
 

 

 

 

Champagne 3.-6.11.2022   
 
”Makuja, elämyksiä ja samppanjaa” 
 

JS Travelin samppanjamatkoilla on jo 15 vuoden historia. Vuodesta 2008 Jouni ja Tuomo ovat vieneet 
ryhmiä nauttimaan samppanjasta ja oppimaan tästä jalosta viinistä. Laadukkaat pientuottajavierailut 
maistiaisineen ja taidokkaasti rakennettu matkaohjelma ruokailuineen tarjoavat matkalle lähtijälle 
elämyksellisen matkan. JS Travelin samppanjamatka marraskuussa on monelle kanta-
asiakkaallemme vuotuinen traditio ja matkaa odotetaan. Tervetuloa kanssamme nauttimaan ja 
oppimaan samppanjasta!  

 
2022 
 
Champagnen alueella vierailemme perinteisesti laadukkailla pientuottajilla ja saamme maistella 
erityylisiä samppanjoita Champagnen maakunnan eri alueilta. Vierailut erityylisillä tuottajilla ja eri 
alueilla tuottavat oppia erilaisista samppanjan sekoitteista, koska viinitaloilla on aluekohtaisesti 
tapana painottaa tiettyä rypälelajiketta. Samppanjamatkat tarjoavat makuelämyksiä ja oppia 
kokeneillekin viininharrastajille, ravintola-alan ammattilaisille sekä samppanjasta kiinnostuneille. 
Matkamme tarjoaa paljon tietoutta ja vierailtavissa kohteissa pääosin omistajat kertovat 
toiminnastaan. Asiantuntijana matkalla on Tuomo Laitinen, joka asiantuntevasti ja selkeästi kertoo 
meille samppanjasta sekä tuottajista. Tuomo on ollut matkoillamme vuodesta 2008 alkaen. 
 
 
Matkojemme ohjelma on joka vuosi erilainen ja vuoden 2022 uutuutena on vierailu eteläisillä 
Sezannen sekä Auben samppanja-alueilla. Tutustumme esimerkiksi tunnetun samppanjatuottajan 
Drappierin samppanjataloon ja vierailemme yhdellä laadukkaalla ja mielenkiintoisella 
pientuottajalla. Cote des Blancsin alueella vierailemme Waris Hubertin samppanjataloilla sekä 
pientuottajalla lähellä Epernayta. Epernayn kaupungissa pääset tutustumaan Avenue de Champagne 
kadun monipuoliseen tarjontaan ja voit nauttia lasillisen samppanjaa samppanjatalon terassilla. 
Vierailemme matkalla lisäksi Hautvillersin kylässä ja kirkossa, johon on haudattu munkki Dom 
Perignon sekä Reimsin kaupungissa vierailemme katedraalissa sekä omaa aikaa katsella kaupungin 
keskustaa.  
 
Vuoden 2022 matkalla yövymme Troyersin ja Epernayn kaupungeissa sekä vierailemme Reimsissä. 
Uutuutena tarjoamme matkapakettiamme myös ilman lentoja, näin voit käyttää itse tarjouslentoja 
tai vaikkapa Finnairin pisteitä ja lunastaa matkapaketin edullisempaan hintaan. Vuoden 2022 
matkalle otamme rajoitetusti matkustajia ja matka kannattaa varata ajoissa.       
     

 
 
  
 
 
 



 

 

 

 

 

Alustava matkaohjelma lyhyesti: 

 
3.11 torstai 
 
Finnairin reittilento Pariisiin ja sieltä matkaamme kohti Champagnen maakuntaa ja Sezannen 
aluetta. Vierailemme laadukkaalla pientuottajalla tutustuen heidän toimintaansa ja maistelemme 
useita samppanjoita. Majoitumme hotelliin Troyesin kaupungissa ja illallinen ravintolassa.  
 
4.11 perjantai 
 
Vierailemme Auben alueella kahdella samppanjatalolla ja saamme maistettua monipuolisesti alueen 
viinejä. Toinen vierailtavista samppanjataloista on Drappierin samppanjatalo.   
    
Yövymme Champagnen alueen toisessa merkittävässä kaupungissa Epernayssa, jossa sijaitsee yksi 
maailmain ”rikkaimmista” kaduista Avenue de Champagne” sekä useat samppanjatalot.  
Epernayssa on omatoiminen ilta ja annamme vinkit ravintolavierailuihin.  
   
5.11 lauantai 
 
Vierailemme kahdella pientuottajalla Epernayn lähellä. Waris Hubertin samppanjatalo Cote de 
Blancsissa tarjoaa kuivia Chardonnay voittoisia samppanjoita. Pidämme lounastauon perinteisessä 
pienessä ravintolassa. Iltapäivän toisen vierailun jälkeen palaamme Epernayn kaupunkiin ja teemme 
yhdessä kävelykierroksen Avenue de Champagnella. Nautimme yhdessä illallisen perinteisessä 
brasseriessä.    
 
6.11 sunnuntai  
 
Vierailemme Hautvillersin kylässä, joka tunnetaan munkki Dom Perignonista. Vierailemme kirkossa 
hänen haudallaan ja kävelemme ihastuttavassa pienessä kylässä. Matkalla nautimme lasilliset 
paikallisen pientuottajan samppanjaa.   
 
Kierroksen jälkeen vierailemme Reimsin keskustassa, käymme tunnetussa Katedraalissa ja 
omatoiminen lounastauko ennen paluumatkaa Pariisin lentokentälle. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Matkan hinta:  
1325€/henkilö jaetussa 2hh +palvelumaksu 30€/henkilö. Matkan ennakkomaksu 350€/henkilö+ 
palvelumaksu 30€/henkilö ja loppulasku maksetaan 45vrk ennen matkaa. Lisämaksut laskutetaan 
loppulaskun yhteydessä.  
 
Matkapaketin hinta ilman lentoja: 1050€/henkilö+ palvelumaksu 30€/henkilö.   
 
Lisämaksut:  
 
1hh lisämaksu 220€/henkilö (ei Jean Möet)  
Hotelli Jean Möet 150€/henkilö (2yötä, vain 2hh yöpyville)   
 
Matkan hinta sisältää: 
 
Finnairin reittilennot Helsinki-Pariisi-Helsinki. 1x23kg ruumaan laitettavan matkatavaran, kuljetukset 
Ranskassa matkaohjelman mukaisesti, majoitukset matkaohjelman mukaisissa hotelleissa, 3x 
aamiainen, 2x illallinen ja 1x lounas, tastingit samppanjataloissa, suomalaisen matkanjohtajan Jounin 
ja asiantuntija Tuomon opastuksen. Pakettimatkaturvan.   
 
Majoitus:  
Troyes Ibis Styles*** siisti Accor hotelliketjun keskitason ketjuhotelli   
Ibis Epernay*** Siisti keskustahotelli, joka sijaitsee hyvällä paikalla keskustassa. 
 
Vaihtoehtoisesti lisämaksullinen hotelli Epernayssa:  
Hotelli Jean Möet Epernay**** hyvätasoinen hotelli Epernayn keskustassa, aamiaista ovat asiakkaat 
kehuneet. Hotellin voi varata vain 2hh käyttöön.  
  
Matkan lennot Finnairilla: Helsinki-Pariisi-Helsinki 
 
AY1571 3.11 klo 7.35-09.40      
AY1578 6.11 klo 19.00-23.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Matkan muutos -ja peruutusehdot: Matkan voi perua ilman syytä seuraavilla kuluilla per henkilö: 45 
vrk ennen matkan alkua 250€, 44-21 vrk 380€, 20-7 vrk 50 % matkan hinnasta, 6-3vrk 75% matkan 
hinnasta, 95% matkan hinnasta, kun matkan alkuun vähemmän kuin 3vrk. 
 
Nimenmuutos: Nimenmuutos on mahdollista 200€ lisämaksulla/henkilö.   
 
Ryhmäalennus: Myönnämme yli 5 hengen ryhmille alennuksen JS Travelin pakettimatkojen 
normaalihinnoista.  
 
Matkan peruuntuminen matkanjärjestäjän toimesta: Jos matkanjärjestäjä joutuu perumaan matkan 
korona-tilanteen vuoksi, asiakas on oikeutettu ennakkomaksun palautukseen/ JS Travelin 
matkalahjakorttiin. 
 
Pakettimatkaturva: JS Travelin pakettimatkoilla ovat voimassa yleiset pakettimatkaehdot sekä JS 
Travelin erityisehdot. Erityisehdot ovat sisällytetty matkan muutos -ja peruutusehtoihin. JS Travelilla 
on asianmukaiset Kuluttajaviraston vaatimat vakuudet matkanjärjestäjän toiminnalle.  
JS Travel varaa oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa. Matkan vähimmäislähtijämäärä on 8 henkeä. 

Koronatestit ja todistukset: 

Ranskan vaatiessa todistusta koronarokotuksesta, sairastetusta koronasta tai negatiivista 
koronatestitulosta, on asiakkaan tämä hankittava ennen matkalle lähtöä. JS Travel ilmoittaa hyvissä 
ajoin asiakkaille mahdollisista viranomaisvaatimuksista. Tarvittaessa JS Travel järjestetää asiakkaalle 
mahdollisuuden koronatestiin paluumatkaa varten lentoyhtiön tai viranomaisten sitä vaatiessa. 
Koronatesti on asiakkaalle maksullinen. Matkaa ei voi perua kuluitta viranomaisten vaatiessa 
koronatodistuksia.     
 
Viinitilavierailut: 
 
Joskus viinitilakohde joutuu perumaan vierailun esimerkiksi sairastapauksen vuoksi. Tässä 
tapauksessa etsimme samantasoisen vierailukohteen tilalle. Emme julkaise etukäteen kaikkia 
vierailukohteita kilpailusyistä mutta asiakkaat saavat tietoa kohteista lopullisessa matkaohjelmassa 
sekä kysyttäessä JS Travelista.  
 
 
Matka omalle ryhmälle: 
JS Travel järjestää tilauksesta ryhmille samppanjamatkoja ympäri vuoden opastuksella tai avaimet 
käteen -periaatteella. Pyytäkää tarjous palveluistamme info@jstravel.fi tai soittamalla 045-1238620.     
 

 

 


