
 

                   
 
 
 
 
 
 

 
Kom med på en resa till det frodiga, historiska och kulinariska Normandie där vi upplever 

dramatisk historia och ser spår av både Wilhelm Erövraren och andra världskriget. Vi får också 
en försmak av Normandiska specialiteter i form av ost, Calvados, choklad och Cider och 

fascineras av storslagna byggnadsverk och vackra naturscenerier.  
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DAG 1 – MOT GÖTEBORG 
Vi börjar vår resa där målet för dagen är Göteborg där Stena 
Lines fartyg väntar för att ta oss till Kiel.  Vi tilldelas våra 
hytter och sedan är det dags för middag som vi avnjuter i 
samband med att fartyget lämnar kaj framåt kvällen. Efter 
middagen väntar nöjen, shopping och underhållning i baren – 
allt efter eget önskemål. Ca 450 km 
 
DAG 2 OCH 3 – MAASTRICHT – NORMANDIE - CAEN  
Efter frukost dag 2 är vi framme i Kiel kl 09.15. Vi kör sedan 
söder ut genom Tyskland och passerar över gränsen till 
Nederländerna. Framåt kvällen kommer vi till Maastricht – 
Hollands äldsta stad, där vi bor på NH Maastricht Hotel och 
äter gemensam middag. Frukost dag 3 och vi fortsätter vår 
färd genom Belgien. Vi passerar gränsen till Frankrike och via 
Amiens och Rouen, staden där Jean dÁrc brändes på bål, 
kommer vi in i Normandie  och vidare till nedre Normandies 
huvudstad Caen där vi skall bo i fyra nätter. Staden 
grundades av Wilhelm Erövraren i början på 1000- talet och 
som ett minne av den tiden står fortfarande några av de 
byggnadsverk som han lät uppföra kvar, trots bombningar 
under andra världskriget i samband med landstigningen av 
Normandie, då allierade och tyska trupper drabbade samman i 
staden.  Royal Hotel Caen Centre ligger i hjärtat av centrum 
och efter incheckning väntar gemensam middag på 
närliggande restaurang. Dag 2 ca 590 km, dag 3 ca 570 km 
 
DAG 4 – NORMANDISKA SPECIALITETER 
Efter frukost väntar dagens utflykt och nu är det dags att 
känna smaken av Normandie. Vi kör genom det frodigt 
grönskande landskapet Pays  D´Auge, och Normandies hjärta.  
I Livarot gör vi ett besök hos ostproducenten Graindorge där 
vi ser tillverkningen och får provsmaka några av de lokala 
sorterna och i Lisieux väntar chokladprovning på Chocolaterie 
Mérimée Vi fortsätter sedan vår tur genom Normandies 
vidsträckta äppelodlingar, vars läskande små syrliga äpplen 
framförallt används vid framställningen av Calvados och cider. 
Under dagen besöker vi Chateau Le Breuil där vi får höra mer 
om Calvados - det för trakten så typiska äppelbrännvinet som 
lagrats på ekfat - och givetvis passar vi också på att 
provsmaka. Vi vänder åter till Caen och efter en stund på 
egen hand väntar middag. Ca 140 km 
 
DAG 5 – SLAGET OM NORMANDIE 
Efter frukost åker vi mot kustremsan där de allierades 
invasion ägde rum 1944. De dramatiska händelserna vid 
Normandies stränder under andra världskrigets slutskede är 
en viktig del av områdets historia. I den lilla kuststaden 
Arromanches börjar vi med ett besök på Arromanches 360 
där vi får se en mycket sevärd och känsloladdad film kallad 
”The price of freedom” där autentiska bilder från 
landstigningen blandas med bilder från stränderna idag. Här 
besöker vi också D-Day Museum, där vi får veta mer om   
 
 
 

”Dagen D” den 6 juni 1944.  Färden går vidare via stränder 
med kodnamn som Juno, Sword och Gold där brittiska och 
kanadensiska trupper landsteg för att så småningom komma 
fram till den amerikanska krigskyrkogården i Colleville sur 
Mer med sina tusentals vita kors stående i långa rader med 
utsikt över Omaha Beach. Vi vänder tillbaka till Caen där vi 
avslutar dagen med ett 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 fredsarbete runt om i världen. Framåt 
kvällen väntar sedan middag. Ca 120 km 
 
DAG 6 – BAEYUXTAPETEN OCH CIDER 
Efter frukost beger vi oss mot den medeltida staden Bayeux, 
som var en av de första franska städer som befriades av de 
allierade styrkorna i samband med slaget om Normandie - 
Operation Overlord. Till skillnad från Caen och övriga städer i 
Normandie klarade sig Bayeux undan bombningarna, vilket gör 
att vi än idag kan imponeras av den mäktiga katedralen från 
1077 och charmiga korsvirkeshus i gamla stan.  I Bayeux ser 
vi den berömda Bayeuxtapeten som på ett livfullt sätt 
skildrar Wilhelm Erövrarens seger över engelsmännen i slaget 
vid Hastings 1066. Det unika med bonaden är inte bara 
längden – 70 meter – utan också att det är över 1000 år 
sedan den broderades.  Vi passar också på att provsmaka 
Normandies välkända cider vid ett besök på Cidrerie Viard – 
en gård från 1700-talet där man tillverkat cider på 
traditionellt vis sedan början av 1932. Under eftermiddagen 
får vi tid på egen hand och tillbaka i Caen väntar åter 
gemensam middag framåt kvällen. 
 
 
DAG 7 OCH 8 – MONHEIM/KÖLN - KIEL 
Efter frukost är det dags att påbörja resan hem mot Sverige 
igen. Vi kör norrut mot Tyskland via Frankrike och Belgien och 
gör givetvis stopp med möjlighet till lunch, bensträckare och 
kaffe båda dagarna. Framåt kvällen dag 7 kommer vi till 
Monheim strax utanför Köln där vi övernattar på Achat 
Comfort Hotel  och äter middag tillsammans på hotellet. 
Efter frukost dag 8 fortsätter vi genom Tyskland för att 
framåt kvällen komma till Kiel där vi går ombord på Stena 
Lines fartyg som avgår under kvällen. Ombord äter vi middag 
tillsammans och njuter av sjöresan.  
Dag 7 ca 690 km och dag 8 ca 520 km 
 
DAG 9 - HEMÅT  
Frukost serveras ombord innan vi kommer till Göteborg  
kl 09.15. Vi åker hemåt och skiljs sedan åt med många vackra 
och kulinariska minnen av Normandie. Ca 450 km 
 
 
 
 

 
Avresa:  12/9 2017 
 
Pris:  11 395:-  
Pris för LT:s prenumeranter: 10 995:- 

 
I priset ingår; Bussresa,  
Båtresa Göteborg-Kiel t/r, med plats i 
tvåbäddshytt insides.  Logi med del i 
tvåbäddsrum på angivna hotell, 8 x 
frukost, 8 x middag, samtliga i 
programmet förekommande utflykter och 
entréer, Reseledare  
 
Tillägg/person:  
Del i utsideshytt 545: -  
Enkelrum + enkelhytt insides 2 400:- 
Enkelrum + enkelhytt utsides 2 800:-  
Avbeställningsskydd 160:-  
Reseförsäkring  
 
Hotell på resan:  
NH Maastricht Hotel – 
www.nh-hotels.nl/hotel/nh-maastricht 
 
Royal Hotel Caen Centre -
www.caenhotel.com/ 
  
Achat Comfort Hotel –  
www.achat-hotels.com/de/hotel/monheim 
  
 
Valuta: Euro  
 
Anslutningar: Järna, Södertälje, Nykvarn,  
 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 


