05-Daagse REIS naar FRANKRIJK

2

Met o.a.: Bayeux, de Invasiestranden en Honfleur

Intensiteit:

3

• Rustig programma
• Af en toe een wandeling

05-Daagse REIS naar
FRANKRIJK
Vertrek:
MAANDAG 19 APRIL 2021
Thuiskomst:
VRIJDAG 23 APRIL 2021

€ 735,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 195,00
Reisinfo:
Het is alweer ruim 75 jaar
geleden dat we onze vrijheid
vierden. Deze vrijheid begon
in Normandië met een slag die
Europa voorgoed deed
veranderen en waar we onze
huidige vrijheid aan te
danken hebben. Vergeten
kunnen en willen we dit niet.
Tijdens deze imponerende
reis zullen we onder andere
stil staan bij de
gebeurtenissen die onze
geschiedenis bepaald hebben,
maar Normandië biedt de
gasten nog veel meer. Het
fraaie landschap is in ieder
jaargetijde een lust voor het
oog, want de vruchtbare
grond in combinatie met de
rijkdommen trok reeds de
Vikingen onder leiding van
Rollo aan. Tijdens deze reis
zult u zien en proeven
waarom Normandië de
heerlijkste streek van
Frankrijk genoemd wordt.

HISTORIE IN NORMANDIË
1e dag: Maandag
Langs Brugge en Calais gaan we
naar Rouen, de hoofdstad van
Normandië, voor een bezoek. U
heeft ruim de tijd een wandeling te
maken langs de Notre Dame met
de Tour de Beurre, Gros Horloge en
de Place du Vieux Marché. Hierna
door naar ons hotel in Caen voor
diner en overnachting.
2e dag: Dinsdag
Vandaag een fijne dag, waarbij
eerst het indrukwekkende Pegasus
Memorial museum bij Caen op het
programma staat. De Pegasusbrug
heeft een grote rol gespeeld in de
bevrijding van Europa. Daarna
maken we een leuke rit langs de
Côte Fleurie, met de pittoreske
vissersplaatsjes Deaville en
Honfleur. In deze laatste plaats
houden we nog even een pauze,
want het fotogenieke Honfleur

behoort tot de mooiste dorpen van
Frankrijk, met een prachtige haven
en vele fraaie (vakwerk) gebouwen.
3e dag: Woensdag
Na het ontbijt brengen we eerst
een bezoek aan het leuke Bayeux,
waar het Centre Guillaume de
Conguérant, beter bekend als het
‘Tapijt van Bayeux’, op het
programma staat. Dit 70 meter
lange wandkleed vertelt het
verhaal van de Engelse invasie door
Willem de Veroveraar. Na de
lunchpauze in het gezellige
centrum, waar u ook de
imponerende kathedraal kunt
bekijken, staat de middag in het
teken van de invasiestranden.
We bezoeken Omaha beach,
één van de vijf stranden waar
6 juni 1944 de invasie begon.
Een indrukwekkend bezoek.

4e dag: Donderdag
We gaan een bijzondere dag
beleven. We starten deze dag in
Caen, de lievelingsstad van Willem
de Veroveraar. Hij liet hier de
Mannen- en Vrouwenabdij bouwen,
maar ook een fraai kasteel. De kerk
Église St-Étienne, die bij de abdij
hoort, is er eentje van grote
schoonheid. Tel daarbij de fraai
aangelegde tuinen op en het bezoek
is compleet. Na de lunchpauze
rijden we binnendoor en, waar
mogelijk, langs de kustlijn naar
Arromanches. Hier gaan we de zeer
indrukwekkende film bekijken over
D-Day. Deze film wordt afgedraaid
op negen schermen in een

cirkelbioscoop, waardoor u het idee
krijgt dat u deel uitmaakt van de
gebeurtenissen.
5e dag: Vrijdag
De laatste dag van deze reis begint
met een rit over de 51 meter boven
de Seine gelegen Pont de
Normandie en door de Bray naar
Amiens voor de koffiepauze. Hierna
door het dal van de Somme met de
vele soldatenkerkhoven en
monumenten uit de Eerste
Wereldoorlog. Hierna keren we
terug naar Nederland, waar we
onze fijne reis afsluiten met een
uitstekend verzorgd diner.

REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
19/23 april:
Hotel Mercure Port de
Plaisance Caen - Frankrijk

Hotelinfo:
Op deze reis verblijven we in een
gastvrij, comfortabel en zeer gunstig
gelegen ****-hotel in het centrum
van Caen en nabij de jachthaven.
Alle moderne kamers zijn voorzien
van bad/douche, toilet, telefoon
en televisie. Dagelijks heeft u een
uitgebreid ontbijtbuffet en een
prima diner.
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