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Med anledning av Finlands 100-årsjubileum särskådas de händelser i Europa som lade grunden för 
Finlands utveckling som självständig nation. Det ”stora kriget”, ett krig med moderna vapen och av 
oskådad omfattning, utgjorde grunden för att den europeiska kartan ritades om, och i förlängningen 
för ännu ett världskrig.  

Området Champagne, med sitt strategiska läge nära Paris, har under århundradenas lopp många 
gånger förvandlats till krigsskådeplats och vingårdarna förvandlats till slagfält. Men tillverkningen har 
fortsatt, och champagneförsäljningen är i dag uppe i cirka 300 miljoner flaskor, varav ungefär hälften 
säljs på export. 

Som ciceron och teknisk reseledare medföljer Christian Pleijel, tidigare major i svenska flygvapnet 
och med familjerötter i Frankrike, med ett starkt intresse för militär historia. 

 

 
 



 
 
DAG 1: TORSDAG 4 OKTOBER                         HELSINGFORS - COMPIÈGNE 
 
Vi samlas på morgonen för flyg från Vanda flygfält till flygplatsen Charles de Gaulle i Paris. Här möter 
vår buss upp, för färd mot våra första besök kring Compiègne. 
Det var i Compiègneskogen som Tyskland undertecknade kapitulationen efter första världskriget 
1918 och var fransmännen skrev under kapitulationen inför Nazityskland 1940. I Royallieu, strax 
utanför Compiègne, låg mellan 1941 och 1944 koncentrationslägret Frontstammlager 122, kallat 
"Camp de Royallieu" eller "Camp de Compiègne". 
 
Vi börjar med en sen lunch på Bistrot de Flandre innan vi fortsätter mot museet ”Clairière de 
l'Armistice”.  I Oise skrevs den 11 november 1918 klockan 6 på morgonen världshistoria i och med att 
Marskalk Foch som ledare för de allierade arméerna och General Weygand för den nya Weimar-
republiken undertecknade fredsavtalet efter första världskriget. Redan 1922 blev järnvägsvagnen 
som var skådeplats för signeringen ett minnesmärke, originalet förstördes under andra världskriget 
men vi ser en efterbyggd version från samma vagnserie.   
Vi checkar in på hotell i Compiègne och avslutar dagen med en gemensam middag. 
 
DAG 2: 5 OKTOBER                               COMPIÈGNE 
 
Efter frukost avresa mot Albert och Somme Museet. Staden Albert var en av orterna som i och med 
krigets växlande frontdragningar förstördes nästan till grunden under första världskriget. År 1991 
grundades museiföreningen som arbetat fram utställningen för ”Musée Somme 1916” som berättar 
om historiska händelser och om livet i fält under första världskriget.  
  



 
 
Vi börjar dagen med en rundtur på slagfälten och Fricourt tillsammans med en guide från museet.  Vi 
ser den tyska gravgården i Fricourt, minkratern vid La Boisselle, det fransk-brittiska monumentet till 
minne av de som saknas i strid i Thiepval och skyttegravarna vid Beaumont-Hamel.  
Efter en lunchpaus på egen hand samlas vi igen för att besöka det underjordiska museet i Albert. 
På eftermiddagen fortsätter resan till Épernay, var vi checkar in på « Hôtel de Champage » för tre 
nätter. Kvällen på egen hand. 
 
DAG 3: 6 OKTOBER                                     ÉPERNAY 
 
Épernay - både stad och kommun i regionen Champagne-Ardenne – har cirka 25 000 invånare, men 
har trots sim relativa litenhet ett känt namn genom sin huvudsakliga näringsgren 
champagneindustrin. Här finns stora champagnemärken som Moët & Chandon, Pol Roger och 
Eugène Mercier. De större champagnehusen ligger samlade på den eleganta Avenue de Champagne, 
under vilken cirka 300 miljoner flaskor av olika märken lär finnas inlagrade i de långa tunnlarna. 
Vi börjar dagen med en guidad stadsvandring, som tar sin början vid hotellet och slutar vid 
champagnehuset Le Château Comtesse Lafond. Här får vi en guidad rundtur i källaren, och äter en 
superb lunch inklusive dryck på slottet. Promenad tillbaka till hotellet, ca 2 kilometer, sedan är 
eftermiddagen fri.  
Passa på att besöka fler champagnehus, eller provsmaka nya sorter i någon av de vinbarer som 
specialiserat sig på att ta emot nyfikna champagneentusiaster. Eller varför inte besöka det lilla 
konstgalleriet ”La Petite Pinakothèque” i centrala Épernay, där skiftande utställningar visar nutida 
lokal och fransk konst. Middag på egen hand. Varför inte inleda kvällen med en champagneprovning 
hos C-Comme Champagne på Rue Gambetta, här finns även smårätter att äta till. 
 
DAG 4: 7 OKTOBER                      VERDUN - MARNE 
 
Dagens utfärd tar oss österut mot Verdun och börjar med besök till Memorial museet. I museets 
bottenvåning fokuserar utställningen på soldaternas upplevelser från frontlinjen och på första 
våningen fokuserar utställningen på slagfältet och ger bakgrundsinformation om länder i krig.  
 



 
 
Själva slagfältet kan ses från terrasserna på översta våningen. Spår av striden är fortfarande synliga på 
den omgivande landsbygden. 
Vi äter en gemensam lunch innan vi fortsätter till museet ”Centre d'Interprétation Marne”. Museet 
är placerat invid de forna stridsskådeplatserna kring Verdun och landsvägen Chemin des Dames. 
Återfärd till Épernay, dagen avslutas med gemensam middag i närheten av hotellet. 
 
DAG 5: 8 OKTOBER                                    REIMS - HELSINGFORS 
 
På morgonen kör vi genom skogen som hör till naturparken Montagne de Reims från Épernay till 
champagnestaden Reims, för att börja besöket med dess största sevärdhet, de franska kungarnas 
kröningskatedral Notre Dame de Reims. Besökare beundrar både exteriören med den påkostade 
ingångsportalen och interiören med sitt speciella ljusinfall. Här myllrar det av statyer på pelare, 
figurer skulpterade på valvbågar, portar och altarskåp; kändast av dem statyn ”Den leende ängeln”. 
Glasfönsterutsmyckningen gör intryck på betraktaren, och deras tillkomst sträcker sig från 
katedralens första tid i slutet av 1200-talet, fram till Marc Chagalls fönster från 1974. 
 
För den som önskar finns i anslutning möjlighet att besöka ”Musée des Beaux Arts”. Musée des 
Beaux Arts visar i dag nästan 230 konstverk som tar besökaren på en resa genom fem århundraden 
av fransk och europeisk konst, från renässansen till Art Deco, och impressionism. Mindre tematiska 
utställningar låter besökaren upptäcka nya verk ur de omfattande samlingarna, som lagras i väntan 
på att museet förnyas. 
Förmiddagen avslutas med besök till champagnehuset Vranken Pommery inklusive provsmakning. 
Husets historia berättas, och vi tar oss ned till det imponerande tunnelsystemet under jord. 
Konstfulla installationer förhöjer upplevelsen där vi passerar långa rader av flaskställningar och 
mindre lager med rariteter.  
Efter provsmakningen äter vi en gemensam lunch innan det är dags att ta sig tillbaka till flygfältet 
Charles de Gaulle för hemresa till Vanda.  
 



INFORMATION 
 
Reseledare som medföljer är Christian Pleijel, tidigare major i svenska flygvapnet med familjerötter i 
Frankrike, som har ett starkt intresse för militärhistoria. 
 
Pris: 1540 euro per person i dubbelrum, enkelrumstillägg 170 euro (begränsat antal) 

• 4 övernattningar med frukost   
• 2 middagar och 4 luncher, med dryck 
• Bussresor och transfers enligt program 
• Inträden och provningar enligt programmet 

 
Tillkommer: 
Ej nämnda måltider, personliga utgifter, reseförsäkring och avbeställningsskydd (skall tecknas i 
samband med bokningen, Axtours förmedlar Alandiabolagens reseförsäkringar). 
 
Bokningsvillkor:  
Anmälningsavgift 300 euro erläggs vid bokningstillfället. Slutfakturan förfaller 5 veckor före avresa. 
Avbokningsvillkor: före den 6.8 avbokningskostnad 300 euro, före den 31.8 50%, före den 17.9 75%, 
därefter 100% av resepriset. 
Minst 20 deltagare, begränsat antal platser. Senaste anmälningsdag är den 29 juni. Med reservation 
för programändringar. 
 
BOENDE 
 
Hotel du Nord, Compiègne 
Hotel du Nord är centralt beläget och erbjuder 20 eleganta och rymliga rum fullt utrustade med 
moderna bekvämligheter: plattskärms-TV, WiFi. Alla rum är utrustade med badrum med badkar eller 
dusch. Restaurang, bar, frukostbuffé.  www.hoteldunordcompiegne.com 
  
Hotel du Champagne, Épernay 
Hotel de Champagne ligger i Epernays centrum, i hjärtat av regionen Champagne. Detta hotell är helt 
rökfritt och har luftkonditionerade rum, en bastu och ett litet gym. Alla rum är utrustade med en TV, 
en minibar och en te- och kaffekokare. Rummen har också eget badrum med badkar eller dusch och 
hårtork. Hotellet serverar en frukostbuffé dagligen och det finns många restauranger i området. Du 
kan också njuta av ett glas champagne i hotellets lounge. www.bestwestern-champagne-
epernay.com 
 


