Vi reiser til Normandie og opplever 70 årsdagen for D-dagen i 2014.
3. til 9 Juni 2014
Vi starter opplukkingen for en 7 dagers tur i Fredrikstad og kjører til Sarpsborg m.m. ender i Oslo hvor vi tar Colorline
til Kiel kl. 14.00. Om bord er det masse god mat og mye underholdning, så resten av dagen og kvelden går fort. Etter
ankomst kl. 10.00 neste dag setter vi oss i bussen og kjører mot Normandie og Rouen.
Vi kommer til å ha 10/15 min. pause etter ca. 2 til 2 1/2 timers kjøring. Vi serverer middag m.m. på bussen underveis.
Dette for å spare tid og ankomme hotellet i rimelig tid. Vi regner med å ankomme hotel Suite Novotel Rouen
Normandie**** ved 23.00 tiden.
Borgen i Caen er konstruert og bygget til Wilhelm Erobreren som grunnla byen 1066, også Bayeux teppet i Bayeux er
verdt et besøk.
Rouen er en gammel by og hovedstad i fylket. I år 911 ble byen overgitt av Karl den Enfoldige til vår landsmann
Gange Rolf. Olav Haraldsson ( den hellige ) ble døpt her i 1013. - Jean d’Arc ble brent på bålet her.
Kl. 14.00 dag 5 setter vi kursen hjemover og ender på Hotel Radisson Park Inn**** som ligger like nord for Dortmund
i Tyskland. Her overnatter vi, og våkner på dag 6 kl. 07.00. Etter en god frokost setter vi oss i bussen for å kjøre til
Kiel. Båten går kl. 14.00 Det er det samme opplegget som vi hadde på turen ned. Båten er i Oslo kl. 10.00 den 7.
dagen. Vi samles i bussen for å bli kjørt til de respektive stoppestedene.

Program
03.06.2014
Kl.

09.30 Fredrikstad busstasjon
09.50 Sarpsborg busstasjon
10.20 Moss Brygge ( her kommer vestfoldingene på)
11.30 Bussterminalen Oslo
12.00 Hjortneskaia ( Colorline)
14.00 Båtavgang
17.00 Middag i Restaurant Grand Buffet (1 drikke følger med)
Resten av kvelden til egen disposisjon. ( få med showet kl. 21.oo)

04.06.2014

Kl.

08.00 Frokost i Restaurant Grand Buffet
10.00 Båten legger til Kai i Kiel
10.30 Bussavgang mot Normandie
22.00 Ankomst Hotel Suite Novotel Rouen Normandie****

05-07.06.2014
Det er mange steder å besøke i Normandie, men det er tiden som begrenser. Vi skal prøve å besøke følgende:
Pegasusbroen, Point de hoc, St. mer Eglise, Oma beach, den Tyske og Amerikanske krigskirkegårdene og Borgen i
Caen.

07.06.2014
Kl.

13.00 Avg. Mot Dortmund
22.00 Ankomst Radisson Park Inn**** Kamen/Unna

08.06.2014
Kl.

07.00 Frokost
08.00 Bussavgang
12.30 Ankomst Kiel
14.00 Båtavgang
17.00 Middag i Restaurant Grand Buffet (1 drikke følger med)

09.06.2014
Kl.

08.00 Frokost i Restaurant Grand Buffet
10.00 Ankomst Hjortneskaia
10.30 Samling i bussen

Pris pr. prs. I dbl rom/lugar

Kr. 8700.-

Singeltillegg kr. 1900.- ( her utgjør båten t/r kr. 1400.-)
Tillegg for utvendig lugar kr. 400.- pr. lugar
Dette inngår i prisen: Buss i 7 dager m. alle avgifter - Ferge t/r - 4 Hotell
overnattinger – 6 frokost – 6 middag – mat og drikke på bussen og reiseleder.

