
Kundresa Falkenbergs Sparbank
Normandie - ett historiskt resmål med många höjdpunkter
29/8-2/9, 2022

IN orm andiem ö tsm anavdetm jukalandskapetm edgrö nabö ljandekullar,de
typiskanorm andiskakorna,gam lakorsvirkesstäder,badorterm edljuvliga
sandstränderm enfram fö ralltärdetdem ångahistoriskaplatsernasom berö r
på ettalldelesspecielltsätt! Viutforskarendelavnordfrankriketillsam m ans
m edvårom tycktasvensktalandelokalaguide.

Dag 1 måndag
Avresam ed busstidigm orgon(cirkakl06.30)frånFalkenbergtillKastrupflygplats.Viflyger
m ed S candinavianAirlinesdirekttillP aris.Flygtidenärcirka2 tim m arochvilandarpå
fö rm iddagen.Vitarossvästerut,ochiGiverny,ungefärhalvvägstillCaen,gö rviettstoppfö r
attbesö kadenkändaim pressionistenClaudeM onetshem ochträdgårdar.Hansrosa1800-
talshusärrenoveratochvattenträdgårdenärettverkligtparadism ed sinberö m daJapanska
broochnäckrosdam m .M onettolkadekärleksfulltsinträdgård vadgällerfärger,ljusoch
reflexer.Detärspecielltattsom besö kareupplevadekändam otivenbakom hanstavlori
verkligenheten.Engodm iddagavslutarbesö ketochvifortsätterm otCaenochvårthotell,
M ercureCaenCentreP ortdeP laisance.Viborcentraltvidsm åbåtsham nenm ednärhettill
trevligshopping,caféerochrestauranger.Detärenhistoriskstadviboriochdetfinns
m ångaintressantasakerattutforskaivårnärm asteom givning!

Dag 2 tisdag
Fö rattlärakännavåraom givningarerbjudervårguidepå fö rm iddagenenkort
”orienteringsrunda” ochettbesö kvid slottetsom liggerm ittiCaenscentrum .Villm anhellre
strosaruntpå egenhandså finnsdetflerafinam useerellerkanskelockardetm erm edett
café som erbjuderprovinsensostar,Cam em bert,P ontl’Eveque,L ivarot… .

T idigefterm iddagsam lasvifö renspännanderundturiregionen.Vibö rjarm ed
Calvadosdistriktet,därvifårläraossom ,ochså klartsm akapå,detnordfranska
äppelbrännvinet.Vilärossbland annatatttidenärdenviktigasteingrediensenfö ren
perfektCalvados,som helstskalagrasitvå år.



VifortsättersedanlängskustenochpasserardepopulärabadorternaDeauvilleochT rouville
m ed sinalyxhotell,casinosochfantastiskasandstränder.IpittoreskaHonfleurgö rviett
stoppfö regentidsam tgem ensam m iddagm edhärligaskaldjurpå m enyn.Honfleurm ed
sinasm alagränderkantadeavkorsvirkeshus,sm å torgochfinalillaham n,ärenavdem est
sevärdastädernautm edN orm andieskust.M ångakonstnärersfavorit!

Dag 3 onsdag
Idagväntarenhistoriskrundtur,fö rm ångaenavresansabsolutahö jdpunkter,ochen
rundtursom berö rpå m ångasätt.Fö rattfå enö verblickö verandravärldskriget,fråndess
fö rstadagarfram tillkrigsslutetbö rjarvim ed ettbesö kpå sevärdaL eM ém orialiCaen.
U tanfö rm useetstårdensvenskekonstnärenR eutersvärdsberö m dastaty avenpistolm ed
knutpå pipan.VifortsättertillArrom anches,idagencharm iglitenkustort,m enunderandra
världskrigetenavplatsernafö rdenstö rstalandstigningsoperationensom gjortsihistorien.
Viäterengem ensam lunchochdärefteråkervi
vidarevästeruttillO m ahaBeachochden
am erikanskakrigskyrkogården.En
m innesträdgårddärvarjestupadallierad soldat
representerasavettstortvittkorselleren
davidsstjärna.Detärenstarkupplevelseattse
de9000 korsen,perfektuppradade,på denna
vackraplatsm edutsiktö verO m ahaBeachoch
havet.ViåtervändertillCaenochunderkvällen
serverasm iddagpå hotellet.

Dag 4 torsdag
IdagstårvärldsarvsklassadeL eM ont-S aint-M ichelpå tur,m ittigränslandetm ellan
N orm andieochBretagne.Dennam agiskaochm ytom spunnaklippö ärenvackeroch
fascinerandesynm eddetståtligam edeltidaklostretsom tronarpå toppenavklippan.Önär
enegenkom m unochenavdem instaiFrankrikem ed sina44 invånare,m enm eddestofler
besö kare.Härharvigottom tidfö rattkunnabesö kaklostret,utforskagrändernaochäta
lunchinnanvisam lasfö rattåtervändam otCaen.Innanviärpå hotelletigenstannarvitilli
Bayeux ochim ponerasavBayeuxtapeten,enotroligväggbonadfrånm edeltidensom är70
m eterlång(!),enhalvm eterbred ochbroderadpå linnem edullgarniåttafärger.Viavslutar
vårresaiN orm andiem ed enm iddagsom avspeglarattviäriendelavFrankrikedärm at
ochdryckståricentrum .

Dag 5 fredag
DetärdagsatttafarvälavN orm andie,ochefterentidigfrukoståkervidirekttillP aris
varifrånviflygertillKastrup.Bussväntarfö ratttaosshem tillFalkenbergdärviberäknar
varavid17-tiden.



Vi erbjuder öppet köp t o m 29 mars 2022
Fö rattniskakännaertryggam ed attbokaenresaunderrådandeom ständighetererbjuder
viö ppetkö p.Detbetyderattnibetalarinanm älningsavgiftenenligtnedan,ochattden
återbetalasom niavbokarfö reovanangivetkö pdatum .

Detfinnsettbegränsatantalplatser!Anm älanskerdirekttillS pecialresor,”fö rsttillkvarn”.
Bokadinresapå vårhem sidaw w w .special-resor.seellerringosspå 054-18 89 00 (telefontid:
kl10-12 och13-15,fredagarstängt).Anm älningsavgiftenär10% avresansprisperperson
ochskallbetalasinom 10 dagareftererhålletresebevis/faktura,resterandebetalassenast
40 dagarfö reavresa.R esebevis/fakturaskickasviae-postifallingetannatö nskatsoch
kontrolleradinskräppostifalldu saknarnågotfrånoss.

Fö ranm älankrävsfö ljandeuppgifter:nam n,fakturaadress,telefonnum m er,e-postadress,
personnum m ersam teventuellam atallergierochvem m anö nskardelarum m ed.Fö ratt
fö ljam edpå resankrävsattdu ärfullvaccineradochkanuppvisaEU :scovidbevisvid avresa.

Pris per person i dubbelrum: 15.450:-

I priset ingår:
 busstransferFalkenberg– Kastrupflygplats,turochretur

 flygresam ed S candinavianAirlinesturochreturKastrup-P aris
inklusivebagage(tillåtenvikt/storlekm eddelasinfö ravresa),flygskatterochavgifter

 resorm edbussenligtprogram iFrankrike

 fyraö vernattningaridubbelrum

 utflykterm ed svensktalandelokalguideenligtprogram m et

 entréer;Giverny,L eM ém orialochBayeuxtapeten

 besö khosenCalvadosproducentinklusiveprovsm akning

 besö kpå L eM ont-S aint-M ichelsam tentré tillklostretm edguidning

 w hispers(hö rsnäckor)vid utflykterm ed lokalguidedag2-4

 fyrafrukostar

 en2-rätterslunchiArrom anches

 fyram iddagar;en3-rättersiGiverny,en3-rättersiHonfleur,en3-rätterspå hotellet
sam ten3-rätterspå restaurangiCaen

 m åltidsdryck;ettglas(2-rätters)ochtvå glas(3-rätters)husetsvin/ö l/läsk,
bordsvattenochkaffe(oftastespresso)

 drickstilllokalguideochchauffö r

 färdledarefrånS pecialresor(varavenärsjukvårdsutbildad)

 resegarantiviadenstatligaresegarantin

T illäggfö renkelrum ifyranätter:2.780:-

Vill du klimatkompensera din resa? Gå in på www.special-resor.se, Inför resan, för mer information.
Se över ditt Reseskydd - Avbeställningsskydd och Reseförsäkring



Avbeställning
AvbeställningavresadebiterasenligtS venskaR esebyråfö reningensvillkorfö rpaketresor
ochS pecialresorssärskildavillkor,finnsatthäm tapå w w w .special-resor.se(Infö rresan).

Hotel Mercure Caen Centre Port De Plaisance
M edelklasshotellcentraltbelägetvidsm åbåtsham nen,
näratillrestauranger,shoppingochsevärdheter.
R um m enärm oderna,allam edair-condition(m aj-
augusti),hårtork,kylskåp,vattenkokare,T V sam tgratis
W i-Fi.VärdeskåpfinnsattnyttjaiR eceptionen(ejpå
rum m et).Hotelletharenlobbybarochävenett
dygnsö ppetgym .w w w .m ercure.com

Övrigt
R esansprogram innehållerendelprom enader,delsiform avguidadeprom enader,delstill
ochfrånrestauranger.N ågraprom enaderikuperad terräng.KontaktaS pecialresorom du
harfrågorkringprogram m etsuppläggochom du villvetam erom svårhetsgraden.

U tfö rlig inform ation om incheckning och avresam eddelasidet avresem eddelande som
skickasutcirkatvå veckorfö reavresa.
S pecifikplatsibussenkanreserveraspå någonstolpå defräm reradernaibussenendastdå
läkarintygkanuppvisasvid resansstart.

R esearrangö renfö rbehållersigrättenattställainenresasenast30 dagarfö reavresaom
antaletdeltagareunderstiger30 personer.
Vireserverarossfö reventuellaprogram -,pris-ochtidtabellsändringarutanfö rvårkontroll.
Harnifrågorärnivälkom naattkontaktaS pecialresor!

Ansvarigarrangö renligt
resegarantilagen:

R om stadsvägen2C
653 42 Karlstad
T el:054-1889 00
info@ special-resor.se
w w w .special-resor.se

Vår idé som researrangör
Vi använder oss av svensktalande lokalguider, för att
kunna erbjuda den bästa reseupplevelsen.
Vi handplockar våra hotell så de har bästa läget för
resans inriktning och syfte.
Vi väljer olika lokala restauranger för våra middagar,
för att ge en bra mix av mat och dryck.
Vi vill att våra resenärer ska få prova på den lokala
maten, för bästa möjliga smak- och kulturupplevelse.
Vi inkluderar alltid dryck till lunch/middag, för en så
smidig och avkopplande måltid som möjligt.
Vi vill att det alltid finns någon nära till hands att fråga
under resans gång, för att säkerställa resans kvalité för
våra resenärer.


