
         
  

www.vtbKultuur.be/damme 
 

19
e
 Afdelingsreis  

Champagnestreek (Fr.) 
zaterdag 19 mei  tot en met maandag 21 mei  2018 

 
Aan de 50 ingeschreven cultuur-minnende deelnemers van onze jaarlijkse driedaagse: onze groet ! 
  
Het is weer zover ! In dit “porseleinen” jubileumjaar (20 jaar vtbKultuur DAMME) gaat onze driedaagse 
voor de 3e keer in de reeks naar de Champagnestreek in Frankrijk. Het werd een eerder “moeilijke 
opdracht maar toch boeiende uitdaging”. We hopen de “vruchten” te plukken van onze voorbereidingen 
zowel in het glas als daarbuiten. Ook het prijskaartje is alvast prijs/kwaliteit een topper. Ons “ei” is dus 
wederom uitgebroed; hier volgen de praktische en concrete voorstellen m.b.t.  ons reisprogramma voor 
hopelijk 3 zonnige Pinksterdagen.  
We zijn ervan overtuigd dat allen met een opgeleukt gevoel en hopelijk zonder kleerscheuren zullen 
thuiskomen. Laat ons echter eerst nog opstarten en vooruitzien naar wat komen zal om met elkaar te 
delen. Daar gaan we voor ! Toch eerst de jaarlijkse klassieke richtlijnen goed doorlezen en opvolgen. 
(“Ervaring is de beste leermeester !”) 
 

Praktische richtlijnen: 
 

 Er is 1 centraal vertrek- & aankomstpunt: de start is voorzien op zaterdag 19 mei 2018  
om 06u30 aan het   “Lindeplein” (Kloosterstraat- Sijsele) met voldoende gratis 
parkeergelegenheid). 

Wees  tijdig aanwezig (d.w.z. 10 min. voor het opgegeven tijdstip); werk vlot mee aan het 
inladen van de reisbagage en volg de richtlijnen van de chauffeur.  

 Het programma voorziet dag-onderdelen (VM / NAM.) zonder tijden. Ter plaatse volgen 
tijdstippen ter opvolging. Wij vragen dan ook deze tijdstippen loyaal en respectvol op te volgen 
in het belang van alle deelnemers. De klok van de reisleider wordt het richtsnoer voor allen ! 
Evt. wijzigingen in het programma zijn ter plaatse mogelijk waarvoor begrip. 

 Telefonisch is de reisleider  drie etmalen te bereiken: 0496 506 653 (Johan) m.n. vanaf 19 mei  
om 5u30 tem. 21 mei om middernacht. 

 Op de ruime autocar met toilet is er beperkt aanbod qua drankvoorziening en dit voor 1 luttele 
euro. Hoewel we een redelijke poging deden beperken wij de reisinfo om ecologische reden: 
iedereen kan in de diverse te bezoeken locaties zichzelf bevoorraden. 

 Gelieve U naar eigen invulling & aanvoelen te voorzien van evt. persoonlijke en voldoende 
medicatie alsook regen- en /of warmere kledij (hopelijk overbodig). Zonne- en reservebril, 
beschermingscrèmes, een leuk hoedje, degelijk schoeisel en de nodige vestimentaire  voorraad 
, sanitaire en andere persoonlijke outfit zijn geen overbodige luxe. Muntjes en drop zijn 
toegelaten ! 

 Ervaring leert dat we na elke driedaagse  zomerse rommelmarkten  kunnen bevoorraden  met 
verloren voorwerpen en nagelaten spullen in hotel en bus: zorg dus niet alleen voor jezelf maar 
ook voor je al of niet naamgetekende attributen. In pikorde zijn paraplu’s, sjaaltjes, heuptasjes 
en tenslotte fotoapparatuur (!) de meest opvallende voorwerpen die veranderen van eigenaar. 
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 Betr. nachtelijke uren en onheilspellende momenten na 23u00 in het hotel, lift en kamers: hou 
rekening met andere reizigers die ook willen genieten van een al dan niet verdiende vakantie. 
Het hotel is volzet en je bent er dus niet alleen of “met z’n tweetjes”. Tortelen is toegestaan 
maar hou het binnenskamers. ! Zijn te mijden: overbodige luidruchtige commentaren op alles 
en nog wat; uw levensverhaal  kwijt willen in een beperkt tijdsbestek; de wereld veranderen 
naar eigen inzicht en voorkeur.  

 We voorzien onze thuiskomst in onze contreien op maandag 21 mei omstreeks 22u00 ! Dit als 
tip voor reikhalzende thuisblijvers, glurende buren achter sanseveria’s, rusteloze 
schoonmoeders en / of andere nieuwsgierige kwatongen. Een verwittigd man is er 
(…):inderdaad ! 

 

 Aarzel nooit uw vragen of bedenkingen tijdens de driedaagse kwijt te spelen bij de reisleider: in 
de mate van het mogelijke lossen wij dit onmiddellijk op, voor het onmogelijke vragen we wat 
meer tijd en begrip.  

 

Prijskaartje 

Totale prijs: €335,00 p.p. 

  na aftrek van het reeds betaalde voorschot (€ 100 p.p.) betekent dit: 
 
 - €235,00 p.p. te gireren. Een koppel betaalt dus in saldo €470,00  
 - Opleg voor één-persoonskamer: €40,00 - aldus €375,00 p.p. te gireren. 
                                                      
Wij verzoeken deze girering te voldoen op PR. J. Dessein, IBAN BE95 0000 3037 6558  
tegen uiterlijk 5 mei 2018. 

 
Deze prijs omvat het volledig programma met vervoer, alle vermelde maaltijden binnen of 
buiten het  hotel, logies hotel (= kamer, ontbijtbuffet, driegangenmenu), alle bezoeken, 
proeverijen, gidsbeurten. Tafeldranken zijn voor eigen rekening en contant te betalen. 
       
 
Namens bestuur van vtbKultuur DAMME 
 
Johan Dessein, voorzitter 
E-post: johandessein@hotmail.com 
Tel. 0496 506 653 
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Programma Driedaagse Champagnestreek 
19 – 21 mei 2018 

Alle reisonderdelen worden ingeleid en/of geduid in de bus 
 en waar nodig ter plaatse door gidsen toegelicht 

 

 

Zaterdag 19 mei : 
 

 06u30: Lindeplein Sijsele. Bus vertrekt STIPT!  

 Voormiddag: 

- Ontbijt- en sanitaire stop: fruitsap, croissant, jam, koffie of thee (geen 
ontbijtbuffet !!!) 

- HAUTVILLERS, wieg van de Champagne: kort bezoek, Champagneproeverij in 
een huis van vertrouwen en uniek panorama, lunch 

 Namiddag: 

- PIERRY: gegidst bezoek aan het kasteel met proeverij. Waan je even 
kasteelheer of -dame… 

- Vooravond: aankomst bij het hotel, incheck, opsmuk, avondmaal, gezellig 
samenzijn , dit alles in STE. MEDEHOULD, geboortestad van dom Pérignon, 
de monnik die de Champagne uitvond…Loop toch vandaag of morgenavond 
even het dorp binnen om de sfeer op te snuiven ! 

Zondag  20 mei :  “Op een mooie Pinksterdag” ! 

 

 vanaf 07u30 mogelijkheid tot ontbijtbuffet 

 Daguitstap naar CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

- Museumbezoek: Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 

- Stadsbezoek o.a. cathédrale  Saint-Etienne, collégiale Notre-Dame-en-Vaux 
gevolgd door Lunch 

- Boottocht La Venise Pêtillante of  ‘Balade en barque’ + Coupe de Champagne  

- Bezoek aan de Basilique Notre Dame de L’ Epine (Unesco Werelderfgoed)   

 Vooravond : aankomst hotel, opsmuk, avondmaal, gezellig samenzijn 

 

Maandag 21 mei :  "2e mooie Pinksterdag" ! 

  

 vanaf 07u30 mogelijkheid tot ontbijtbuffet gevolgd door uitcheck. 

 Voormiddag: 

- Bezoek aan LE PHARE DE VERZENAY (vuurtoren en informatief wijnmuseum) 
met proeverij en picknick 

 Namiddag: 

- Terugreis via LAON (middeleeuws stadscentrum en bezoek aan de 
indrukwekkende  kathedraal !!!). ’t Zou zonde zijn hier niet halt te houden… 

- Vooravond: aankomst in Vlaanderen net “over de schreve” gevolgd door de 
traditionele afscheidsmaaltijd met alles erop en eraan…daarna huiswaarts 

 


