
 

 

 

 

Champagne & Chablis 4.-7.11.2021   
 
Perinteisesti ”Makuja, elämyksiä ja samppanjaa” 
 

 
 

JS Travelin samppanjamatkoilla on jo 13 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 ovat tuoneet matkoille omat 
kanta-asiakkaat. Vuosittain samppanjamatkoilla on ollut myös oma teemansa ja vuonna 2021 olemme 
lisänneet vierailun Chablisi´n alueella mistä tunnemme useita laadukkaita pientuottajia. Champagnen 
maakunnassa vierailemme JS Travelin matkoilta tutuilla ja upeilla samppanjataloilla kuten Pierre 
Gimonnetilla ja Vilmartilla.   

 
2021 
 
Vuonna 2020 emme pystyneet järjestämään samppanjamatkaa koronan vuoksi. Toivomme että 
matkan järjestäminen olisi mahdollista vuonna 2021 ja teemme kaikkemme, että asiakkaat voisivat 
lähteä matkallemme turvallisin mielin. Otamme matkoillamme vallitsevat olosuhteet huomioon ja 
asiakasmukavuuden vuoksi olemme pienentäneet matkaryhmiemme asiakasmääriä.   
 
Aloitamme uuden vuosikymmenen järjestämällä ensi kertaa samppanjamatkan, johon yhdistetään 
vierailu toisella viinialueella. Matkaamme Pariisista ensin Chablis´n viinialueelle, joka tunnetaan 
parhaiten laadukkaista Chardonnay valkoviineistään. Vierailemme alueella kahdella viinintuottajalla ja 
molemmat ovat matkojemme hengen mukaisesti pientuottajia.   
 
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.  
 
Matkaa voi kuvailla hyvin opintomatkaksi ja se sopii niin samppanjasta kiinnostuneille sekä ravintola-
alan ammattilaisille. Matkamme tarjoaa paljon tietoutta ja vierailtavissa kohteissa pääosin omistajat 
kertovat toiminnastaan ja näin pääset kuulemaan sekä mahdollisesti oppimaan uusia asioita. 
Asiantuntijana matkalla on Tuomo Laitinen, joka asiantuntevasti ja selkeästi kertoo meille 
samppanjasta sekä tuottajista. Tuomo on ollut matkoillamme vuodesta 2008 alkaen.  
 
Vierailtavat kohteet on valittu Jounin ja Tuomon yhteistyöllä ja asiakkaamme saavat makuelämyksiä 
niin samppanjan, viinien -ja ruoan puolesta. Vuoden 2021 matkalla  
yövymme Chablis´n, Epernayn ja Reimsin kaupungeissa.    
 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

Alustava matkaohjelma lyhyesti: 

 

4.11 torstai 
 
Finnairin reittilento Pariisiin ja sieltä matkaamme kohti Chablis´n viinialuetta. Vierailemme 
laadukkaalla pientuottajalla tutustuen heidän toimintaansa ja maistelemme useita viinejä. 
Asiantuntijamme Tuomo perehdyttää meidät talon viineihin.  
Majoitumme hotelliin ja nautimme heidän ravintolassa illallisen.  
 
5.11 perjantai 
 
Vierailemme Chablisi´n alueella myös toisella pientuottajalla ja saamme maistettua monipuolisesti 
alueen viinejä. Matkamme jatkuu kohti Champagnen maakuntaa ja pidämme lounastauon matkalla.  
 
Vierailemme iltapäivällä JS Travelille tutulla samppanjan tuottajalla Pierre Gimonetilla.    
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.  
   
6.11 lauantai 
 
Vierailemme kahdella samppanjantuottajalla joista toinen on tunnettu ja laajasti arvostettu Vilmart 
sekä toisen pientuottajavierailun nimeämme myöhemmin. Vierailuiden jälkeen saavumme eläväiseen 
Reimsin kaupunkiin, joka on yksi samppanjan alueen tärkeistä kaupungeista Epernayn lisäksi.  
Nautimme yhdessä illallisen perinteisessä brasseriessä.    
 
7.11 sunnuntai  
 
Vierailemme Reimsissä Pommeryn samppanjatalossa ja pääset näkemään kalkkikiviluolia, joissa 
miljoonat pullot kypsyvät. Pommeryn samppanjatalo on yksi suurista ja heillä on perinteisesti ollut 
luolissaan myös vaihtuvia taidenäyttelyitä. Kierroksen päätteeksi maistamme kahta erilaista 
samppanjaa.  
 
Kierroksen jälkeen palaamme Reimsin keskustaan ja omatoiminen lounastauko ennen paluumatkaa 
Pariisin lentokentälle.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 Hotellit:  
 
Chablis Moulin de la Coudre*** siisti keskitason hotelli.  
Ibis Epernay*** Siisti remontoitu ketjuhotelli, joka sijaitsee hyvällä paikalla keskustassa. 
Mercure Cathedrale****/vastaava 4 tähden hyvätasoinen hotelli Reimsin kaupungista.  
 
 
Matkan lennot Finnairilla Helsinki-Pariisi-Helsinki 
 
AY1573 4.11 klo 9.25-11.30      
AY1578 7.11 klo 19.00-23.00 
 
 
Matkan hinta:  
 
Matkapaketin hinta:  
1255€/hlö jaetussa 2hh. Ennakkomaksu 300€+palvelumaksu 30€/henkilö.   
 
Lisämaksut: 1hh lisämaksu 220€ 
 
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.   
 
Matkapaketti ilman lentoja: Voit ostaa myös matkapaketin ilman lentoja, jos haluat esimerkiksi 
käyttää lentoyhtiön pisteitä tai Finnairin tarjouksia. Tarjouksen matkapaketista ilman lentoja voi 
pyytää info@jstravel.fi  
 
Matkan muutos -ja peruutusehdot: Matkan voi perua ilman syytä seuraavilla kuluilla per henkilö: 45 
vrk ennen matkan alkua 200 €, 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 100 € kuluilla 14 vrk ennen matkaa. Tämän jälkeen kulut 
ovat 100 € + lentoyhtiön lisämaksu. 
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 sekä alla 
mainittuihin mahdollisiin karanteeni sekä koronatestivaatimuksiin. JS Travelilla on asianmukaiset 
Kuluttajaviraston vaatimat vakuudet matkanjärjestäjän toiminnalle. 
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JS Travel varaa oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa. Matkan vähimmäislähtijämäärä on 8 henkeä. 

Koronatilanteesta johtuvat karanteenit ja testit: 

JS Travel ei vastaa Suomessa mahdollisesti asiakkaalle aiheutuvasta karanteenista ja se ei ole syy 
perua matkaa. Asiakas on tietoinen matkaa varatessa vallitsevista rajoituksista ja säännöistä. Matka 
voidaan perua ilman kuluja vain siinä tapauksessa, että Ranskaan kohdistuu karanteenivaatimus 
matkan alkaessa. Ranskan vaatiessa negatiivista koronatestitulosta on asiakkaan tämä hankittava 
ennen matkalle lähtöä. JS Travel ilmoittaa hyvissä ajoin asiakkaille mahdollisista 
viranomaisvaatimuksista. Jokaisella JS Travelin matkalla järjestetään mahdollisuus koronatestiin 
paluumatkaa varten lentoyhtiön tai viranomaisten sitä vaatiessa. Koronatesti on asiakkaalle 
maksullinen. Todistus koronarokotuksesta kelpaa Finnairille paluulentoa varten (päivitetty 25.5).  

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. 
Jos teitä on valmis ryhmä JS Travelin matkalle alkaen 6 henkeä, myönnämme alennuksen matkan 
normaalihinnasta. 
 

 

 


