Normandie

BESKRIVNING

RESEFAKTA

Normandie med Bretagne och Jersey

Allt detta ingår:

7 dagar flyg hem

Bussresa i modern helturistbuss med alla

Det är svårt att inte bli förälskad i Normandie och

bekvämligheter. Övernattning i dubbelrum med dusch

Bretagne: i det historiskt intressanta Normandie och i

och wc. Halvpension, d.v.s. från middag dag ett t.o.m.

Bretagne där naturen är kung. I de saltstänkta charmiga

frukost dag sju. Utflykter enligt programmet inkl. båttur

småstäderna med sina uteserveringar där havets frukter

till Jersey t/r och entré till Arromanches 360. Flygresa i

smakar bättre än någon annanstans i Europa, i de

turistklass Rennes-Köpenhamn. Färje- och broavgifter,

finkorniga sandstränderna varvat med dramatiska

serviceavgifter, vägskatter, moms och reseledarservice.

klippkuster och den skummande Atlanten. En resa hit är
en resa i tiden, kulturen och den goda maten.

Dag 1 Hemorten - Hamm
Via Öresundsförbindelsen och de danska öarna åker vi mot Rödby där vi tar färjan över till Puttgarden. Efter den korta
överfarten fortsätter vi över ön Fehmarn, förbi Hamburg och vidare sydvästerut till Hamm där middag och övernattning
väntar på Mercure Hotel. Cirka 70 mil.

Dag 2 Hamm - Bayeux
I dag har vi en lång men intressant dagsetapp framför oss. Vi börjar med att ta oss förbi det myllrande Ruhrområdet med
alla sina städer innan vi åker över gränsen in i Belgien. Framåt eftermiddagen kör vi parallellt med den engelska kanalen
på snabba motorvägar söderut in i Normandie. Vårt mål för dagen är Bayeux. Här bor vi två nätter på Novotel Bayeux
där även middagen väntar. Cirka 78 mil.

Dag 3 Bayeux
Vi börjar dagen med att beundra den världsberömda Bayeuxtapeten, ett 70 m långt broderat mästerverk som visar
Wilhelm Erövrarens invasion av England 1066. Vi fortsätter sedan längs den historiska kustremsan där de allierade
trupperna landsteg 1944. Hela kusten är som ett stort minnesmärke och museum med historiskt intressanta platser,
monument och krigskyrkogårdar. I Arromanches besöker vi Arromanches 360 där vi via modeller, foton och film får ta
del av händelserna som utspelade sig här under andra världskrigets slutskede. Vi avslutar dagen med middag på vårt
hotell.

Dag 4 Bayeux – S:t Malo
Efter frukost sätter vi oss i vår bekväma buss för att fortsätta i riktning mot Bretagne. Vid Avranches återser vi havet och
tar den slingrande vägen kantad av fårens betesmarker till en av Frankrikes största sevärdheter, klippön
Mont-Saint-Michel med sitt kloster som stoltserar på toppen. Här är tidvattenskillnaderna de största i hela Europa och
den som vill kan promenera hela vägen upp till toppen för en minst sagt storartad utsikt! Vår färd går vidare till Cancale,
den lilla fiskebyn känd för sina fina ostron. Vi når S:t Malo med sin pittoreska gamla stadskärna som vetter mot havet åt
tre håll och sina fästningsvallar, utmärkta att promenera på. Vi inkvarterar oss på Hotel Cartier där vi ska bo i tre nätter.
Cirka 17 mil.

Dag 5–6 Bretagne och Jersey
Nu väntar två hela dagar på att fyllas med upplevelser och intryck. En av dagarna åker vi västerut över dammen i floden
Rances utlopp förbi badorten Dinard med sina exklusiva villor och eleganta boutiquer och kör sedan längs
Smaragdkusten ut till Cap Fréhel. Från udden har vi en av de kändaste och mest imponerande vyerna man kan finna i
Bretagne – klippor i rosa, rött, grått och svart reser sig upp till 70 m ur det svallande havet. Klättrar man upp i fyren kan
man vid klart väder se mer än tio mil bort.
Vi gör också en dagstur till Jersey, den sydligaste av de brittiska kanalöarna. Bussen lämnar vi på fastlandet. På Jersey
är man stolt över sina många soltimmar och över att vara en av de mest besökta turistorterna i Europa. I inhyrda
minibussar med vana chaufförer gör vi en rundtur på den lilla ön innan vi ägnar oss åt S:t Hélier, öns största stad.

Eftersom Jersey är ett frihandelsområde och skatteparadis kan den shoppingsugne göra fina fynd här bland kameror,
parfymer och silver.
Vi får även lite egen tid i den vackra, intressanta staden St Malo där vi har turen att bo.

Dag 7 S:t Malo – Hemorten
Det har blivit dags att lämna Bretagne och vi beger oss hemåt genom att ta oss till Paris där flyg avgår till Köpenhamn
på kvällen. Nu återstår bara att ta sig över bron till våra orter i Skåne och att säga på återseende – au revoir! Cirka 60
mil.
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