Resmål:

Normandie för Malmö Dövas Pensionärsförening

Datum:

7- 12 oktober 2020

Reslängd:

5 nätter/6 dagar

Logi:

Tyska övernattningshotell i Hagen och Beckum
Hotel Mercure Hagen****, Wasserloses Tal 4
https://all.accor.com/hotel/2922/index.en.shtml och
Hotel Höxberg Beckum***^* https://www.hotel-hoexberg.com/hotel/
Hotel Novotel Caen Côte de Nacre 4*, Caen
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-0405-novotel-caen-cote-de-nacre/index.shtml

Rumsfördelning:

19 dubbelrum (twin = med två separata sängar) och 10 enkelrum.

Pris:

SEK 8.100:-/person i dubbelrum (baserat på 38-45 betalande deltagare)
SEK 8.900:-/person i dubbelrum (baserat på 35-38 betalande deltagare)

I priset ingår:

Modern specialturistbuss med erfaren chaufför för alla transporter
5 övernattningar i delat dubbelrum inkl. frukostbuffé
5 halvpensionsmiddagar exkl. dryck
Heldagstur till invasionskusten
Inträde till Bayeuxtapeten
Reseledare Martin Larsson
Alla skatter, avgifter och lagstadgad paketresemoms (2,67 %)

Tillägg:

Enkelrum: från 2.250: Calvadosprovning
Caen Mémorial inträde ca 190: - SEK p. person

Villkor:

Bokning:

Kontakt fakturor:

Priset är beräknat på minst 30- 45 betalande deltagare enligt ovan. Vi förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn till prisändringar utanför
vår kontroll som valutakursförändringar, lokala skatter och pålagor.
Vid bokning tas en avgift ut på 1500 SEK per person. Denna önskar vi skall
vara BK Travel Solutions tillhanda senast den 25 mars.
Slutbetalning önskas senast den 10 september.
Veronica Larsson, Ledamot
Malmö Dövas Pensionärsförening, MDP Veronica.larsson12@gmail.com
Tfn 0709 195101, sms
Isabel Wilmenius Travel Solutions AB Box 4052, 203 11 MALMÖ
Tfn 040-60 60 229 Hemsida: www.bktravelsolutions.se
Mail: isabel.wilmenius@bktravelsolutions.se

Resa till Normandie med Malmö Dövas Pensionärsförening
Onsdag, 7 oktober. Avresa från Malmö, Hyllie. Arenagatan kl. 08:00. Samling 07:45.
med modern turistbuss och Martin Larsson som reseledare. Vi åker via Öresundsbron och genom
Danmark för att ta färjan Rödby-Puttgarden. Vår reseledare gör vägen intressant genom att berätta
om vad vi åker förbi samt vilka spännande besök vi har framför oss. Vi gör lämpliga raster under
dagen. På kvällen vid 18.30- tiden checkar vi in för middag exkl. dryck och övernattning på Hotel
Mercure i Hagen.
Torsdag, 8 oktober. Frukost på hotellet. Med den härliga tyska frukostbuffén i magen är vi rustade
för en ny bussdag. Vi lämnar Tyskland och åker genom Belgien. Vi fortsätter sedan mot engelska
kanalen och vid Seines utlopp kör vi över den imponerande bron Pont de Normandie. Framåt kvällen når vi Caen där vi checkar in på vårt hotell Hotel Novotel Caen Côte de Nacre 4*
Caen är en stad och kommun i departementet Calvados i regionen Normandie, cirka 15 km söder
om Engelska kanalen. Staden sträcker sig längs floden Orne. Caen är framför allt känt för de romanska byggnader, kyrkorna Saint-Étienne och Sainte-Trinité, som uppfördes av Vilhelm Erövraren
omkring 1050. I slutet av andra världskriget vid landstigningen i Normandie stod ett stort slag i
Caen mellan de allierade och tyska trupper. Återuppbyggnaden av staden tog 14 år. Ikväll blir det
middag på hotellet, 3- rätters exkl. dryck.

Fredag 9 oktober. Frukostbuffé på hotellet.
Färden går idag till Bayeux, där vi passar på att bese Bayeuxtapeten, från en mycket tidigare invasion, som gick i andra riktningen över Engelska Kanalen. Den 70 meter långa vävnaden broderades
efter slaget vid Hastings år 1066, beskriver 72 scener i historien och är unik i sitt slag. Lunchpaus i
Bayeux.
Tidig eftermiddag åker vi till Arromanches och Omaha Beach. Historien leder en här till 1944 och
Dagen D. Kusten är full av minnesmärken och inte minst den amerikanska kyrkogården med sina
drygt 9 000 vita kors. Därefter följer vi kusten till Arromanches och Gold Beach. På stranden och i
havet utanför Arromanches finns rester efter den konstgjorda hamnen Mulberry B. Dessa kan vi
skymta i havet innan vi beger oss tillbaka till hotellet. Gemensam middag på hotellet, 3- rätter.

Lördag 10 oktober. Under morgonen tar vi oss till tyska kustbatteriet vid Merville. Här finns bland
annat en ljud- och ljusshow som nästan får oss att känna oss som förflyttade till de normandiska
stränderna den 6 juni 1944. (ej inkluderat i priset) Därefter fortsätter vi några kilometer upp längs
Ornefloden, vars bro vid byn Bénouville gått till historien som Pegasusbron.
Vi beger oss sedan vidare till den normandiska kusten och passerar Deauville och Trouville. Inte
långt därifrån vid Seineflodens mynning finner vi Honfleur, en fin liten medeltida stad med vacker
hamn och mysiga gränder. Honfleur hade sina verkliga glansdagar under 1600-talet, vilket också
avspeglas i de välbevarade flervåningshusen som kantar hamnbassängen. Staden var också en
populär uppehållsort för många av de franska 1800-talskonstnärerna och besöktes av såväl Auguste Renoir som Alfred Sisley. Vår reseledare tar oss med på en spännande promenad. Återresa
till Caen och middag på hotellet.
Söndag 11 oktober. Fransk frukostbuffé på hotellet.
Under dagen tar vi oss från norra Frankrike tillbaka genom Belgien och upp till vår övernattningsort
i Tyskland. Vi når Beckum och hotell Accent Höxberg på kvällen. Check in och en gemensam middag.
Måndag 12 oktober. Frukost på hotellet. Avfärd hemåt under arla morgonstund.
Vi kan unna oss ett inköpsstopp i Tyskland, om så önskas. Tidig kväll är vi tillbaka i Malmö. Under
eftermiddagen väntar färjan till Danmark. Efter några timmars färd genom det danska landskapet
siktar vi Öresundsbron och beräknas nå Malmö, Hyllie vid 20-tiden.
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