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De vzw Brailleliga stelt voor: 

Charmante citytrip naar de 
Champagnestreek 

3 dagen, 2 nachten 
 
 

Zin om eventjes zorgeloos te genieten? 
In een pittoreske omgeving? En met een 
verdiend glaasje champagne in de hand?  
Dat komt goed uit want wij hebben voor 

u, naar jaarlijkse gewoonte, een amusant 
en ontspannend tripje uitgestippeld in dé 

Champagnestreek.  
 
 

Datum van de meerdaagse reis: 
van 2 tot 4 oktober 2019 
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Programma 

 
Woensdag 2 oktober 2019:  
Er vertrekt voor u een bus vanuit Gent, Brussel, Lummen en 
Kortrijk. Gelieve bij uw inschrijving duidelijk door te geven 
vanaf welke locatie u wenst te vertrekken! 
 
Vertrek vanuit Gent 
07u45: Verzamelen aan het regiohuis van Gent 
(Kortrijksesteenweg 344, 9000 Gent). 
08u00: Vertrek naar Reims. 
 
Vertrek vanuit Brussel 
07u45: Verzamelen aan de Brailleliga (Engelandstraat 57, 1060 
Brussel). 
08u00: Vertrek naar Reims. 
 
Vertrek vanuit Lummen 
07u45: Verzamelen op de carpoolparking van Lummen 
08u00: Vertrek naar Reims. 
 
Vertrek vanuit Kortrijk 
08u30: Verzamelen aan de achterkant van het station van 
Kortrijk  
08u40: Vertrek naar Reims. 
 
Tussen 12u00 en 13u00: aankomst in de stad Reims. ’s 
Middags krijgt iedereen de gelegenheid om een hapje (naar 
eigen voorkeur) te eten in Reims.  
 
14u30: Gegidste rondleiding in de stad Reims. 
Onder de vleugels van een gids, maken we kennis met Reims, 
een stad bekend om zijn kunst, zijn geschiedenis en natuurlijk 
zijn champagne. We bezichtigen het Place Royale, het 
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Forumplein, de porte de Mars, de Abdij en de Basiliek Saint-
Remi, de kathedraal en het Palais du Tau.  
 
16u30: Einde van de rondleiding en vertrek naar het hotel. 
 
17u00: Check-in Hostellerie de Mont Aimé***. 
Omstreeks 17u00 checken we gezamenlijk in aan de balie van 
Hostellerie de Mont Aimé. Dit familiaal hotelletje telt drie sterren 
en ligt in het hart van de wijngaarden, op een klein uurtje van 
Epernay, de hoofdstad van de Champagnewijn.  
 
Iedereen krijgt gratis toegang tot de wifi. Bovendien kunnen de 
levensgenieters tijdens het verblijf gratis ontspannen in het 
overdekte zwembad, de sauna en de fitnessruimte. 
 
Eénmaal ingecheckt krijgt u vrije tijd tot aan het avondmaal. Wilt 
u zich opfrissen, even uitrusten, een snelle duik nemen in het 
zwembad of een drankje nuttigen in de bar? Het mag en kan 
allemaal.  
 
19u00: Diner bestaande uit drie gangen in het restaurant 
van het hotel. 
Na het diner bent u terug vrij om te genieten van uw vakantie. 
 
Donderdag 3 oktober 2019: 
 
Vanaf 07u30: Ontbijtbuffet in het hotel. 
 
09u00: Vertrek met de bus naar Epernay. 
 
10u00: Vrij bezoek in Epernay. 
Eénmaal aangekomen in Epernay geven we u de vrijheid om 
Epernay op eigen houtje en op eigen tempo te ontdekken. 
Epernay, gelegen in het hartje van de wijngaarden van de 
Champagnestreek, is dé Champagne-hoofdstad. Epernay is 
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wereldwijd gekend om haar grote champagnehuizen die naast 
elkaar staan langs de beroemde ‘Avenue De Champagne’. 
Deze boulevard is versierd met gebouwen van de 19e eeuw in 
renaissance of klassieke stijl. Onder deze gebouwen, in het 
krijt, werd er in totaal meer dan 100 kilometer aan tunnels 
gegraven. Miljoenen flessen worden in deze tunnels 
ondergebracht zodat de champagne zich langzaam kan 
ontwikkelen.  
 
12u00: Lunch bestaande uit een hoofdgerecht, dessert en 
koffie in brasserie La Banque. 
 
14u00: Topbezoek aan de wijnkelders van Mercier. 
Op een diepte van 30 meter onder de grond, worden we 
verwelkomd om de schatten van Mercier te ontdekken. Aan 
boord van een treintje reizen we comfortabel door een deel 
van de 18 kilometer lange champagnekelders. Na het bezoek, 
trakteert Mercier ons allen op een glaasje champagne. 
 
16u00: Terugkeer met de bus naar Hostellerie de Mont 
Aimé***. 
 
17u00: Aankomst in het hotel met aansluitend vrije tijd tot 
aan het diner. 
 
19u00: Diner bestaande uit drie gangen in Auberge Saint 
Fergeux. 
 
Vrijdag 4 oktober 2019: 
 
Vanaf 07u30: Ontbijtbuffet in het hotel. 
 
09u45: Check-out hotel. 
 
10u00: Geleide busrondrit doorheen de 
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Champagnestreek. 
Wie champagne drinkt, moet ook een bezoekje brengen aan 
de streek waar deze heerlijke drank vandaan komt. Om te 
begrijpen wat champagne uniek maakt, rijden we met de bus 
een stuk langs ‘De Route Touristique du Champagne’. Deze 
route doorheen de Champagnestreek staat aangegeven met 
bordjes en is maar liefst 700 kilometer lang. 
  
13u00: Lunch bestaande uit een hoofdgerecht en koffie in 
een lokaal restaurant.  
 
15u00: Terugkeer naar België met voorziene aankomst in 
Gent, Brussel, Lummen en Kortrijk tussen 19u00 en 
20u00. 
 
Hopelijk hebt u zin gekregen in dit fantastisch reisje en mogen 
wij binnenkort van uw gezelschap genieten tijdens onze 
meerdaagse reis naar de Champagnestreek!  
 
Hoe inschrijven en betalen? Dat kan u allemaal hieronder 
nalezen bij 'praktische informatie'.  
 

Praktische informatie 

 
Dit reisje van 3 dagen en 2 nachten naar de Champagnestreek 
wordt u voorgesteld door de Brailleliga, in samenwerking met 
Reizen 'De Toerist'.  
 
Vertrek : woensdag 2 oktober 2019 
Terugkeer : vrijdag 4 oktober 2019 
 
Vertrek is mogelijk vanuit Gent, Brussel, Lummen en 
Kortrijk. 
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Prijs: €399,00 per persoon in een dubbele kamer. 
Persoonlijke begeleider verplicht. 
 
Inbegrepen in deze prijs : 
–  Autocarreis in een luxe-autocar 
– 2 x overnachting in Hostellerie de Mont Aimé (3 sterren) in 
een tweepersoonskamer 
– Gratis wifi  
– Gratis toegang tot het overdekt zwembad, sauna en fitness  
– 2 x ontbijtbuffet 
– 2 x middagmaal 
– 2 x avondmaal  
– Begeleid bezoek met gidsen aan Reims 
– Begeleid bezoek aan ‘Champagnedomein Mercier’ met 
treintje en degustatie 
– Begeleide rondrit door de Champagnestreek 
 
Door u te betalen : 
– Dranken bij de maaltijden 
– Persoonlijke uitgaven 
 
Facultatieve opties : 
– Supplement enkele kamer : €130 per persoon  
(let op: het aantal enkele kamers is zeer beperkt) 
– Supplement annulatieverzekering: €14 
– Supplement bijstand -en annulatieverzekering: €21 
(let op: vraag best eens na bij uw verzekeringsmakelaar of u 
voor bijstand al niet standaard betaalt) 
 

Begeleider: 
Om te kunnen deelnemen aan deze meerdaagse reis, is het 
verplicht u te laten vergezellen door een persoonlijke, mobiele 
en goedziende begeleider. Voor een meerdaagse reis kan u 
niet rekenen op de hulp van de Brailleliga voor het vinden van 
een begeleider. Gelieve er dus rekening mee te houden dat u 
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zelf voor een begeleider dient te zorgen.  
 
Maaltijden: 
 
Omwille van organisatorische redenen vanuit het hotel en de 
restaurants, wordt er voor alle dieetaanvragen enkel een 
vegetarisch alternatief aangeboden. Gelieve het duidelijk bij uw 
inschrijving te vermelden indien u graag van dit vegetarisch 
alternatief wenst te genieten. 
 
Toegankelijkheid: 
Indien u speciale wensen hebt voor de toegankelijkheid van uw 
hotelkamer, gelieve u hierover bij ons te informeren. 

 

Hoe inschrijven en betalen? 
 

1) Inschrijven kan enkel per mail naar: 
steffie.de.meulemeester@braille.be 

 

Gelieve het volgende bij uw inschrijving te vermelden:  
 
– Uw naam en de naam van uw goedziende, mobiele 
begeleider. 
– Uw leeftijd, alsook de leeftijd van uw begeleider. 
– Gsm nummer waarop u bereikbaar bent 
– E-mailadres 
– Blindgeleide hond ja/nee? 
– Gewenste opstapplaats: Gent, Brussel, Lummen en Kortrijk 
– Wenst u een vegetarische maaltijd? 
 
Gelieve u voor maandag 22 juli 2019 in te schrijven.  
 
Nadat u zich per mail ingeschreven heeft, mag u de betaling 
voldoen. Pas na ontvangst van uw betaling, is uw inschrijving 
geldig.  
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2) Voor deze meerdaagse reis vragen wij u en uw begeleider 
een bijdrage van 
€399 per persoon (zonder supplementen voor bijstand-
en/of annulatieverzekering) 
Gelieve dit bedrag voor 19 augustus 2019 over te schrijven op 
rekeningnummer BE16 0000 0778 6874 met vermelding van 
“Reis Champagnestreek + uw naam + naam van uw 
begeleider”. 
 
Gelieve duidelijk bij uw inschrijving te vermelden indien u en uw 
begeleider het bedrag elk afzonderlijk willen storten.  
 
3) Om uw inschrijving te finaliseren, vragen wij aan u en uw 
begeleider om elk afzonderlijk het document “Algemene 
reisvoorwaarden” in bijlage in te vullen en te ondertekenen. 
Gelieve ons de ingevulde documenten per post of per mail 
terug te bezorgen voor 19 augustus 2019 
 
Per post kan dit naar:  
Brailleliga tav Dienst vrije tijd 
Engelandstraat 57 
1060 Brussel 
 
Per mail kan dit naar:  
gabriella.goovaerts@braille.be 
stefanie.mouton@braille.be 
steffie.de.meulemeester@braille.be 
 

We kijken er naar uit om met u de grens over te steken en er 
een fantastische driedaagse van te maken!  
 
Nachtergaele Marie-Jeanne 
Diensthoofd Vrijetijdsbesteding 

 

mailto:gabriella.goovaerts@braille.be
mailto:stefanie.mouton@braille.be
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Gaby, Stefanie en Steffie, therapeuten van de Dienst 
vrijetijdsbesteding 


