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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Normandië Deluxe
Groene valleien, ruige kusten en
indrukwekkende geschiedenis

Normandië is beroemd door D-Day, we bezoeken dan ook de
invasiestranden uit de 2e wereldoorlog en plaatsen als Arromanches
met het panorama 360° en het herdenkingsmuseum in Caen. Echter,
de Normandië heeft veel meer te bieden, wij laten u alle
hoogtepunten zien, zoals de historische hoofdstad Rouen met de 100
klokkentorens, het charmante Honfleur met de pittoreske steegjes,
bruisend Caen, Trendy Deauville, bekend vanwege de filmsterren, de
beroemde Mont-Saint-Michel, de Bretonse havenstad Saint Malo en
Château Pirou. De 3 typisch regionale C’s mogen natuurlijk niet
ontbreken: cider, camembert en calvados, we gaan het proeven.
Tijdens deze complete reis is het genieten van geschiedenis, cultuur
en natuur.

Dag 1 - Amiens & overnachting Rouen

Vanuit Limburg rijden we door België, naar het Noord-Franse Amiens
voor onze lunchpauze. U heeft nog gelegenheid om het centrum te
bezoeken. Vervolgens rijden we door naar Rouen voor overnachting

8 dagen vanaf
€ 1.119,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe comfort-class
touringcar met toilet, airco en
minibar

1 nacht in Rouen, 4 nachten Donville-
les-Bains, 2 nachten Caen

Logies, ontbijten en diners in de
hotels

Uitgebreid excursieprogramma met
Calvados proeverij

Invasiestranden met lokale gids

Veel entreegelden inclusief
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en diner.

Dag 2 - Rouen & Honfleur

We bezoeken het historische Rouen met de Kathedraal en het
astronomisch uurwerk. Vervolgens verder naar Honfleur, door zijn
pittoreske straatjes en oude huizen is het in deze kleine havenstad
heerlijk flaneren.Daarna verder naar Donville-les-Bains bij Granville,
ons hotel ligt direct aan zee! Overnachting en diner.

Dag 3 - Cotentin, Cherbourg & Barfleur

Vandaag het schiereiland Cotentin, we bezoeken Cherbourg, de
maritieme hoofdstad met de bijnaam “de Amerika haven”. We
wandelen in de voetsporen van “de Landing”. In de namiddag
Barfleur, één van de meest pittoreske haventjes van La Manche.

Dag 4 - Mont Saint Michel & Bretons Saint Malo

Bezoek aan de de beroemde Mont Saint-Michel, een van de
bekendste plaatjes van de Normandië, gebouwd op een rotsachtig
eilandje. Men ontdekt er verscheidene architecturale juweeltjes : de
pre-romaanse kerk, de abdijkerk uit de XIe en XVe eeuw, romaanse en
gotische kloostergebouwen.Geniet van deze heel speciale plaats. ’s
middags maken we een uitstapje naar de Bretagne. We bezoeken
Saint Malo, als een stenen schip torenen de stadswallen van Saint-
Malo aan de monding van de Rance trots uit boven de stranden en de
haven. De gevels en torens die boven de vestingwerken uitsteken,
zorgen voor het unieke silhouet van de stad. Het centrum kun je
bereiken via de omloop van de vesting vanwaar je een spectaculair
uitzicht hebt!

Dag 5 - Vrije dag

Vandaag een vrije dag. Geniet van de faciliteiten van uw hotel, een
stranddag, of maak een wandeling door de omgeving.

Dag 6 - Invasiekust, Arromanches & Caen

Toch een van de hoogtepunten, de landingsstranden en de
invasiekust. We maken o.l.v. een gids een tour langs de belangrijkste
stranden en plaatsen. Ook Arromanches met het panorama 360°.

Dag 7 - Deauville & Chateau du Breuil

In de ochtend bezoeken we de mondaine badplaats Deauville, hier
zien we nog de Franse chique. Vervolgens naar , zien we hoe ze
Calvados produceren, en we gaan het uiteraard ook proeven. Daarna

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 16
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terug naar het centrum van Caen, waar u nog een aantal uren vrije
tijd heeft. U kunt eventueel het Herdenkingsmuseum bezoeken.

Dag 8 - Thuisreis

Helaas de laatste reisdag! we rijden via de autosnelwegen door
Frankrijk en België, vol indrukken, terug naar Limburg.

Hotelinformatie

Goed middenklasse hotel in Rouen 

Op de heenreis overnachten we 1 nacht in Rouen. De kamers is
voorzien van de gebruikelijke faciliteiten.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 369,-

Hotel de la Baie ****

Hotel de la Baie – Thalassothérapie ligt op 5 minuten rijden van het
centrum van Granville en biedt directe toegang tot het strand. De
accommodatie biedt gratis WiFi en gratis toegang tot de sauna en
het zoutwaterzwembad met waterstralen. Alle kamers hebben
uitzicht op de zee of de tuin. De kamers zijn voorzien van een satelliet-
tv en een eigen badkamer met een inloopdouche, een haardroger en
gratis toiletartikelen.

 

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: geen toeslag

Hotel website: https://www.previthal.com/en/homepage/
Hotel adres: Rue de l'Ermitage, 50350 Donville-les-Bains, Frankrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Novotel Caen Côte de Nâcre ****

Novotel Caen Côte de Nacre ligt op 20 minuten van de stranden waar
de geallieerden zijn geland, dicht bij het Mémorial de Caen. Het biedt
een verwarmd buitenzwembad, een terras en een tuin. Alle kamers
zijn voorzien van satelliet-tv en gratis WiFi.
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Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: geen toeslag

Hotel website: https://all.accor.com/hotel/0405/index.nl.sht...
Hotel adres: 155 Rue de la Délivrande, Caen, Frankrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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