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Moderne architectuur en structuren, hoogstaande 
bouwmaterialen en –technieken: de Halles du Boulingrin, 
een symbolisch gebouw uit het interbellum dat minutieus 
gerestaureerd is en terug in gebruik werd genomen in 2012. 

 50 rue de Mars 
Woensdag-, vrijdag-, en zaterdagochtend wordt er de markt van het 
stadscentrum gehouden en op vrijdag vindt er de biologische markt 
plaats van 16 tot 20 uur.

HALLEN VAN BOULINGRIN

www.marcheduboulingrin.fr
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HALTE
SCHNEITER

De drie half uitgegraven galerijen, gebouwd onder het Place 
du Forum van het antieke Reims (Durocortorum) tussen de 1e 
en 2e eeuw, werden misschien gebruikt als overdekte markt. 
Enkel de oostelijke galerij is nog te bezoeken, en de daarbij 
behorende zeldzame opgegraven vestingen van Romeinse 
cryptoportieken. Tijdelijke tentoonstellingen. 

 Place du Forum. Tel. +33 (0)3 26 77 77 76 
Open tijdens het weekend van 07-05 t/m 30-06 en van 01-09 t/m 30-09 
van 14 tot 18 uur. Van 01-07 t/m 31-08 dagelijks open op dezelfde tijden. 
Gratis toegang. 

GALLO-ROMEINSE 
CRYPTOPORTIEK   

www.reims-tourisme.com
HALTE

LANGLET

De Notre-Dame van Reims is een van de grootste gotische 
bouwwerken. Dit meesterwerk uit de 13e eeuw, het decor voor 
25 koninklijke kroningen, is uniek door zijn eenheid van stijl, zijn 
indrukwekkende beeldhouwwerken en zijn gebrandschilderde 
ramen (met prachtige hedendaagse werken van Chagall en 
van Knoebel). Beleef de kroning van Franse koningen tijdens 
de multimedia show Regalia, die in het winterseizoen op de 
gevel van de kathedraal wordt geprojecteerd.

 Place Cardinal Luçon 
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.30 uur. Sluit om 19.15 uur op 
zondag. Gratis toegang. Geen bezoek tijdens de kerkdiensten. 
Rondleiding door de torens van de Kathedraal van 15-02 t/m 15-11: 
informatie in het Palais du Tau.

KATHEDRAAL 
NOTRE-DAME

www.reims-tourisme.com

Het oude aartsbisschoppelijk paleis was de verblijfplaats van 
de Franse koning tijdens de kroningsceremonie. Het Palais du 
Tau herbergt het museum van de aangrenzende kathedraal en 
het Musée des Sacres. Beeldhouwwerken, tapijten, kostuums, 
ornamenten en smeedwerk van de middeleeuwen tot de 19e 
eeuw vormen een uitzonderlijke collectie. 

 2 place Cardinal Luçon. Tel. +33 (0)3 26 47 81 79
Van 09-09 t/m 05-05: geopend van 9.45 tot 12.30 uur + van 14 tot 17.15 
uur. 06-05 t/m 08-09: geopend van 9.45 tot 18.15 uur. Gesloten op 
maandag en 01-01, 01-05 en 25-12. Laatste toegang 45 min voor 
sluitingstijd.

TAU PALEIS

www.palais-du-tau.fr

Het hotel werd vanaf 1545 gebouwd en toont een bijzonder 
voorbeeld van de renaissance-stijl. Jean-Baptiste de La 
Salle werd hier in 1651 geboren. Het hotel is ingericht als een 
museum over zijn werk binnen het onderwijs voor de armen 
en de oprichting van de Broeders van de Christelijke scholen. 
Werk van gemeenschappelijk belang dat nu wereldwijd wordt 
erkend door aanhangers van de La Salle methode.  

 4 bis rue de l’Arbalète. Tel. +33 (0)3 26 97 34 79
Bezoek in het FR, EN, van dinsdag tot zaterdag van 14 tot 17 uur. 
Mogelijkheid tot het reserveren voor groepen op andere tijdstippen. 

HOTEL SAINT-JEAN-
BAPTISTE DE LA SALLE

www.hoteldelasalle.fr
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De regio rond Reims is een bakermat van de internationale 
luchtvaart. Het Musée de Bétheny toont naast maquettes, 
voorwerpen en oude documenten over de technische 
ontwikkeling van de luchtvaart ook de geschiedenis van 
mensen die de Franse luchtvaart tijdens de 20e eeuw op de 
kaart hebben gezet.

 Op 5 km van Reims, Place de la Mairie 51450 Bétheny.
Tel. +33 (0)3 26 07 12 71
Elke zondag open van april t/m oktober van 14:30 tot 17:30 uur (behalve 
op 05-06 en 02-10-2022), het hele jaar voor de groepen vooraf reserveren.

MUSEUM VAN DE 
PLAATSELIJKE LUCHTVAART

REGIONAAL NATUURPARK VAN 
DE MONTAGNE DE REIMS

www.musee-betheny.frwww.parc-montagnedereims.fr
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De verblijfplaats van reiziger Hugues Kraff t bleef onaangeroerd 
na 1935 en herbergt 2400 decoratieve kunstvoorwerpen 
(meubels, schilderijen, zegels en voorwerpen meegebracht 
uit het Oosten). Hout- en kopergravures van Dürer en de 
schitterende binnengevel in renaissancestijl maken het 
bezoek helemaal af. 

 36 place du Forum. Tel. +33 (0)3 26 35 61 95
Open van 14 tot 18 uur. Open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur vanaf 
02-05. Gesloten op maandag en 01-01, 01-05, 01-11 en 25-12. Groepen 
vooraf reserveren.

MUSEUM LE VERGEUR - 
HUGUES KRAFFT HUIS

www.musees-reims.fr
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Nadat hij zich had bekeerd tot het christendom liet de Frans-
Japanse schilder Léonard Foujita in 1966 een romaanse kapel 
optrekken. Foujita bedekte de wanden met een iconografi sch 
programma van 200 m2 waarvoor hij z’n inspiratie uit de bijbel 
en gedeeltelijk uit de Japanse traditie.

 33 rue du Champ-de-Mars. Tel. +33 (0)3 26 35 36 07
Geopend van 02-05 t/m 30-09 van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. 
Gesloten op dinsdag. 

FOUJITA KAPEL 

www.musees-reims.fr
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Het Parc, een ware groene long op een steenworp afstand 
van de stad, hecht veel belang aan diversiteit! Profi teer van 
de 400 km wandelpaden en de 100 km mountainbikeroutes 
langs talrijke Romaanse kerkjes en wijnbouwershutten.  
Verken onze bossen met het label Forêt d’Exception®, 
uitzonderlijk bos, waaronder het staatsbos van Verzy met 
de grootste populatie kronkelbeuken ter wereld!

Maison du Parc
51480 Pourcy
Tel. +33 (0)3 26 59 44 44

HALTE
TILLEULS
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Deze romanogotische basiliek is indrukwekkend door haar 
diepte en sobere statigheid. Ze werd gebouwd vanaf de 
XIe eeuw als beschermplaats voor de heilige ampul en de 
relikwieën van Remigius, de bisschop die Clovis doopte in 498. 
Zijn graf in renaissancestijl dateert uit de 19e eeuw. 

 Rue Saint-Julien
Geopend van 8 uur tot het vallen van de avond (uiterlijk 19 uur). Gratis 
toegang. Geen bezoek tijdens de kerkdiensten.

BASILIEK 
SAINT-REMI 

www.reims-tourisme.com

Het museum is ondergebracht in een oude abdij uit de 17e en 
18e eeuw. Rond het klooster zijn er in de 17 zalen uitgebreide 
collecties te bewonderen die handelen over de geschiedenis 
van Reims vanaf de prehistorie tot de renaissance, over de 
militaire regionale geschiedenis. 

 53 rue Simon. Tel. + 33 (0)3 26 35 36 90
Open van 10 tot 18 uur. Gesloten op maandag en 01-01, 01-05, 01-11 en 
25-12. Laatste toegang 45 min voor sluitingstijd. 

SAINT-REMI 
HISTORISCH MUSEUM

www.musees-reims.fr

Het Planétarium is een theater met geprojecteerde 
voorstellingen van de sterrenhemel. Tijdens de voorstelling 
ontdekt u de sterrenhemel en de meest recente astronomische 
ontwikkelingen. Er is keuze uit diverse activiteiten om als gezin 
de sterren te ontdekken.

 49 av. Général de Gaulle. Tel. +33 (0)3 26 35 34 70
Toegankelijk op woensdag, zaterdag en zondag, van 14 tot 18 uur. 
Tijdens schoolvakanties is het Planétarium dagelijks geopend van 10:30 
tot 12 uur en van 14 tot 18:00 uur. Het Planétarium is gesloten op 01-01, 
01-05, 14-07, 01-11 en 25-12.

PLANETARIUM

www.reims-tourisme.com 
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Welkom in REIMS
Stad van kroningen…

Hoofdstad van de Romeinse provincie Gallia Belgica, 
stad voor de kroning van de Franse koningen, 
martelarenstad tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
Reims is een van de belangrijkste plekken in de 
geschiedenis van Frankrijk. Dat blijkt wel uit de Gallo-
Romeinse schatten, de Art deco-gevels en vooral 
de indrukwekkende middeleeuwse monumenten, 
die het toneel waren voor de kroning van de meeste 
Franse koningen en die sinds 1991 ingeschreven staan 
op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

C I T E  D E S  S A C R E S

Reims biedt u een panorama van de belangrijkste 
architecturale stromingen van de jaren 1920 in Frankrijk. De 
belangrijkste onder hen, de Art déco, is zowel geometrisch als 
decoratief. Tussen de symbolische gebouwen, vindt u onder 
meer de Carnegie-bibliotheek, parel van de Art déco, en de 
Cours Jean-Baptiste Langlet met een uitgebreide waaier van 
stijlen uit het interbellum.

 2 place Carnegie. Tel. +33 (0)3 26 77 81 41
Bibliotheek geopend van 10 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur (18 uur op 
zaterdag en dagelijks tijdens de schoolvakanties). Gesloten op maandag, 
donderdagochtend (en vrijdagochtend tijdens de schoolvakanties) en 
zondag. Gratis toegang.

CARNEGIE-BIBLIOTHEEK
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De Sint-Jakobskerk telt een aantal moderne glas-in-
loodramen (Šíma, Vieira da Silva). Het interieur van de Saint-
Nicaise kerk in tuinwijk Chemin-Vert is het werk van de meest 
bekende kunstenaars uit de jaren ‘20. De crypte van de 
indrukwekkende basiliek Sainte-Clotilde, in neo-Byzantijnse 
stijl, telt zo’n tweeduizend relikwieën van Franse heiligen.

 Saint-Jacques : Rue Marx Dormoy
Geopend op maandag van 14 tot 18 uur, van dinsdag t/m zaterdag van 9 
to 12 uur en van 14 tot 18 uur, op zondag kerkdiensten.

 Saint-Nicaise : Avenue de la Marne
Van 13-04 t/m 9-10-2022 open op woensdag en van vrijdag t/m zondag 
van 10:30 tot 12 uur en 15:30 tot 19 uur.   

Sainte-Clotilde : Place Sainte-Clotilde
Geopend in juli en augustus op zondag van 15 tot 17:30 uur.
Geen bezoek tijdens de kerkdiensten.

BIJZONDERE KERKGEBOUWEN
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Dit bouwwerk werd opgetrokken om de verdediging van 
Reims te garanderen, in 1883. Vandaag is het een museum 
waar tal van collectiesuniformen, wapens, artillerie en 
hoofddeksels zijn ondergebracht (beroemde Friese collectie 
van het Duitse keizerleger).

 Op 8 km van Reims, D944 richting Châlons-en-
Champagne. Tel. +33 (0)3 26 49 11 85
Geopend van 10 tot 18 uur. Gesloten op maandag en 01-01, 01-05, 01-11 
en 25-12. Laatste toegang 45 min voor sluitingstijd.

MUSEUM VAN HET FORT 
DE LA POMPELLE 

www.musees-reims.fr

HALTE
LANGLET

HALTE
FRANCHET 
D’ESPÈREY

HALTE
LANGLET

Met de 
bezoekersapp

Deel uw positie, vul uw profi el en wensen in en 
ontdek de wandelcircuits en uitstapjes van Reims en 
omgeving. Download de IDVizit app en maak gebruik 
van uitgebreide informatie en foto’s.

1 2 3 4

Het is in een zaal van het hoofdkwartier van Eisenhower 
dat op 7 mei 1945 de capitulatie werd ondertekend van 
de gewapende troepen van het IIIe Reich, waarmee een 
eindewerd gesteld aan de Tweede Wereldoorlog in Europa. 
Een museum werd in 2005 opgetrokken rond die zaal, die 
sinds 1945 intact is gebleven.

12 rue Franklin Roosevelt. Tel. +33 (0)3 26 47 84 19
Geopend van 10 tot 18 uur. Gesloten op dinsdag en 01-01, 01-05, 01-11 en 
25-12. Laatste toegang 45 min voor sluitingstijd.

MUSEUM VAN DE 
CAPITULATIE, 7 MEI 1945

www.musees-reims.fr
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HALTE
SCHNEITER

www.reims-tourisme.com

Van de taxi van de Marne tot de sportauto, u maakt er kennis 
met de automobiel-evolutie tijdens de 20e eeuw. Bijna 
250 voertuigen, auto’s en motorfi etsen, enkele modellen 
zijn slechts in een aantal exemplaren gemaakt, worden 
tentoongesteld in een van de belangrijkste automobielmusea 
van Frankrijk.

 84 av. Georges Clemenceau. Tel. +33 (0)3 26 82 83 84
Geopend van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur (17 uur van november t/m 
maart). Gesloten op dinsdag (behalve op feestdagen), 25-12 en van 31-12 
t/m 14-01-2023.

AUTOMOBIELMUSEUM 
REIMS-CHAMPAGNE

www.musee-automobile-

reims-champagne.com
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HALTE
BOUSSINESQ

3

Het Regionaal Fonds voor Hedendaagse Kunst (FRAC) 
streeft ernaar een collectie van hedendaagse kunstwerken 
samen te stellen en te verspreiden, een programma 
met tijdelijke tentoonstellingen op poten te zetten en 
sensibiliseringscampagnes rond hedendaagse kunst uit te 
geven en te organiseren om iedereen te bereiken.

 1 place Museux. Tel. +33 (0)3 26 05 78 32
Open van woensdag t/m zaterdag van 14 tot 18 uur en op dinsdag van 9 
tot 12 uur. Gesloten tijdens de opzet van tentoonstellingen, van 25-04 t/m 
19-05 en van 28-08 t/m 14-09. Gratis toegang voor alle publiek. Het hele 
jaar door gratis culturele activiteiten. 

FRAC
CHAMPAGNE-ARDENNE

www.frac-

champagneardenne.org
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Het Wijnbouwmuseum dompelt u onder in de wijngaarden 
van de Champagnestreek. Dankzij moderne scenografi sche 
technieken ontdekt u alle onmisbare factoren voor het 
maken van champagne. Bovenaan de vuurtoren heeft u een 
uitzonderlijk uitzicht over de kust van de Montagne de Reims. 
Panoramische tuin. Proeverij van champagnes van de boer.

 Op 18 km van Reims, D944 richting Châlons-en-
Champagne. Tel. +33 (0)3 26 07 87 87
Geopend van april t/m september van 10 tot 18:30 uur en van oktober 
t/m maart van 10:30 tot 17 uur (behalve op maandag, op 25-12 en van 
01-01 t/m 05-02).

VUURTOREN 
VAN VERZENAY

1817

KATHEDRAAL 

6 rue Rockefeller 
Het hele jaar open, 
behalve op 01-01 

en 25-12.

STATION REIMS

Esplanade François 
Mitterrand

Gesloten in januari enfebruari 
en, buiten het seizoen, op 

zon- en feestdagen.

Volg ons op social media

#ReimsTourisme

De meest recente informatie vindt u op:

WWW.REIMS-TOURISME.COM

STAD VAN FISMES

1 rue des Conclusions 51170 Fismes
Tel. +33 (0)3 26 48 81 28

Gesloten op maandag en zondag.

VVV GROOT-REIMS
Tel. +33 (0)3 26 77 45 00 - accueil@reims-tourisme.com

3 onthaalsites met 1 kwalitatieve dienstverlening 
en een handig informatiecentrum:

Met de Reims
City Pass

De Reims City Pass: een overzicht van alle must-sees 
uit de stad, inclusief een aantal kortingen:

 Een groot aantal gratis aanbiedingen, waaronder 
voor musea en openbaar vervoer

 Champagne gratis in alle partnerrestaurants
 Talloze kortingen, met name voor rondleidingen 
bij champagnekelders.  

Inlichtingen en reserveringen: 

WWW.REIMSCITYPASS.COM

of kom naar het 

Twee van onze praktische tips om 
de stad te bezoeken

2.2.

1.1.

24h = 22€ 48h = 32€ 72h = 42€

Reims voor in uw Brokezak
www.phare-verzenay.com

HALTE 
OPÉRA-CATHÉDRALE

HALTE 
OPÉRA-CATHÉDRALE

HALTE 
SAINT-TIMOTHÉE

HALTE 
SAINT-TIMOTHÉE

HALTE 
FOUJITA

HALTE 
OPÉRA-CATHÉDRALE

HALTE 
SAINT-MAURICE

  Te downloaden via

SPECIAAL TOERISTENAANBOD 
(1) Deze kortingsbon van 10%* is alleen geldig wanneer 
deze samen met een ID-bewijs wordt getoond op het 
moment van betalen aan de kassa. De korting kan na 
betaling niet worden terugbetaald en kan niet worden 

gecombineerd met andere kortingen of aanbiedingen. 
* Met uitzondering van diensten, levensmiddelen, boeken en 

artikelen op plaatsen met een rode stip.

TOERISTEN BELASTING 
RESTITUTIE  
(2) Btw-vrijstelling 12%** voor inwoners buiten de 
EU. Aanbieding geldig voor aankopen van boven de 
€ 100,- die (na aftrek van korting) op dezelfde dag en 

in dezelfde winkel worden gedaan. Uiterlijke termijn 
om aankopen buiten de EU te exporteren: 3 maanden. De 

btw-vrijstelling van 12% kan worden gecombineerd met de 
korting van 10%. Om gebruik te maken van deze kortingen kunt u 
naar de balie van de klantenservice. 
**Met uitzondering van diensten, levensmiddelen en andere 
producten waar overheidsregels voor gelden.

GALERIES LAFAYETTE REIMS 
34/45 RUE DE VESLE
MAANDAG T/M VRIJDAG 10:00-19:30 UUR
EN ZATERDAG 10:00-20:00 UUR



3,  2,  1 PARTEZ 
DÉCOUVRIR LE CENTRE 
VILLE DE REIMS !

www.cpa-champagneparcauto.com

… en Stad
van Champagne !

Reims is ook in de hele wereld bekend als plaatje 
op de etiketten van de grote champagnemerken, 
die dankzij hun talent van wijnmaker en hun passie 
voor kwaliteit, de champagnewijnen grote roem en 
prestige hebben bezorgd. De Wijngaarden, -huizen 
en -kelders van de Champagne zijn geplaatst op de 
UNESCO-lijst van het werelderfgoed sinds 2015.

De Champagnehuizen en hun Grote Merken nodigen 
u uit om hun kelders te komen ontdekken waar 
vele jaren lang hun prestigieuze cuvées rusten, die 
vervolgens over de hele wereld gebruikt worden 
om bijzondere gebeurtenissen en evenementen te 
vieren.

S C E A U  A  C H A M P A G N E

In het hart van het historische centrum van Reims. Op 2 min. van het 
station Reims. Boetiek elke dag geopend: van maandag t/m 
woensdag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur; van donderdag t/m 
zondag van 10 tot 19 uur. Rondleidingen tegen betaling in het FR en 
EN (andere talen: vraag ons om informatie), dagelijks behalve op 
01-01 en 25-12. 3 vergelijkende proeverijen aan het eind van het 
bezoek. Reserveren aanbevolen.

8 place de la République - Tel. +33 (0)3 26 88 53 86
boutique@decazanove.com

www.champagnedecazanove.com

www.canard-duchene.fr

In het hart van het wijngebied Montagne de Reims, op 15 km van 
het centrum van Reims, Canard-Duchêne biedt betalende 
begeleide bezoeken met proeverij in het FR en EN. Januari en 
februari: van maandag t/m vrijdag van 10 tot 6 uur. Van maart t/m 
december: van maandag t/m zaterdag van 10 tot 6 uur. Reserveren 
aanbevolen. Workshop sabreren op het landgoed.

1 rue Edmond Canard - 51500 Ludes - Tel. +33 (0)3 26 61 11 60 
visites@canard-duchene.fr

www.vrankenpommery.com 

Open van donderdag t/m zondag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 18 
uur (tot 19 uur op vrijdag en zaterdag). Betaalde rondleidingen 
met of zonder gids, op basis van reservering (gesloten op 25-12 en 
01, 02 en 03-01). 

54-56 boulevard Henry Vasnier - Tel. +33 (0)3 26 61 62 56
villademoiselle@vrankenpommery.fr

Lanson biedt een unieke rondleiding “van wijnstok naar 
champagnefl uit”. Geschikt voor toeristen en bedrijfsuitstapjes. De 
rondleidingen vinden plaats in kleine groepjes en uitsluitend op 
afspraak. Betaalde rondleidingen in het FR en EN (in DE, ES en IT op 
aanvraag). Heel het jaar door van maandag t/m zaterdag. Winkeltje.

66 rue de Courlancy - Tel. +33 (0)3 26 78 50 50
visites@champagnelanson.com

www.lanson.fr

www.champagnemartel.com

Op 5 min. van de Basiliek Saint-Remi. Boetiek elke dag geopend: van 
maandag t/m woensdag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur; van 
donderdag t/m zondag van 10 tot 19 uur. Rondleidingen tegen beta-
ling in het FR en EN (andere talen: vraag ons om informatie), dagelijks 
behalve op 01-01 en 25-12. 3 vergelijkende proeverijen aan het eind 
van het bezoek. Reserveren aanbevolen.

17 rue des Créneaux - Tel. +33 (0)3 26 82 70 67
boutique@champagnemartel.com

www.mumm.com

Januari en februari : vrijdag en zaterdag van 10:30 tot 13 uur en van 
14 tot 17:30 uur. Maart: van donderdag t/m zondag van 10 tot 13 uur en 
van 14 tot 17:30 uur. April: van donderdag t/m maandag van 10 tot 13 uur 
en van 14 tot 18 uur. Mei t/m oktober: dagelijks van 10 tot 13 uur en van 
14 tot 18 uur. November en december: van donderdag t/m maandag 
van 10:30 tot  13 uur en van 14 tot 17:30 uur. Winkel open tijdens 
rondleidingen.

34 rue du Champ de Mars - Tel. +33 (0)3 26 49 59 70
guides@mumm.com

www.ruinart.com

Champagnehuis Ruinart verwelkomt u van 31-03 t/m 30-11-2022 van 
maandag t/m zondag (gesloten op 01-05). 
Rondleiding en proeverij op afspraak. Beschikbaar in het FR, EN, DE, 
ES, IT, NL, SV, RUS, JAP. 
Organiseren van privé recepties voor 2 tot 80 personen (evene-
menten, cocktails, lunches, diners, seminars).

4 rue des Crayères - Tel. +33 (0)3 26 77 51 52
visitesruinart@ruinart.com

www.veuveclicquot.com

Van 01-03 tot 30-12-2022 : Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 
9:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:30 uur. Geopend op feestda-
gen: 26-05, 14-07 en 11-01-2022. We willen u vragen om 10 minuten 
voor het vertrek aanwezig te zijn. Bezoek gratis voor kinderen jon-
ger dan 10 jaar. Bezoek en winkel toegankelijk voor personen met 
een beperkte mobiliteit. 

1 rue Albert Thomas - Tel. +33 (0)3 26 89 53 90
visitscenter@veuve-clicquot.fr

www.vrankenpommery.com

Dagelijks geopend, inclusief het weekend. 
Maandag en Dinsdag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur. 
Woensdag, Donderdag en Zondag van 10 tot 18 uur. Vrijdag en 
Zaterdag van 10 tot 19 uur. Betaalde rondleidingen met of zonder 
gids, op basis van reservering. 
Restaurant Le Réfectoire is open van donderdag t/m maandag.

5 place Général Gouraud - Tel. +33 (0)3 26 61 62 56
visitepommery@vrankenpommery.fr

cellars-booking.taittinger.fr 

Het Champagne-huis heet u heel het jaar door welkom met 
rondleidingen op maat rond de ziel en het unieke karakter van de 
champagnes van Taittinger.
Nieuw aanbod vanaf oktober 2022. Voor meer informatie over onze 
openingstijden, kunt u naar onze website.

9 place Saint-Nicaise - Tel. +33 (0)3 26 85 84 33 
visites@taittinger.fr

Alle Champagne-huizen van Reims zijn 
bereikbaar per Citybus of tram.  De 
Citybus rijdt van maandag t/m 
zaterdag van 9 tot 19 uur. De 

toegang tot het openbaar vervoer 
is inbegrepen in de REIMS 

CITY PASS.

www.citura.fr

THEMAWANDELROUTES

« Cité des Sacres »
(“Stad van kroningen”) is een van 

de 4 themawandelroutes die 
worden aangeboden door 
de stad Reims. Vraag naar 

informatie bij het 
VVV-kantoor!

www.maisons-champagne.com

Informatie onder voorbehoud van wijzigingen. Publicatie maart 2022. Niet op de openbare weg gooien.

3, 2, 1 GA OP 
ONTDEKKING DOOR HET 
CENTRUM VAN REIMS!

WIJNTOERISME IN DE CHAMPAGNESTREEK
Kelderbezoek & Proeverijen

Halve dag 90€/pers
6 Champagnes

Hele dag 195€/pers
10 Champagnes & Restaurant inclusief

Vervoer per busje 2 tot 8 personen - maandag t/m vrijdag

Wijnboeren buiten Reims
Bij elk bezoek: souvenirfoto in de wijngaard.

RESERVERING 
+33 (0) 6 49 05 47 52
contact@sparkling-tour.com
www.sparkling-tour.com

CERTIFICAAT VAN 
UITMUNTENDHEID

Te onthouden voor uw bezoek 
aan de kelders 

Bezoek te voet, warme kleding aangeraden. 
Dieren zijn niet toegelaten. Personen onder 18 jaar 
en zwangere vrouwen mogen niet deelnemen aan de 
champagnedegustatie. Teveel alcohol is schadelijk 
voor de gezondheid, drink met mate.


