Normandiet - Caen
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

15.10.2023
21.10.2023
7 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.
5.495,-

Højdepunkter
Invasionskysten
Bayeuxtapetet
Memorial Museet i Caen
Mont Saint-Michel klosteret
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Normandiet - Caen
Du skal unde dig selv en rejse til det naturskønne, kulturelle og historiske Normandiet. Der er garanti for
store oplevelser på alle ”fronter”. Naturen er grøn og afvekslende, og kulturen er sin egen og nogle gange
på alle måder så typisk fransk. Ovenover det hele står dog den verdensberømte historie, der udspilledes på
netop disse breddegrader i juni 1944, hvor de allieredes landgang blev én af grundstenene til Europas frihed
for de kommende generationer.
Rejsen bringer os rundt i det smukke, nordfranske landskab og til de store, kendte seværdigheder, også det
spektakulære kloster Mont Saint-Michel.
Vi bor i Caen på det centralt beliggende ***Hotel Des Quatrans. Hotellet serverer god fransk morgenmad.
Alle værelser naturligvis med eget bad og toilet.

Dagsprogram
Normandiet - Caen
1. dag: Udrejse
Turen går via Padborg mod Hamburg, Bremen og Osnabrück til overnatningshotellet i Ruhr-distriktet. Der
bliver naturligvis holdt passende pauser undervejs. Middag ved ankomst.
2. dag: Amiens
Rejsen går videre gennem Holland og Belgien, og i Amiens stopper vi op og ser Frankrigs største og
flotteste, gotiske katedral. Hen mod aften kommer vi til Caen.
3. dag: Invasionskysten og Bayeux. Heldagstur
D-dagen, den 6. juni 1944 gik de allierede styrker i land på Normandiets kyst. Vi besøger D-dagsmuseet i
Arromanches og derefter krigskirkegården i St. Laurent med over 9.500 hvide marmorkors, der står i næsten
endeløse rækker. I Bayeux får vi lejlighed til at se en af Normandiets største attraktioner, Bayeuxtapetet, der
fortæller om Vilhelm Erobrerens togt i England og sejr ved Hastings i år 1066.
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4. dag: Mont Saint-Michel
Denne dag kører vi til Bretagne-kysten og besøger klostret Mont Saint-Michel, der er blandt Frankrigs
største turistattraktioner. Klostret er bygget på en klippeø, hvor tidevandet er meget markant med en forskel
på flod og ebbe på op til 15 meter. Hjemkomst sidst på eftermiddagen.
5. dag: Caen og museet Le Memorial
Vi bliver i Caen denne dag og besøger bl.a. det imponerende museum Le Memorial de Caen, der i ord og
billeder fortæller om Europas historie siden 1918. Der bliver om eftermiddagen tid til på egen hånd at se
nærmere på Caens smukke centrum.
6. dag: Rouen
Efter morgenmaden forlader vi vores hotel og kører mod Tyskland. Vi stopper dog først op i en af de andre
flotte og kendte byer i Normandiet, Rouen. Her ser vi bl.a. byens flotte, gamle markedsplads og hører bl.a.
historien om Jeanne d’Arc, jomfruen fra Orleans, der blev brændt på bålet i Rouen i 1431. Fra Rouen går
rejsen videre mod overnatningshotellet ved Ruhr-distriktet. Middag ved ankomst.
7. dag: Hjemrejse
Vi fortsætter hjemrejsen ad samme rute som på udrejsen.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

15.10.2023
21.10.2023
7 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.

Priser
Enkeltværelse Forplejning ifølge program
Dobbeltværelse Forplejning ifølge program
3-sengsværelse Forplejning ifølge program

7.095 Kr.
5.495 Kr.
5.495 Kr.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, hotelophold med morgenmad, aftensmad 1. og 6. aften, udflugter (ex. entréer)
samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Sandwich med Kylling og Bacon: 46 kr.
Sandwich med Skinke og Ost: 46 kr.
Smurt rundstykke m. kaffe/te på afrejsedagen v. Kolding: 16 kr.
Udflugtsprogram, eksklusiv entréer: Inkluderet

Indkvartering
15.10.2023 - 16.10.2023
16.10.2023 - 20.10.2023
20.10.2023 - 21.10.2023

Wyndham Garden Düsseldorf Mettmann
Hotel des Quatrans
Wyndham Garden Düsseldorf Mettmann
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Alle afgange på rejsen "Normandiet - Caen"
Afrejse
30.04.2023
09.07.2023
06.08.2023
10.09.2023
15.10.2023

Hjemkomst
06.05.2023
15.07.2023
12.08.2023
16.09.2023
21.10.2023

Dage
7 dage
7 dage
7 dage
7 dage
7 dage

Pris fra
5.495,5.495,5.495,5.495,5.495,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.

