u zich aan 

de oevers van de rivier of  in de mooie burgerwoningen onder in de sfeer van 

L’Education sentimentale (De leerschool der liefde) van Gustave Flaubert. Stap 

in de voetsporen van Paul Dubois en Camille Claudel of  ontdek het verhaal van 

Alfred Boucher, de beroemde beeldhouwer en leerling van Marius Ramus. In 

La Motte-Tilly geniet u van alle pracht en praal uit de achttiende eeuw in het 

schitterende kasteel. In Ferreux-Quincey wordt u verleid door de charmes van 

de Abdij van Paraclet, een voormalig klooster dat in de twaalfde eeuw werd ges-

ticht en nog steeds de verboden liefde tussen Abaelardus en Heloïse uitademt.

In de musea en kerken en de botanische tuin van Marnay-sur-Seine geniet u van 

een onbelemmerde rust.
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Le Mériot

La Saulsotte
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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 passievolle vrouw, houdt van gastvrijheid en 
gezelligheid. Zij voert u door een doolhof  van kelders vol muurschilde-
ringen. Op één van deze, ziet u een afbeelding van Frère Jean Oudard, 
waarvan zijn kloosteroverste Dom Perignon de uitvinder was van de 
Champagne. 
Familie Oudard, trakteert u op levensgenot en de goede dingen van het 
leven, in hun restaurant « Le Flaubert ». De afgebeelde man verbracht zijn 
vakanties hier in de Nogentais. En om dit hoofdstuk te voltooien : 
Een meisje Dussoliere, geboren als Oudard, trouwde met Hervé Bazin… 
U kunt hier de distileerderij, de ketels, en zijn alambieken van messing 
ontdekken, gewijd aan Fine en de Marc de Champagne. 

Villenauxe-la-Grande 36
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De Toeristische Champagneroute

Charter 
«Ontvangst & Champagne»

De Toeristische Champagneroute strekt zich uit over 220 km. Doorkruis de Côte des Bar en breng 
een bezoek aan Villenauxe-la-Grande of  Montgueux.

Alle wijnkelders en accommodatie en restaurants in deze brochure dragen het label ‘Ontvangst & 
Champagne’. Dit label onderscheidt en erkent de etablissementen die beantwoorden aan concrete 
kwaliteitscriteria en de allerhoogste vereisten die in een kwaliteitshandvest werden opgenomen.

Met deze brochure willen wij een reeks complementaire hotels, wijnkelders en restaurants voorstel-
len zodat de Toeristische Champagneroute zo aangenaam en comfortabel mogelijk verloopt.

Dit label selecteert en onderscheidt onze partners met een hoog kwaliteitsniveau die zich bovendien 
inzetten om de champagne, de wijngaarden en het departement te promoten. Het label garandeert 
u een goede begeleiding, advies en documentatie en promoot de etablissementen in kwestie.

Onze ‘Ontvangst & Champagne’ partners zullen u hartelijk verwelkomen.
Zij maken u met hun liefde voor de wijngaarden en met hun kennis warm voor deze streek. 
Zo wordt dit originele verblijf  onvergetelijk.

Met hun advies hebben de Aube, de champagne en het erfgoed van deze streek binnenkort geen 
geheimen meer voor u!
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Aube en Champagne Toerisme en Congressen
34 Quai Dampierre - 10000 Troyes
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