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Hoe goed kent u het zuiden van de regio Champagne?
Wees welkom in Aube en Champagne…

Aube en Champagne biedt weekendjes vol charme om ongegeneerd van te ge-
nieten. Hier vindt u geen grote commerciële champagnehuizen, maar veelal kleine 
familiebedrijven met passie voor wijnbouw. Liefhebbers van natuur kunnen terecht 
in onze bossen met grote meren, waar in alle rust kan worden genoten van een 
mooie wandeling. Wanneer u een voorliefde heeft voor middeleeuwse stadjes en 
karaktervolle dorpen, graag een wijnkelder uit de 12e eeuw bezoekt of een cham-
pagneproeverij bijwoont, dan is de Aube iets voor u! Profiteer deze zomer van een 
culinaire wandeling of het festival “de Toeristische Champagneroute in feeststem-
ming” en laat u verleiden door onze heerlijke bubbels…

Hoe bereik ik Aube en Champagne?
Autoroutes: 
A5 (Paris – Dijon) en A26 (Calais-Reims) 
Treinstations: 
Troyes, Romilly-sur-Seine, Vendeuvre-sur-Barse
Nogent-sur-Seine en Bar-sur-Aube
TGV Station van Reims 
Internationale vliegvelden: 
Parijs Charles de Gaulle en Orly,
Paris-Vatry (45 minuten met de auto)  
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T I P  VO O R  D E  C H A M PAG N E L I E F H E B B E R4

190 €

Bezoek ideeën van Claudine et Jean-Michel:
Rondleiding en proeverij in kelders in het enige Franse 
stad, dat 3 A.O.C. (Champagne Rosé des Riceys en 
Coteaux Champenois) heeft.
Wandelingen in de wijngaarden te voet of per fiets
Verzetsmuseum in Mussy-sur-Seine
In de voetsporen van Renoir in Essoyes
Golfterrein Golf de la Cordelière

In een karaktervol en charmant dorp,  
dompelt hotel Le Marius u onder  
in de sfeer van de Champagne.

3 dagen / 2 nachten
-  2 overnachtingen in een comfortabele tweeper-

soonskamer
- 2 ontbijten
- 1 traditioneel menu
- 1 prestigemenu
- 1 fles Champagne per koppel aangeboden bij uw vertrek

Geldigheidsperiode: het hele jaar uitgezonderd de schoolvakanties

Per pers.

Speciale
aanbieding:

onder vermelding van
de code BRUX2017, 

een champagne 
proeverij van het 

aangeboden
wijngoed

 
Claudine Josselin 

Wijntoerisme



172 €

Geldigheidsperiode: het hele jaar

SPRANKELEND OPONTHOUD IN CHAMPAGNE5

Bezoek ideeën van Laurence:
Kasteel van La Motte Tilly
Bezoek aan een champagnekelder
Tocht met elektrische fiets
Camille Claudel Museum

Geniet van een oponthoud voor 2 in 
Champagne, sprankelend van geluk!  

2 dagen /1 nacht
- 1 overnachting in hotel
- ontbijt
-  1 gastronomisch diner (met wijnen bij elk 

gerecht behalve het dessert)
-  1 fles champagne (voor 2 personen) en 

macarons na het diner
- 1 bezoek aan een champagnekelder
- 1 reisticket om de streek te verkennen
-   Toegang tot de ontspanningsruimte 

(overdekt en verwarmd zwembad, jacuzzi, 
infraroodcabine) en sportzaal.

Per pers.

Speciale 
aanbieding

Onder vermelding van 
de code BRUX2017, 
de tweede nacht met 

ontbijt voor 110€  
in plaats van 

172€

 
Laurence Féry

Wijntoerisme



C H A M PA G N E  U I T S TA P J E6

400 €

Bezoek ideeën van Maryline:
De toeristische Champagneroute
Cisterciënzerabdij van Clairvaux
Cristallerie Bayel
Châteaux de Vaux
Herdenkingsmonument Charles de Gaulle 
in Colombey-Les-Deux-Eglises

De familie Perron heet u welkom in de 
Haubette, het gasthuis met het kwaliteitslabel 
«Wijntoerisme - Gîte de France» 3 épis, in 
het hart van het wijngebied en de Champagne 
wijngaarden van de Côte des Bar.

5 dagen / 4 nachten
- 4 overnachtingen in gastenkamer
- ontbijt
- fietsen staan ter beschikking
-  1 proeverij van de streek, begeleiding in de kelder, twee 
cuvées van onze champagnes en onze regionale kazen;

-  1 halve fles champagne Traditioneel met 3 potjes gelei, 
jam en gekonfijte champagne.

Geldigheidsperiode: van 10 februari tot en met 23 december 2017 

2 personen

Speciale 
aanbieding:

onder vermelding van de 
code BRUX2017, 

40% korting op het verblijf 
of 240€ in plaats van 

400€.

Marilyne 
Perron

Wijntoerisme



ONTDEKKING VAN HET ERFGOED VAN LANDELIJK CHAMPAGNE7
300 tot 
440€ 

Bezoek ideeën van Olivier et Sophie:
De Grands lacs van het Forêt d’Orient
Regionaal Natuurpark Forêt d’Orient
Het historisch erfgoed van de stad Troyes
Outlets met topmerken in Troyes

Sophie, wijnmaakster heet u welkom voor 
een verblijf van een week in gîte Clévacances, 
de Closet (3 sleutels) in Lusigny-sur-Barse.

7 dagen / 6 nachten
- 6 overnachtingen in het huisje
-  1 excursie van een halve dag met champagne 

proeverij (van januari tot juli) op   de wijnmakerij 
in Côte des Bar, waarvan de landschappen zijn 
geclassificeerd als UNESCO Werelderfgoed. 

Geldigheidsperiode: het hele jaar

per week

Promotie 
aanbieding:

onder vermelding van 
de code BRUX2017, een 

champagne proeverij 
van het aangeboden 

wijngoed

Sophie Ducceschi

Wijntoerisme



 Geldigheidsperiode: het hele jaar 

G A S T RO N O M I S C H E  U I T S TA P J E  I N  C H A M PAG N E8

190 €
Op de toeristische route van  Champagne, verwelk-
omt Susan u bij de Hostellerie de la Chaumiere voor 
een verblijf onder het teken van de gastronomie.

3 dagen /2 nachten 
in halfpension 
- 2 overnachtingen in een tweepersoonskamer
-1 menu « Plezier »
-1 menu « Lekkerbekken »
- Een welkomstdrankje van de streek 
-1/2 fles champagne

Bezoek ideeën van Susan:
Bij aankomst krijgt u een toeristische folder met 
ideeën en tips om de cultuur en de wijnwereld 
van Champagne te ontdekken. Mis een proeverij 
in een  champagnekelder niet.

Speciale 
aanbieding:

onder vermelding van de code 
BRUX2017, een 3e nacht gratis 
half pension van 25 januari tot 

28 april en van 1 oktober 
tot 16 december.

pers, eenper-
soonstoeslag  75€Gastronomie

Susan 
Guillerand



C H A M PA G N E  V O O R  I E D E R E E N9

190 €
In de gemeenschap van de beroemde rosé van 
Riceys, heten Agnes en Gilles Oliveau u van harte 
welkom in hun hotel-restaurant Le Magny.  

3 dagen / 2 nachten
- 2 overnachtingen in een tweepersoonskamer
-  1 regionaal menu met Rosé des Riceys (1/2 
fles per persoon)

-  1 regionaal menu met Rosé des Riceys (1/2 
fles per persoon)

-  1 bezoek aan een champagne en et rosé des 
Riceys kelder met proeverij

Geldigheidsperiode: het hele jaar

pers – eenper-
soonstoeslag: 60€Gastronomie

Gilles Oliveau



E R  U I T  Z I J N  E N  W E L Z I J N10

290 €
Geniet van een onderbreking van de dagelijkse 
sleur in de buurt van de Grote Lacs van 
het Forêt d’Orient.

2 dagen / 1 nacht
- 1 overnachting in een comfortabele 
tweepersoonskamer

- Ontbijt
-  Vrije toegang tot de SPA 
-  1 behandeling/pers 30 min in champagne  

en goud extracten
- 1 3-gangen diner (drank niet inclusief)
- 1 dîner 3 plats (hors boissons)
Geldigheidsperiode:  Tot november 2017, 
uitgezonderd St Valentin

Welzijn

Patrick Gublin



ONTSPANNING EN GASTRONOMIE TUSSEN DE MEREN EN CHAMPAGNE11

199 €

Bezoek ideeën van Christophe:
Bezoek aan een wijnkelder met Champagne-proeverij
Fietsroute langs de Lacs van het Forêt d’Orient
Ontdek het historische hart van Troyes, de kerken en 
musea.

Ontdek de regio van de Grands Lacs van het 
Forêt d’Orient en de Champagne wijngaarden 
van de Côte des Bar tijdens uw verblijf in Val 
Moret.

2 dagen / 1 nacht
-  1 overnachting in een Premium kamer  

met alle comfort 
- ontbijtbuffet  
-  toegang tot de ontspanningsruimte 

Aqua Val van het hotel(verwarmd 
binnenzwembad, sauna en jacuzzi)

-  1 diner met streekproducten, besprenkeld 
met een glas champagne 

Geldigheidsperiode: het hele jaar

Welzijn

Speciale 
aanbieding:

onder vermelding van de 
code BRUX201,7,een 

Champagne flute 
aangeboden

2 personen

Christophe Marisy



F A M I L I E V E R B L I J F  I N  N I G L O L A N D12
Vanaf 

74 €*

Speciale 
aanbieding:

onder vermelding van 
de code Champagne een 
fluit van champagne voor 

volwassenen en een 
mocktail voor 

kinderen

Bezoek ideeën van Anthony:
Outlets met topmerken in Troyes
Herdenkingsmonument Charles de Gaulle in 
Colombey-Les-Deux-Eglises 
Grands lacs van het Forêt d’Orient

Duik in het verbazingwekkende en vreugdevolle 
universum Nigloland dat zijn 30-jarig bestaan 
viert in 2017, 39 attracties en shows zullen het 
hele gezin verrukken. 

2 dagen / 1nacht
- 1 dag in Nigloland
- 1 overnachting in Hôtel des Pirates****
- ontbijtbuffet

Geldigheidsperiode:  Van 1 april tot 05 
november volgens de opningskalender 
(www.nigloland.fr)

Per pers. Familie

Anthony Carré

*Per pers op basis van 2 volwassenen en 2 kinderen onder de 12 jaar in een familiekamer (voor zover de planning dit toestaat) 



V E R B L I J F  E N  V E R K E N N I N G  I N  D E  W I J N G A A R D E N  I N  L’ AU B E13

152,50 €

Bezoek ideeën van Patrice:
Grands lacs van het Forêt d’Orient 
Herdenkingsmonument Charles de Gaulle 
in Colombey-Les-Deux-Eglises 
1 geleid bezoek aan Troyes

Op de toeristische route van Champagne, 
verwelkomt Susan u bij de Hostellerie de 
la Chaumiere voor een verblijf onder het 
teken van de gastronomie.

3 dagen / 2 nachten
- 2 overnachtingen in een tweepersoonskamer
- 1 diner op de eerste avond
- ontbijt
-  Ontdek en leer de geheimen kennen van de 

productie van de Champagne Rémy Massin & 
Fils à Ville-sur-Arce

-  Bezoek de wereld van de Schilder Renoir  
in Essoyes

-  Bezoek aan de Abdij van Clairvaux

Geldigheidsperiode: het hele jaar 

Per pers.Cultuur en erfgoed

Speciale 
aanbieding:

onder vermelding van 
de code BRUX2017, 
genieten van -20% op 

de 3e nacht



O P  O N T D E K K I N G  VA N  T R OY E S 14

155 €

Bezoek ideeën van Alain:
Bezoek aan het oude Troyes met zijn middeleeuwse 
sfeer, mooie vakwerkhuizen en smalle straatjes die 
uitnodigen tot rond slenteren.

Gunstig gelegen op slechts 
een steenworp afstand van het 
middeleeuwse centrum van de stad, 
biedt het Royal Hotel u een 
verblijf om de prachtige stad 
Troyes te verkennens

3 dagen / 2 nachten
- 2 overnachting in hotel
- 2 ontbijten per pers.
- 1 diner
- 1 bezoek aan de Marché des Halles
- 1 bezoek aan de Cellier Saint Pierre
- 1 Troyes-pas
- 1 bezoek aan Cité du Vitrail

Geldigheidsperiode: het hele jaar

Per pers.City breaks

Speciale 
aanbieding:

onder vermelding van de 
code BRUX2017, een fles 
Champagne aangeboden 

bij een tweede diner 
in het hotel



Om uw verblijf op 
maat voor te bereiden, 
stelt les Logis u een 
gepersonnaliseerd onthaal 
voor en een kwaliteitsvolle 
service om een unieke 
ervaring te beleven. U 
wordt uitgenodigd om 
de Aube en Champagne 
te ontdekken in al zijn 
facetten. 

Natuur
Shopping

Streekproducten

Ontspanning
Wijntoerisme

Regionaal Natuurpark 
Forêt d’Orient, 
botanische tuinen...

Fietsen, watersporten, wandelen, Nigloland…

4 Outlets met topmerken

Picknick in de wijngaarden, ateliers thematisch 
wijnproven, ‘journées vendanges’…

Het «Logis de l’Aube» en «Aube en 
Champagne Toerism en Congressenen 
helpen u bij het uitvoeren van al uw 

evenementen: familiemaaltijden, 
samenkomsten van verenigingen, 

seminaries, congressen...
Contacteer ons en samen maken 

we u project op maat waar!

Logis de l’Aube : 34, quai Dampierre – F-10000 TROYES

+33 (0)3 25 42 50 76 - www.logis-aube.com

Champagne,  chaource, cider, andouillettes, 
Rosé des Riceys…

De brochure «Logis Aube 2017» kan op verzoek toegezonden

Culture
Troyes, Camille 
Claudel Museum... 
Logis de L’Aube, 
partner van het jaar 
Renoir 2017



D E  E V E N E M E N T E N , D I E  U  N I E T  M A G  M I S S E N  I N  2 0 1 716

n Renoirjaar 2017
- Opening van het 
Maison Renoir
Vanaf juni 2017, opent het 
gezinshuis van  Renoir zijn deuren 
voor u. Tussen restauratie en ori-
ginele werken tentoongesteld in 
een pracht van een eetzaal, wordt de wereld 
van het boerenleven onthuld uit het begin van 
de twintigste eeuw, toen Renoir het boerenle-
ven in champagne ging leiden

n Expositie « Un autre Renoir » - 
Musée d’Art moderne-collections 
nationales Pierre et Denise Lévy
17 juni-17 september
De expositie van het Museum d’Art moderne 
in Troyes begeleidt de opening voor het publiek 
in juni 2017 van het huis dat toebehoorde aan 
Pierre-Auguste Renoir in Essoyes, geboortes-
tad van zijn vrouw Aline Charigot. 
De expositie, die bestaat uit veertig werken, 
voor het merendeel samengesteld uit de Frans 
openbare collecties, biedt een herlezing van de 
loopbaan van een van de grote Franse kunste-
naars van de XIXe et XXe eeuw. Een thema-

tische route onde-
rzoekt de mythe die is 
opgebouwd rond Re-

noir en laat u zijn werk 
herontdekken door middel van 

weinig bekende schilderij zoals het 
stilleven, de invloed van Essoyes op zijn 

schilderijen of zijn gebeeldhouwde werk.

n Opening van het Maison Renoir: 
een weekend met allures rond kunst
22 en 23 juli
Stelt u zich eens het dorp Essoyes voor, dat 
zichzelf heeft veranderd door sprong van de-
cennia terug een decennium zodat u zich een   
weekend lang in 
1900 bevindt, toen 
de heer RENOIR 
kwam het boeren-
leven in champagne 
kwam leiden en zijn 
vrienden uit Parijs 
ontving... Van ta-
bleaux vivants tot 
danspasjes in de tavernes, doorkruist door de 
ceremonie van de bereiding van absint, woont 
u de ceremonie en de bruiloftsprocessie bij, 
terwijl het boerenleven verder gaat...

n Opening van het museum  
Camille Claudel 
26 maart 2017  
Nogent-sur-Seine
Het museum Camille Clau-
del opent zijn deuren 
op 26 maart 2017 in 
Nogent-sur-Seine. Bij de 
poorten van Parijs, bie-
dt het nieuwe Claudel 
Museum een mooi 
overzicht van het werk 
van de kunstenaar. 
Het beslaat een 
uitgebreide periode 
van 1880 tot 1914 
en er worden 200 wer-
ken tentoongesteld, waaronder veertigtal van 
Camille Claudel. L’expositie biedt een breed 
technisch en artistiek panoramavan het beeld-
houwwerk aan het eind van de XIXe en het 
begin van de XXe eeuw.



n 70 jaar Rosé des Riceys: 9 juni 
2017 regionaal menu met Rosé des Riceys (1/2 
fles per persoon) Het syndicaat van de pro-
ducenten wil deze gebeurtenis waardig vieren 
door het organiseren van een grote «verticale» 
proeverij van de appalation: een proeverij van 
wijnen terug in de tijd. De 13 producenten 
wordt gevraagd uit hun kelders hun meest 
kostbare nectar te halen en om wat anekdotes 
te delen.

u vindt de hele evenementenkalender van Aube in Champagne op www.aube-champagne.com

n Tour de France:
6 et 7 juillet   
In juli 2017 heeft Troyes 
weer de kans om de 
Tour de France te ontvangen! Troyes wordt 
eindplaats op de boulevard du 1e-RAM na de 6e 
etappe, Vesoul-Troyes en wordt de volgende dag 
vertrekplaats voor de etappe naar Nuits-Saint-
Georges. Voor aankomst in Troyes, zal het pele-
ton door Vendeuvre-sur-Barse, Lusigny-sur-Barse, 
Bouranton, Villechétif, Creney-près-Troyes en 
Pont-Sainte-Marie rijden.

n Feestelijk Champagne route - Val-
lée de la Sarce: 5 en 6 augustus
dit is de belangrijkste ge-
beurtenis van Côte des 
Bar et het  département. 
Op de toeristische route 
van  Champagne, verwel-
komt Susan u bij de Hos-
tellerie de la Chaumiere 
voor een verblijf onder 
het teken van de gastro-
nomie. Hiervoor heeft 
u een ‘flûte passeport’ 
(champagneglas-pas) 
nodig. U kunt dezepas 
kopen bij het binnen-
komen in het dorp; op 

vertoon ervan heeft u toegang tot elke wijnkel-
der en kunt u verschillende cuvées proeven. Het 
feest wordt op gang geblazen met verschillende 
activiteiten in de dorpen die voor de gelegenheid 
mooi versierd zijn.. 

n Word druivenplukker voor een 
dag in Champagne!: September*
Wat is er meer exotische dan een dag de oogst 
in de Aube en Champagne plukken? In sep-
tember geven de wijnmakers van de Côte des 
Bar u de kans om hun gebied te laleren kennen. 
Pluk data.



D E  1 0  M U S T - D O ’ S  V A N  D E  A U B E18
De Toeristische 

Champagneroute 

Wijnbouwers ontmoeten 
en de kunst van cham-
pagne proeven ontdek-
ken… Hier is gastvri-
jheid een plicht en een 
echte kunst. Verschillende 
erkende wijnkelders “Vi-
gnobles et Découverte” 
openen hun deuren voor u.

De Tempeliers 
In 1118 heeft Hugo van 
Payns, een edelman uit 
de Champagne,  de Orde 
van de tempeliers opge-
richt in het Heilige Land. 
In 1129 heeft het conci-
lie dat plaatsvond in de 
Kathedraal van Troyes 
een officiële erkenning 
en een levensregel toe-
gekend aan de Orde van 
de Tempel, die opgericht 
werd door Bernard van 
Clairvaux.

Het nieuwe 
museum Camille 
Claudel
Ontdek vanaf juni 2017 
het nieuwe museum Ca-
mille Claudel in Nogent-
sur-Seine! Een museum 
passend bij deze beeld-
houwster die wereldwijd 
erkend is en wier talent 
tijdens haar jeugd in 
Nogent-sur-Seine op het 
einde van de 19de eeuw 
onthuld werd. De belan-
grijkste collectie in de 
wereld van de artiest zal 
er voorgesteld worden.

«Du côté 
des Renoir» in 
Essoyes 
Bezoek het atelier van 
de schilder, de tuin, het 
dorpje Essoyes… En stap 
binnen in de wereld van 
de creatie. 

Nigloland
Een attractiepark om 
fantastische avonturen 
te beleven met het gezin 
of de vrienden; verwon-
dering, magie, emoties en 
rillingen gegarandeerd… 
Voor groot en klein ! 



En vergeet 
natuurlijk niet te 
gaan shoppen 
in onze merkencentra! 
Op eenvoudig verzoek, 
geniet u van een be-
voorrecht onthaal en 
kortingsbonnen (tot 
15%) in de boetieks van 
McArthurGlen in Pont-
Sainte-Marie en Marques 
Avenue in Saint Julien 
Les Villas.

Glasraamkunst 
De Aube in Cham-
pagne bezit één van de 
grootste collecties ge-
brandschilderde ramen 
van Frankrijk en Europa ; 
met maar liefst 9000 m² 
glasramen die dateren 
van de XIIIe tot de XIXe 

eeuw en waarvan alleen 
al 1500 m² in de kathe-
draal van Saint-Pierre et 
Saint-Paul de Troyes. 

Troyes, 
historische 
hoofdstad van de 
Champagne
Laat u verleiden door 
haar middeleeuwse ar-
chitectuur, haar huizen 
met houtpanelen, haar 
geplaveide straatjes en 
haar negen kerken die 
omringd worden door 
verscheidene musea… 

De natuur en 
de rust in het 
hart van het 
uitgestrekte 
Forêt d’Orient. 
De site is ideaal voor 
een actieve en rustige 
vakantie in één ! Talrijke 
verrassingen staan op u 
te wachten …

De Gastronomie 
Een grote verscheiden-
heid aan zoete en hartige 
gerechten laten u beslist 
niet onverschillig: de an-
douillette uit Troyes, de 
Chaource-kaas, de rosé 
van Riceys, de zuurkool 
uit de Champagne…



Ontdek alle weeekendideetjes
 in Champagne op

www.champagne-breaks.com

en Champagne
Tourisme et Congrès

Aube en Champagne Toerisme en  Congressen
34 Quai Dampierre - F-10000 Troyes

+33 (0) 3 25 42 50 00
bonjour@aube-champagne.com


