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Normandie
Historisk plats i ett magnifikt landskap,  

kryddat med god mat och dryck
Normandie där de allierade landsteg 1944 är inte bara är en viktig historisk plats, här finns så mycket mer! Det är ett 
fantastiskt mjukt och böljande landskap med kor och äppleträd, gamla korsvirkeshus, romantiska slott, kloster, kyrkor 
och vackra sandstränder. Och självklart dricker vi cider, prova Calvados, de berömda ostarna Camembert och Livarot och 
varför inte ostron i den vackra fiskebyn Honfleur. Impressionismen, D-dagsminnen, mat, dryck och Mont Saint Michel dvs 
en härlig blandning av kultur, natur, gastronomi och historia.

Dag 1  Hemorten-Trelleborg
Avresa söderut till Trelleborg  Inkvartering 
ombord på TTlines färja och middagsbuffé 
ombord  [ ca 70 mil ]

Dag 2  Travemünde – Antwerpen 
Vi äter frukost ombord före ankomsten till 
Travemünde  På snabba motorvägar kör vi 
söderut genom Hamburgs ytterområden 

förbi Bremen och Dortmund  Vi passerar 
gränsen till Holland vid Venlo, kör förbi Eind
hoven och når Antwerpen, Flanderns huvud
stad  Här stannar vi över natten på Tulip Inn  
Vi avslutar dagen med en god middag på 
vårt hotell  [ ca 62 mil ]

Dag 3  Antwerpen – Caen 
Vi åker mot franska gränsen i Lille och genom 
de norra delarna av Frankrike mot Arras, 
där vi viker av mot Albert  Vi åker i historisk 
miljö där vi ägnar oss åt första världskriget  
Utmed vägen skymtar vi det ena monumen
tet efter det andra och som påminner om hur 
ofattbart många som dog här på slagfältet  
Vi kör sedan över den mäkta imponerande 
bron Pont de Normandie och kommer fram 
till Caen som är huvudort i nedre Norman
die  Väl framme tar vi en promenad i stadens 
trevliga centrum som har flera intressanta 
byggnader, t ex  slottet och två kyrkor som 
grundades redan på 1000–talet, den ena av 
Vilhelm Erövraren  Vi inkvarteras på trevliga 
hotell Royal Caen Centre, centralt beläget 
i denna trevliga franska stad  Middagarna 
kommer vi att äta på olika restauranger runt 
hotellet  [ ca 50 mil ]

Dag 4 – 6  I Normandie
• Efter frukost blir det besök på fredsmuseet 

Le Mémorial de Caen  Museet tar oss bl a  
tillbaka till tiden kring andra världskriget 
och slaget om Normandie, och skildrar 
också det kalla kriget och dagens freds
arbete runt om i världen  Vi far vidare till 
Arromanches där vi besöker Arromanches 
360, en mycket sevärd och känsloladdad 
filmvisning kallad ”The Price of Freedom”, 
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där autentiska bilder från landstigningen 
blandas med bilder från stränderna idag  
Vi beser det mindre Musée du Débarque
ment där vi får berättat för oss om DDay, 
dvs landstigningen den 6/6 1944  I hamnen 
ser vi rester av den konstgjorda hamn 
MulberryB som invasionsarmén byggde  
Resan fortsätter längs kusten med kod
namnen Juno, Sword och Gold där brittiska 
och kanadensiska trupper landsteg, samt 
Omaha där amerikanerna landsteg  Vi 
kommer fram till Pointe du Hoc  Det är den 
lodräta klippa som angreps av 200 ameri
kaner på morgonen den 6 juni 1944  Idag 
är det ett månlandskap fyllt av kratrar efter 
beskjutningen före och under Ddagen 
samt ett stort starkt tyskt kanonfäste  Det 
var här som lite saltvatten i en radioappa
rat påverkade hela förloppet av landstig
ningen! I StLaurent ser vi den amerikanska 
krigs kyrkogården med sina 9 385 kors i 
marmor att jämföras med den tyska som 
består av 21 500 låga stenkors  

• Efter frukost gör vi ett stopp i Bayeux där 
vi ser den berömda Bayeuxtapeten, som är 
70 m lång och skildrar Vilhelm  Erövrarens 
erövring av England 1066  Resan fort
sätter västerut förbi Avranches till klippön 
MontStMichel, som vi når via en väg
damm några kilometer ut i havet  Staden 
MontSaint Michel är en av Europas största 
sevärdheter  Den är byggd på en klippö, 
där husen klättrar upp mot toppen och 
högst upp är kloster kyrkan belägen  En 
vägbank leder ut till  staden  Ebb och flod 
sänker och höjer havsytan omkring oss, 
vilket gör MontSaint Michel till Frank
rikes mest egendomliga och även mest 
besökta stad  En promenad på den smala 
huvud gatan Grande Rue hinner vi med  

Kanske promenerar någon ända upp till 
klostret från 1700talet  Åter till hotellet för 
middag 

• Efter frukosten har vi mycket att se fram 
emot  Att vara i Normandie och inte stöta 
på en ost är näst intill omöjligt  Det finns 
fyra stora ostar som har sitt ursprung här: 
klassisk Camembert, den gula Livarot, fyr
kantiga Pont Léveque och opastöriserad 
Neufchatel  Vi kommer under dagen att 
göra ett besök hos en calvadosproducent 
samt en ostproducent  Vi får en guidad 
rundvandring och som avslutning prov
smakar vi drycken samt osten  Idag går 
färden ut mot kusten till charmiga Hon
fleur där vi kan prova färska skaldjur eller 
varför inte en tallrik med ostron  Härifrån 
reste många franska upptäcktsresande på 
1500talet  Vi ser orterna Trouville, film
festivalstaden Deauville och Dives Sur Mer, 
där Wilhelm Erövraren samlade sin flotta 
för krigståget mot England år 1066  Någon 
mil innan passerar vi Pegasus Bron  I dag 
finns det lilla Caféet kvar intakt, precis som 
under kriget  Gemensam middag 

Dag 7  Caen – Maastricht 
Vi börjar dagen med ett besök i staden 
Rouen, känd för sin vackra katedral som 
skadades svårt av allierat bombflyg 1944  
De flesta av Rouens vackra korsvirkeshus 
klarade sig dock och många av dem byggdes 
på medeltiden vilket gör dem charmigt 
sneda och vinda  Vi tar även en promenad till 
marknadstorget där Jeanne d’Arc brändes på 
bål  Vi åker mot franska gränsen i Valencien
nes och vidare förbi Charleroi och Valloniens 
huvudstad – Liége till den vackra holländska 
staden Maastricht och vårt hotell  Hampshire 
Designhotel  Hotellet är beläget ett par 

hundra meter från den nästan 100 mil långa 
floden Maas  Efter middagen kan den som 
önskar promenera över floden för att bättre 
bekanta sig med den vackra gamla staden  
Maastricht är Nederländernas äldsta stad, 
grundlagd redan på romartiden med både 
stadsmur, stadshus och kyrkor från medel
tiden  [c a 56 mil ]

Dag 8  Maastricht – Travemünde 
Frukost och avgång genom Tysklands Rhur
område till Lübeck och Travemünde dit vi 
beräknas anlända ca 19 00  Vi äter middag 
under tiden som färjan lämnar kajen med 
riktning Trelleborg  [ ca 57 mil ]

Dag 9  Trelleborg – Hemorten
Frukost ombord före ankomsten till Trelle
borg  Vi fortsätter norrut mot våra respektive 
hemorter som nås under kvällen 

FAKTA OM RESAN

AVRESA: 1 september, 9 dagar

PRIS: 11 990 kr

I RESAN PRIS INGÅR: bussresa, del i 
tvåbäddsrum/hytt, färja Trelleborg – 
Travemünde t/r, åtta middag, åtta frukost, 
besök enligt program, entré Memorial de 
Caen, entré Tapisserie de Caen, ostprov
ning, calvadosprovning, Arromanges 
filmvisning och museum, vägavgifter/
skatter, reseledare 

TILLVAL / PERSON: Enkelrum/hytt 2 670 kr

VALUTA: Euro

LOGI: TTLine 
Tulip Inn, Antwerpen 
Royal Hotel Caen Centre 
Design Hotel Maastricht

PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18




