Vi reser med
till Normandie – Bretagne – Loiredalen – Paris
10 dagar 11 – 20 september 2017
Frankrike är ett av världens mest populära turistländer med Paris som största
dragplåster. De övriga områdena på vår resa, Normandie, Bretagne och
Loiredalen är för oss svenskar ganska outforskade. På denna resa får vi ett
smakprov vad dessa gamla historiska delar har att erbjuda av pastorala landskap,
nutida händelser vid invasionskusten, medeltida städer, slott i massor. Kort sagt,
en upplevelserik och intressant resa.
Dag 1. Avresa med SAS från Luleå kl. 06.55 och vidare från Stockholm 10.40 med ankomst Charles
de Gaulle flygplatsen kl. 13.10. Vi börjar vår resa i Frankrike med att besöka Monet-museet i
Giverny med den berömda trädgården och framåt kvällen komma till vårt hotell i den mysiga staden
Rouen. Här bor vi mitt i centrum och kan i lugn och ro hitta något trevlig matställe för middagen
som är på egen hand. (150 km) (inga måltider på flyget).
Logi: Comfort Hotel, 12, Place de Gaillardbois, Rouen

Dag 2. Vi fortsätter vår resa i Normandie och åker ut mot kusten, till den livligt besökta orten vid
Engelska Kanalen, Etrétat. Från strandpromenaden ser man de berömda vita klipporna. För de som
önskar kan man promenera uppför en stig och få en ännu bättre vy över området. Via hamnstaden
Le Havre och den imponerande bron, Pont de Normandie kommer vi till en av kustens trivsamaste
badorter, Honfleur för lunch på egen hand. Vi befinner oss i området Calvados och följer ”Route du
Cidre” några mil med besök på ett ”ciderie”. Ankomst till Caen vid 18-tiden. Här bor vi 2 nätter med
halvpension.(230 km)(F, M). Logi: Inter-Hotel Otelinn, 9, rue Karl Probst, CAEN
Dag 3. Idag gör vi en utflykt till Invasionskusten och Bayeux. Normandie kommer för alltid att
förknippas med andra världskrigets slutskede. Den 6:e juni 1944 påbörjade de allierades styrkor att
landstiga på den europeiska kontinenten för att fördriva de nazistiska styrkorna från Frankrike och
försöka få ett slut på kriget. Det har nu gått drygt 70 år sedan den tiden och de populära badorterna
har återgått till sitt normala liv, men fortfarande finns många minnesmärken kvar. Det var på 5 olika
stränder som trupperna landsteg: Sword, Juno, Gold, Omaha och Utah under täcknamnet Overlord.
För att få en uppfattning om denna avgörande tid för Europas historia ser vi en dokumentärfilm,
Arromanches 360, i orten med samma namn. På vägen tillbaka till hotellet stannar vi till i staden
Bayeux. Här finns en mycket speciell textiltapet, som skildrar normandernas invasion av England
1066 och några år till efter den händelsen. Den är 70 m lång, 50 cm hög och väger 350 kg. Ett
mycket viktigt dokument från medeltiden. (F, M)

Dag 4. Vi far genom Normandies parkliknande landskap till Frankrikes näst populäraste attraktion,
Mont St. Michel. Det är en liten ö, ca 1 km från kusten, som ibland vid ebb kan nås med fordon,
men vid flod används båtar. Det bor endast ca 50 personer på ön. Ön besöks årligen av drygt 3
miljoner turister. Här passar vi på att äta dagens lunch och även utforska ön på egen hand bland
gränder och utsiktspunkter över bukten. Slutmålet för dagen är St. Malo vid smaragdkusten. Middag
på kvällen (180 km) (F, M). Logi: Hotel Anne de Bretagne, 10-11 Rue Saint Thomas, SAINT
MALO. Beläget ”Intra Muros”, mellanklass hotell, nära restauranger och shopping.
Dag 5. Vi har hela dagen till eget förfogande i den märkliga och intressanta staden St. Malo. Den
gamla staden är helt muromgärdad. Då vårt hotell ligger i ”Gamla Stan” (Intra Muros) har man alla
sevärdheter inpå knutarna. En god överblick över staden får man från en promenad från den
välbevarade stadsmuren.
För de som önskar kan man ta en båttur över till en av kanalöarna, Jersey med huvudstaden St.
Helier. (Måste förbeställas. Kostnad båtresa t/r samt ö-rundtur med buss €72.-) (F)

Dag 6. Vi lämnar kusttrakterna och far mot den vackra Loire-dalen och under de två kommande
dagarna har vi floden som följeslagare. Dalgången är mest känt för sina slott och herresäten och
vinodlingar. De senare har kanske kommit i skymundan för de mer kända områdena Bordeaux och
Bourgogne. Vinerna håller dock högsta klass. Då floden Loire ligger nära den s.k. klimatgränsen för
vinodling, får druvorna en annan karaktär än de sydligare odlingarna. De flesta vinodlarna
framställer s.k. vita viner. Staden Angers är den första större orten utmed floden och här besöker vi
slottet som ursprungligen byggdes redan på 800-talet men renoverades totalt på 1400-talet. Dagen
etapp är kort, så vi har gott om tid att besöka slottet och även göra ett besök i en vinkällare. Middag
och övernattning.(230 km) (F, M)
Logi: Best Western Hotel d´Anjou, 1 Boulevard Maréchal Foch, ANGERS
Dag 7. Vi fortsätter vår resa längs Loire genom staden Saumur till det kanske mest romantiska av
alla slott i dalen, Chenonceaux, som är byggt som en bro över bifloden Cher. Det är uppfört under
1500-talet och det är sex olika kvinnor som skapat hela anläggningen. Vi hinner se ytterligare ett
par slott från utsidan. Det är Amboise och Blois innan vi styr kosan mot Paris för 3 nätter. (390 km).
(F). Logi: Hotel Mondial, 5 Cité Bergère, PARIS 9:e Beläget vid ”de stora boulevarderna” och, ca
15 min promenad till Operan.

Dag 8 & 9. För att få en uppfattning om Paris och dess sevärdheter, gör vi en orienterande rundtur
meduss och svensktalande guide under 4 timmar. Vi får se berömda byggnader som Triumfbågen,
Eiffeltornet, Invaliddomen, Notre Dame-katedralen, Sacre Coeur-basilikan och åka på ChampsElysées, Place de la Concorde, längs kajerna på Seine, Place Pigalle m.m. Paris har ofantligt mycket
att erbjuda. Trevliga områden att utforska på egen hand är Place des Voges och Maraiskvarteren,
åka upp i Eiffeltornet (tidskrävande p.g.a. långa köer), Saint Germain med Luxembourg-trädgården,
Quartier Latin och bokinisterna längs Seine. Båttur på Seine ca 1 tim kostar SEK 145. Att åka upp i
Eiffeltornet kostar normalt €20 till toppen. Spara tid och slippa köer kostar SEK 400.-. En kvällsshow
på Moulin Rouge inkl. ½ flaska champagne kostar ca SEK1200.-. Bör förhandsbokas. (Tala med Din
resebyrå).

Dag 10. Vi tar det lugnt på förmiddagen och vid 11-tiden hämtar en transferbuss för att ta oss till
Charles de Gaulles flygplats. SAS avgår kl 14.00 och ankommer Arlanda 16.25. Anslutningsflyg
vidare till Luleå avgår kl. 17.50 med ankomst 19.05.

PRIS: 17 300:- / del i dubbelrum
I priset ingår: Flyg Luleå/Stockholm till Paris t/r inkl. flygskatter, bussresa enl. program 9
övernattningar i delat dubbelrum med bad/dusch wc, 9 frukost, 4 middagar, 1 lunch, 1
vinprovning, entréer till Monet-museet, Bayeux-tapeten, Arromanches 360, slotten Angers och
Chenonceaux, rundtur med lokalguide i Paris, färdledare från Arlanda.
Tillägg: Enkelrum: 3.900:Handpenning: 2000:-/pers betalas i samband med anmälan. Tänk på att ev avbeställningsförsäkring måste betalas tillsammans med handpenningen.
Slutbetalning: Senast den 27 juli 2017.
Färdhandlingar: Skickas ut ca tre veckor före avresan, med exakta flygtider, samt mer
information om resan som kan vara bra att veta.
Avbeställningsskydd: Kontrollera om det ingår i din hemförsäkring eller kreditkort. Annars kan
du teckna det separat på resebyrån. OBS! måste beställas i samband med handpenningen.

Välkommen att följa med oss på resan

Teknisk arrangör:

, Stockholm

Särskilda resevillkor - Viktigt att veta
De allmänna och särskilda resevillkoren reglerar tillsammans med de upplysningar som finns på
Trackers hemsida avtalet mellan resenären och Trackers. I avtalet ingår också en särskild
information avseende ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. I de fall då de
allmänna och särskilda villkoren är motstridiga gäller de särskilda villkoren.
Det är av största vikt att du tar del av Allmänna och Särskilda Resevillkor. De ingår som en del i
avtalet mellan resenär och researrangör och reglerar båda parters ansvar, rättigheter och
skyldigheter. När du betalar din anmälningsavgift accepterar du dessa villkor.
Pass och visum Alla personer som reser måste ha ett giltigt pass. Ett pass som går ut under
vistelsen är ogiltigt. Den som pga avsaknad av giltigt pass eller visum förorsakar flygbolag eller
arrangör kostnad, bär själv det ekonomiska ansvaret för det
.
Speciella önskemål Om du framfört speciella önskemål (t.ex. specialmat, allergi) skall dessa finnas
noterade i din bekräftelse från Resebyrån. Önskemålen är då framförda till resmålet, men vi vill göra
dig uppmärksam på att det inte betyder att dina önskemål är garanterade.
Avbeställning av resa Avbeställning ska göras omedelbart till resebyrån då hinder för resa
uppkommer. Vad kostar det om jag måste avboka resa? Vid avbokning mer än 90 dagar före
avresan är avbokningskostnaden 2 000:-. Avbokning: 90-50 dagar före avresan 25 % av resans
pris. 50-14 dagar före avresa 50 % av resans pris. Mindre än 14 dagar före avresa 100 %, dvs.
ingen återbetalning.
Avbeställningsskydd Vi rekommenderar dig se över vilket skydd Du har genom hemförsäkring.
Vanligtvis finns ett avbeställningsskydd som täcker hela beloppet eller en viss summa. Om inte
försäkringen täcker hela beloppet kan man ibland uppgradera detta hos försäkringsbolaget. Eller så
tecknar Du avbeställningsskydd för resterande belopp eller hela resan via din resebyrå.
Försäkringskassan Sverige har sjukavtal med Frankrike. Svenskar kan utnyttja Frankrikes allmänna
sjuksystem och betala patientavgifter som landets egna innevånare. Beställ EU-kort på
www.forsakringskassan.se. OBS! Vid allvarligare sjukdomar där t ex hemtransport fordras, hänvisas
till egen reseförsäkring.
Reseförsäkring Resenären är skyldig att ha fullgod sjuk- och olycksfallsförsäkring som även täcker
eventuell hemtransport. Genom Trackers kan du teckna en omfattande försäkring via Gouda, som
även erbjuder komplement till din hemförsäkring.
Namn i flygbiljetten Reguljärflygbolagen godtar i regel inte namnbyten, var därför noga med att
uppge rätt för- och efternamn och korrekt stavning. Namnet ska vara exakt som det står i passet.
Ändring av priset Arrangören har rätt att höja resans pris om kostnadsökningar skett utanför vår
kontroll angående transportkostnader, ändringar i skatter, tullar eller avgifter eller ändringar i
växelkurser. Prishöjningen meddelas normalt innan slutbetalning ska ske, men kan i undantagsfall
även tas ut senare, dock senast 20 dagar före avresa.
Vaccinationer Inga vaccinationer
vaccinationscentral ifall du har frågor.
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Tidtabeller Tiden på tidtabell kan ändras under resans gång. Tider meddelas i så fall av reseledaren
under resan.
Bagage Om ditt bagage blir skadat eller kommer bort under flygningen, måste du omedelbart vid
ankomst till flygplatsen rapportera detta. Att så skett är en förutsättning för att ev.
ersättningsanspråk ska kunna behandlas. Flygbolagen har egna regler för utbetalning som ska täcka
ev. inköp av nödvändiga artiklar.
Programändringar Trackers förbehåller sig rätten att under resans gång, ändra programmet om så
fordras. Trackers reserverar sig för eventuella tryckfel samt pris- och programändringar.

TEKNISK ARRANGÖR

Trackers AB – Kungsholmsgatan 32 - 112 27 Stockholm

