
 

 

CTLB Weekend en Champagne  8-9 / 06 /2014 

 

We komen samen voor het uitgebreide ontbijt, administratieve afwikkeling en kennismaking 

in “hotel Mercure” in Nimy bij Mons. 

Eerst moeten we uit de bebouwde buurten weg geraken voordat we in Frankrijk de talloze 

landwegen kunnen berijden. Wijdse landschappen wachten er  op ons; heuvelachtig, rust.                                                       

Grote boerderijen, vele kasteelhoeven, slapende dorpen, waarbij de gebouwen zich dikwijls 

in een bedenkelijke staat bevinden, zijn standaardgegevens. Na een korte stop in Maroilles, 

doen we ons te goed aan een 3-gangenmenu in “La Tour Du Roi” in Vervins.                                                     

Het decor is er volledig anders dan in de startlocatie. 

We moeten ons haasten,  want tegen 15u30 worden we verwacht voor een degustatie                        

in het Champagnehuis Mailly. In het dorpje dat ook Mailly heet, zijn er ook de jaarlijkse 

wijnfeesten.  We zullen zien wat dit brengt. Er resteren ons dan nog zo’n 25 km voordat we 

in ons hotel aankomen. “Auberge de Moissons” in Matougues (51)***.                                                

De  vrije tijd tot het avonddiner (4 gangen) kan besteed worden aan het zwembad of in de 

boomgaard aan de overkant van de straat;  immers de eigenaar is een verwoed teler/zoeker 

van de truffel. Hij heeft er een boomgaard aangelegd met 4500 speciaal  ‘geënte’ bomen 

waar hij zeer trots op is. 

Op maandag starten we na het ontbijt. We rijden eerst ca 70 km constant tussen de 

wijngaarden, ja soms letterlijk tussen de wijnstokken en trekken vervolgens richting België.  

En dit vermoedelijk langsheen de meest aangename wegen.                                                  

We souperen in “Restaurant de la Mairie”  in  Berry-au-bac.  Nadien vertrekken we naar de 

provincie Henegouwen, waar we trouwens gestart zijn, en sluiten het weekend op passende 

wijze af in “Auberge de Poteaupré” nabij Chimay.                                                         

Ondertussen telt de kilometerteller van onze Lotus 555 km en meer. 

Kosten op basis van een 2-persoonskamer (all in): leden CTLB € 225.00 per persoon                                                                           

       niet-leden betalen € 240.00 per persoon. 

 

 

Ps: er zijn 14 beschikbare kamers, waarvan inmiddels 11stuks geboekt zijn ! 


